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II. ADDITIONAL INFORMATION TO THE INFORMATION PUBLISHED  FOR THE PREVIOUS HALF-YEAR

Explanation of the key changes with respect to the information published for the previous period:
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III. DECLARATION(S) FROM THE RELEVANT SUPERVISORS 

As far as we are aware, the Consolidated Financial Statements presented herein have been prepared in accordance with the applicable accounting principles and give a true and fair view of the issuer's 

equity, financial sutiation and results, or of the companies included in the consolidation taken as a whole, and the interim management report includes a true and fair analysis of the information required. 

In line with the power delegated by the Board of Directors, the Secretary of the Board hereby certifies that the six month financial report has been signed by the following directors:

Name / Company name Position

People who are responsible for this information

IGNACIO BAEZA GÓMEZ FIRST VICEPRESIDENT
CATALINA MIÑARRO BRUGAROLAS SECOND VICEPRESIDENT
JÓSE MANUEL INCHAUSTI PÉREZ THIRD VICEPRESIDENT
JOSÉ ANTONIO COLOMER GUIU DIRECTOR

Signing date of this six month financial report by the corresponding board of directors: 07/27/2022



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st  HALF 2022

Units: Thousand euros

0005 20.975 18.710

0010

0015

0020 4.006 4.672

0025 416.147 390.567

0030

0035

0041

0045 13.451 13.837

0046 13.451 13.837

0047

0050 1.080 1.351

0051

0053

0052 1.080 1.351

0055 9.545.327 9.533.090

0056

0057

0058 9.545.327 9.533.090

0060 226.706 94.000

0061 195.774 64.252

0062 30.932 29.748

0075 2.090 551

0080

0100 10.229.782 10.056.778

b) Deferred tax assets

a) Current tax assets

8. Participation of reinsurance in technical provisions 

9. Property, plant and equipment, and real estate investments:

7. Hedging derivatives

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

b) Multigroup companies

c) Group companies

12. Tax assets

1.  INDIVIDUAL BALANCE SHEET (1/2)

(PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT NATIONAL ACCOUNTING CRITERIA)

PREVIOUS 

PERIOD 

12/31/2021

CURRENT 

PERIOD 

06/30/2022

1. Cash and other equivalent liquid assets

2. Financial assets held for trading

TOTAL ASSETS

14. Assets held for sale

ASSETS

a) Property, plant and equipment

b) Real estate investments

10. Intangible assets

a) Goodwill

c) Other intangible assets

b) Acquistion costs of portfolios

11. Equity investments in Group and associated companies

a) Associated companies

3. Other financial assets at fair value, with changes in profit and loss account 

4. Financial assets available for sale 

5. Loans and receivables 

6. Investments held to maturity 

13. Other assets



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st  HALF 2022

Units: Thousand euros

0170 3.068.477 2.938.880

0110

0115 107 109

0120 3.057.766 2.928.168

0121 1.615.966 1.122.200

0122 856.109 862.789

0123 160.001 776.994

0124 425.690 166.235

0130

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0140 9.865 9.864

0145 739 739

0146

0147 739 739

0150

0165

0195 7.161.305 7.117.898

0180 7.159.411 7.116.004

0171 307.955 307.955

0161 307.955 307.955

0162

0172 3.338.720 3.338.720

0173 3.230.638 3.232.165

0174 (52.288) (62.944)

0178 38.405 240.950

0179

0175 295.831 243.957

0176 (184.799)

0177 150

0188 1.894 1.894

0181 1.894 1.894

0182

0184

0185

0187

0193

0200 10.229.782 10.056.778

1. Financial liabilities held for trading

TOTAL LIABILITIES

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

1.  INDIVIDUAL BALANCE SHEET (2/2)

(PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT NATIONAL ACCOUNTING CRITERIA)

LIABILITIES AND EQUITY CURRENT 

PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS 

PERIOD 

12/31/2021

2. Other financial liabilities at fair value, with changes in profit and loss account

3. Debts:

4. Hedging derivatives

e) For profit sharing and returned premiums

6. Non-technical provisions

a) Subordinated liabilities

c) Debts with credit institutions

d) Other debts

b) Bonds and other negotiable securities

5. Technical provisions

a) For unearned premiums

b) For risks in progress

d) For outstanding claims

f) Other technical provisions

c) For life assurance

8 Less: Interim dividend

3. Reserves

4. Less: Treasury stock and own shares

5. Previous years' results

6. Other contributions from partners 

7. Results for the year

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

9. Other equity instruments

VALUATION  ADJUSTMENTS

1. Financial assets available for sale

2. Hedging operations

3. Foreign exchange differences

SUBSIDIES, DONATIONS AND LEGACIES RECEIVED

4. Correction for accounting asymmetries

5. Other adjustments

7. Tax liabilities:

a) Current tax liabilities

b) Deferred tax liabilities

a) Declared capital or mutual fund

b) Less: Uncalled capital

1. Share capital or mutual fund:

2. Share premium

8. Other liabilities

9. Liabilities linked to assets held for sale

TOTAL NET EQUITY

SHAREHOLDERS' EQUITY



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

(+) 0201

(+) 0202

(+) 0203

(-) 0204

(+/-) 0205

(+/-) 0206

(-) 0207

(+/-) 0209

(-) 0210

A) 0220

(+) 0221

(+) 0222

(+) 0223

(+) 0224

(-) 0225

(+/-) 0226

(+/-) 0227

(-) 0228

(+/-) 0229

(-) 0230

(-) 0231

B) 0240

C) 0245

(+) 0246 361.733 153.986

(-) 0247 (35.235) (33.588) 

(+) 0248 24.239 25.050

(-) 0249 (69.480) (69.271) 

E) 0265 281.257 76.177

(+/-) 0270 14.574 16.201

F) 0280 295.831 92.378

(+/-) 0285

G) 0300 295.831 92.378

Amount

 (X.XX euros)

Amount

 (X.XX euros)

Amount

 (X.XX euros)

Amount

 (X.XX euros)

0290 0,10 0,03

0295 0,10 0,03

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

2. INDIVIDUAL PROFIT AND LOSS ACCOUNT 

(PREPARED IN ACCORDANCE WITH CURRENT NATIONAL ACCOUNTING CRITERIA)

CURRENT PERIOD

(2nd HALF)

ACCUMULATED 

PREVIOUS YEAR 

06/30/2021

PREVIOUS PERIOD

(2nd HALF)

ACCUMULATED 

CURRENT YEAR  

06/30/2022

 In the six month financial report corresponding to the first half of the year, the data relating to the current period coincides with the accumulated data, and therefore does not 
need to be filled in.

EARNINGS PER SHARE

Basic

21. Revenue from property and other investments  

22.  Expenses from property and other investments

23. Other revenue 

1. Premiums allocated to the period, net

2. Revenue from property and other investments 

3. Other technical revenue 

4. Net claims incurred 

Diluted 

TECHNICAL RESULT FROM LIFE OPERATIONS (10 + 

11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

TECHNICAL RESULT (A + B)

10. Premiums allocated to the period, net

TECHNICAL RESULT FROM NON-LIFE OPERATIONS

(1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

17. Net operating expenses

18.Other technical expenses 

19. Expenses from property and other investments

5.  Net variation of other technical provisions

6. Profit sharing and returned premiums

7. Net operating expenses

8. Other technical expenses

9. Expenses from property and other investments

RESULT FOR THE PERIOD (F + 27)

11. Revenue from property and other investments  

12. Revenue from investments on account of the life 
policyholders bearing the investment risk

13. Other technical revenue

14. Net claims incurred

15. Net variation of other technical provisions

16. Profit sharing and returned premiums 

20. Expenses from investments on account of the life 
policyholders bearing the investment risk

24. Other expenses 

RESULT BEFORE TAX (C + 21 + 22 + 23 + 24)

25. Corporate Income Tax

RESULT FOR THE PERIOD FROM ONGOING 

OPERATIONS (E + 26)

26.Result after tax from discontinued operations 



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

0305 295.831 92.378

0310

0315

0316

0317

0318

0320

0321

0322

0323

0324

0325

0326

0327

0328

0330

0331

0332

0333

0335

0336

0337

0338

0340

0341

0342

0343

0345

0355

0360

0400 295.831 92.378

c) Other reclassifications

1. Financial assets available for sale:

a) Gains/(Losses) due to valuation

b)  Amounts transferred to the income statement

A)  RESULT FOR THE PERIOD

B) OTHER RECOGNISED REVENUE / (EXPENSES)

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

3. STATEMENT OF RECOGNISED INDIVIDUAL INCOME AND EXPENSES

(PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT NATIONAL ACCOUNTING CRITERIA)

CURRENT 

PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS 

PERIOD 

06/30/2021

9. Corporate Income Tax

TOTAL RECOGNISED REVENUE/(EXPENSES) (A+B)

b)  Amounts transferred to the income statement

c) Other reclassifications

a) Gains/(Losses) due to valuation

4. Foreign exchange differences:

a) Gains/(Losses) due to valuation

b)  Amounts transferred to the income statement

c) Other reclassifications

7. Actuarial gains/(losses) for long-term remuneration for employees 

8. Other recognised revenue and expenses

b)  Amounts transferred to the income statement

c) Other reclassifications

5. Correction of accounting asymmetries:

a) Gains/(Losses) due to valuation

b)  Amounts transferred to the income statement

c) Other reclassifications

6. Assets held for sale:

a) Gains/(Losses) due to valuation

2. Cash flow hedging:

a) Gains/(Losses) due to valuation

b)  Amounts transferred to the income statement

d) Other reclassifications 

3. Hedging of net investments in businesses abroad:

c) Amounts recognised at initial value of hedged items



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

CURRENT PERIOD
Capital or mutual 

fund

Share premium and 

other reserves (1)

Treasury stock and 

own shares
Result for the period

Other equity 

instruments

Opening balance at

01/01/2022
3010 307.955 6.627.036 (62.944) 243.957 1.894 7.117.898

Adjustments for changes 
in accounting criteria

3011

Adjustments for errors 3012

Adjusted opening 

balance
3015 307.955 6.627.036 -62.944 243.957 0 1.894 0 7.117.898

I. Total recognised 

revenue / (expenses)

3020 295.831 295.831

II. Operations with 

shareholders or owners

3025 0 -263.230 10.656 0 150 0 0 -252.424

1. Capital increases 
(decreases) 

3026 0

2. Conversion of 
financial liabilities to 
equity

3027 0

3. Distribution of 
dividends

3028 (261.703) -261.703

4. Operations involving 
treasury stock or own 
shares

3029 (1.527) 10.656 150 9.279

5. Increases / 
(Decreases) due to 
changes in business 
combinations 

3030 0

6. Other operations 
with shareholders or 
owners 

3032 0

III. Other variations in 

equity 
3035 0 243.957 0 -243.957 0 0 0 0

1. Payments using 
equity instruments 

3036 0

2. Transfers between 
equity items

3037 243.957 (243.957) 0

3. Other variations 3038

Closing balance as at 

06/30/2022
3040 307.955 6.607.763 -52.288 295.831 150 1.894 0 7.161.305

(1) The column "Share premium and other reserves", for the purpose of this statement, includes the following items of the Balance Sheet: 2) Share premium reserve; 3) Reserves; 5) Prior year result; 6) 
Other contributions from partners and 8) Less: interim dividend

EQUITY

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

4. STATEMENT OF CHANGES IN INDIVIDUAL EQUITY  (1/2)

(PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT NATIONAL ACCOUNTING CRITERIA)

Adjustments for 

changes in value

Subisidies, 

donations and 

legacies received

Total

equity



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

PREVIOUS PERIOD Capital or mutual fund
Share premium and 

other reserves (1)

Treasury stock and 

own shares
Result for the period

Other equity 

instruments

Opening balance at 

01/01/2021

(period of comparison)

3050 307.955 6.796.640 (63.409) 245.606 7.286.792

Adjustments for changes 
in accounting criteria

3051

Adjustments for errors 3052

Adjusted opening 

balance
3055 307.955 6.796.640 (63.409) 245.606 7.286.792

I. Total recognised 

revenue / (expenses)

3060 92.378 92.378

II. Operations with 

shareholders or owners

3065 (230.928) 456 -230.472

1. Capital increases 
(decreases) 

3066 0

2. Conversion of 
financial liabilities to 
equity

3067 0

3. Distribution of 
dividends

3068 (230.846) -230.846

4. Operations involving 
treasury stock or own 
shares

3069 (82) 456 374

5. Increases / 
(Decreases) due to 
changes in business 
combinations 

3070 0

6. Other operations 
with shareholders or 
owners 

3072 0

III. Other variations in 

equity 
3075 245.606 (245.606) 0

1. Payments using 
equity instruments 

3076 0

2. Transfers between 
equity items

3077 245.606 (245.606) 0

3. Other variations 3078 0

Closing balance as at

 06/30/2021 (period of 

comparison)

3080 307.955 6.811.318 -62.953 92.378 0 0 0 7.148.698

(1) The column "Share premium and other reserves", for the purpose of this statement, includes the following items of the Balance Sheet: 2) Share premium reserve; 3) Reserves; 5) Prior year result; 6) Other 
contributions from partners and 8) Less: interim dividend

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

4. ESTATEMENT OF CHANGES IN INDIVIDUAL EQUITY  (2/2)

(PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE CURRENT NATIONAL ACCOUNTING CRITERIA)

EQUITY

Adjustments for 

changes in value

Subisidies, 

donations and 

legacies received

Total

equity



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

A) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (1 + 2 + 3) 7435 (40.817) (44.809)
1. Insurance activities: 7405

(+) Inflows from insurance activities 7406

(-) Outflows from insurance activities 7407

2. Other operating activities: 7410 (59.875) (70.020)
(+) Other operating activities cash inflows 7415 42.708 22.517
(-) Other operating activities cash outflows 7416 (102.583) (92.537)
3. Inflows /(outflows) due to corporate income tax 7425 19.058 25.211
B) NET CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES (1 + 2) 7460 434.742 162.009
1. Inflows from investment activities: 7450 447.979 162.015
(+) Tangible assets 7451

(+) Investments in property, plant and equipment 7452

(+) Intangible assets 7453

(+) Financial instruments 7454

(+) Participations 7455 666 9.654
(+) Other business units 7457 85.500
(+) Interests collected 7456 4.311 5.924
(+) Dividends collected 7459 357.502 146.437
(+) Other income related to investment activities 7458

2. Payments related to investment activities: 7440 (13.237) (6)
(-) Tangible assets 7441

(-) Investments in property, plant and equipment 7442

(-) Intangible assets 7443

(-) Financial instruments 7444

(-) Participations 7445 (13.237) (6)
(-) Other business units 7447

(-) Other payments related to investment activities 7448

C) NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (1 + 2) 7490 (391.660) (129.755)
1. Inflows from financing activities: 7480 643.492 243.364
(+) Subordinated liabilities 7481

(+) Inflows from the issue of equity instruments and capital increases 7482

(+) Capital contributions from owners or mutual members 7483

(+) Sales of treasury stock 7485 8.992 243
(+) Other income related to financing activities 7486 634.500 243.121
2. Payments related to financing activities: 7470 (1.035.152) (373.119)
(-) Dividends to shareholders 7471 (261.703) (239.462)
(-) Interest payments 7475 (47.549) (43.357)
(-) Subordinated liabilities 7472

(-) Capital contributions returned to shareholders 7473

(-) Capital contributions returned to owners or mutual members 7474

(-) Acquisition of treasury stock 7477

(-) Other payments related to financial activities 7478 (725.900) (90.300)
D) FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCES 7492

E) NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND EQUIVALENTS (A + B + C + D) 7495 2.265 (12.555)
F) OPENING CASH BALANCE AND EQUIVALENTS 7499 18.710 18.237
G) CLOSING CASH BALANCES AND EQUIVALENTS (E + F) 7500 20.975 5.682

COMPONENTS OF CASH AND EQUIVALENTS AT PERIOD END

(+) Cash and banks 7550 20.975 5.682
(+) Other financial assets 7552

(-) Less: Bank overdrafts payable on demand 7553

TOTAL CLOSING CASH AND EQUIVALENTS 7600 20.975 5.682

CURRENT PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS PERIOD 

06/30/2021

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

5.A. INDIVIDUAL CASH FLOW STATEMENT (DIRECT METHOD)

(Prepared in accordance with current national accounting criteria)

CURRENT PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS PERIOD 

06/30/2021



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

1005 2.529.426 2.887.692

1010 3.189.901 3.366.770

1015 4.890.999 5.344.504

1020 25.815.078 28.961.488

1025 8.267.857 6.485.868

1030 1.677.143 1.527.793

1035

1041 6.171.889 6.084.689

1045 2.602.193 2.555.134

1046 1.331.323 1.295.072

1047 1.270.870 1.260.062

1050 2.944.695 2.911.342

1051 1.463.022 1.472.537

1053 535.278 531.018

1052 946.395 907.787

1055 693.360 656.994

1056 693.360 656.994

1057

1060 776.939 491.049

1061 223.130 191.443

1062 553.809 299.606

1075 2.443.903 2.203.852

1080 1.048.429 377.113

1100 63.051.812 63.854.288

       b) Multigroup companies

7. Hedging derivatives

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

ASSETS CURRENT 

PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS 

PERIOD 

12/31/2021

1. Cash and other equivalent liquid assets

6. CONSOLIDATED BALANCE SHEET (IFRS) (1/2)

2. Financial assets held for trade

3. Other financial assets at fair value, with changes in profit and loss account

4. Financial assets available for sale

5. Loans and receivables

6. Investments held to maturity

TOTAL ASSETS

b) Acquistion costs of portfolios

c) Other intangible assets

11. Participation in equity-accounted entities

8. Participation of reinsurance in technical provisions

9. Property, plant and equipment, and real estate investments

a) Property, plant and equipment

b) Real estate investments

10. Intangible assets:

a) Goodwill

12. Tax assets

a) Current tax assets

b) Deferred tax assets

13. Other assets

14. Assets held for sale

       a) Associated companies



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

1170 54.103.499 54.187.851

1110 9.694 9.545

1115 514.042 599.781

1120 7.860.217 7.212.735

1121 1.615.966 1.122.200

1122 856.109 862.789

1123 452.141 1.106.527

1124 4.936.001 4.121.219

1130

1131 41.926.290 42.925.481

1132 8.852.894 7.605.557

1133 35.951 33.006

1134 19.696.497 22.046.764

1135 12.108.872 11.986.120

1136 53.003 64.084

1137 1.179.073 1.189.950

1140 622.866 653.711

1145 369.028 603.008

1146 85.292 65.195

1147 283.736 537.813

1150 2.085.301 2.059.761

1165 716.061 123.829

1195 8.948.313 9.666.437

1180 9.513.996 9.434.451

1171 307.955 307.955

1161 307.955 307.955

1162

1172 1.506.729 1.506.729

1173 6.921.283 6.407.029

1174 (52.288) (62.944) 

1178 492.569 695.290

1179

1175 337.598 765.191

1176 (184.799) 

1177 150

1188 (1.884.834) (971.037) 

1. Items not reclassifed to the result of the period 1190

2. Items that can be subsequently reclassified to the result of the period 1183 (1.884.834) (971.037) 

1181 124.981 2.643.336

1182

1184 (1.364.722) (1.776.310) 

1185 (669.658) (1.839.294) 

1186 4.364 (2.115) 

1187 20.201 3.346

1189 7.629.162 8.463.414

1193 1.319.151 1.203.023

1200 63.051.812 63.854.288

TOTAL LIABILITIES

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

6. CONSOLIDATED BALANCE SHEET (IFRS) (2/2)

LIABILITIES AND EQUITY CURRENT 

PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS 

PERIOD 

12/31/2021

c) For life assurance

1. Financial liabilities held for trade

3. Other financial liabilities at fair value, with changes in profit and loss account

3. Debts: 

a) Subordinated liabilities

b) Bonds and other negotiable securities

c) Debts with credit institutions

d) Other debts

4. Hedging derivatives

5. Technical provisions

a) For unearned premiums

b) For risks in progress

1. Share capital or mutual fund:

d) For outstanding claims

e) For profit sharing and returned premiums

f) Other technical provisions

6. Non-technical provisions

7. Tax liabilities:

a) Current tax liabilities

b) Deferred tax liabilities

8. Other liabilities

9. Liabilities linked to assets held for sale

TOTAL NET EQUITY

SHAREHOLDERS' EQUITY

a) Financial assets available for sale

a) Declared capital or mutual fund

b) Less: Uncalled capital

2. Share premium

3. Reserves

4. Less: Treasury stock and own shares

5. Previous years' results

6. Other contributions from partners

7. Results for the year

8 Less: Interim dividend

9. Other equity instruments

OTHER ACCUMULATED COMPREHENSIVE INCOME

b) Hedging operations

c) Foreign exchange differences

d) Correction for accounting asymmetries

f) Other adjustments

TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY

e) Equity-accounted entities 

NET EQUITY ATTRIBUTABLE TO THE CONTROLLING COMPANY

NON-CONTROLLING INTERESTS 



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

(+) 1201 6.989.093 6.312.779

(+) 1202 1.147.223 1.003.120

(+) 1203 29.437 43.306

(-) 1204 (4.974.568) (4.111.144) 

(+/-) 1205 7.747 (44.184) 

(+/-) 1206 (9.115) (10.176) 

(-) 1207 (1.868.886) (1.748.687) 

(+/-) 1209 (57.114) (133.368) 

(-) 1210 (872.670) (777.505) 

A) 1220 391.147 534.141

(+) 1221 2.202.694 2.125.246

(+) 1222 771.731 927.302

(+) 1223 6.537 167.153

(+) 1224 3.384 832

(-) 1225 (1.690.766) (2.312.608) 

(+/-) 1226 530.056 221.913

(+/-) 1227 (18.200) (19.125) 

(-) 1228 (548.849) (499.566) 

(+/-) 1229 (12.146) (23.754) 

(-) 1230 (722.700) (435.575) 

(-) 1231 (195.096) (21.253) 

B) 1240 326.645 130.565

C) 1245 717.792 664.706

(+) 1246 36.892 64.294

(-) 1247 (51.602) (48.285) 

(+) 1248 319.908 214.418

(-) 1249 (360.011) (260.729) 

E) 1265 662.979 634.404

(+/-) 1270 (149.185) (144.289) 

F) 1280 513.794 490.115

(+/-) 1285

G) 1288 513.794 490.115

1300 337.598 363.997

1289 176.196 126.118

Amount (X,XX euros) Amount (X,XX euros) Amount (X,XX euros) Amount (X,XX euros)

1290 0,11 0,12

1295 0,11 0,12

4. Net claims incurred 

5.  Net variation of other technical provisions

STANDALONE 

PREVIOUS PERIOD

(2nd HALF)

ACCUMULATED 

CURRENT YEAR 

06/30/2022

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

1. Premiums allocated to the period, net

2. Revenue from property and other investments 

17. Net operating expenses

7. Net operating expenses

8. Other technical expenses

9. Expenses from property and other investments

TECHNICAL RESULT FROM NON-LIFE OPERATIONS 

(1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

10. Premiums allocated to the period, net

11. Revenue from property and other investments  

12. Revenue from investments on account of the life 
policyholders bearing the investment risk

13. Other technical revenue

14. Net claims incurred

15. Net variation of other technical provisions

16. Profit sharing and returned premiums 

3. Other technical revenue 

6. Profit sharing and returned premiums

7. CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (IFRS)

STANDALONE 

CURRENT PERIOD

(2nd HALF)

26. Corporate Income Tax

18.Other technical expenses 

19. Expenses from property and other investments

20. Expenses from investments on account of the life 
policyholders bearing the investment risk

TECHNICAL RESULT FROM LIFE OPERATIONS (10 + 

11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

TECHNICAL RESULT (A + B)

21. Revenue from property and other investments  

22.  Expenses from property and other investments

23. Other revenue 

24. Other expenses 

RESULT BEFORE TAX (C + 21 + 22 + 23 + 24)

ACCUMULATED 

PREVIOUS YEAR 

06/30/2021

In the six month financial report corresponding to the first half of the year, the data relating to the current period coincides with the accumulated data, and therefore does not need to 
be filled in.

RESULT FOR THE PERIOD FROM ONGOING 

OPERATIONS (E + 26)

26.Result after tax from discontinued operations 

RESULT FOR THE PERIOD (F + 27)

EARNINGS PER SHARE

Reported

Diluted

a) Result attributable to the controlling company 

b) Result attributable to non-controlling interests 



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

A) CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS OF THE YEAR 1305 513.794 490.115
B) OTHER GLOBAL RESULTS - ITEMS NOT RECLASSIFIED TO THE RESULT FOR THE PERIOD 1310

1. Actuarial gains/(losses) for long-term remuneration for employees: 1370

2. Participation in other recognized global results from investments in joint and associated businesses: 1371

3. Other income and expenses not reclassfied to the result for the period: 1372

4. Tax effect: 1373

C) OTHER GLOBAL RESULTS - ITEMS THAT CAN BE SUBSEQUENTLY RECLASSIFIED TO THE RESULT FOR 

THE PERIOD 1345 (884.871) (152.061)
1. Financial assets available for sale: 1315 (3.424.004) (1.079.719)
    a) Gains/(Losses) due to valuation 1316 (3.381.685) (1.018.303)
    b) Amounts transferred to the income statement 1317 (42.798) (57.992)
    c) Other reclassifications 1318 479 (3.424)
2. Cash flow hedging: 1320

    a) Gains/(Losses) due to valuation 1321

    b) Amounts transferred to the income statement 1322

    c) Amounts recognised at initial value of hedged items 1323

    d) Other reclassifications 1324

3. Hedging of net investments in businesses abroad: 1325

    a) Gains/(Losses) due to valuation 1326

    b) Amounts transferred to the income statement 1327

    c) Other reclassifications 1328

4. Foreign exchange differences: 1330 481.047 155.352
    a) Gains/(Losses) due to valuation 1331 480.280 155.243
    b) Amounts transferred to the income statement 1332 586 83
    c) Other reclassifications 1333 181 26
5. Correction of accounting asymmetries: 1335 1.608.733 664.500
    a) Gains/(Losses) due to valuation 1336 1.596.474 643.684
    b) Amounts transferred to the income statement 1337 12.259 20.816
    c) Other reclassifications 1338

6. Assets held for sale: 1340

    a) Gains/(Losses) due to valuation 1341

    b) Amounts transferred to the income statement 1342

    c) Other reclassifications 1343

7. Participation in other recognized global results from investments in joint and associated businesses: 1350 8.423 (1.001)
    a) Gains/(Losses) due to valuation 1351 8.654 (1.046)
    b) Amounts transferred to the income statement 1352 (231) 45
    c) Other reclassifications 1353

8. Other income and expenses that can be subsequently reclassified to the result for the period 1355 15.214 6.898
9. Tax effect 1360 425.716 101.909
TOTAL GLOBAL RESULT FOR THE PERIOD (A+B+C) 1400 (371.077) 338.054
    a) Attributable to the controlling company 1398 (576.199) 208.591
    b) Attributable to minority interests 1399 205.122 129.463

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

8. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (IFRS ADOPTED)

CURRENT 

PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS 

PERIOD 

06/30/2021

STANDALONE 

CURRENT 

PERIOD

(2nd HALF)

STANDALONE 

PREVIOUS 

PERIOD

(2nd HALF)



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

CURRENT PERIOD
Capital or

mutual fund

Share premium and 

other reserves(1)

Treasury stock and 

own shares

Result for the 

period attributable 

to the controlling 

company

Other equity 

instruments

Opening balance as at

01/01/2022
3110 307.955 8.424.249 (62.944) 765.191 (971.037) 1.203.023 9.666.437

Adjustments for changes in 
accounting criteria

3111

Adjustments for errors 3112

Adjusted opening balance 3115 307.955 8.424.249 (62.944) 765.191 (971.037) 1.203.023 9.666.437

I. Total revenue/ 

(expenses) recognized
3120 337.598 (913.797) 205.122 (371.077) 

II. Operations with 

shareholders or owners
3125 (263.230) 10.656 150 (79.800) (332.224) 

1. Capital increases 
(decreases) 

3126 14.146 14.146

2. Conversion of 
financial liabilities to 
equity

3127

3. Distribution of 
dividends

3128 (261.703) (102.562) (364.265) 

4. Operations involving 
treasury stock or own 
shares

3129 (1.527) 10656 150 9.279

5. Increases / 
(Decreases) due to 
changes in business 
combinations 

3130 8.315 8.315

6. Other operations with 
shareholders or owners 

3132 301 301

III. Other variations in 

equity 
3135 759.562 (765.191) (9.194) (14.823) 

1. Payments using equity 
instruments 

3136

2. Transfers between 
equity items

3137 765.191 (765.191) 

3. Other variations 3138 (5.629) (9.194) (14.823) 

Closing balance as at 

06/30/2022
3140 307.955 8.920.581 (52.288) 337.598 150 (1.884.834) 1.319.151 8.948.313

(1) The column "Share premium and other reserves", for the purpose of this statement, includes the following items of the Balance Sheet: 2) Share premium reserve; 3) Reserves; 5) Prior year result; 6) Other 
contributions from partners and 8) Less: interim dividend

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

9. CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (IFRS) (1/2)

Equity of the controlling company

Adjustments for 

changes in value

Non-controlling 

interests

Total

equity

SHAREHOLDERS' EQUITY



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousand euros

PREVIOUS PERIOD
Capital or

mutual fund

Share premium and 

other reserves(1)

Treasury stock and 

own shares

Result for the period 

attributable to the 

controlling company

Other equity 

instruments

Opening balance as at

01/01/2021
3150 307.955 8.409.941 (63.409) 526.533 (645.013) 1.301.834 9.837.841

Adjustments for changes in 
accounting criteria

3151

Adjustments for errors 3152

Adjusted opening balance 3155 307.955 8.409.941 (63.409) 526.533 (645.013) 1.301.834 9.837.841

I. Total revenue/ (expenses) 

recognized
3160 363.997 (155.406) 129.463 338.054

II. Operations with shareholders or 

owners
3165 (232.293) 456 (42.425) (274.262) 

1. Capital increases (decreases) 3166 66.056 66.056

2. Conversion of financial liabilities 
to equity

3167

3. Distribution of dividends 3168 (230.846) (126.338) (357.184) 

4. Operations involving treasury 
stock or own shares

3169 (82) 456 374

5. Increases / (Decreases) due to 
changes in business combinations 

3170 (843) 9.713 8.870

6. Other operations with 
shareholders or owners 

3172 (522) 8.144 7.622

III. Other variations in equity 
3175 519.487 (526.533) (1.632) (8.678) 

1. Payments using equity 
instruments 

3176

2. Transfers between equity items 3177 526.533 (526.533) 

3. Other variations 3178 (7.046) (1.632) (8.678) 

Closing balance as at 06/30/2021 3180 307.955 8.697.135 (62.953) 363.997 (800.419) 1.387.240 9.892.955

(1) The column "Share premium and other reserves", for the purpose of this statement, includes the following items of the Balance Sheet: 2) Share premium reserve; 3) Reserves; 5) Prior year result; 6) Other contributions from 
partners and 8) Less: interim dividend

Total

equity

SHAREHOLDERS' EQUITY

Equity of the controlling company

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

9. CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (IFRS) (2/2)

Adjustments for 

changes in value

Non-controlling 

interests



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st  HALF 2022

Units: Thousand euros

8435 (134.213) (622.415) 

8405 147.509 (297.250) 

8406 13.220.113 10.616.244

8407 (13.072.604) (10.913.494) 

8410 (162.709) (210.804) 

8415 319.630 345.814

8416 (482.339) (556.618) 

8425 (119.013) (114.361) 

8460 146.415 726.701

8450 13.099.596 12.919.218

8451 13.233 3.665

8452 122.481 11.366

8453 6.305 828

8454 11.614.988 11.424.385

8455 958.956 898.247

8457 4.907 55.011

8456 298.746 461.992

8459 45.550 46.982

8458 34.430 16.742

8440 (12.953.181) (12.192.517) 

8441 (31.585) (20.894) 

8442 (29.780) (93.651) 

8443 (69.831) (49.383) 

8444 (11.668.658) (10.560.388) 

8445 (1.107.302) (1.403.382) 

8447 (46.943) 

8448 (46.025) (17.876) 

8490 (429.960) (126.588) 

8480 728.629 536.291

8481 500.000

8482 36.240 24.144

8483

8485 8.992 249

8486 183.397 511.898

8487

8470 (1.158.589) (662.879) 

8471 (345.535) (365.181) 

8475 (54.817) (43.961) 

8472

8473

8474

8477

8478 (758.237) (253.737) 

8479

8492 59.492 (31.921) 

8495 (358.266) (54.223) 

8499 2.887.692 2.418.911

8500 2.529.426 2.364.688

8550 2.441.043 2.267.751

8552 88.383 96.937

8553

8600 2.529.426 2.364.688

A) NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (1 + 2 + 3)

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

10. A. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT (DIRECT METHOD) (IFRS)

CURRENT PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS PERIOD 

06/30/2021

(+) Intangible fixed assets

1. Insurance activites:

(+) Inflows from insurance activities

(-) Outflows from insurance activities

2. Other operating activities: 

(+) Cash inflows from other operating activities  

(-) Cash outflows from other operating activities  

3. Inflows /(outflows) due to corporate income tax

B) NET CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES (1 + 2)

1. Inflows from investment activities:

(+) Property, plant and equipment

(+) Real estate investment

(-) Investments in associates

(+) Financial instruments

(+) Investments in associates

(+) Controlled companies and other business units 

(+) Interests collected

(+) Dividends collected

(+) Other income related to investment activities

2.Payments related to investment activities:

(-) Property, plant and equipment

(-) Real estate investment

(-) Intangible fixed assets

(-) Financial instruments

(-) Interest paid

(-) Controlled companies and other business units 

(-) Other payments related to investment activities

C) NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (1 + 2)

1. Inflows from financing activities:

(+) Subordinated liabilities

(+) Inflows from the issue of equity instruments and capital increases

(+)  Capital contributions from owners or partners

(+) Sales of treasury stock

(+) Other income related to financing activities

2. Payments related to financing activities:

(-) Dividends to shareholders

(+) Sale of shareholdings to third parties

CURRENT PERIOD 

06/30/2022

PREVIOUS PERIOD 

06/30/2021

(-) Subordinated liabilities

(-) Capital contributions returned to shareholders

(-) Capital contributions returned to owners or partners

(-) Acquisition of treasury stock

D) FOREIGN EXCHANGE DIFFERENCES 

(-) Other payments related to financing activities

(-) Adquisition of shareholdings to third parties

(+) Cash and banks

(+) Other financial assets

(-) Less: Bank overdrafts payable on demand

TOTAL CLOSING CASH AND EQUIVALENTS 

E) NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND EQUIVALENTS (A + B + C + D)

F) OPENING CASH BALANCE AND EQUIVALENTS 

G) CLOSING CASH BALANCES AND EQUIVALENTS (E + F)

COMPONENTS OF CASH AND EQUIVALENTS AT PERIOD END



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Euros per share 

(X,XX)

Amount (thousand 

Euros)

Total outstanding 

share

Euros per share 

(X,XX)

Amount (thousand 

Euros)

Total outstanding 

share

Ordinary shares 2158 0,09 261.703 0,08 230.846

Other shares (non-voting, reedemable, etc) 2159

Total dividends paid 2160 0,09 261.703 0,08 230.846

a) Dividends paid out against results 2155 0,09 261.703 0,08 230.846

b) Dividends paid out against reserves or share premium 2156

c) Dividends in kind 2157

d) Flexible payment 2154

Units: Thousand euros

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

11. DIVIDENDS PAID

CURRENT PERIOD PREVIOUS PERIOD



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousands of euros

Financial assets 

held for trading

Other fiancial 

assets at FV with 

changes in P&L

Financial assets 

available for sale 

Loans and  

receivables

Investments held 

to maturity

Derivatives 2062

Equity instruments 2063

Debt securities 2064 4.006
Hybrid instruments 2065

Loans 2066 388.244
Deposits established for accepted reinsurance and other deposits 2067

Receivables on direct insurance, reinsurance, and coinsurance 2068

Investments on behalf of life insurance policy holders bearing investment risk 2069

Other financial assets 2070 27.903
TOTAL (INDIVIDUAL) 2075 4.006 416.147

Derivatives 2162 245.302
Equity instruments 2163 986.160 973.036 2.206.754
Debt securities 2164 1.958.439 996.294 23.507.069 1.649.181
Hybrid instruments 2165 14.904 4.840
Loans 2166 4.318 62.736 24.741
Deposits established for accepted reinsurance and other deposits 2167 799.583
Receivables on direct insurance, reinsurance, and coinsurance 2168 6.398.680
Investments on behalf of life insurance policy holders bearing investment risk 2169 2.906.765
Other financial assets 2170 92.097 1.006.858 3.221

TOTAL (CONSOLIDATED) 2175 3.189.901 4.890.999 25.815.078 8.267.857 1.677.143

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

12. BREAKDOWN OF FINANCIAL INSTRUMENTS BY NATURE AND CATEGORY(1/4)

FINANCIAL ASSETS:

NATURE/ CATEGORY

CURRENT PERIOD



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousands of euros

Debts and 

payables 

Derivatives 2076
Subordinated liabilities 2077 1.615.966
Deposits received on ceded reinsurance 2079
Due on direct insurance, reinsurance and coinsurance 
operations 

2080

Debentures and other negotiable securities 2081 856.109
Due to credit institions 2082 160.001

Due on  preparatory operations for insurance contracts 2083

Other financial liabilities 2084 425.690
TOTAL (INDIVIDUAL) 2090 3.057.766

Derivatives 2176 1
Subordinated liabilities 2177 1.615.966
Deposits received on ceded reinsurance 2179 118.179
Due on direct insurance, reinsurance and coinsurance 
operations 

2180 2.731.678
Debentures and other negotiable securities 2181 856.109
Due to credit institions 2182 452.141

Due on  preparatory operations for insurance contracts 2183 48.631
Other financial liabilities 2184 2.037.512

TOTAL (CONSOLIDATED) 2190 7.860.217

(Abreviations- FV: Fair Value / P&L: profit and loss account) 

9.694 514.042

1.333 513.551

0 107

8.361 491

107

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

12. BREAKDOWN OF FINANCIAL INSTRUMENTS BY NATURE AND CATEGORY (2/2)

CURRENT PERIOD

Financial liabilities held for 

trading

Other fiancial liabilities at FV with 

changes in P&L



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousands of euros

Financial 

assets held for 

trading

Other fiancial 

assets at FV 

with changes in 

P&L

Financial 

assets 

available for 

sale 

Loans and  

receivables

Investments held 

to maturity

Derivatives 5062
Equity instruments 5063 4.672
Debt securities 5064
Hybrid instruments 5065
Loans 5066 390.176
Deposits established for accepted reinsurance and 
other deposits 

5067

Receivables on direct insurance, reinsurance, and 
coinsurance 

5068

Investments on behalf of life insurance policy holders 
bearing investment risk 

5069

Other financial assets 5070 391
TOTAL (INDIVIDUAL) 5075 0 0 4.672 390.567 0

Derivatives 5162 420.565
Equity instruments 5163 1.120.795 1.125.661 2.683.306
Debt securities 5164 1.816.486 1.043.249 26.131.435 1.505.212
Hybrid instruments 5165 216.850 860
Loans 5166 4.182 492.807 19.579
Deposits established for accepted reinsurance and 
other deposits 

5167 835.023

Receivables on direct insurance, reinsurance, and 
coinsurance 

5168 4.683.683

Investments on behalf of life insurance policy holders 
bearing investment risk 

5169 2.957.262

Other financial assets 5170 8.924 1.482 141.705 474.355 3.002
TOTAL (CONSOLIDATED) 5175 3.366.770 5.344.504 28.961.488 6.485.868 1.527.793

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

12. BREAKDOWN OF FINANCIAL INSTRUMENTS BY NATURE AND CATEGORY (3/4)

FINANCIAL ASSETS:

NATURE/ CATEGORY

PREVIOUS PERIOD



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousands of euros

Debts and 

payables 

Derivatives 5076
Subordinated liabilities 5077 1.122.200
Deposits received on ceded reinsurance 5079
Due on direct insurance, reinsurance and coinsurance operations 5080
Debentures and other negotiable securities 5081 862.789
Due to credit institions 5082 776.944
Due on  preparatory operationsfor insurance contracts 5083
Other financial liabilities 5084 166.235

TOTAL (INDIVIDUAL) 5090 2.928.168

Derivatives 5176
Subordinated liabilities 5177 1.122.200
Deposits received on ceded reinsurance 5179 82.443
Due on direct insurance, reinsurance and coinsurance operations 5180 2.139.763
Debentures and other negotiable securities 5181 862.789
Due to credit institions 5182 1.106.527
Due on  preparatory operationsfor insurance contracts 5183 28.055
Other financial liabilities 5184 1.870.958

TOTAL (CONSOLIDATED) 5190 7.212.735

774 598.435
9.545 599.781

109
0 109

8.771 1.346

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION 

12. BREAKDOWN OF FINANCIAL INSTRUMENTS BY NATURE AND CATEGORY(4/4)

PREVIOUS PERIOD

Financial liabilities held for trading
Other fiancial liabilities at FV with 

changes in P&L



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousands of euros

CURRENT 

PERIOD

PREVIOUS 

PERIOD

CURRENT 

PERIOD

PREVIOUS 

PERIOD
Domestic market 2210 3.235.644 3.296.433
Exports: 2215 5.956.143 5.141.592
a) European Union 2216 1.041.678 1.031.751
a.1) Euro area 2217 1.009.835 1.008.829
a.2) No Euro Area 2218 31.843 22.922
b) Others 2219 4.914.465 4.109.841
TOTAL 2220 9.191.787 8.438.025

Table 2:

CURRENT 

PERIOD

PREVIOUS 

PERIOD

CURRENT 

PERIOD

PREVIOUS 

PERIOD

IBERIA 2221 4.646.280 4.620.144 200.079 253.951
LATAM NORTH 2222 1.143.355 1.371.109 24.590 23.332
LATAM SOUTH 2223 976.079 761.152 46.621 29.416
BRAZIL 2224 2.265.984 1.636.390 186.547 96.401
EURASIA 2225 710.209 738.491 -77 20.492
NORTH AMERICA 2226 1.284.216 1.038.444 32.804 50.790
MAPFRE RE 2227 3.692.845 3.241.440 70.856 82.774
MAPFRE ASISTENCIA 2228 211.298 284.214 8.511 (1.073) 

(-) Adjustments and eliminations of 
ordinary revenue between segments 2229 (2.162.349) (1.873.048) (56.137) (65.968) 

2230
TOTAL 2235 12.767.917 11.818.336 513.794 490.115

LINES

GEOGRAPHICAL AREA 

CONSOLIDATED

Total ordinary revenues Result

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

13. INFORMATION BY SEGMENTS

Table 1:
Distribution of net premiums attributed to business by 

geographical area

INDIVIDUAL CONSOLIDATED



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

CURRENT 

PERIOD

PREVIOUS 

PERIOD

CURRENT 

PERIOD

PREVIOUS 

PERIOD

AVERAGE WORK FORCE 2295 515 507 31.955 33.440

Men 2296 264 260 14.114 14.969

Women 2297 251 247 17.841 18.471

CURRENT 

PERIOD

PREVIOUS 

PERIOD

2310 1.500 1.430

2311 1.154 1.320

2312 1.106 1.300

2313

2314

2315 2.450 3.920

2316 193 160

2320 6.403 8.130

MANAGERS

CURRENT 

PERIOD

PREVIOUS 

PERIOD

2325 4.427 4.110Total remuneration received by managers

Other items

Share-based remuneration system 

Compensation

Long-term savings system 

TOTAL

Amount  (thousands of 

euros)

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

Amount  (thousands of 

euros)

Remuneration for being a member of the Board and/or Board Committees 

Salaries

Variable remuneration in cash 

INDIVIDUAL CONSOLIDATED

14. AVERAGE WORK FORCE

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

15. REMUNERATION



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousands of euros

RELATED OPERATIONS CARTERA_MAPFRE FUNDACION_MAPFRE

REVENUE AND EXPENSES:
Significant 

shareholders

Directors and 

Managers 

People, 

companies or 

undertakings of 

the Group

Other related 

parties 
Total

1) Financial expenses 2340

2) Leases 2343 (287) (287) 
3) Reception of services 2344 (300) (32) (332) 
4) Purchase of goods (completed or in progress) 2345

5) Other expenses 2348 (114) (114) 
EXPENSES (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 2350 (300) (433) (733) 

6) Financial income 2351

7) Dividends received 2354

8) Provisions of services 2356 19 19
9) Sale of goods (completed or in progress) 2357

10) Other revenue 2359 600 600
REVENUE (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 2360 619 619

CARTERA_MAPFRE FUNDACION_MAPFRE

OTHER TRANSACTIONS:
Significant 

shareholders

Directors and 

Managers 

People, 

companies or 

undertakings of 

the Group

Other related 

parties 
Total

Financing agreements, credit and capital contributions (lender) 2372

Financing agreements, credit and capital contributions (borrower) 2375

Guarantees and sureties provided 2381 15 15
Guarantees and sureties received 2382 6 6
Commitments made 2383

Dividends and other benefits distributed 2386 183.922 183.922

Other operations 2385

CLOSING BALANCE 
Significant 

shareholders

Directors and 

Managers 

People, 

companies or 

undertakings of 

the Group

Other related 

parties 
Total

1) Clients and commercial debtors 2341

2) Loans and credits granted 2342

3) Other collection rights 2346

TOTAL BALANCE RECEIVABLE (1+2+3) 2347

4) Providors and commercial creditors 2352

5) Loans and credits received 2353

6) Other payments due 2355

TOTAL BALANCE OWED (4+5+6) 2358

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

16. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (1/2)

CURRENT PERIOD

CURRENT PERIOD

CURRENT PERIOD



SELECTED FINANCIAL INFORMATION

MAPFRE, S.A.

1st HALF 2022

Units: Thousands of euros

RELATED OPERATIONS CARTERA_MAPFRE FUNDACION_MAPFRE

REVENUE AND EXPENSES:
Significant 

shareholders

Directors and 

Managers 

People, 

companies or 

undertakings of 

the Group

Other related 

parties 
Total

1) Financial expenses 6340

2) Leases 6343 (223) (223) 
3) Reception of services 6344

4) Purchase of goods (completed or in progress) 6345

5) Other expenses 6348 (28) (28) 
EXPENSES (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 6350 (251) (251) 

6) Financial income 6351

7) Dividends received 6354

8) Provisions of services 6356

9) Sale of goods (completed or in progress) 6357

10) Other revenue 6359 158 515 673
REVENUE (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 6360 158 515 673

CARTERA_MAPFRE FUNDACION_MAPFRE

OTHER TRANSACTIONS:
Significant 

shareholders

Directors and 

Managers 

People, 

companies or 

undertakings of 

the Group

Other related 

parties 
Total

Financing agreements, credit and capital contributions (lender) 6372

Financing agreements, credit and capital contributions (borrower) 6375

Guarantees and sureties provided 6381

Guarantees and sureties received 6382

Commitments made 6383

Dividends and other benefits distributed 6386 162.461 162.461
Other operations 6385

CLOSING BALANCE 
Significant 

shareholders

Directors and 

Managers 

People, 

companies or 

undertakings of 

the Group

Other related 

parties 
Total

1) Clientes  y deudores comerciales 6341

2) Préstamos y créditos concedidos 6342

3) Otros derechos de cobro 6346

TOTAL SALDO DEDORES (1+2+3) 6347

4) Proveedores y Acreedores comerciales 6352

5) Préstamos y créditos sociales 6353

6) Otras obligaciones  de pago 6355

TOTAL SALDOS ACREEDORES (4+5+6) 6358

IV. SELECTED FINANCIAL INFORMATION

16. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (2/2)

PREVIOUS PERIOD

PREVIOUS PERIOD

PREVIOUS PERIOD



 KPMG Auditores, S.L. 

Paseo de la Castellana, 259 C 

28046, Madrid 

 

 

Relatório de revisão limitada sobre as Demonstrações 
Financeiras Intermediárias Consolidadas Resumidas 

KPMG Auditores S.L., sociedad española de responsabilidad limitada y firma miembro de la 
organización global de KPMG de firmas miembro independientes afiliadas a KPMG 
International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.  
Paseo de la Castellana, 259 C - 28046 Madrid  

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº.S0702, y en el 
Registro de Sociedades del Instituto de Censores Jurados de Cuentas con el nº.10  
Reg. Mer Madrid, T. 11.961, F. 90, Sec. 8, H. M -188.007, Inscrip. 9 
N.I.F. B-78510153 

 

(Tradução do original em espanhol. Em caso de discrepância, a versão em español prevalece.) 

 

 

Aos Acionistas da Mapfre, S.A., por solicitação pelo Conselho de Administração 

 

RELATÓRIO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 
CONSOLIDADAS RESUMIDAS 

Introdução _______________________________________________________________  

Realizamos uma revisão limitada das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas 
resumidas (doravante as “demonstrações financeiras intermediárias”) da Mapfre, S.A. (doravante 
denominado “Sociedade Dominante”) e subsidiárias (doravante denominado“ Grupo”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 Junho de 2022, a demonstração do resultado global, a 
demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a 
demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas, todas resumidas e consolidadas, 
correspondentes ao período de seis meses findos naquela data. Os Administradores da Sociedade 
dominante são responsáveis pela elaboração desses relatórios intermediarios de acordo com os 
requerimentos estabelecidos na Norma Internacional de Contabilidade (NIC) 34, Informação 
Financeira Intermediária, adotada pela União Europeia para a preparação da informação financeira 
intermediária resumida, conforme ao previsto no artigo do Real Decreto 1362/2007. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras 
intermediárias com base em nossa revisão. 

Alcance da revisão ________________________________________________________  

Realizamos nossa revisão limitada de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Revisão 
2410, “Revisão das Informações Financeiras Intermediárias Realizadas pelo Auditor Independente da 
Entidade ”. Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, 
principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de 
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é 
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de 
auditoria de demonstrações financeiras vigente na Espanha e, consequentemente, não nos permitiu 
obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam 
ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias anexas.  
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Conclusão _______________________________________________________________  

Com base em nossa revisão limitada, que em nenhuma circunstância pode ser considerada uma 
auditoria, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações 
financeiras intermediárias anexas do período de seis meses findo en 30 de junho de 2022 não foram 
elaboradas elaboradas, em todos os aspectos significativos, de acordo com as Normas 
Internacionais de Relatórios Financeiros (NIC 34), adotadas pela União Europeia, conforme ao 
previsto no artigo do Real Decreto 1362/2007, para a elaboração das demonstrações financeiras 
intermediárias resumidas. 

Parágrafo de Ênfase ______________________________________________________  

Chamamos atenção para a nota 2.1 anexa, que menciona que as demonstrações intermediárias 
mencionadas acima não incluem todas as informações que exigiriam demonstrações financeiras 
consolidadas completas preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, 
adotadas pela União Europeia. Portanto, as demonstrações financeiras intermediárias em anexo 
devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas completas do Grupo 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Esta questão não altera nossa conclusão. 

RELATÓRIO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

O Relatório Intermediário e Consolidado de Administração anexo referente ao período de seis meses 
findo em 30 de junho de 2022 contém explicações que a Administraçao da Sociedade considera 
oportunas sobre os eventos importantes ocorridos neste período e seu efeito nas demonstrações 
financeiras intermediárias apresentadas, das quais não forma parte, bem como sobre as divulgações 
exigidas pelo artigo 15 do Real Decreto 1362/2007. Verificamos que as informações contábeis 
contidas no citado relatório da administração é consistente com as demonstrações financeiras 
intermediárias do período de seis meses findo em 30 de junho de 2022. Nosso trabalho está limitado 
à verificação do relatório da administração intermediário consolidado de acordo com o escopo 
descrito neste parágrafo e não inclui uma revisão de informações distintas das obtidas nos registros 
contábeis da MAPFRE, S.A. e suas subsidiárias. 

Parágrafo sobre outros asuntos ___________________________________________  

Este relatório foi preparado por solicitação do Conselho de Administração da Sociedade dominante 
em relação à publicação do relatório financeiro semestral requerido pelo artigo 119 do texto revisto 
da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, aprovado pelo Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de 
Outubro e implementado pelo Real Decreto 1362/2007 de 19 de Outubro. 

KPMG Auditores, S.L.  
 

 

(Assinado no original em espanhol) 

 
 
Ángel Crespo Rodrigo 

27 de julho de 2022 
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A) BALANÇO CONSOLIDADO EM QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 

2022 E SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

ATIVO NOTAS   30/06/2022 31/12/2021 

A) ATIVOS	INTANGÍVEIS  2.944,7 2.911,2 

I. Ágio  1.463,0 1.472,4 

II. Outros ativos intangíveis  1.481,7 1.438,8 

B) IMOBILIZADO	MATERIAL  1.331,4 1.295,0 

I. Imóveis de uso próprio  1.107,1 1.071,8 

II. Outros imobilizados materiais  224,3 223,2 

C) INVESTIMENTOS  35.670,2 39.243,0 

I. Investimentos imobiliários  1.270,9 1.260,0 

II. Aplicações financeiras    

 1.   Carteira mantida até o vencimento 5,1 1.677,1 1.527,8 

 2.   Carteira disponível para venda 5,1 25.815,1 28.961,5 

 3.   Carteira de negociação 5,1 5.174,1 5.754,1 

III. Investimentos contabilizados por equivalência patrimonial  693,4 657,0 

IV. Depósitos constituídos por resseguro aceito 5,1 799,6 835,0 

V. Outros investimentos 5,1 240,0 247,6 

D) APLICAÇÕES	FINANCEIRAS	VINCULADAS	A	SEGUROS	DE	VIDA	CUJO	
RISCO	DO	INVESTIMENTO	É	ASSUMIDO	PELO	SEGURADO 

5,2 2.906,8 2.957,3 

E) INVENTÁRIOS  53,9 54,0 

F) PARTICIPAÇÃO	DO	RESSEGURO	NAS	PROVISÕES	TÉCNICAS  6.171,9 6.084,6 

G) ATIVOS	POR	IMPOSTOS	DIFERIDOS  553,8 299,6 

H) CRÉDITOS  7.451,3 5.594,7 

I. Créditos por operações de seguro direto e cosseguro 5,1 5.321,8 3.892,0 

II. Créditos por operações de resseguro 5,1 1.076,9 791,7 

III. Créditos tributários    

 1.   Imposto de renda a recuperar  223,1 191,4 

 2.   Outros créditos tributários  193,6 173,7 

IV. Créditos previdenciários e outros 5,1 635,9 545,9 

V. Acionistas por desembolsos exigidos  — — 

I) TESOURARIA  2.529,4 2.887,6 

J) AJUSTES	POR	PERIODIZAÇÃO  2.131,1 1.902,5 

K) OUTROS	ATIVOS  258,9 247,4 

L) 

 
ATIVOS	NÃO	CIRCULANTES	CLASSIFICADOS	COMO	MANTIDOS	PARA	A	
VENDA	E	DE	ATIVIDADES	INTERROMPIDAS 

5,3 1.048,4 377,3 

TOTAL	ATIVO  63.051,8 63.854,2 

Valores	em	milhões	de	euros	
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A) BALANÇO CONSOLIDADO EM QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 

2022 E SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO NOTAS     30/06/2022 31/12/2021 

A) PATRIMÔNIO	LÍQUIDO  8.948,5 9.666,6 

I. Capital desembolsado 6 308,0 308,0 

II. Prêmio de emissão   1.506,7 1.506,7 

III. Reservas  7.414,0 7.102,4 

IV. Dividendo a receber  — (184,8) 

V. Ações próprias 6 (52,2) (62,9) 

VI. Resultado do exercício atribuível à Empresa controladora  337,6 765,2 

VII. Outros instrumentos patrimoniais líquidos  0,2 — 

VIII Ajustes por mudanças de valor  (520,1) 805,3 

IX. Diferenças de conversão  (1.364,7) (1.776,3) 

 Patrimônio atribuído aos acionistas da Empresa controladora  7.629,5 8.463,6 

 Participações não dominantes  1.319,0 1.203,0 

B) PASSIVOS	SUBORDINADOS 5,4 1.616,0 1.122,2 

C) PROVISÕES	TÉCNICAS  39.019,5 39.968,3 

I. Provisões de prêmios não ganhos e de riscos não expirados  8.888,8 7.638,6 

II. Provisão de seguros de vida  16.789,7 19.089,5 

III. Provisão de sinistros  12.108,9 11.986,1 

IV. Outras provisões técnicas  1.232,1 1.254,1 

D) PROVISÕES	TÉCNICAS	RELATIVAS	AO	SEGURO	DE	VIDA	QUANDO	O	
RISCO	DO	INVESTIMENTO	É	ASSUMIDO	PELOS	TOMADORES 

 2.906,8 2.957,3 

E) PROVISÕES	PARA	RISCOS	E	DESPESAS  622,9 653,6 

F) DEPÓSITOS	RECEBIDOS	POR	RESSEGURO	CEDIDO	E	RETROCEDIDO  118,2 82,4 

G) PASSIVOS	POR	IMPOSTOS	DIFERIDOS  283,7 537,7 

H) DÍVIDAS  8.444,6 8.441,8 

I. Emissão de obrigações e outros valores negociáveis  856,1 862,8 

II. Dívidas com entidades de crédito 7 452,1 1.106,5 

III. Outros passivos financeiros 5,5 2.233,3 2.368,6 

IV. Dívidas por operações de seguro direto e cosseguro  1.086,0 915,0 

V. Dívidas por operações de resseguro  1.694,3 1.252,8 

VI. Dívidas tributárias    

 1. Imposto de renda a pagar  85,3 65,2 

 2. Outras dívidas tributárias  400,2 341,0 

VII. Outras dívidas  1.637,3 1.529,9 

I) AJUSTES	POR	PERIODIZAÇÃO  375,5 300,5 

J) PASSIVOS	ASSOCIADOS	A	ATIVOS	NÃO	CIRCULANTES	CLASSIFICADOS	
COMO	MANTIDOS	PARA	A	VENDA	E	DE	ATIVIDADES	INTERROMPIDAS 5,3 716,1 123,8 

TOTAL	DO	PATRIMÔNIO	LÍQUIDO	E	PASSIVO  63.051,8 63.854,2 

Valores	em	milhões	de	euros   
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B) CONTA DE RESULTADOS GLOBAL CONSOLIDADA DOS RESULTADOS DOS 

SEMESTRES ENCERRADOS EM QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022 E 2021 

B.1) CONTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA 

CONCEITO NOTAS 2022 2021 
 

I. RECEITAS	NEGÓCIO	SEGURADOR 
1 Prêmios ganhos no exercício, líquidos 

a) Prêmios emitidos seguro direto 9 10.522,6 9.712,8 
b)  Prêmios resseguro aceito 9 1.987,1 1.949,9 
c)  Prêmios resseguro cedido (2.477,9) (2.466,4) 
d)  Variação das provisões de prêmios e de riscos não expirados, líquidas 

Seguro direto (961,2) (1.148,1) 
Resseguro aceito (42,6) (85,3) 
Resseguro cedido 163,8 475,2 

2 Participação em lucros de sociedades colocadas em equivalência 6,7 2,7 
3 Receitas dos investimentos 

a) Operacionais 1.009,6 1.111,8 
b) Patrimoniais 60,4 93,0 

 4 Mais-valias em aplicações financeiras vinculadas a seguros de vida cujo risco do 

investimento é assumido pelo segurado  6,5 167,2 
 

5 Outras receitas técnicas 32,8 44,1 
6 Outras receitas não técnicas 43,0 57,5 
7 Diferenças positivas de câmbio 831,2 713,4 
8 Reversão da provisão para redução ao valor recuperável de ativos 11,1 9,5 

TOTAL	RECEITAS	NEGÓCIO	SEGURADOR 11.193,1 10.637,3 
II. DESPESAS	NEGÓCIO	SEGURADOR 

1 Sinistralidade do exercício, líquida 
a) Prestações pagas e variação da provisão de sinistros, líquida 

Seguro direto (6.255,9) (5.912,6) 
Resseguro aceito (1.322,3) (1.091,6) 
Resseguro cedido 1.305,2 962,5 

b) Gastos imputáveis às prestações (392,3) (382,1) 
2 Variação de outras provisões técnicas, líquidas 537,8 177,7 
3 Participação em lucros e estornos (27,3) (29,3) 
4 Despesas operacionais líquidas 

a) Despesas de aquisição (2.413,0) (2.243,6) 
b) Despesas administrativas (399,5) (362,8) 
c) Comissões e participação em resseguro 394,7 358,1 

5 Participação em perdas de sociedades colocadas em equivalência (0,8) (1,8) 
6 Despesas dos investimentos 

a) Operacionais (761,2) (447,2) 
b) Patrimoniais e de contas financeiras (13,5) (31,1) 

 7 Menos-valias em aplicações financeiras vinculadas a seguros de vida cujo risco do 

investimento é assumido pelo segurado  (195,1) (21,3) 
 

8 Outras despesas técnicas (69,3) (157,1) 
9 Outras despesas não técnicas (85,3) (67,9) 

10 Diferenças negativas de câmbio (796,4) (702,2) 
11 Verba de provisão para redução ao valor recuperável de ativos 8 (12,5) (25,4) 

TOTAL	DESPESAS	NEGÓCIO	SEGURADOR (10.506,7) (9.977,7) 
RESULTADO	DO	NEGÓCIO	SEGURADOR 686,4 659,6 

III. OUTRAS	ATIVIDADES 
1 Receitas operacionais 258,2 155,7 
2 Despesas operacionais (272,2) (189,6) 
3 Receitas financeiras líquidas 

a) Receitas financeiras 28,8 62,0 
b) Gastos financeiros (48,9) (43,1) 

4 Resultados de participações minoritárias 
a) Participação em lucros de sociedades colocadas em equivalência 8,1 2,3 
b) Participação em perdas de sociedades colocadas em equivalência (0,8) (4,7) 

5 Reversão provisão de redução ao valor recuperável de ativos 0,6 1,2 
6 Verba de provisão de redução ao valor recuperável de ativos 8 (2,4) (3,2) 

 7 Resultado de alienação de ativos não circulantes classificados como mantidos para a venda 

não incluídos nas atividades interrompidas  18,0 — 
 

RESULTADO	DE	OUTRAS	ATIVIDADES (10,6) (19,4) 
IV. RESULTADO	POR	REEXPRESSÃO	DE	DEMONSTRAÇÕES	FINANCEIRAS (12,8) (5,8) 
V. RESULTADO	ANTES	DE	IMPOSTOS	DE	OPERAÇÕES	CONTINUADAS 9 663,0 634,4 
VI. IMPOSTO	DE	RENDA	DE	OPERAÇÕES	CONTINUADAS (149,2) (144,3) 
VII. RESULTADO	APÓS	IMPOSTOS	DE	OPERAÇÕES	CONTINUADAS 513,8 490,1 
VIII. RESULTADO	APÓS	IMPOSTOS	DE	OPERAÇÕES	INTERROMPIDAS — — 
IX. RESULTADO	DO	EXERCÍCIO 513,8 490,1 

1 Atribuível a participações não controladoras 176,2 126,1 
2 Atribuível à Empresa controladora 9 337,6 364,0 

Valores	em	milhões	de	euros 
Lucro	por	ação	(euros) 0,11 0,12 
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B.2) ESTADO DE ENTRADAS E GASTOS RECONHECIDOS CONSOLIDADOS 

 

CONCEITO NOTAS 2022 2021 

A)	RESULTADO	CONSOLIDADO	DO	EXERCÍCIO  513,8 490,1 

B)	OUTRO	RESULTADO	GLOBAL	–	PARCELAS	QUE	NÃO	FORAM	
RECLASSIFICADAS	A	RESULTADOS  — — 

C)	OUTRO	RESULTADO	GLOBAL	–	PARCELAS	QUE	PODEM	SER	
RECLASSIFICADAS	POSTERIORMENTE	A	RESULTADOS  (884,9) (152,2) 

					1.	Ativos	financeiros	disponíveis	para	a	venda 
a) Ganhos (Perdas) por valoração (3.381,8) (1.018,5) 
b) Valores transferidos à conta de resultados (42,8) (58,0) 

c) Outras reclassificações 0,5 (3,4) 
					2.	Diferenças	de	conversão  

a) Ganhos (Perdas) por valoração 480,2 155,2 
b) Valores transferidos à conta de resultados 0,6 0,1 
c) Outras reclassificações 0,2 — 

					3.	Contabilidade	tácita  
a) Ganhos (Perdas) por valoração 1.596,4 643,7 

b) Valores transferidos à conta de resultados 12,3 20,8 
c) Outras reclassificações  — — 

					4.	Entidades	valoradas	por	equivalência	patrimonial  
a) Ganhos (Perdas) por valoração 8,6 (1,0) 

b) Valores transferidos à conta de resultados (0,2) — 
c) Outras reclassificações — — 

						5.	Outras	receitas	e	despesas	abrangentes 15,3 6,9 

						6.	Efeito	impositivo 425,8 102,0 

RESULTADO	GLOBAL	TOTAL	DO	EXERCÍCIO	(A+B+C)  (371,1) 337,9 

1. Atribuível à Empresa controladora  (576,2) 208,5 

2. Atribuível a participações não controladoras  205,1 129,4 
Valores	em	milhões	de	euros    
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C) DEMONSTRAÇÃO DAS MUDANÇAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022 

E 2021 

 

CONCEITO NOTAS 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS ACIONISTAS CONTROLADORES 

PARTICIPAÇÕES 

NÃO DOMINANTES 
TOTAL DO 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

FUNDOS PRÓPRIOS 

CAPITAL SOCIAL PRÊMIO DE 

EMISSÃO RESERVAS DIVIDENDO A 

RECEBER 
AÇÕES 

PRÓPRIAS 

RESULTADO 

ATRIBUÍDO AOS 

ACIONISTAS 

CONTROLADORE

OUTROS 

INSTRUMENTOS 

PATRIMONIAIS 

LÍQUIDOS 

AJUSTES POR 

MUDANÇA DE 

VALOR 
DIFERENÇAS DE 

CONVERSÃO 

SALDO	INICIAL	EM	SEXTA‐FEIRA,	1	DE	JANEIRO	
DE 2021

308,0 1.506,7 7.057,2 (154,0) (63,4) 526,5 — 1.270,7 (1.915,7) 1.301,8 9.837,8 
1 Ajuste por mudanças de práticas contábeis — — — — — — — — — — — 
2 Ajuste por correção de erros  — — — — — — — — — — — 

SALDO	INICIAL	AJUSTADO 308,0 1.506,7 7.057,2 (154,0) (63,4) 526,5 — 1.270,7 (1.915,7) 1.301,8 9.837,8 
I. TOTAL	DE	RECEITAS	(DESPESAS)	

ABRANGENTES
— — — — — 364,0 — (275,2) 119,7 129,4 337,9 

II. OPERAÇÕES	COM	ACIONISTAS	DOMINANTES	
E	MINORITÁRIOS  — — (232,2) — 0,4 — — — — (42,4) (274,2) 

 1 Aumentos (Reduções) de Capital   — — — — — — — — — 66,1 66,1 

 2 Distribuição de dividendos  4 — — (230,8) — — — — — — (126,3) (357,1) 

 3 Incrementos (Reduções) por combinações 

de negócios  10 — — (0,8) — — — — — — 9,7 8,9 

 4 Operações com ações e participações 

próprias        6 — — (0,1) — 0,4 — — — — — 0,3 

 5 Outras operações com acionistas 

dominantes e minoritários  2,4 — — (0,5) — — — — — — 8,1 7,6 

III. OUTRAS	VARIAÇÕES	PATRIMONIAIS	
LÍQUIDAS

— — 365,5 154,0 — (526,5) — — — (1,6) (8,6) 

 1 Transferências entre parcelas 

patrimoniais líquidas  — — 372,5 154,0 — (526,5) — — — — — 

 2 Outras variações   — — (7,0) — — — — — — (1,6) (8,6) 
SALDO	FINAL	EM	30	DE	JUNHO	DE	2021 308,0 1.506,7 7.190,5 — (63,0) 364,0 — 995,5 (1.796,0) 1.387,2 9.892,9 

Valores	em	milhões	de	euros	
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CONCEITO NOTAS 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATRIBUÍDO AOS ACIONISTAS CONTROLADORES 

PARTICIPAÇÕES 

NÃO DOMINANTES 
TOTAL DO 

PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

FUNDOS PRÓPRIOS 

CAPITAL SOCIAL PRÊMIO DE 

EMISSÃO RESERVAS DIVIDENDO A 

RECEBER 
AÇÕES 

PRÓPRIAS 

RESULTADO 

ATRIBUÍDO AOS 

ACIONISTAS 

CONTROLADORE

OUTROS 

INSTRUMENTOS 

PATRIMONIAIS 

LÍQUIDOS 

AJUSTES POR 

MUDANÇA DE 

VALOR 
DIFERENÇAS DE 

CONVERSÃO 

SALDO	INICIAL	EM	sábado,	1	de	janeiro	de	
2022

308,0 1.506,7 7.102,4 (184,8) (62,9) 765,2 — 805,3 (1.776,3) 1.203,0 9.666,6 
1 Ajuste por mudanças de práticas contábeis — — — — — — — — — — — 
2 Ajuste por correção de erros  — — — — — — — — — — — 

SALDO	INICIAL	AJUSTADO 308,0 1.506,7 7.102,4 (184,8) (62,9) 765,2 — 805,3 (1.776,3) 1.203,0 9.666,6 
I. TOTAL	DE	RECEITAS	(DESPESAS)	

ABRANGENTES  — — — — — 337,6 — (1.325,4) 411,6 205,1 (371,1) 
II. OPERAÇÕES	COM	ACIONISTAS	DOMINANTES	

E	MINORITÁRIOS  — — (263,2) — 10,7 — 0,2 — — (79,9) (332,2) 

 1 Aumentos (Reduções) de Capital   — — — — — — — — — 14,1 14,1 

 2 Distribuição de dividendos 4 — — (261,7) — — — — — — (102,6) (364,3) 

 3 Incrementos (Reduções) por combinações 

de negócios   — — — — — — — — — 8,3 8,3 

 4 Operações com ações e participações 

próprias        6 — — (1,5) — 10,7 — 0,2 — — — 9,4 

 5 Outras operações com acionistas 

dominantes e minoritários   — — — — — — — — — 0,3 0,3 

III. OUTRAS	VARIAÇÕES	PATRIMONIAIS	
LÍQUIDAS

— — 574,8 184,8 — (765,2) — — — (9,2) (14,8) 

 1 Transferências entre parcelas 

patrimoniais líquidas  — — 580,4 184,8 — (765,2) — — — — — 

 2 Outras variações  — — (5,6) — — — — — — (9,2) (14,8) 
SALDO	FINAL	EM	30	DE	JUNHO	DE	2022 308,0 1.506,7 7.414,0 — (52,2) 337,6 0,2 (520,1) (1.364,7) 1.319,0 8.948,5 

Valores	em	milhões	de	euros 
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D) DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA DOS 

SEMESTRES ENCERRADOS EM QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022 

E DE 2021 

CONCEITO NOTAS 2022 2021 

 1 Atividade	seguradora:    147,5 (297,3) 

  Recebimentos em efetivo da atividade seguradora    13.220,1 10.616,2 

  Pagamentos em efetivo da atividade seguradora    (13.072,6) (10.913,5) 

 2 Outras	atividades	operacionais:    (162,7) (210,8) 

  Recebimentos em efetivo de outras atividades operacionais    319,6 345,8 

  Pagamentos em efetivo de outras atividades operacionais    (482,3) (556,6) 

 3 Recuperação	(pagamento)	de	imposto	de	renda    (119,0) (114,4) 

CAIXA	LÍQUIDO	GERADO	NAS	ATIVIDADES	OPERACIONAIS  (134,2) (622,5) 

 1 Recebimentos	de	atividades	de	investimento:    13.099,5 12.919,2 

  Imobilizado material    13,2 3,7 

  Investimentos imobiliários    122,5 11,4 

  Imobilizado intangível    6,3 0,8 

  Instrumentos financeiros    11.615,0 11.424,4 

  Participações    959,0 898,2 

  Entidades dependentes e outras unidades de negócio    4,9 55,0 

  Juros recebidos    298,7 462,0 

  Dividendos recebidos    45,5 47,0 

  Outros recebimentos relacionados com atividades de investimento    34,4 16,7 

 2 Pagamentos	de	atividades	de	investimento:    (12.953,2) (12.192,6) 

  Imobilizado material    (31,6) (20,9) 

  Investimentos imobiliários    (29,8) (93,7) 

  Imobilizado intangível    (69,8) (49,4) 

  Instrumentos financeiros    (11.668,7) (10.560,4) 

  Participações    (1.107,3) (1.403,4) 

  Entidades dependentes e outras unidades de negócio    — (46,9) 

  Outros pagamentos relacionados com atividades de investimento    (46,0) (17,9) 

CAIXA	LÍQUIDO	GERADO	NAS	ATIVIDADES	DE	INVESTIMENTO 146,3 726,6 

 1 Recebimentos	de	atividades	de	financiamento    728,6 536,3 

  Passivos subordinados     500,0 — 

  Recebimento por emissão de instrumentos patrimoniais e ampliação de capital  36,2 24,2 

  Alienação de valores próprios     9,0 0,2 

  Outros recebimentos relacionados com atividades de financiamento    183,4 511,9 

 2 Pagamentos	de	atividades	de	financiamento    (1.158,5) (662,7) 

  Dividendos dos acionistas    (345,5) (365,2) 

  Juros pagos    (54,8) (44,0) 

  Passivos subordinados    — — 

  Pagamentos de devolução de contribuições aos acionistas    — — 

  Aquisição de valores próprios    — — 

  Outros pagamentos relacionados com atividades de financiamento    (758,2) (253,5) 

 

CAIXA	LÍQUIDO	CONSUMIDO	NAS	ATIVIDADES	DE	FINANCIAMENTO (429,9) (126,4) 

Diferenças	de	conversão	nos	fluxos	e	saldos	em	efetivo 59,6 (31,9) 

AUMENTO	(REDUÇÃO)	LÍQUIDO	DE	CAIXA (358,2) (54,2) 

SALDO	INICIAL	DE	CAIXA 2.887,6 2.418,9 

SALDO	FINAL	DE	CAIXA 2.529,4 2.364,7 

Valores	em	milhões	de	euros 
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E) COMENTÁRIOS 

EXPLICATIVOS SOBRE AS 

DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 

CONSOLIDADAS RESUMIDAS 

1. INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A 
ENTIDADE E SUA ATIVIDADE 

MAPFRE S.A. (doravante, "a Empresa controladora") 
é uma sociedade anônima cujas ações são cotadas na 
Bolsa, que é matriz de um conjunto de sociedades 
dependentes dedicadas às atividades de seguros em 
seus diferentes ramos tanto de Vida quanto de Não-
Vida, finanças, investimentos imobiliários e de 
serviços. 

MAPFRE S.A. é filial da CARTERA MAPFRE, S.L. 
Sociedad Unipersonal (doravante, CARTERA 
MAPFRE) 100% controlada pela Fundación MAPFRE. 

O âmbito de atuação da Empresa controladora e suas 
filiais (doravante, "MAPFRE", "o Grupo" ou "Grupo 
MAPFRE") compreende o território espanhol, países 
do Espaço Econômico Europeu e outros países. 

A Empresa controladora foi constituída na Espanha e 
sua sede social encontra-se em Majadahonda (Madri), 
Carretera de Pozuelo 52. 

2. FUNDAMENTOS DA 
APRESENTAÇÃO E POLÍTICAS 
CONTÁBEIS 

2.1. FUNDAMENTOS DA APRESENTAÇÃO 

As demonstrações financeiras intermediárias 
consolidadas resumidas do semestre encerrado em 
30 de junho de 2022 (doravante “demonstrações 
financeiras intermediárias”) foram elaboradas de 
acordo com o definido na Norma Internacional de 
Contabilidade (NIC) nº 34 relativa às informações 
financeiras intermediárias. As demonstrações 
financeiras intermediárias mencionadas não incluem 
todas as informações que seriam exigidas pelas 
contas anuais consolidadas completas, elaboradas de 
acordo com as Normas Internacionais de Informação 
Financeira adotadas pela Europeia (IFRS-UE), 
portanto, as demonstrações financeiras 
intermediárias anexas devem ser lidas em conjunto 
com as contas anuais consolidadas do Grupo que 
correspondem ao exercício concluído em 31 de 
dezembro de 2021. 

 

Os valores apresentados nas demonstrações 
financeiras intermediárias foram arredondados para 
facilitar sua apresentação. Consequentemente, os 
totais das fileiras ou colunas nas tabelas apresentadas 
podem não coincidir com a soma aritmética dos 
montantes que os compõem. 

As demonstrações financeiras intermediárias foram 

aprovadas pelo Conselho de Administração, em 

reunião realizada em 27 de julho de 2022. 

2.2. POLÍTICAS CONTÁBEIS 

As políticas e métodos contábeis utilizados na 
elaboração das demonstrações financeiras 
intermediárias do período coincidem com aqueles 
aplicados na elaboração das últimas contas anuais 
consolidadas aprovadas, correspondentes ao 
exercício de 2021. 

Não foram detectados erros significativos nas contas 

consolidadas de exercícios anteriores. 

 

2.3. COMPARAÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

Não existem causas que impeçam a comparação das 
demonstrações financeiras intermediárias do 
período com as do precedente, com a aplicação, para 
sua elaboração, das normas internacionais aprovadas 
pela Comissão Europeia que estavam em vigor no 
período. 

Em relação às novas normas que entrarão em vigor 
no exercício de 2023 cabe destacar o seguinte: 
 

NIIF‐UE	17	

Tal como se indicava nas contas anuais do exercício 
de 2021, o Grupo MAPFRE avança no processo de 
implementação da NIIF-UE 17 “Contratos de Seguro”, 
que substituirá à NIIF-UE 4 “Contratos de Seguro” e 
que entrará em vigor em 1 de janeiro de 2023. As 
contas anuais consolidadas do exercício de 2023 
serão apresentadas sob esta norma incluindo os 
dados de 2022 reexpressos, registrando na reserva de 
transição as diferenças que surjam com a avaliação 
entre ambas as normas.  

Ao longo do ano de 2022 o Grupo continua com a 
implantação da norma, finalizando o 
desenvolvimento de sistemas operacionais e 
terminando o balanço de transição. 

A seguir, detalham-se os métodos de transição que se 
utilizarão e as normas de avaliação que se aplicarão 
aos contratos de seguro e resseguro. 
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Transição 

O Grupo MAPFRE utilizará uma aplicação 
retrospectiva para a grande maioria dos contratos de 
seguro de Não Vida, assim como para os contratos de 
Vida com duração inferior ao ano, para isso: 

� Foi identificado, reconhecido e avaliado cada 
grupo de contratos de seguro como se a NIIF-
UE 17 tivesse sido aplicada sempre. 

� Deram-se baixa em contas dos saldos 
existentes que não existiriam se a NIIF-UE 17 
se tivesse aplicada sempre; e 

� Reconhece-se qualquer diferença líquida 
resultante em patrimônio. 

Adicionalmente, será aplicado o enfoque de valor 
razoável para aqueles contratos de seguro de Vida e 
Não Vida, assim como para os contratos de resseguro 
aceito e retrocedido, nos quais é impraticável a 
aplicação do método retrospectivo. O enfoque do 
valor razoável permite a determinação da Margem de 
Serviço Contratual (doravante CSM) ou componente 
de perda na data de transição para um grupo de 
contratos baseando-se na diferença entre o valor 
razoável e os fluxos de caixa de cumprimento do 
grupo nessa data.  

A MAPFRE acolheu à isenção opcional para não 
aplicar o requisito de agrupamento por coortes 
anuais em determinados produtos de seguros que 
comercializa na Espanha. Entre eles, aqueles 
produtos a que, para os efeitos de solvência, se aplica 
o ajuste por casamento, assim como os grupos de 
contratos de seguro com características de 
participação direta avaliados sob VFA. 

Normas	de	avaliação	dos	contratos	de	seguro 

A NIIF-UE 17, cumprindo seu propósito de 
homogeneizar práticas contábeis de seguros a nível 
internacional, contempla três métodos de avaliação 
para os contratos de seguros, que serão relatados a 
seguir: O Grupo, com base nas diretrizes técnicas 
definidas, avaliará os contratos de seguro e resseguro 
da seguinte forma: 

Contratos	de	Seguro 
 

Ramos de Não Vida e Vida com duração inferior a um 

ano (*) 
PAA 

Ramo de Decessos BBA 

Ramo de Vida com duração superior a um ano BBA 

Contratos com componente de participação direta 

(ex: Unit Linked, alguns produtos de Vida com 

Participação em lucros) 

VFA 

Contratos	de	Resseguro 
 

Cedido PAA 

Aceito PAA/BBA 

Retrocedido BBA 

(*) Os contratos de Não Vida com duração superior a um ano, mas 
que não se espera que se produza uma avaliação material diferente 
da do BBA, também serão avaliados pelo método PAA. 

Na hora de avaliar os grupos de contratos de seguro e 
resseguro, serão incluídos todos os fluxos de dinheiro 
futuros que se encontrem dentro dos limites de cada 
contrato pertencente ao grupo.   

Será considerado que a obrigação substantiva de 
proporcionar serviços termina quando:  

� Tenha-se a capacidade prática de avaliar 
novamente os riscos do tomador da apólice 
de seguro e, em consequência, possa 
estabelecer-se um preço ou nível de lucros 
que reflita completamente esses riscos; ou  

� Tenha-se a capacidade prática de avaliar 
novamente os riscos da carteira dos 
contratos de seguro e, em consequência, 
possa estabelecer-se um preço ou nível de 
lucros que reflita o risco dessa carteira. No 
estabelecimento deste novo preço não se 
terão em conta os riscos que se relacionam 
com períodos posteriores à data da nova 
avaliação. 

I. Método geral de avaliação por blocos, Building 
Block Approach (BBA) 

O montante reconhecido no balanço por cada grupo 
de contratos de seguro/resseguro avaliado por este 
método compõe-se do passivo por cobertura restante 
(LFRC) e o passivo por sinistros incorridos (LFIC). 

O passivo por cobertura restante inclui os fluxos de 
dinheiro procedentes do cumprimento dos serviços 
futuros atribuídos e a margem de serviço contratual. 

Na avaliação de um grupo de contratos de seguro 
incluem-se todos os fluxos de dinheiro futuros, 
utilizando a informação atual para realizar as 
estimativas destes fluxos, assim como as taxas de 
desconto e o ajuste por risco não financeiro. 

O passivo por sinistros incorridos compreende os 
fluxos de dinheiro procedentes do cumprimento 
relativos a sinistros incorridos que não foram pagos. 
Também se incluem aqueles sinistros incorridos que 
não foram comunicados. Estes fluxos ajustam-se pelo 
valor temporário do dinheiro e o efeito do risco 
financeiro. Incorpora-se também a este passivo por 
sinistros incorridos o ajuste por risco não financeiro. 

Sob este método, os grupos de contratos de seguro 
são avaliados em seu reconhecimento inicial pelo 
total de:  

Fluxos de dinheiro procedentes do cumprimento, que 
compreendem: 

� As estimativas dos fluxos de dinheiro futuros 
procedentes do cumprimento do contrato; 
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� Um ajuste para refletir o valor temporário do 
dinheiro e os riscos financeiros relacionados 
com os fluxos de dinheiro futuros, na medida 
em que os riscos financeiros não tenham sido 
incluídos nas estimativas dos fluxos de 
dinheiro futuros. 

� Um ajuste do risco para riscos não 
financeiros; e 

� A margem do serviço contratual (CSM). 

A margem do serviço contratual é um componente do 
passivo, ou em seu caso ativo, para o grupo de 
contratos de seguro ou resseguro, que representa o 
lucro não proporcionado que se reconhecerá à 
medida que preste serviços no futuro. A parte 
proporcional desta margem do serviço contratual é 
reconhecida na conta de resultados como um 
rendimento do serviço do Seguro em cada período 
para refletir os serviços prestados.  

A margem de serviço contratual (CSM) é, ao final de 
cada exercício, o montante em livros determinado no 
começo do exercício, ajustado pelo(s):  

� Efeito dos novos contratos acrescentados;  

� Interesses acreditados à margem de serviço 
contratual calculados segundo as taxas de 
desconto determinadas na data do 
reconhecimento inicial; 

� As mudanças nos fluxos de dinheiro 
procedentes do cumprimento na medida em 
que a mudança se relacione com o serviço 
futuro, a menos que a mudança proceda de 
uma mudança nos fluxos de dinheiro 
procedentes do cumprimento atribuídos a 
um grupo de contratos de seguro subjacentes 
que não ajusta a margem de serviço 
contratual.  

� O efeito das diferenças de mudança sobre a 
margem de serviço contratual; e  

� O montante reconhecido no resultado do 
período devido a serviços recebidos no dito 
período. 

O critério geral para a liberação do CSM estará 
baseado principalmente nas prestações seguradas, 
considerando-se que o método reflete a cobertura de 
seguro proporcionada em cada período. Será 
considerada para isso a quantidade de prestações 
previstas para os tomadores do seguro em cada 
momento segundo os diferentes níveis de cobertura. 

 

 

II. Método de comissão variável (VFA) 

Naqueles contratos que se cumprem os critérios de 
contrato com características de participação direta 
aplicasse-se o método VFA de forma obrigatória. 

O critério do Grupo MAPFRE para considerar os 
contratos de seguro com participação direta são os 
seguintes: 

� As cláusulas do contrato especificam que o 
tomador do contrato participa em uma parte 
de um conjunto de elementos subjacentes 
claramente identificados, isto é, quando nos 
termos contratuais (incluindo-se todos os 
termos de um contrato, explícitos ou 
implícitos) se especificar um conjunto 
claramente identificável de elementos 
subjacentes.  

Na carteira em Transição se dará por 
cumprido este requisito se não estando 
inicialmente reunido nos condicionados a 
informação da carteira de investimento ou os 
elementos subjacentes associados, a 
entidade vem comunicando aos Tomadores 
das apólices a dita informação em um 
momento anterior à Transição (título, 
informação de ativos atribuídos) ou mantém 
identificada a informação de investimento e 
gestão das diferentes carteiras gerenciadas e 
seu correspondente volume de provisão 
associada. 

� A entidade espera pagar ao tomador da 
apólice um montante igual a uma parte 
substancial do rendimento a valor razoável 
dos elementos subjacentes. Estabelece-se 
que percentagens de participação nos ativos 
subjacentes a valor razoável superiores a 
80% trasladam uma “parte substancial” das 
rentabilidades que se pagarão ao tomador do 
seguro. 

� A entidade espera que, no reconhecimento 
inicial, parte substancial de qualquer 
mudança nos montantes a pagar ao tomador 
do seguro variem com a mudança do valor 
razoável dos elementos subjacentes. 

Como consequência, o Grupo MAPFRE espera avaliar 
pelo método VFA os produtos Unit-Linked, os 
produtos “with-profit”, de participação inglesa, 
comercializados em Malta e os produtos com 
participação tradicional em lucros comercializados 
na Espanha. 
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Sob este método de avaliação, as mudanças na 
obrigação de pagar ao tomador da apólice de seguro 
um montante igual ao valor razoável dos elementos 
subjacentes não se relacionam com o serviço futuro e 
não ajustam a margem de serviço contratual. Pelo 
contrário, as mudanças na participação do Grupo no 
valor razoável dos elementos subjacentes caso se 
relacionem com o serviço futuro e, portanto, ajustem 
a margem de serviço contratual. 

III. Método de atribuição do prêmio (PAA) 

Utiliza-se o método de atribuição do prêmio (PAA) na 
avaliação do passivo pela cobertura restante (LFRC) 
daqueles grupos de contratos em que o período de 
cobertura de cada contrato seja de um ano ou menos, 
ou naqueles contratos com duração superior ao ano 
em que ao começo se espera que esta simplificação 
não acarrete uma avaliação que difira 
significativamente de que se tivesse obtido aplicando 
o método geral (BBA). O passivo por sinistros 
incorridos (LFIC) será calculado incluindo todos os 
fluxos de dinheiro futuros procedentes do 
cumprimento relativos a sinistros incorridos que não 
foram pagos, utilizando as taxas de desconto e o 
ajuste de risco por risco não financeiro. 

No reconhecimento inicial, o ativo/passivo por 
cobertura restante será formado por: 

� Os prêmios recebidos no reconhecimento 
inicial;  

� Menos os fluxos de dinheiro pela aquisição 
do seguro nessa data. 

� Mais ou menos qualquer montante que surja 
da baixa em contas nessa data do ativo ou 
passivo reconhecido pelos fluxos de dinheiro 
pela aquisição do seguro. 

O Grupo optou por não reconhecer os fluxos de 
dinheiro pela aquisição do seguro como gastos 
quando incorre nos mesmos, tendo se incluído na 
avaliação do passivo por cobertura restante. 

No início, assim como ao longo do período de 
cobertura dos contratos, avalia-se se existem fatos e 
circunstâncias que indiquem que os ditos contratos 
geram perdas. Considera-se que um grupo de 
contratos gera perdas na medida em que os fluxos de 
dinheiro procedentes do cumprimento superem o 
montante em livros. Nestes casos, reconhece-se uma 
perda no resultado do exercício e se aumenta o 
passivo pela cobertura restante, que irá se 
amortizando no período de vigência dos contratos.  

 

 

 

 

Avaliação de contratos de resseguro cedido e 
retrocedido  

Na hora de avaliar os grupos de contratos de 
resseguro cedido utilizou-se o método PAA, sendo o 
método geral BBA o utilizado para o resseguro 
retrocedido. As hipóteses utilizadas para medir as 
estimativas do valor presente dos fluxos de dinheiro 
futuros destes contratos são congruentes com os 
supostos utilizados para as estimativas do valor 
presente dos fluxos de dinheiro futuros dos grupos de 
contratos de seguro subjacentes, incluindo o efeito de 
qualquer risco de descumprimento pelo emissor do 
contrato de resseguro e também os efeitos das 
possíveis garantias colaterais e perdas por litígios.  

No reconhecimento inicial do contrato de resseguro 
retrocedido registra-se um ativo ou passivo pela 
margem de serviço contratual ou a recuperação do 
componente de perda, respectivamente, caso se 
estime que o mesmo gere lucro ou perda. 

Resultado	do	serviço	de	seguro	

As receitas de atividades ordinárias do seguro 
incluem os montantes relacionados com as mudanças 
no passivo pela cobertura restante e a atribuição da 
parte do prêmio que se relaciona com a recuperação 
dos fluxos de dinheiro pela aquisição do seguro. 

Por outro lado, as despesas do serviço de seguros 
incluem os sinistros e outras despesas do serviço de 
seguros incorridos, a amortização dos fluxos de 
dinheiro pela aquisição dos seguros, as mudanças que 
se relacionam com serviços passados (isto é, 
mudanças nos fluxos de dinheiro relacionados com o 
passivo por sinistros incorridos); e as perdas em 
grupos de contratos e reversões destas perdas. 

O componente de perda corresponde às perdas 
atribuíveis a cada grupo de contratos, tanto aqueles 
com perdas no reconhecimento inicial como os que 
passam a ter perdas em um momento posterior.  

O componente de perda libera-se em função da 
atribuição sistemática dos fluxos de dinheiro de 
cumprimento. Além disso, atualiza-se por mudanças 
posteriores nas estimativas dos fluxos de dinheiro de 
cumprimento relacionados ao serviço futuro.  

O resultado do serviço do seguro exclui qualquer 
componente de investimento, entendendo como tal 
os montantes que um contrato de seguro requer que 
se reembolsem ao tomador de uma apólice de seguro 
mesmo se não ocorrer um evento segurado. 
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Resultado	financeiro	do	seguro  

Os gastos ou receitas financeiras por seguros 
compreendem a mudança no montante em livros do 
grupo de contratos de seguro que surge do efeito do 
valor temporário do dinheiro e mudanças neste; e o 
efeito do risco financeiro e mudanças neste, excluindo 
quaisquer destas mudanças para grupos de contratos 
de seguro com componentes de participação direta 
que ajustariam a margem de serviço contratual mas 
não o fazem assim nas circunstâncias que estão 
incluídas nos gastos de serviço do seguro.  

No reconhecimento dos gastos ou receitas financeiras 
procedentes de contratos de seguro, que surgem 
como consequência da mudança da taxa de desconto 
(tanto pelo efeito do valor temporário do dinheiro e 
suas mudanças, como pelo efeito do risco financeiro e 
suas mudanças), o critério adotado pelo Grupo 
MAPFRE é o seguinte: 

� Para as carteiras de produtos avaliadas pelo 
método simplificado (PAA), incluídas as de 
resseguro, será escolhida a opção de política 
contável de não desagregar entre outro 
resultado integral e a demonstração de 
resultados. Também, será escolhida esta 
opção para alguns produtos avaliados pelo 
método VFA como os Unit-Linked. 

� Para as carteiras de produtos avaliadas pelo 
método geral (BBA), incluídas as de 
resseguro, será escolhida a opção de política 
contábil de desagregar entre outro resultado 
integral e a o resultado do exercício. 
Também, alguns contratos avaliados pelo 
método VFA seguirão esta opção de 
desagregação. 

Por outro lado, o Grupo optou por desagregar as 
mudanças no ajuste por risco entre financeiros e não 
financeiros, por que a mudança no valor do ajuste por 
risco derivado do efeito do valor temporário do 
dinheiro e mudanças neste é registrada como 
resultado financeiro do seguro. 

Taxa	de	desconto 

Os fluxos de dinheiro estimados descontam-se a uma 
taxa livre de risco, ajustadas, no caso de negócios sob 
BBA ou VFA, para reunir as características dos fluxos 
dos passivos e os investimentos de referência que os 
cobrem.  

Para isso o Grupo utiliza um enfoque top down para a 
determinação de um diferencial ou spread entre as 
carteiras de referência de ativos e as curvas livres de 
risco correspondentes. Em uma oportunidade, estes 
spreads serão ajustados para eliminar o risco de 
crédito, de forma similar ao ajuste de volatilidade em 
Solvência II. Em uma outra oportunidade, realiza-se 
um ajuste para refletir as diferenças entre as 
características dos contratos de seguro e as carteiras 
de referências de ativos. 

No reconhecimento dos gastos e receitas financeiras 
procedentes de contratos de seguro, que surgem 
como consequência da mudança da taxa de desconto 
(tanto pelo efeito do valor temporário do dinheiro e 
suas mudanças, como pelo efeito do risco financeiro e 
suas mudanças), a norma permite a opção de: 

� Incluir todos estes gastos ou receitas 
financeiras no resultado do período.  

� Desagregar estes gastos ou receitas 
financeiras entre perdas e lucros e 
patrimônio. 

A opção escolhida deve ser aplicada a todos os grupos 
de contratos dentro de uma carteira.  

Fruto da análise realizada, conclui-se que a maior 
parte das aplicações financeiras do Grupo poderiam 
continuar sendo avaliados ao valor de mercado com 
efeito em outro resultado integral, por isso a opção de 
desagregar as receitas e gastos financeiros do seguro 
entre perdas e lucros e patrimônio será a mais 
adequada para evitar assimetrias na avaliação e 
reconhecimento das aplicações financeiras e dos 
contratos de seguros. Portanto, em princípio, este é o 
tratamento que vai ser seguido para os produtos de 
longa duração, isto é, os avaliados sob BBA.  

Cálculo	 do	 ajuste	 do	 risco	 para	 o	 risco	 não	
financeiro	

O ajuste do risco para o risco não financeiro 
representa a compensação que se requer por 
suportar a incerteza sobre o montante e calendário 
dos fluxos de caixa associados.  

O ajuste do risco foi estimado utilizando 
metodologias próprias baseadas em cálculos do Value 
at Risk (VaR) das obrigações associadas aos negócios 
de Vida e Não Vida. 

O ajuste de risco para cada segmento e país é 
calculado de forma consistente com os riscos não 
financeiros preparados e é distribuído entre grupos 
de contratos de forma consistente usando 
metodologias baseadas em uma distribuição racional 
e sistemática. 

Medidas	alternativas	de	rendimento	

A implantação da norma representa mudanças 
significativas na avaliação e apresentação dos estados 
financeiros entre os quais cabem destacar: 

� A substituição dos prêmios com números 
reais pelas receitas por serviço do seguro 
que incluem montantes estimados. 

� As provisões técnicas desaparecem sendo 
substituídas por ativos e passivos de 
contratos de seguro. 
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� A apresentação dos resultados por margens 
tanto financeiras como do negócio segurador 
frente às receitas e despesas do negócio 
segurador e outras atividades. 

Adicionalmente, as mudanças modificam também a 
composição e o resultado dos índices e as medidas 
alternativas de rendimento utilizadas pela entidade. 

NIIF‐UE	9	

Em 1 de janeiro de 2023 será aplicada a NIIF-UE 9 
“Instrumentos Financeiros”, ao ter se acolhido o 
Grupo à isenção temporária facultativa de aplicar a 
NIIF-UE 9 para as entidades com atividades 
predominantemente seguradoras, norma que 
substituirá à NIC-UE 39 “Instrumentos financeiros: 
Reconhecimento e avaliação”, em relação à 
classificação e avaliação dos ativos e passivos 
financeiros, a redução ao valor recuperável de ativos 
financeiros e a contabilidade de coberturas.  

O Grupo prevê para as contas anuais de 2023 a 
apresentação de números comparativos do exercício 
2022 acolhendo-se à opção de sobreposição de 
classificação (overlay approach) que permite aplicar 
a NIIF-UE 9 aos ativos alienados no período 
comparativo. 

A NIIF-UE 9 suporta um novo enfoque de classificação 
e avaliação dos ativos financeiros que reflete o 
modelo de negócio em que se preparam os ativos e 
suas características de fluxo de dinheiro e contempla 
três categorias de classificação para ativos 
financeiros: avaliados a custo amortizado, a valor 
razoável com mudanças em outro resultado integral, 
e avaliados a valor razoável com mudanças em 
resultados. Elimina as categorias existentes da NIC-
UE 39 de investimentos mantidos até o vencimento, 
empréstimos e partidas por receber, disponíveis para 
a venda e negociação.  

A classificação dos instrumentos financeiros em uma 
categoria de custo amortizado ou de valor razoável 
com mudanças em outro resultado integral tem de 
acontecer por duas provas: o modelo de negócio e a 
avaliação do fluxo de dinheiro contratual, comumente 
conhecido como o "Critério de só pagamento de 
principal e interesses" (doravante, Teste SPPI).  

O objetivo do Teste SPPI é determinar se de acordo 
com as características contratuais do instrumento 
seus fluxos de caixa representam só a devolução do 
principal e juros, entendidos basicamente como a 
compensação pelo valor temporário do dinheiro e o 
risco de crédito do devedor.  

Durante o exercício 2021, o Grupo revisou os modelos 
de negócio existentes e as características contratuais 
das carteiras para estabelecer sua classificação de 
acordo com a NIIF-UE 9 para elaborar o balanço de 
abertura de 1 de janeiro de 2022 e definiu critérios 
para determinar a frequência aceitável e os motivos 
das vendas para que o instrumento possa 
permanecer na categoria de mantidos para receber os 
fluxos contratuais. As reclassificações de carteiras 
tiveram um montante pouco relevante na reserva de 
transição em 1 de janeiro de 2022. 

Tal como já acontecia com a NIC-UE 39, a maior parte 
da carteira encontra-se classificada na carteira de 
ativos financeiros avaliados com valor razoável com 
mudanças em outro resultado integral, e apesar de 
que, tal como se mencionou anteriormente, se 
realizaram algumas reclassificações de carteiras, as 
mesmas não tiveram um volume significativo. As 
mudanças realizadas no modelo de avaliação com 
vistas a não superar o Teste SPPI não são 
significativas, dado que a grande maioria da carteira 
supera o mesmo. 

Em 31 de dezembro de 2021, o Grupo tinha 
registrado em balanço 1,9885 bilhões de euros de 
investimentos em instrumentos patrimoniais 
classificados na carteira de disponível para a venda 
que, conforme o indicado pela NIIF-UE 9, se registra 
como ativos financeiros avaliados a valor razoável 
com mudanças em outro resultado integral ou a valor 
razoável com mudanças em resultados.  

Tal como estabelece a norma, os lucros e perdas dos 
instrumentos patrimoniais classificados a valor 
razoável com mudanças em outro resultado integral 
serão registrados em reservas, não se reconhecendo 
perdas por redução ao valor recuperável em 
resultados e não se reclassificando à conta de 
resultados os lucros ou perdas que se produzam no 
momento da alienação.  

A NIIF-UE 9 substitui o modelo de "perda incorrida" 
da NIC-UE 39 por um modelo de "perda esperada". O 
novo modelo de deterioração aplica-se aos ativos 
financeiros avaliados a custo amortizado e aos ativos 
financeiros avaliados a valor razoável com mudanças 
em outro resultado integral, exceto para os 
investimentos em instrumentos patrimoniais, dado 
que não se realiza uma reciclagem a perdas e lucros. 
Igualmente, excluem-se do modelo de deterioração 
todos os instrumentos financeiros avaliados a valor 
razoável com mudança em resultados.  
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2.4. MUDANÇAS NO PERÍMETRO DE 
CONSOLIDAÇÃO 

O detalhamento das mudanças mais significantes no 
perímetro de consolidação durante o semestre 
encerrado em 30 de junho de 2022 é o seguinte:  

Aquisições	ou	aumento	de	participação	

Denominação da sociedade Conceito Data de começo 
Montante 

(milhões de 

euros) 

% de direitos de votos 

Aquisição Total 

AUTO CLUB MAPFRE INSURANCE 

COMPANY 
Aquisição 

Fevereiro de 

2022 
16,3  68,38  %  68,38  % 

 

Vendas	de	participações	e	outras	operações	de	sociedade 

Denominação da sociedade Conceito Data de começo 
% de direitos de voto Resultado 

(milhões de 

euros) Redução a 
30/06/2022 

INSURE AND GO AUSTRALIA PTY 

LTD 
Venda Janeiro de 2022 100,00% — 3,5 

MAPFRE MANDATOS Y SERVICIOS, 

S.A. 
Dissolução Março de 2022 100,00% — — 

MAPFRE ABRAXAS SOFTWARE, 

LTD 
Dissolução Abril 2022 100,00% — — 

TUR ASSIST, LTD. Venda Maio de 2022 100,00% — (8,3) 

GULF ASSIST BSC, GRUPO Venda Junho de 2022 74,63% — 13,7 

MAPFRE PERU, CIA DE SEGUROS E 

RESSEGUROS, S.A. 
Absorção Junho de 2022 99,29% — — 

 

Em 1 de junho de 2022, houve a fusão por absorção 
da MAPFRE PERU, CIA DE SEGUROS E RESSEGUROS, 
S.A por parte da MAPFRE PERU VIDA, CIA DE 
SEGUROS E RESSEGUROS, S.A, passando-se esta 
última a denominar-se MAPFRE PERU, CIA DE 
SEGUROS E RESSEGUROS, S.A. 

O objetivo da fusão é simplificar a administração, 
aproveitar as sinergias e realizar uma gestão mais 
eficiente do capital da empresa. 

2,5. CONVERSÃO DE DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS DE SOCIEDADES NO 
EXTERIOR INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO	

Economias hiperinflacionárias 
 
Turquia 

Os indicadores econômicos da Turquia mostram uma 
evolução adversa durante os últimos anos que se 
refletiram em uma contínua depreciação da divisa 
frente ao euro.  Este fato significou um impacto 
negativo acumulado nos fundos próprios 
consolidados da MAPFRE pelo montante de 396 
milhões de euros, devido à perda de valor da filial 
neste país pelo efeito moeda.  

Durante os últimos trimestres, houve um aumento da 
inflação na Turquia que poderia levar à consideração 
de economia hiperinflacionária e à aplicação da 
norma contável NIC-UE 29 “Informação financeira em 
economias hiperinflacionárias”. A norma “não 
estabelece uma taxa absoluta para considerar que, ao 
ultrapassá-la, surge o estado de hiperinflação. É, pelo 
contrário, um problema de critério julgar quando se 
faz necessário reexpressar os estados financeiros de 
acordo com a presente Norma.”  

Apesar de diferentes especialistas nesta matéria se 
posicionarem considerando que as características 
atuais da economia da Turquia a condicionam como 
hiperinflacionária, nem o organismo regulador de 
seguros na Turquia, nem outros 
reguladores/supervisores ou organismos 
supranacionais se pronunciou neste sentido. As 
expectativas de inflação para fim do ano de 2022 das 
autoridades da Turquia diferem das publicadas por 
organismos e especialistas internacionais. Este 
cenário dificulta a adoção de um critério homogêneo 
com outras entidades similares com interesses na 
Turquia. 
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Não obstante o anterior, a MAPFRE realizou uma 
análise de potenciais impactos da implementação da 
NIC-UE 29 na Turquia em seus estados financeiros em 
30 de junho de 2022, considerando que os mesmos 
seriam em qualquer caso imateriais para os números 
consolidados em seu conjunto. Os principais efeitos 
seriam: 

a. Aumento em capital e reservas de 41,8 
milhões de euros devido principalmente à 
revalorização de ativos não monetários 
desde 1 de janeiro de 2004 (data da última 
reexpressão). 

b. Impacto negativo no resultado por montante 
de (13,6) milhões de euros. Efeito 
correspondente ao período de janeiro a 
junho de 2022, que se refletiria na epígrafe 
“Resultados por reexpressão de 
demonstrações financeiras”. 

Neste contexto, e dada a imaterialidade dos números, 
a MAPFRE optou pela não aplicação da NIC-UE 29 à 
sua filial na Turquia em 30 de junho de 2022, e 
continuará avaliando os impactos e cenários para sua 
possível aplicação nos próximos trimestres. 

Venezuela e Argentina 

Ambos os países continuam considerando-se 
economias hiperinflacionárias, com um impacto 
negativo no resultado do período de 12,8 milhões de 
euros, constante na linha de “Resultado por 
Reexpressão de Demonstrações Financeiras”. 

 

 

3. SAZONALIDADE DAS OPERAÇÕES 

Nas atividades seguradoras, o fator de sazonalidade é 
previsto na alocação temporal dos prêmios, tendo em 
vista que esta última é feita de acordo com a 
distribuição temporal da sinistralidade ao longo do 
período de cobertura do contrato. 
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4. DIVIDENDOS PAGOS 
 

Os dividendos pagos pela Empresa controladora nos 

semestres encerrados em 30 de junho de 2022 e 2021 

são detalhados como segue: 

Conceito 

Dividendo total Dividendo por ação 

(em milhões de 

euros) 
(em centavos de 

euro) 
2022 2021 2022 2021 

Dividendo 

complementário 

do exercício 

anterior 

261,7 230,8 8,57 7,57 

Dividendo a 

receber do 

exercício corrente 

— — — — 

Total 261,7 230,8 8,57 7,57 

 

 

5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

5.1. ATIVOS FINANCEIROS 

A natureza e a categoria dos ativos financeiros em 30 
de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 são 
detalhadas como segue: 

Os dividendos por ação indicados no quadro acima 
correspondem ao montante por cada ação em 
circulação na data de pagamento do dividendo, após 
a aplicação proporcional do montante 
correspondente das ações em carteira própria às 
restantes ações. 

 

Esta distribuição de dividendos foi aprovada pela 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas e preenche 
os requisitos e limitações definidos nas normas legais 
e nos estatutos da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

Conceito 

Carteira a Carteira disponível Carteira de Empréstimos e 

vencimento para venda negociação lotes a receber 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Derivados — — — — 245,3 420,6 — — 

Instrumentos patrimoniais e fundos 

de investimentos  
— — 2.206,8 2.683,3 1.959,2 2.246,6 — — 

Valores representativos de dívida 1.649,2 1.505,2 23.507,1 26.131,4 2.954,7 2.859,7 — — 

Instrumentos híbridos  — — 4,8 0,9 14,9 216,8 — — 

Empréstimos 24,7 19,6 4,3 4,2 — — 62,7 492,8 

Depósitos constituídos por resseguro 

aceito 
— — — — — — 799,6 835,0 

Créditos por operações de seguro 

direto, cosseguro e resseguro 
— — — — — — 6.398,7 4.683,7 

Outros ativos financeiros  3,2 3,0 92,1 141,7 — 10,4 813,2 300,6 

Total 1.677,1 1.527,8 25.815,1 28.961,5 5.174,1 5.754,1 8.074,2 6.312,1 

Valores	em	milhões	de	euros         
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As avaliações em valor justo das aplicações 
financeiras incluídas na carteira disponível para 
venda e na carteira de negociação foram classificadas 
de acordo com os níveis das variáveis empregadas em 
sua avaliação: 

– Nível 1. Valor de cotação: Preço cotado nos 
mercados ativos sem ajustes. 

– Nível 2. Dados observáveis: Preços cotados 
em mercados ativos para instrumentos 
similares aos avaliados ou outras técnicas de 
avaliação em que todas as variáveis 
significantes se baseiam em dados 
observáveis de mercado. A avaliação é feita 
por meio de um modelo no qual é realizado 
um desconto de fluxos financeiros futuros, 
incluindo o valor de reembolso, com base em 
uma curva de taxas com dois componentes 
principais: 

� Curva de permutas financeiras swap de 
cupom zero da moeda com a qual a 
emissão esteja denominada, e que é 
considerada como a melhor aproximação 
à taxa de juros sem risco. 

� Diferencial de risco adicional, que será o 
diferencial adicionado ou retirado da 
curva de permutas financeiras swap 
cupom zero, que reflete os riscos 
inerentes à emissão avaliada, tais como: 
risco de crédito, falta de liquidez e 
opcionalidade. 

– Nível 3. Outras avaliações: Variáveis 
específicas conforme o caso. Os ativos 
financeiros deste nível representam 1,1% do 
total da carteira avaliada por valor justo. Para 
isso, é possível diferenciar entre: 

� Ativos de renda variável, nos quais, 
geralmente, é feita a estimativa do valor 
de realização com base nas características 
individuais do ativo. 

� Ativos de renda fixa com estruturas 
completas de fluxos futuros (taxas de 
juros referenciados por variáveis 
financeiras, com "caps" e/ou "floors") e 
com uma ou várias amortizações 
antecipadas, e nas quais o emissor não 
tem emissões semelhantes no mercado 
ou emissões não cotadas de um emissor 
sem emissões semelhantes. Nestes casos, 
normalmente a avaliação é feita 
solicitando uma avaliação de referência a 
um terceiro. 

 

Com relação à sensibilidade da avaliação a um justo 
valor, mudanças nas variáveis não observáveis 
utilizadas nas avaliações individuais mencionadas 
não modificariam de forma significante o valor justo 
obtido. 

O processo de avaliação dos ativos financeiros é 
formado pelo descrito a seguir. 

� Quando da aquisição é tomada a decisão da 
carteira à qual é alocado (no vencimento, 
disponível para venda ou negociação), 
dependendo das características dos passivos 
aos quais será alocado e da legislação 
contábil e de seguros local e internacional. 

� A avaliação é realizada em função da 
natureza contábil das carteiras. Apesar disso, 
é feita uma avaliação no mínimo mensal do 
mercado para todos os ativos, sendo os 
métodos de avaliação os descritos acima 
nesta mesma nota (Nível 1, Nível 2 e Nível 3). 

� As avaliações são realizadas diretamente 
pelas entidades do Grupo, embora, em alguns 
países, a avaliação seja realizada por uma 
entidade financeira independente conforme 
as exigências das normas locais. 

A política de avaliação é decidida nos Comitês de 
investimento e/ou Comitês de risco e revisada no 
mínimo trimestralmente. 

Além disso, o Comitê Executivo da Empresa 
controladora realiza uma análise global do valor dos 
investimentos, mais-valias e menos-valias. 

A seguir, é apresentado o detalhamento dos 
investimentos classificados na carteira disponível 
para venda e na carteira de negociação em 30 de 
junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, de acordo 
com os níveis e variáveis respectivos empregados na 
sua avaliação: 
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Conceito 

Valor de mercado (Valor contábil) Total valor contábil 

Nível 1. Valor de 

cotação 

Nível 2. Dados 

observáveis 

Nível 3. Outras 

avaliações 
(Valor justo) 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Carteira disponível para venda         
Instrumentos patrimoniais e fundos de 

investimentos
1.780,0 2.204,0 123,5 171,7 303,3 306,9 2.206,8 2.682,6 

Valores representativos de dívida 16.625,2 17.733,1 6.881,4 8.382,4 0,5 15,9 23.507,1 26.131,4 

Outros ativos financeiros 35,2 12,7 66,0 134,8 — — 101,2 147,5 

Total	carteira	disponível	para	venda 18.440,4 19.949,8 7.070,9 8.688,9 303,8 322,8 25.815,1 28.961,5 

Carteira de negociação         

Derivativos (não cobertura) — — 245,3 420,6 — — 245,3 420,6 

Instrumentos patrimoniais e fundos de 

investimentos
1.850,1 2.136,7 76,0 82,3 33,1 27,6 1.959,2 2.246,6 

Valores representativos de dívida 2.364,4 2.407,1 580,8 452,6 9,5 — 2.954,7 2.859,7 

Híbridos — — 14,9 216,8 — — 14,9 216,8 

Outros ativos financeiros — 0,3 — 1,5 — 8,6 — 10,4 

Total	da	carteira	de	negociação 4.214,5 4.544,1 917,0 1.173,8 42,6 36,2 5.174,1 5.754,1 

Valores	em	milhões	de	euros 
 

As transferências entre Níveis podem ser decididas 
com base em cotações periódicas de controle e 
verificação de cotações: 

� Se a fonte de cotação de um ativo deixar de 
ser representativa, ela passa do Nível 1 para 
o Nível 2. 

� Em caso de constatação de uma fonte de 
cotação cabível, os ativos dos Níveis 2 e 3 são 
transferidos para o Nível 1. 

� Quando dados observáveis nos mercados 

deixarem de estar disponíveis, os ativos são 

transferidos para o Nível 3. 

Durante o semestre finalizado em 30 de junho de 

2022 não se produziram transferências entre os 

diferentes Níveis.  

A seguir é apresentada uma conciliação dos saldos de 
abertura com os saldos de encerramento em 30 de 
junho de 2022 para os ativos financeiros da carteira 
disponível para venda classificados no Nível 3: 

Conceito 

Instrumentos 

patrimoniais e 

fundos de 

investimentos 

Valores 

represent

ativos de 

dívida 

Outros 

ativos 

financeiros 
Total 

Saldo	inicial 306,9 15,9 — 322,8 

Compras 105,3 — — 105,3 

Vendas (145,5) (8,6) — (154,1) 

Transferência 

de nível 1 ou 2 
— — — — 

Transferência 

para nível 1 ou 

2

— — — — 

Amortizações — (7,2) — (7,2) 

Perdas e lucros (3,3) (0,1) — (3,4) 

Outros 39,9 0,5 — 40,4 

Saldo	final 303,3 0,5 — 303,8 

Valores	em	milhões	de	euros    
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A seguir são detalhados os investimentos 

classificados na carteira mantida até o vencimento 

em 30 de junho de 2022 e 31 dezembro de 2021. 

 

Conceito 

Valor contábil 

(Custo de 

amortizado) 

Valor justo 

Nível 1. Valor de 

cotação 
Nível 2. Dados 

observáveis 
Nível 3. Outras 

avaliações 
Total 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Valores representativos de 

dívida 
1.649,2 1.505,2 1.371,2 1.317,1 194,7 185,9 45,9 42,3 1.611,8 1.545,3 

Outros investimentos 27,9 22,6 20,3 15,1 0,1 0,1 7,6 7,4 28,0 22,6 

Total 1.677,1 1.527,8 1.391,5 1.332,2 194,8 186,0 53,5 49,7 1.639,8 1.567,9 

Valores	em	milhões	de	euros           
 

Em 30 de junho de 2022, o Grupo tem ativos de renda 
fixa em garantia entregue, por operações de permuta 
financeira swaps, cujo valor de mercado totaliza 
216,8 milhões de euros (269,2 milhões de euros em 
31 de dezembro de 2021). Esses ativos financeiros 
encontram-se classificados na carteira disponível 
para venda. Em 30 de junho de 2022, os ativos 
recebidos em garantia estavam em 387,6 milhões de 
euros (507,4 milhões de euros em 31 de dezembro de 
2021). Em ambos os casos, a garantia vence 
diariamente, que é quando uma nova garantia é 
constituída, a existente mantida ou a garantia 
cancelada definitivamente. A existência de tais 
garantias permite reduzir o risco de contraparte 
(CVA/DVA) em grande parte dos derivados do Grupo. 

 

Com objeto de analisar potenciais impactos da 
aplicação efetiva da NIIF-UE 9 “Instrumentos 
financeiros” e melhorar a comparabilidade das 
informações entre entidades que aplicam essa norma 
e as que optaram pelo adiamento de sua aplicação, o 
Grupo incluiu nas contas anuais do exercício 2021 os 
resultados da análise dos títulos de renda fixa 
classificados nas carteiras mantidas até o vencimento 
e disponível para a venda, com o propósito de 
determinar quais títulos recebem fluxos procedentes 
somente de principal e juros (superam o “teste SPPI”). 
Durante o primeiro semestre do exercício 2022, não 
aconteceram diferenças significativas na composição 
da carteira respeito das contas anuais de 2021. 
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5.2. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
VINCULADAS A SEGUROS DE VIDA CUJO 
RISCO DO INVESTIMENTO É ASSUMIDO 
PELO SEGURADO 

Na tabela a seguir, é mostrada a composição da seção 
de aplicações financeiras vinculadas a seguros de vida 
cujo risco do investimento é assumido pelo segurado, 
em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021: 

Conceito 

Valor contábil (Valor justo) 

Nível 1. Valor de cotação 
Nível 2. Dados 

observáveis 
Nível 3. Outras 

avaliações 
Total 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Instrumentos patrimoniais  691,7 721,6 18,1 18,9 — — 709,8 740,5 

Valores representativos de dívida 

e outros 
230,4 202,5 657,4 747,1 — — 887,8 949,6 

Fundos de investimento 1.308,6 1.266,6 0,6 0,6 — — 1.309,2 1.267,2 

Total 2.230,7 2.190,7 676,1 766,6 — — 2.906,8 2.957,3 

Valores	em	milhões	de	euros         

 

5.3. ATIVOS NÃO CORRENTES MANTIDOS 

PARA VENDA E PASSIVOS ASSOCIADOS 

Descrevem-se a seguir as principais operações 
incluídas nestas seções: 

Venda de terrenos de MAPFRE INMUEBLES 

Em dezembro de 2020, a MAPFRE INMUEBLES 
assinou um acordo para a venda de solares 
destinados à construção de casas, prevendo-se 
que tal venda se concretize no exercício de 2022. 
O valor líquido contábil dos terrenos classificados 
como mantidos para venda totaliza 14,1 milhões 
de euros em 30 de junho de 2022 e 94,3 milhões 
de euros em 31 de dezembro de 2021. 

Negócio de bancasseguros com CCM 

Em 24 de maio, a Unicaja comunicou sua decisão 
de finalizar a aliança para a produção e 
distribuição de seguros de vida e pensões através 
da rede proveniente de Caja Castilla la Mancha. 
Por isso, a Unicaja adquirirá 50% da propriedade 
da MAPFRE, de Caja Castilla la Mancha Vida e 
Pensões S.A. Em consequência, no encerramento 
do primeiro semestre de 2022, o negócio de 
bancasseguros com a Caja Castilla La Mancha Vida 
e Pensões S.A. classificou-se como  ativos não 
correntes mantidos para a venda assim como seus 
passivos associados por montante de 767,6 e 
598,6 milhões de euros respectivamente. 

 

 

Entidades e operações de Seguro Direto na Ásia 

Entidades e operações de Seguro Direto na Ásia, com 
diferente grau de avanço em seu processo de 
alienação, foram reclassificadas para ativos não 
circulantes classificados como mantidos para venda e 
passivos associados pelo montante de 217,8 e 107,4 
milhões de euros em 30 de junho de 2022, e por 224,6 
e 111,3 milhões de euros no encerramento do 
exercício 2021. 

 

5.4. EMISSÕES, RECOMPRAS E 

REEMBOLSOS DE VALORES 

REPRESENTATIVOS DE DÍVIDA 

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, 

o saldo de passivos subordinados reúne o custo de 

amortizado das obrigações subordinadas emitidas 

pela empresa controladora. 

Durante o semestre produziu-se uma nova emissão 
de obrigações subordinadas pelo montante nominal 
de 500.000.000 de euros. Os títulos têm um cupom 
fixo de 2,875% ao ano, cujo pagamento pode ser 
diferido em determinadas circunstâncias. A emissão 
tem vencimento em 13 de abril de 2030. 
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5.5. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 

Na seção “Outros passivos financeiros”, inclui-se o 
montante de obrigações a pagar de natureza 
financeira não incluídas em outras parcelas. No 
quadro abaixo, apresenta-se seu detalhamento em 30 
de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021: 

 

Outros passivos financeiros 
Montante 

2022 2021 

Passivos financeiros mantidos 

para negociar 
9,7 9,5 

Outros passivos financeiros a valor 

razoável com mudanças em PeG 
514,0 599,8 

Participações externas em fundos 

de investimento 
1.275,5 1.374,6 

Passivos financeiros por 

arrendamento 
341,3 286,3 

Outros passivos financeiros 92,8 98,4 

Total 2.233,3 2.368,6 

Valores	em	milhões	de	euros   

 

 

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, 

o valor justo dos anteriores passivos não difere de 

maneira significativa de seu valor contábil. 

O nível de hierarquia de valor justo em que são 
classificadas as avaliações desses passivos é Nível 2, 
exceto o saldo de “Participações externas em fundos 
de investimento”, avaliado com valor patrimonial 
(majoritariamente Nível 1). No primeiro semestre de 
2022, não aconteceram transferências entre os 
diferentes níveis de hierarquia.  

Em relação aos passivos financeiros derivados de 
operações de permutas financeiras swaps, não foi 
realizado nenhum ajuste pelo risco de crédito 
próprio, tendo em vista que se trata de operações de 
intercâmbio de fluxos cujo valor líquido atual lança 
um saldo a favor da contraparte. Em todos os casos, a 
aplicação de ajustes pelo risco de crédito próprio 
nestas operações não teria efeito material na conta de 
resultados nem no montante patrimonial próprio. 

 

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital	social	

Em 30 de junho de 2022, o capital social da empresa 
controladora era representado por 3.079.553.273 
ações de 0,10 euros de valor nominal cada uma, 
totalmente assinadas e desembolsadas. Todas as 
ações conferem os mesmos direitos políticos e 
econômicos. 

A participação direta da CARTERA MAPFRE chega a 
69,7% do capital em 30 de junho de 2022 e 31 de 
dezembro de 2021. 

Todas as ações representativas do capital social da 
Empresa controladora foram admitidas para 
negociação oficial nas Bolsas de Madri e de Barcelona. 

 

Ações	próprias	

Durante o primeiro semestre de 2022, entregaram-se 
a diretores de filiais, como parte de suas retribuições 
variáveis, 203.765 ações no montante de 0,4 milhões 
de euros. A diferença entre o preço que as ações foram 
entregues e o preço de compra, que totaliza a 0,1 
milhões de euros, foi registrada na seção “Reservas”. 

Em 2021, a MAPFRE pôs em andamento um Plano de 
Remuneração em Ações para funcionários na 
Espanha, com o objetivo de aumentar sua vinculação 
com a estratégia e o lucro futuro da empresa. O Plano 
oferecia destinar, de maneira voluntária, uma 
quantidade anual de sua retribuição à compra de 
ações da MAPFRE S.A., que estão sendo entregues 
mensalmente ao longo de 2022. Como consequência 
desta operação produziu-se uma queda de 10,2 
milhões de euros das ações próprias e uma queda das 
reservas do grupo por montante de 1,5 milhões de 
euros. 

Em 30 de junho de 2022, a Empresa controladora 

possui 24.974.313 ações próprias, representativas de 

0,81% do capital, no montante de 52,2 milhões de 

euros. 

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, 

nenhuma outra sociedade do Grupo possuía ações da 

Empresa controladora. 
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7. DÍVIDAS COM ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

Créditos	

A principal linha de crédito em 30 de junho de 2022 e 
31 de dezembro de 2021 é detalhada como segue: 

 

Tomadora Vencimento 
Limite Disposto 

2022 2021 2022 2021 

MAPFRE S.A. 26/02/2025 1.000,0 1.000,0 160,0 621,0 

Total 1.000,0 1.000,0 160,0 621,0 

Valores	em	milhões	de	euros    
 

A linha de crédito corresponde a um crédito sindicado 
outorgado por um grupo de dez entidades bancárias, 
vencendo juros referenciados em variáveis de 
mercado e parâmetros de sustentabilidade do Grupo. 
Conforme o estipulado no contrato, em janeiro de 
2020 seu vencimento foi estendido de dezembro de 
2024 para fevereiro de 2025. 

 

Empréstimos	

Ainda, em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 
2021 existem outros empréstimos bancários, sendo 
os mais relevantes os seguintes: 
 

Tomadora Vencimento 2022 2021 

MAPFRE VIDA 01/04/2026 73,3 91,7 

MAPFRE ESPAÑA 21/02/2024 25,5 38,3 

MAPFRE DOMINICANA 11/03/2027 26,0 26,3 

Total  124,8 156,3 

Valores	em	milhões	de	euros    

Os empréstimos da MAPFRE VIDA e da MAPFRE 
ESPAÑA acumulam juros referenciados ao Euribor, 
amortizando-se por meio de cotas anuais e iguais, a 
primeira após 2 anos da formalização dos mesmos. 

O empréstimo de MAPFRE DOMINICANA, vence juros 
referenciados a variáveis de mercado e parâmetros de 
sustentabilidade do Grupo, e é sujeito a amortização 
mediante 14 parcelas semestrais iguais entre 11 de 
setembro de 2020 e 11 de março de 2027.

8. REDUÇÃO AO VALOR 

RECUPERÁVEL DE ATIVOS 

As despesas por redução ao valor recuperável de 

ativos durante os semestres encerrados em 30 de 

junho de 2022 e de 2021 são detalhadas como segue: 

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 

EM  
2022 2021 

Investimentos imobiliários  1,8 6,8 

Aplicações financeiras 1,1 8,3 

Créditos 12,0 13,5 

Total 14,9 28,6 
Valores	em	milhões	de	euros 
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9. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS POR 
SEGMENTOS	
9.1. DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS POR 
UNIDADES DE NEGÓCIO 

Os prêmios de seguro direto e resseguro aceitos e dos 

resultados nos semestres encerrados em 30 de junho 

de 2022 e de 2021 por Unidades de Negócio são 

detalhados como segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade de negócio 
Prêmios 

Resultado 

Antes de impostos Atribuível à Empresa 

controladora 
2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Ibéria 4.235,8 4.251,5 242,7 318,1 183,7 206,0 

Latam Norte 1.127,2 1.347,0 36,7 28,7 21,9 19,8 

Latam Sul  962,7 756,0 45,4 39,9 47,0 27,8 

Brasil 2.240,2 1.595,6 261,5 118,0 44,2 36,3 

América do Norte 1.269,3 1.025,3 46,8 66,3 32,8 50,8 

Eurásia 708,3 737,7 (3,4) 27,3 (8,2) 14,0 

Total	de	Unidades	de	Seguros 10.543,5 9.713,1 629,7 598,3 321,4 354,7 

Resseguro e Global Risks 3.692,8 3.241,4 92,2 109,0 70,9 82,8 

Assistência 104,5 246,9 10,3 1,8 8,2 (1,9) 

Total	Unidades	de	Negócio 14.340,8 13.201,4 732,2 709,1 400,5 435,6 

Áreas corporativas, ajustes de consolidação e outras (1.831,1) (1.538,7) (69,0) (74,7) (62,9) (71,6) 

Total 12.509,7 11.662,7 663,2 634,4 337,6 364,0 

Valores	em	milhões	de	euros       
 

O detalhe por Unidades de Negócio do quadro acima 
é oferecido para atender aos segmentos operacionais, 
que se alinham com a estrutura organizacional do 
Grupo e com as informações que são facilitadas à 
Diretoria e aos mercados.  
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9.2. RECEITAS ORDINÁRIAS E RESULTADOS 
POR ATIVIDADES 

As receitas ordinárias e os resultados por atividades 
dos semestres encerrados nos dias 30 de junho de 
2022 e de 2021 são detalhados como segue: 

 

 

 

 

 

 

Atividade 
Receitas ordinárias 

Resultado 

Antes de impostos 
Atribuível à Empresa 

controladora 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Seguro direto:       

  · Vida 2.094,7 2.030,0 316,2 142,7 135,3 69,6 

  · Automóveis 2.944,4 2.700,7 (6,5) 191,1 0,1 129,4 

  Outros não vida 5.632,3 5.257,3 271,7 214,4 134,1 104,6 

Resseguradora 3.721,4 3.241,4 91,6 108,8 65,9 77,6 

Outras atividades e Holdings 553,1 423,3 464,3 205,3 467,6 179,6 

Total	de	operações	contínuas 14.945,9 13.652,7 1.137,3 862,3 803,0 560,8 

Eliminações e ajustes de consolidação  (2.178,0) (1.834,3) (474,3) (227,9) (465,4) (196,8) 

Total 12.767,9 11.818,4 663,0 634,4 337,6 364,0 

Valores	em	milhões	de	euros 

 

As receitas ordinárias reproduzem os prêmios 
emitidos de seguro direto emitidos e os prêmios de 
resseguro aceitos do negócio de seguros, bem como 
as receitas operacionais de outras atividades. 

As transações entre atividades são devidas 
principalmente a operações de resseguro e aos 
dividendos entre empresas do Grupo que foram 
excluídos no processo de consolidação. Os montantes 
respectivos são descritos em “Eliminações e ajustes 
de consolidação”. 

10. ATIVOS E PASSIVOS 

CONTINGENTES 

A MAPFRE apresentou recentemente uma demanda 
nos tribunais de Madri frente à firma de avaliação 
Oliver Wyman e frente ao Caixabank, baseada na 
incorreção da avaliação do negócio de seguros de vida 
realizada pela dita firma de avaliação para os efeitos 
da fixação do preço das ações do Bankia Vida que 
deviam ser pagas pelo Caixabank por ocasião do 
término da aliança de Bancasseguros entre Bankia e 
MAPFRE. 

Por outro lado, MAPFRE e Caixa decidiram submeter 
à arbitragem a discrepância sobre se a MAPFRE deve 
receber, nos termos contratualmente previstos, 10% 
adicionais do valor dos negócios de vida e não vida 
incluídos na aliança. Conforme a avaliação fixada por 
Oliver Wyman, os ditos 10% adicionais promoveriam 
52 milhões de euros, apesar de que o montante 
poderia ser modificado em função do resultado do 
procedimento relativo à avaliação. A arbitragem 
iniciou-se no final do último exercício de 2021. 
Espera-se um laudo definitivo antes do final do 
presente exercício de 2022. Caso seja favorável para 
os interesses da MAPFRE, será reconhecido este 
rendimento quando a decisão for tomada. 

Tal como estabelece o regulamento, os ativos 
contingentes não são objeto de reconhecimento nos 
estados financeiros até que a realização do 
rendimento seja praticamente certa, não se tendo 
registrado tendimento algum por este conceito no 
encerramento de junho de 2022. 
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11. COMBINAÇÕES DE NEGÓCIO	
Durante o exercício 2022 não se produziram 
combinações de negócio significativas no Grupo.	

12. TRANSAÇÕES COM PARTES 

VINCULADAS	

12.1. DESPESAS E RECEITAS 

As despesas e receitas com partes vinculadas dos 

semestres encerrados nos dias 30 de junho de 2022 e 

de 2021 são detalhadas como segue: 

 

Conceito 

Acionistas Outras partes  
Total 

significativos vinculados 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Arrendamentos — — 0,3 0,2 0,3 0,2 

Recepção de serviços 0,3 — — — 0,3 — 

Outras despesas — — 0,1 — 0,1 — 

Total	despesas 0,3 — 0,4 0,2 0,7 0,2 

Arrendamentos — — — — — — 

Prestação de serviços — — — — — — 

Outras receitas — 0,2 0,6 0,5 0,6 0,7 

Total	de	receitas — 0,2 0,6 0,5 0,6 0,7 

Valores	em	milhões	de	euros       

 

12.2. OUTRAS TRANSAÇÕES 

Outras transações com partes vinculadas dos 

semestres encerrados nos dias 30 de junho de 2022 e 

de 2021 são detalhadas como segue: 

Conceito 

Acionistas Outras partes  
Total 

significativos vinculados 

2022 2021 2022 2021 2022 2021 

Garantias e avais recebidos — — — — — — 

Dividendos e outros benefícios 

atribuídos 
183,9 162,5 — — 183,9 162,5 

Outras operações — — — — — — 

Valores	em	milhões	de	euros       
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12.3. REMUNERAÇÕES PESSOAL CHAVE DA 
DIREÇÃO 

A tabela a seguir detalha a retribuição devida pelos 
membros do Conselho de Administração da empresa 
controladora nos semestres encerrados em 30 de 
junho de 2022 e de 2021: 

 

Conceito 2022 2021 

Retribuição fixa 1,2 1,3 

Retribuição variável  1,1 1,3 

Atenções estatuárias 1,5 1,4 

Outros conceitos 0,2 0,2 

Total 4,0 4,2 
Valores	em	milhões	de	euros   

 

Os conselheiros executivos (entendendo-se como tais 
os executivos da Empresa controladora como os que 
desempenham funções executivas em outras 
entidades do Grupo MAPFRE) recebem as 
retribuições estabelecidas em seus contratos, que 
incluem salário fixo, incentivos de valor variável 
vinculados aos resultados, seguros de vida e invalidez 
e outras compensações estabelecidas com caráter 
geral para o pessoal da Entidade. Além disso, existem 
complementos de pensões para o caso de 
aposentadoria, exteriorizados por meio de um seguro 
de vida, tudo isso dentro da política retributiva 
estabelecida pelo Grupo para seus Diretores 
Executivos, sejam ou não conselheiros. Como 
contribuição a planos de contribuição definida 
(incluindo os planos de pensões de emprego), 
apuraram-se como despesa do primeiro semestre do 
exercício 2022 2,5 milhões de euros (3,9 milhões de 
euros em 2021), totalizando o montante dos direitos 
acumulados (consolidados e não consolidados) em 
33,2 milhões de euros no primeiro semestre do 
exercício 2022 (36,3 milhões de euros em 2021).  
 

Em relação aos planos de incentivos, o Conselho de 
Administração da MAPFRE S.A. em 9 de fevereiro de 
2022 por proposta do Comitê de Nomeações e 
Retribuições, aprovou um Plano de Incentivos a longo 
prazo 2022-2026 composto por três ciclos 
sobrepostos com um período de medição de objetivos 
de três anos de duração cada um e dirigido a 
determinados executivos e profissionais importantes 
da empresa e de empresas do Grupo. O montante 
proporcionado no primeiro semestre de 2022, 
correspondente ao primeiro ciclo sobreposto (2022-
2024) atinge um total de 0,3 milhões de euros em 
dinheiro e instrumentos patrimoniais (não se 
proporcionando montante algum em 2021 em 
relação ao plano de Incentivos anterior 2019-2021). 

Com respeito às retribuições variáveis a curto prazo 

apuradas no primeiro semestre e em anteriores 

períodos, encontram-se pendentes de pagamento 2,5 

milhões euros, (3,8 milhões euros em dezembro de 

2021).  

Adicionalmente no ano 2022, o Conselho de 
Administração da MAPFRE S.A. em 9 de fevereiro de 
2022 por proposta do Comitê de Nomeações e 
Retribuições, aprovou um bônus 2022 anual e 
extraordinário dirigido a um determinado grupo e 
vinculado à taxa combinada de Automóveis e 
conjuntamente à percentagem de Crescimento de 
prêmios imputados e percentagem de Variação de 
Gastos imputados (excluído o Vida Poupança). O 
montante proporcionado por este conceito a curto 
prazo no primeiro semestre de 2022 atinge 0,04 
milhões de euros (0,60 milhões de euros em 2021 em 
relação a outro bônus com diferentes objetivos).  

Em relação à diretoria executiva, são detalhados a 
seguir, a remuneração dos dois semestres encerrados 
em 30 de junho de 2022 e de 2021:   

 

Conceito 2022 2021 

N.º de membros da diretoria 

executiva 
8 9 

Retribuição fixa 1,2 1,3 

Retribuição variável 0,8 0,8 

Outros conceitos 0,2 0,2 

Total 2,2 2,3 

Valores	em	milhões	de	euros 
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Como contribuições a planos de contribuição definida 
(incluindo os planos de pensões de emprego), 
registraram-se como despesa do primeiro semestre 
do exercício 2022 2,2 milhões de euros (1,8 milhões 
de euros em 2021), totalizando o montante dos 
direitos acumulados (consolidados e não 
consolidados) em 13,7 milhões de euros no primeiro 
semestre do exercício 2022 (11,6 milhões de euros 
em 2021).  
Em relação aos planos de incentivos, o Conselho de 
Administração da MAPFRE S.A. em 9 de fevereiro de 
2022 por proposta do Comitê de Nomeações e 
Retribuições, aprovou um Plano de Incentivos a longo 
prazo 2022-2026 composto por três ciclos 
sobrepostos com um período de medição de objetivos 
de três anos de duração cada um e dirigido a 
determinados executivos e profissionais importantes 
da empresa e de empresas do Grupo. O montante 
proporcionado no primeiro semestre de 2022, 
correspondente ao primeiro ciclo sobreposto (2022-
2024) atinge um total de 0,3 milhões de euros em 
dinheiro e instrumentos patrimoniais (não se 
proporcionando montante algum em 2021 em 
relação ao plano de Incentivos anterior 2019-2021). 
Com respeito às retribuições variáveis a curto prazo 

apuradas no primeiro semestre e em anteriores 

períodos, encontram-se pendentes de pagamento 1,6 

milhões euros, (2,4 milhões de euros em 2021).   

Adicionalmente no ano 2022, o Conselho de 
Administração da MAPFRE S.A. em 9 de fevereiro de 
2022 por proposta do Comitê de Nomeações e 
Retribuições, aprovou um Bônus 2022 anual e 
extraordinário dirigido a um determinado grupo e 
vinculado à taxa combinada de Automóveis e 
conjuntamente à percentagem de Crescimento de 
prêmios imputados e percentagem de Variação de 
Gastos imputados (excluído o Vida Poupança). O 
montante proporcionado por este componente 
adicional a curto prazo no primeiro semestre de 2022 
atinge 0,04 milhões de euros (0,57 milhões de euros 
em 2021 em relação a outro bônus com diferentes 
objetivos). 

12.4. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MÉDIO 

O número médio de funcionários do Grupo nos 
semestres encerrados em 30 de junho de 2022 e de 
2021 é detalhado a seguir: 

Quadro de funcionários 

médio 
2022 2021 

Homens 14.114 14.969 

Mulheres 17.841 18.471 

Total 31.955 33.440 

13. SITUAÇÃO FISCAL 

Como resultado das atuações de inspeção realizadas 

no Grupo Fiscal 9/85 de que MAPFRE S.A. é empresa 

controladora, assinaram-se, com data 11 de março de 

2020, atas de conformidade e desconformidade, em 

conceito de Imposto sobre Sociedades dos exercícios 

2013 a 2016.  

Quanto aos conceitos assinados em conformidade, é 
preciso destacar o reconhecimento de deduções por 
tributação dupla em aplicação do previsto no artigo 
30.6 do Real Decreto Legislativo 4/2004, que aprovou 
o Texto Reformulado da Lei do Imposto sobre 
Sociedades (em vigor nos exercícios 2013 e 2014) e 
Disposição Transitória 23.ª da Lei 27/2014 do 
Imposto sobre Sociedades (em vigor a partir do 
exercício 2015), assim como a regularização de 
provisões não dedutíveis que, não obstante, revertem 
em exercícios posteriores.  

Quanto às atas de desconformidade, referiram-se 
principalmente à possibilidade de dedução de 
determinadas despesas com pessoal, da provisão de 
sinistros e reserva de estabilização, a dedução por 
despesas em inovação tecnológica e a repercussão em 
filiais de direitos de utilização da marca MAPFRE. 

Em 30 de maio de 2020, formularam-se alegações 
contra as atas de desconformidade, que foram 
denegadas pelo Escritório Técnico da Delegação 
Central de Grandes Contribuintes, mediante 
resoluções de 26 de junho de 2020, contra as quais 
foram apresentadas reclamações junto ao Tribunal 
Econômico-Administrativo Central (doravante, 
TEAC), estando pendentes de resolução. 

Em 22 de dezembro de 2020, foi notificado do acordo 
de liquidação referido à ata incoada por Imposto 
sobre Sociedades do exercício 2016, que foi 
impugnado junto ao TEAC, estando igualmente a 
reclamação pendente de resolução. 

Também, em 22 de dezembro de 2020, foi notificada 
à MAPFRE S.A. como empresa controladora do Grupo 
Fiscal 9/85 acordo de ampliação de atuações de 
inspeção em relação ao Imposto sobre Sociedades do 
exercício 2016, limitando seu alcance à verificação de 
determinadas despesas com pessoal já regularizadas 
nas atas dos exercícios 2013 e 2014. Como 
consequência da dita comprovação assinou-se uma 
ata de desconformidade com data de 24 de março de 
2021. A liquidação praticada encontra-se impugnada 
perante TEAC, e pendente de resolução a reclamação 
interposta. 
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Também, em 3 de junho de 2020, assinaram-se atas 
de conformidade e desconformidade em conceito de 
Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) dos exercícios 
2014 a 2016, em relação à aplicação da regra de rateio 
no Grupo de Entidades REGE, em que MAPFRE S.A. é 
empresa controladora, assim como pelo impacto nela 
das operações de repercussão de direitos pela 
utilização da marca MAPFRE, aspectos estes sobre os 
quais foram formuladas alegações, em 2 de julho de 
2020, e que foram parcialmente estimadas pelo 
Escritório Técnico, que se encontram recorridas junto 
ao TEAC, sem que haja sido dita resolução da 
reclamação interposta. 

De acordo com a opinião da Empresa controladora, 
existem sólidos argumentos de defesa da posição da 
MAPFRE nas atas firmadas em não conformidade, 
razão pela qual não foi registrada provisão específica 
a esse título. 

A MAPFRE S.A., como empresa controladora do Grupo 
Fiscal 9/85 procederá ao ingresso da liquidação 
praticada então em conceito de Imposto sobre 
Sociedades dos exercícios 2013 a 2015, cujo 
montante atinge a 68,8 milhões de euros (53,4 
milhões de euros de principal e 15,4 milhões de euros 
de juros de mora), para evitar o custo da manutenção 
do seguro de caução que garante a liquidação e 
eventuais juros de mora durante o prazo de 
tramitação da reclamação econômico-administrativa 
em andamento e dos recursos em via jurisdicional.  

Adicionalmente, e com a finalidade de recuperar as 
regularizações praticadas pela Inspeção que têm a 
natureza de diferenças temporárias (provisão por 
adequação ao custo da Escala de avaliação de danos 
pessoais da 5ª Diretiva, provisão técnica para 
sinistros e reserva de estabilização 
fundamentalmente) proceder-se-á à apresentação de 
solicitações de retificação das autoliquidações do 
Imposto sobre sociedades do Grupo Fiscal dos 
exercícios 2017 a 2019. 

Também, serão incluídas nas citadas solicitações de 
retificação, a aplicação da isenção para evitar a dupla 
imposição em dividendos e rendas derivadas da 
transmissão de valores representativos dos fundos 
próprios de entidades residentes e não residentes, do 
artigo 21 da Lei do Imposto sobre Sociedades (LIS) 
em que o montante do investimento a nível Grupo 
Fiscal excede em 20 milhões de euros, dos exercícios 
2017 a 2019. Também, será apresentada uma 
declaração complementar do exercício 2020. O efeito 
global desta medida significa uma cota e juros de 
mora a favor do Grupo de 18,4 milhões de euros 
aproximadamente.  

Em relação às atas incoadas ao Grupo Fiscal 9/85 de 
que MAPFRE S.A é empresa controladora, em 
conceito de Imposto sobre Sociedades dos exercícios 
2007 a 2009, em que se regularizaram parcialmente 
as deduções aplicadas por dedução por despesas com 
Pesquisa e Desenvolvimento (P+D), a respeito das 
quais o TEAC já tinha anulado parcialmente a 
liquidação praticada pelo Escritório Técnico, 
notificou-se Sentença da Audiência Nacional, de 16 de 
junho de 2021, que anulou a citada liquidação. A dita 
sentença foi recorrida perante o Supremo Tribunal 
pela Administração, que foi citada para interpor o 
recurso de cassação. 
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14. COVID-19 

Durante o primeiro semestre do exercício 2022, a 
sinistralidade viu-se reduzida devido à positiva 
evolução da vacinação, apesar da chegada das novas 
variantes de COVID-19, assim como à volta à 
normalidade após a eliminação das restrições 
sanitárias e de mobilidade. 

Impactos	na	Conta	de	Resultados	
Consolidada	

A seguir, inclui-se um detalhe dos impactos mais 
relevantes nos resultados do Grupo, no encerramento 
de junho, derivados da crise da COVID-19: 

Sinistralidade 

Detalha-se a seguir a sinistralidade incorrida no 
primeiro semestre dos exercícios de 2022 e 2021, 
derivada de sinistros imputáveis diretamente à 
COVID-19 por linhas de negócio: 

 

Ramificações 
 Junho de 

2022 
 Junho de 

2021 

Vida Risco 34,0 151,9 

Saúde 14,9 50,5 

Outros ramos 4,9 24,8 

Falecimentos 5,3 14,8 

Assistência em Viagem 

(seguro de viagem) 
3,7 5,1 

SEGUROS	‐	TOTAL 62,8 247,1 

Resseguro aceito 10,4 19,3 

Total 73,2 266,4 

Valores	em	milhões	de	euros 

 

Por Unidades de negócio, a composição da 
sinistralidade é a seguinte: 

Unidades de negócio 
 Junho de 

2022 
 Junho de 

2021 

Ibéria 11,0 22,2 

Latam Norte 24,9 72,6 

Latam Sul 3,2 43,8 

Brasil 18,1 99,7 

América do Norte 1,4 1,4 

Eurásia 0,4 2,4 

Total	de	Unidades	de	
Seguros 

59,1 242,1 

Resseguro e Global Risks 10,4 19,3 

Assistência 3,7 5,1 

Total	Unidades	de	
Negócio 

73,2 266,4 

Valores	em	milhões	de	euros  
 

15. OUTRAS INFORMAÇÕES	
No último 24 de fevereiro, a Rússia começou a invasão 
sobre solo ucraniano iniciando-se um período bélico 
que ainda perdura. Após o início da invasão, a 
MAPFRE está monitorando os impactos diretos 
derivados das atividades de seguro e resseguro e dos 
investimentos mantidos na Rússia e Bielorrússia. 

Os investimentos diretos em vales e ações nestes 
países era imaterial, com ativos no valor de um 
montante próximo a 1 milhão de euros que foram 
vendidos no primeiro trimestre.  

Em matéria de risco de crédito, estima-se que a 
exposição não é significativa.  

O risco de assinatura direta que a MAPFRE mantém 
tanto na Rússia, Bielorrússia e Ucrânia provém dos 
negócios de Resseguro, Global Risks e MAPFRE 
Sigorta (Turquia). Para estes dois primeiros negócios, 
o risco de assinatura nas zonas em conflito é 
imaterial. A MAPFRE Sigorta tem coberturas nas 
zonas comentadas anteriormente, sendo a exposição 
das mesmas imaterial, tanto para a MAPFRE Sigorta, 
como para o Grupo.  

Com o objetivo de continuar na linha das sanções 

internacionais impostas à Rússia pelo conflito com a 

Ucrânia, o Grupo MAPFRE emitiu diretrizes globais 

que trazem restrições de operações de seguro direto 

e resseguro a cidadãos russos ou bielo-russos com 

interesses localizados ou com destino na Rússia ou 

Bielorrússia. 
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16. FATOS POSTERIORES AO 

ENCERRAMENTO 

Não houve fatos posteriores ao encerramento de 

junho de 2022. 

 



 

 

Informe	de	Gestão	
Intermediário	Consolidado	

Junho	de	2022	
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1. PRINCIPAIS DADOS DO GRUPO MAPFRE 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Resultados    

Receitas 14.083,1 14.806,8  5,1 % 

Prêmios emitidos e aceitos totais 11.662,6 12.509,7  7,3 % 

   - Não Vida 9.346,7 10.106,2  8,1 % 

   - Vida 2.316,0 2.403,5  3,8 % 

Resultado líquido atribuído 364,0 337,6  -7,3  % 

Índice de sinistralidade de Não Vida  66,0 %  71,2 % 5,2 p.p. 

Taxa de gastos - Não Vida  29,1 %  27,1 % -2,0 p.p. 

Taxa combinada de Não Vida  95,1 %  98,3 % 3,2 p.p. 

Lucro por ação (euro/3 meses) 0,12 0,11  -7,3  % 

    

CONCEITO DEZEMBRO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Balanço    

Total de ativos 63.854,3 63.051,8  -1,3  % 

Ativos gerenciados 57.994,3 53.075,3  -8,5  % 

Patrimônio atribuído à empresa controladora  8.463,4 7.629,2  -9,9  % 

Dívida  3.091,5 2.924,2  -5,4  % 

ROE  9,0 %  9,2 % 0,2 p.p. 

Funcionários no encerramento do período 
   

Total 32.341 31.705  -2,0  % 

- Espanha 11.138 11.072  -0,6  % 

- Outros países 21.203 20.633  -2,7  % 

Ação MAPFRE    

Capitalização na bolsa (milhões de euros) 5.560,1 5.179,8  -6,8  % 

Valor da ação (euros) 1,806 1,682  -6,8  % 

    

CONCEITO 
DEZEMBRO 

2021 
MARÇO 

2022 
Δ % 

Solvência    

Índice de solvência  206,3  %  205,3  % -1,0 p.p. 

Valores em milhões de euros 
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2. FATOS ECONÔMICOS E CORPORATIVOS RELEVANTES 

2.1 PLANO ESTRATÉGICO 2022-2024 

Apesar do ambiente extraordinariamente complexo e 
cheio de incertezas, a MAPFRE ratifica sua intenção 
de continuar desenvolvendo o vigente Plano 
Estratégico, aprovado pela última Assembleia Geral 
de Acionistas, já que é o plano estratégico que a 
empresa precisa para continuar avançando em 
crescimento e rentabilidade. O Plano, concebido 
antes da invasão da Ucrânia, será executado com 
flexibilidade para adaptar em cada momento suas 
iniciativas à evolução dos diferentes cenários. 

Em relação aos objetivos econômicos públicos do 
Plano, tanto os objetivos aspiracionais como o quadro 
geral mantêm sua validade. O objetivo da taxa 
combinada em uma faixa de 94-95% mostra-se 
exigente no atual ambiente e poderia ser objeto de 
revisão nos próximos trimestres dependendo da 
evolução da inflação. Por outro lado, o bom 
crescimento de prêmios, a melhora do resultado 
financeiro com a alta das taxas de juros e o bom 
comportamento das divisas frente ao euro são fatores 
positivos para o cumprimento do RÓI em uma faixa de 
9-10%. Além disso, o excelente nível de capital e 
solvência junto ao razoável nível de dívida são fatores 
positivos para o cumprimento do pay-out superior a 
50% e, consequentemente um dividendo sustentável. 
Esta confirmação de objetivos está baseada em não se 
produzir uma deterioração adicional do ambiente 
socioeconômico vigente. 

Em relação aos compromissos de transformação e 
sustentabilidade (ESG), reafirma-se igualmente sua 
plena validade. 

2.2 Fatos Econômicos Relevantes 

Com base na recomendação da ESMA, incluem-se os 
impactos da pandemia de COVID e da invasão da 
Ucrânia por parte da Rússia dentro dos fatos 
econômicos relevantes deste relatório. 

2.2.1	 Evolução	 do	 impacto	 da	 sinistralidade	 da	
COVID	

Durante o primeiro semestre do exercício 2022, a 
sinistralidade viu-se reduzida devido à positiva 
evolução da vacinação, apesar da chegada das novas 
variantes de COVID-19, assim como à volta à 
normalidade após a eliminação das restrições 
sanitárias e de mobilidade. 	

 

 

A seguir, é apresentada uma evolução da 
sinistralidade dos últimos cinco trimestres: 

 
Valores em milhões de euros 

A relação da sinistralidade por regiões, unidades e 
linhas de negócio derivada da COVID, mostra-se a 
seguir: 

Áreas Geográficas e Unidades 
Junho de 

2021 
Junho de 

2022 

IBÉRIA 22,2 11,0 

LATAM NORTE 72,6 24,9 

LATAM SUL 43,8 3,2 

BRASIL 99,7 18,1 

AMÉRICA DO NORTE 1,4 1,4 

EURÁSIA 2,4 0,4 

SEGUROS	‐	TOTAL 242,1 59,1 

MAPFRE RE 19,3 10,4 

MAPFRE ASISTENCIA 5,1 3,7 

TOTAL	ACUMULADO 266,4 73,2 

Valores em milhões de euros   
 

Ramificações Junho de 2021 Junho de 2022 

VIDA RISCO 151,9 34,0 

SAÚDE 50,5 14,9 

OUTROS RAMOS 64,0 24,3 

TOTAL	ACUMULADO 266,4 73,2 

Valores em milhões de euros   

	

	 	

Sinistralidade COVID-19 

Junho 2021  Setembro 2021  Dezembro 2021     Março 2022         Junho 2022 



JANEIRO	‐	JUNHO	DE	2022 

 

                  

37	
 MAPFRE S.A. e Sociedades Dependentes – Junho de 2022 

 

 A versão em português é uma tradução do original em espanhol apenas para fins informativos. Em caso de discrepância, prevalecerá a versão em espanhol. 

 

2.2.2	Invasão	da	Ucrânia	

No último 24 de fevereiro, a Rússia começou a invasão 
sobre solo ucraniano iniciando-se um período bélico 
que ainda perdura. 

Após o início da invasão, a MAPFRE está monitorando 
os impactos diretos derivados das atividades de 
seguro e resseguro e dos investimentos mantidos na 
Rússia e Bielorrússia. 

Os investimentos diretos em vales e ações nestes 
países era imaterial, com ativos no valor de um 
montante próximo a 1 milhão de euros que foram 
vendidos no primeiro trimestre. 

Em matéria de risco de crédito, calcula-se que a 
exposição mantida significa um montante máximo 
teórico de 6,5 milhões de euros, dos quais se estima 
como muito pouco provável a conversão em sinistros 
em sua totalidade. 

O risco de assinatura direta que a MAPFRE mantém 
tanto na Rússia, Bielorrússia e Ucrânia provém dos 
negócios de Resseguro, Global Risks e MAPFRE 
Sigorta (Turquia). Para estes dois primeiros negócios, 
o risco de assinatura nas zonas em conflito é 
imaterial. A MAPFRE Sigorta tem coberturas nas 
zonas comentadas anteriormente, sendo a exposição 
das mesmas imaterial, tanto para a MAPFRE Sigorta, 
como para o Grupo. 

Com o objetivo de continuar na linha das sanções 

internacionais impostas à Rússia pelo conflito com a 

Ucrânia, o Grupo MAPFRE emitiu diretrizes globais 

que trazem restrições de operações de seguro direto 

e resseguro a cidadãos russos ou bielo-russos com 

interesses localizados ou com destino na Rússia ou 

Bielorrússia. 

2.2.3	Secas	no	Brasil	e	Paraguai	

Desde o fim do mês de dezembro do exercício de 
2021, desenvolveu-se um sinistro catastrófico no 
ramo Agrícola no Brasil e Paraguai, como 
consequência de uma das maiores secas do último 
século na zona do vale do rio Paraná, com efeitos 
relevantes no primeiro semestre de 2022. 

Em 30 de junho de 2022, o impacto atribuído deste 
sinistro chegou a 88 milhões de euros, dos quais, 51 
milhões de euros correspondem à MAPFRE RE, 28 
milhões de euros correspondem ao Brasil e 9 milhões 
de euros ao Paraguai. 

	

	

	

	

2.2.4	Economias	hiperinflacionárias	

Os indicadores econômicos da Turquia mostram uma 
evolução adversa durante os últimos anos que se 
refletiram em uma contínua depreciação da divisa 
frente ao euro.  Este fato significou um impacto 
negativo acumulado nos fundos próprios 
consolidados da MAPFRE pelo montante de 396 
milhões de euros, devido à perda de valor da filial 
neste país pelo efeito moeda, tal como se reflete na 
epígrafe 5.2 deste relatório. 

Durante os últimos trimestres, houve um aumento da 
inflação na Turquia que poderia levar à consideração 
de economia hiperinflacionária e à aplicação da 
norma contável NIC 29 “Informação financeira em 
economias hiperinflacionárias”. A norma “não 
estabelece uma taxa absoluta para considerar que, ao 
ultrapassá-la, surge o estado de hiperinflação. É, pelo 
contrário, um problema de critério julgar quando se 
faz necessário reexpressar os estados financeiros de 
acordo com a presente Norma.”  

Apesar de diferentes especialistas nesta matéria se 
posicionarem considerando que as características 
atuais da economia da Turquia a condicionam como 
hiperinflacionária, nem o organismo regulador de 
seguros na Turquia, nem outros 
reguladores/supervisores ou organismos 
supranacionais se pronunciou neste sentido. As 
expectativas de inflação para fim do ano de 2022 das 
autoridades da Turquia diferem das publicadas por 
organismos e especialistas internacionais. Este 
cenário dificulta a adoção de um critério homogêneo 
com outras entidades similares com interesses na 
Turquia. 

Não obstante o anterior, a MAPFRE realizou uma 
análise de potenciais impactos da implementação da 
NIC 29 na Turquia em seus estados financeiros em 30 
de junho de 2022, considerando que os mesmos 
seriam em qualquer caso imateriais para os números 
consolidados em seu conjunto. Os principais efeitos 
seriam: 

a. Aumento em capital e reservas de 41,8 
milhões de euros devido principalmente à 
revalorização de ativos não monetários 
desde 1 de janeiro de 2004 (data da última 
reexpressão). 

b. Impacto negativo no resultado por montante 
de 13,6 milhões de euros. Efeito 
correspondente ao período de janeiro a 
junho de 2022, que se refletiria na epígrafe 
“Resultados por Reexpressão de 
Demonstrações Financeiras”. 
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Neste contexto, e dada a imaterialidade dos números, 
a MAPFRE optou pela não aplicação da NIC 29 à sua 
filial na Turquia em 30 de junho de 2022, e continuará 
avaliando os impactos e cenários para sua possível 
aplicação nos próximos trimestres. 

A Venezuela e Argentina continuam considerando-se 
economias hiperinflacionárias, com um impacto 
negativo no resultado do período de 12,8 milhões de 
euros, constante na linha de “Resultado por 
Reexpressão de Demonstrações Financeiras”. Os 
impactos e variações no Patrimônio da MAPFRE são 
detalhados na nota 5.2 deste relatório. 

2.2.5	Emissão	de	Dívida	

A MAPFRE fixou no dia 6 de abril os termos de uma 
emissão de títulos subordinados por montante 
nominal de 500.000.000 de euros. Os títulos têm um 
cupom fixo de 2,875% ao ano, cujo pagamento pode 
ser diferido em determinadas circunstâncias. A 
emissão tem vencimento em 13 de abril de 2030. 

Os títulos regem-se pelo Direito espanhol, sendo 
admitidas a negociação em AIAF Mercado de Renda 
Fixa. 

As obrigações são computadas como fundos próprios 

de nível 3 (tier 3 instruments) da MAPFRE e seu 

grupo consolidável de acordo com o regulamento de 

solvência aplicável.  

2.2.6	 Principais	 riscos	 e	 incertezas	 para	 o	
segundo	semestre	do	exercício	

As atividades empresariais da MAPFRE estão 
expostas aos fatores de risco e incerteza que podem 
afetar, com caráter geral, os resultados e o patrimônio 
das entidades que operam no mercado nos mesmos 
segmentos de atividade (fundamentalmente, seguros 
e resseguros).  

Os principais riscos inerentes às atividades de 
negócio desenvolvidas no Grupo são os riscos de 
mercado e de assinatura Não Vida, que correspondem 
em 31 de março de 2022 a 77,5% do capital de 
solvência obrigatório do Grupo.  

Com caráter adicional ao tratamento quantitativo dos 
riscos de Solvência II, e dentro do processo anual de 
identificação de riscos materiais que poderiam 
corresponder a uma ameaça e afetar o andamento do 
plano de negócio do GRUPO, este ano identificaram-
se como riscos relevantes o aumento do Ciber risco e 
as falhas em sistemas TIC; a inflação persistente que 
pode provocar o aumento dos gastos de sinistralidade 
e a queda da demanda na contratação; e novas 
mudanças regulamentares sobre a atividade 
seguradora. 

O Grupo está razoavelmente protegido contra esses 
riscos pela manutenção de uma linha estratégica 
baseada em: 

a. Rigor técnico na assinatura de riscos e no 
gerenciamento de sinistros, e nível de gastos 
inferior à média do mercado. 

b. Política conservadora na gestão dos 
investimentos. 

c. Manutenção de um nível razoável de 
endividamento e ativos líquidos, que mitiga 
possíveis problemas de liquidez e 
refinanciamento de dívida em condições 
adversas. 

d. Acompanhamento e adequação contínua dos 
processos em cumprimento estrito das leis e 
regulações aplicáveis. 

Para o próximo semestre, as principais incertezas são 
as derivadas do contexto econômico dos principais 
países em que é realizada a atividade empresarial do 
Grupo, que se concretizam em: 

a. Empoderamento das perspectivas 
econômicas em consequência da guerra na 
Ucrânia. 

b. Inflação estrutural alta pelo aumento nos 
preços da energia e de matérias-primas 
fundamentais. 

c. Aumento das taxas de juros e dos spreads de 
dívida como consequência das medidas 
adotadas pelos bancos centrais para travar a 
escalada da inflação. 

d. A volatilidade das moedas frente ao euro. 

 
A MAPFRE considera que está bem-preparada para 
enfrentar essas situações e está adotando as medidas 
correspondentes para reduzir suas consequências, no 
que for possível. As informações financeiras do 
primeiro semestre incluem adequadamente os efeitos 
desses riscos.  

 
2.3 Fatos Corporativos Relevantes 

Reestruturação	da	MAPFRE	ASISTENCIA	

Durante o exercício de 2022, a MAPFRE Asistencia 
continua executando seu plano de reestruturação a 
fim de continuar se adaptando às necessidades do 
negócio, e concentrar suas operações na LATAM e 
Europa. 
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Com este objetivo, em 7 de janeiro de 2022 acordou-
se a venda da MAPFRE Insurance Services Australia. 
Com esta operação é concluída a saída da MAPFRE do 
mercado australiano, principalmente focado na 
comercialização de Seguros de Viagem. 

O lucro atribuído da operação chegou a 3,5 milhões 
de euros. 
 

Durante o mês de maio, fechou-se a venda da filial de 
assistência na Turquia por montante similar ao dos 
fundos próprios da empresa, o que corresponde a 
uma perda atribuída de 8,3 milhões de euros derivada 
da reciclagem das diferenças de conversão 
acumuladas. 

No mês de junho, formalizou-se a venda das empresas 
do Oriente Médio, que corresponderam a um lucro 
atribuível de 13,7 milhões de euros. 

Em março e maio, acordou-se a venda das operações 
de assistência na Indonésia e Filipinas, transações 
que se encontram pendentes de aprovação pelas 
autoridades de cada país. Espera-se que ambas as 
operações se completem ao longo do 2º semestre de 
2022, sem que se produzam mais-valias relevantes 
derivadas das mesmas.  

Adicionalmente, dotou-se uma provisão por 
reestruturação na unidade pelo montante de 1,1 
milhões de euros. 

Venda	de	ABDA 

No último dia 7 de março de 2022, a MAPFRE fechou 
um acordo para a venda da totalidade de participação 
na entidade PT ASURANSI BINA DANA ARTA TBK 
(ABDA), localizada na Indonésia, que chegou a 
62,33%.  

A MAPFRE iniciou sua participação na ABDA em 2013 
e 2017, mediante sucessivas aquisições por um 
montante total de 152,59 milhões de euros, tendo em 
2019 e 2020 vindo a registrar uma redução ao valor 
recuperável em dita participação no montante de 102 
milhões de euros. 

Esta operação encontra-se pendente da 
correspondente aprovação do supervisor local sem 
que derive um resultado significativo da mesma. 

Venda	da	MAPFRE	Insular	

Em maio de 2022, a MAPFRE chegou a um acordo 
para a venda da MAPFRE Insular Insurance 
Corporation, entidade localizada nas Filipinas em que 
a MAPFRE participa em 74,9% do capital social. 

Esta operação encontra-se pendente da 
correspondente aprovação do supervisor local sem 
que derive um resultado significativo da mesma. 

	

	

Fusão	da	MAPFRE	Peru	Vida	e	MAPFRE	Peru 

Em 1 de junho de 2022, houve a fusão por absorção 
da MAPFRE PERU, CIA DE SEGUROS E RESSEGUROS, 
S.A por parte da  MAPFRE PERU VIDA, CIA DE 
SEGUROS E RESSEGUROS, S.A, passando-se esta 
última a denominar-se MAPFRE PERU EMPRESA DE 
SEGUROS E RESSEGUROS. 

O objetivo da fusão é simplificar a administração, 
aproveitar as sinergias e realizar uma gestão mais 
eficiente do capital da empresa.  
 

Esta operação gerou um lucro fiscal que em junho de 
2022 chegou a um montante líquido de 9,7 milhões 
de euros. 
 

Fim	da	aliança	com	Caja	Castilla	la	Mancha 

Em 24 de maio, a UNICAJA comunicou sua decisão de 
finalizar a aliança para a produção e distribuição de 
seguros de vida e pensões através da rede UNICAJA 
proveniente de Caja Castilla la Mancha.   

Desta forma, a UNICAJA adquirirá 50%, propriedade 
da MAPFRE, da CCM Vida y Pensiones, sociedade 
através da qual se articula dita aliança, mediante uma 
contraprestação de 130 milhões de euros 
aproximadamente. A dita operação está pendente de 
aprovação pelas autoridades locais, sem que se derive 
da mesma uma mais-valia significativa. 	

Término	da	Aliança	de	Bancasseguros	com	o	
BANKIA	

A MAPFRE apresentou recentemente uma demanda 
nos tribunais de Madri frente à firma de avaliação 
Oliver Wyman e frente ao Caixabank, baseada na 
incorreção da avaliação do negócio de seguros de vida 
realizada pela dita firma de avaliação para os efeitos 
da fixação do preço das ações do BANKIA VIDA Vida 
que deviam ser pagas pelo CAIXABANK por ocasião 
do término da aliança de Bancasseguros entre 
BANKIA e MAPFRE. 

Por outro lado, MAPFRE e CAIXA decidiram submeter 
à arbitragem a discrepância sobre se a MAPFRE deve 
receber, nos termos contratualmente previstos, 10% 
adicionais do valor dos negócios de Vida e Não Vida 
incluídos na aliança. Conforme a avaliação fixada por 
Oliver Wyman, os ditos 10% adicionais promoveriam 
52 milhões de euros, apesar de que o montante 
poderia ser modificado em função do resultado do 
procedimento relativo à avaliação. A arbitragem 
iniciou-se no final do último exercício de 2021. 
Espera-se um laudo definitivo antes do final do 
presente exercício de 2022. Caso seja favorável para 
os interesses da MAPFRE, será reconhecido este 
rendimento quando a decisão for tomada. 
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3. CONJUNTURA MACROECONÔMICA E MERCADOS FINANCEIROS. 
	

Aspectos	gerais	

Ao longo do segundo trimestre de 2022, a economia 
global seguiu transitando para um cenário de 
deterioração da atividade, um padrão comum de 
maiores taxas de inflação e sinais crescentes sobre 
uma possível recessão; ambiente que, caso persista, 
poderia configurar um ambiente de estagflação. 

Os desencadeantes desta situação continuam sendo 
uma confluência de fatores: 

a. a persistência de tensões nas cadeias de 
fornecimento, cujo componente principal 
reside na China, após a continuação das 
políticas de tolerância zero frente à COVID; 

b. o consequente contágio à cadeia de valor 
global, que deixa incompleta a recuperação 
de uma oferta ainda limitada; 

c. o componente geopolítico cristalizando-se, 
que aprofunda a crise alimentar e energética;   

d. os bancos centrais endurecendo suas 
políticas monetárias, em resposta a um 
ambiente inflacionário de persistência 
incerta, que começa a permear nas 
expectativas dos agentes via contração das 
receitas reais, e que estabelece as bases para 
que certas vulnerabilidades se integrem para 
um regime de inflação estruturalmente mais 
alto. 

Quanto ao fator epidemiológico, a nível global 
continua preocupando tanto a recirculação do vírus, 
apesar da recente diminuição de restrições, e a 
resposta da China em termos de medidas drásticas de 
contenção. Dado seu papel na produção e nas cadeias 
de fornecimento, o risco de continuar operando sob 
um esquema de paradas intermitentes ou sazonais 
corresponde a um desafio que pode prejudicar a 
atividade econômica global. Como consequência, e 
apesar do crescente dinamismo da Índia e outros 
países do sudeste asiático para uma maior integração 
nas cadeias de fornecimento, observa-se que a 
complexidade de reorientar as engrenagens atuais, o 
elevado grau de especialização de certos processos e 
a necessidade de infraestruturas consolidadas 
continuam penalizando a evolução da oferta, que 
continua congestionada. Por isso, e apesar de o 
prognóstico ser continuar moderando as pressões, 
estas poderiam não evoluir ao ritmo desejável para 
reequilibrar de novo a oferta e demanda. 

A partir de uma visão geopolítica, a invasão da Rússia 
na Ucrânia continua, ao tempo que a estratégia da 
OTAN, confirmada em sua última reunião em Madri, 
mantém os objetivos de preservar suas zonas de 
influência e reforçar o gasto em defesa. Com isso, a 
brecha entre blocos amplia-se, as esperanças de um 
evento de curta duração na Ucrânia desvanecem-se e 
estabelecem-se as bases para um cenário central de 
conflito baseado no desgaste e sua prolongação no 
tempo, para um mundo multipolar. Em consequência, 
a crise alimentar e energética continua 
recrudescendo-se em todo o mundo, com a Europa 
lidando com problemas de fornecimentos de petróleo 
e gás derivados do menor fornecimento russo, e com 
potencial para interromper-se. Os Estados Unidos, 
por sua vez, estão drenando suas reservas 
estratégicas de petróleo a um ritmo insustentável, e a 
Organização dos Países Exportadores de Petróleo não 
tem perspectivas de aumentar a produção. 

Em matéria de política monetária, os principais 
bancos centrais embarcaram em um processo de 
endurecimento monetário, dado o aumento da 
inflação e o risco de que as expectativas se reflitam 
em salários, à custa de um menor crescimento 
econômico futuro. Paralelamente, a política fiscal 
enfrenta a dificuldade de definir trajetórias fiscais 
sustentáveis, ao mesmo tempo que os governos 
tentam aplicar medidas temporárias de alívio.  

A seguir, é apresentada uma análise mais detalhada 
dos mercados mais importantes em que a MAPFRE 
opera: 
 

Espanha	

No segundo trimestre deste ano, a economia 
espanhola cresceu aproximadamente 5,8%, e para a 
totalidade do ano espera-se 4,1%. A preocupação 
principal nestes momentos é a inflação, 
concretamente os preços da energia e seu impacto no 
poder aquisitivo do consumidor, assim como os 
custos para as empresas de matérias-primas, 
mercadorias e salários. À alta de custos acrescenta-se 
um endurecimento das condições monetárias e 
financeiras, que certamente influirão sobre o nível de 
atividade nos próximos meses. Resta ver se as 
medidas paliativas ativadas e por ativar conseguirão 
em alguma medida compensar o efeito inflacionário, 
que não somente é monetário mas também devido a 
restrições de oferta (encerramento da região 
manufatureira de Xangai e sanções à Rússia). 
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O IPC situa sua variação anual em 10,2% no mês de 
junho, com uma inflação subjacente de 5,5%. 

Quanto aos indicadores sobre as perspectivas, os 
índices de gestores de compras (PMIs) pioram 
ligeiramente, apesar de que ainda estão em território 
de expansão (índice composto em 53,6 pontos, 
serviços em 54,0 e manufatureiro em 52,6). Por sua 
vez, o indicador de confiança do consumidor desabou 
(-28,6) retrocedendo aos níveis de 2020, claramente 
motivado pela perda de poder aquisitivo.  

O Índice IBEX 35 contraiu 7,1% no semestre, 
terminando em 8.098,7 pontos. 

 Estados	Unidos	 

A economia dos Estados Unidos estima-se que tenha 
crescido 2,6% no segundo trimestre de 2022. A 
atividade reflete uma desaceleração no consumo 
privado, consumo público e investimento, enquanto 
as exportações se beneficiam de preços das matérias-
primas mais altas. Ainda assim, o crescimento para a 
totalidade do ano deverá situar-se em torno de 2,5%. 

Quanto aos indicadores que ajudam a antecipar a 
evolução econômica, as pesquisas de atividade e a 
indústria apontam para que a desaceleração da 
atividade persista no segundo semestre do ano. Neste 
sentido, os índices de gestores de compras de junho 
(PMIs) baixam: o composto a 51,2, o manufatureiro a 
52,7 e o de serviços a 51,6 pontos, mas ainda com 
espaço para expansão. O dado de “gasto individual” 
(personal spending) de maio foi negativo em termos 
reais, fazendo aflorar os temores de recessão. 

A economia norte-americana está em um ponto de 
equilíbrio entre os efeitos das economias acumuladas 
e dos estímulos fiscais de 2021, que ainda persistem, 
e a perda de poder aquisitivo pela inflação e os custos 
energéticos em particular. O endurecimento das 
condições financeiras provocou quedas das bolsas em 
20%, e o rendimento dos títulos do tesouro duplicou 
de 1,5% em janeiro para 3% no final de junho. A tudo 
isso é preciso acrescentar as múltiplas situações de 
gargalos nos fornecimentos, que se viram agravadas 
de novo no setor industrial com os lockdowns na 
região de Xangai. 

Quanto à inflação, o IPC de junho ficou em 9,1%, com 
os alimentos subindo para mais de 10% e a energia 
para mais de 40%. A inflação subjacente, por sua vez, 
ficou em 5,9%, dando indicações de que já está 
contagiando a todos os produtos.  

O dólar encerrou o trimestre em 1,045 dólar/euro, 
aumentando 8,8%.  O Índice S&P500, por sua vez, 
terminou o trimestre com queda de 20,6%, ficando 
em 3.785 pontos. 

 

	

	

Brasil	

A economia brasileira cresceu no segundo trimestre 
por volta de 2,4%. Quanto ao crescimento para todo o 
exercício de 2022, há um ano era previsto 2,2%, e 
agora espera-se 1,1%. Ainda assim, dadas as 
circunstâncias, a economia brasileira está se 
comportando bem. O consumo cresceu 2,2% no 
primeiro trimestre e as exportações 8,2%, 
beneficiadas pelos maiores preços das matérias-
primas. Também, algumas medidas da atividade 
ainda surpreendem positivamente, como as vendas 
no varejo em março e abril (+4,9% e +4,5%, 
respectivamente). Este efeito pode dever-se à 
demanda que não se pôde satisfazer durante a 
pandemia e que acumulou as economias. Em 
contrapartida, a indústria já apresenta uma produção 
em queda (-0,5% em abril). As pesquisas aos gestores 
de compras (PMIs) de junho estão em positivo: índice 
composto em 59,4, manufatureiro em 54,1 e de 
serviços em 60,8 pontos. 

A inflação alcançou 11,7% em maio, moderando-se 
levemente desde os 12,1% de abril. Os setores mais 
afetados são os combustíveis automobilísticos, o gás 
e a alimentação. Os altos preços do petróleo e de 
outras matérias-primas beneficiam as exportações, 
apesar de que, por outro lado, devido a uma limitada 
capacidade de refinamento, o Brasil é importador 
líquido de combustíveis.  

No primeiro semestre, o real brasileiro valorizou-se 
16% frente ao euro, terminando em 5,5 real/euro. No 
mercado da bolsa, o Índice BOVESPA teve uma forte 
queda no segundo trimestre (-17,9%) e termina o 
trimestre em 98.719 pontos, com uma queda de 6% 
no ano. 

México	

A economia mexicana estima-se que tenha crescido 
0,8% no segundo trimestre, em clara desaceleração, 
devido à inflação, os custos energéticos e taxas de 
juros em alta. No primeiro trimestre, cresceu 1,8%, 
melhor do que o esperado, apoiada pelo bom 
comportamento das exportações, a produção 
industrial e as vendas no varejo, exceto o segmento de 
alimentação que começa a sofrer o aumento dos 
preços. 

Nos próximos trimestres, a indústria deverá 
continuar comportando-se bem: seguem positivos os 
pedidos de fábrica (53,4) e a confiança (51,8). O PMI 
manufatureiro de junho melhorou, ficando em 52,2, 
enquanto as vendas de automóveis cresceram 2%. 
Desta forma, espera-se que a economia mexicana 
cresça em torno de 1,6% em 2022. 
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A inflação continua sua escalada, e em junho ficou em 
7,9%, com a subjacente em 7,4%.  Além disso, começa 
a deslocar-se às altas de salários, que em maio 
apontaram 8,2%. 

A alta das taxas de juros que implementou o Banco do 
México, necessária para controlar a alta de preços e 
manter a estabilidade da moeda, pode agravar a 
desaceleração. Pelo lado positivo, o México poderá 
beneficiar-se da tendência “friend-shoring” (ressituar 
em países confiáveis a fabricação de componentes 
fundamentais) a fim de reduzir riscos para as cadeias 
de fornecimento. Desta forma, os Estados Unidos 
poderiam incentivar de novo o investimento em 
manufaturas no México, em detrimento da Ásia. 

A taxa de câmbio valorizou 10,4% frente ao euro, 
terminando em 21,09 pesos/euro. Por outro lado, a 
Bolsa de Valores do México baixou 10,9% no primeiro 
semestre, terminando em 47.524 pontos. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Evolução	das	principais	divisas	em	relação	ao	euro	
 

CONCEITO 
 

Taxa	de	câmbio	média	 
 

Taxa	de	câmbio	no	encerramento	 

 
JUNHO	DE	2022 Var.	JUNHO	DE	2022	

x	JUNHO	DE	2021 
 
JUNHO	DE	2022 

Var.	JUNHO	DE	2022	
x	DEZEMBRO	DE	

2021 

Dólar norte-americano  1,083  10,8 %  1,045  8,8 % 

Real brasileiro  5,448  18,5 %  5,464  16,0 % 

Lira turca  16,240  -40,5  %  17,467  -13,5  % 

Peso mexicano  22,019  9,2 %  21,089  10,4 % 

Peso colombiano  4.253,328  3,6 %  4.347,550  6,4 % 

Peso chileno   909,604  -4,4  %  979,140  -1,1  % 

Sol peruano  4,124  9,3 %  3,966  14,4 % 

Peso argentino  130,864  -13,3  %  130,864  -10,8  % 

Balboa do Panamá  1,085  10,8 %  1,045  8,8 % 

Peso Dominicano  60,211  14,3 %  57,301  13,7 % 

Lempira de Honduras  26,516  9,4 %  25,522  8,4 % 

Peso Filipino  56,988  1,8 %  57,601  1,1 % 

Rúpia Indonésia  15.829,515  8,7 %  15.620,000  3,6 % 
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4. RESULTADO CONSOLIDADO. 

Receitas consolidadas	

CONCEITO JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 Δ % 

Prêmios emitidos e aceitos totais 11.662,6 12.509,7  7,3  % 

Receitas financeiras dos 

investimentos 
1.438,9 1.120,1  -22,2  % 

Receitas de entidades não 

seguradoras e outras receitas 
981,5 1.176,9  19,9

  % 

Receitas	totais	consolidadas 14.083,1 14.806,8 	5,1
Valores em milhões de euros 

As receitas consolidadas do Grupo alcançaram 14,8068 

bilhões de euros, com um aumento de 5,1%. 

Os prêmios de seguro direto e resseguro aceito subiram 
para 12,5097 bilhões de euros, com um crescimento de 
7,3%. Este crescimento está afetado por um lado, pela 
emissão da apólice extraordinária bienal no México em 
junho de 2021 (563 milhões de dólares) e pela venda do 
BANKIA VIDA nesse mesmo exercício (prêmios por 
montante de 93,4 milhões de euros), e por outro lado, 
pelo favorável comportamento de quase todas as 
moedas frente ao euro no exercício 2022. 

Eliminando os efeitos da apólice bienal do México e do 
BANKIA Vida em 2021, e mantendo as taxas de câmbio 
constantes em 2022, o crescimento recorrente seria de 
7,7% (9,2% de crescimento em Não Vida e 1,7% de 
crescimento em Vida). 

A seguir, apresenta-se um detalhe da evolução dos 
prêmios por linhas de negócio: 

 

 
 
 

 
 

 

Os prêmios de seguros de Não Vida crescem 7,8%, 
principalmente pela melhora na emissão dos ramos de 
Automóveis e Seguros Gerais que aumentaram em junho 
9,0% e 6,7% respectivamente. A melhora no ramo de 
Seguros Gerais é graças à favorável evolução do Brasil, 
Espanha e Estados Unidos, enquanto o crescimento no 
ramo de Automóveis se deve principalmente à melhora 
do negócio do Brasil, Estados Unidos, e Colômbia. 

Os prêmios de seguros de Vida crescem 3,2% devido à 
melhora do negócio de Vida Risco, que aumenta uns 
11,2% devidos fundamentalmente à melhora do negócio 
no Brasil, México e Peru. 

As receitas financeiras dos investimentos totalizaram 
1,1201 bilhões de euros, número inferior em 22,2% ao 
mesmo período do exercício anterior. Esta baixa tem sua 
origem, fundamentalmente, na Espanha como 
consequência da saída do BANKIA VIDA, e pelas 
menores mais-valias em produtos Unit-Linked. 
 

Finalmente, as outras receitas, que incluem 
principalmente atividades não seguradoras e receitas 
não técnicas, refletem um aumento de 19,9%, 
principalmente devido ao aumento nas diferenças 
positivas de câmbio e à melhora nas receitas da MAPFRE 
ASISTENCIA. 
 

 

 

 

 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Prêmios	emitidos	e	aceitos	totais 11.662,6 12.509,7 	7,3	% 
NÃO	VIDA 9.346,7 10.106,2 	8,1	% 

AUTOMÓVEIS 2.700,8 2.944,3  9,0 % 
SEGUROS GERAIS 3.690,5 3.936,2  6,7 % 
SAÚDE E ACIDENTES 1.129,4 1.249,5  10,6 % 
OUTROS NÃO VIDA 437,4 446,6  2,1 % 
SUBTOTAL	SEGUROS	NÃO	VIDA 7.958,1 8.576,6 	7,8	% 
RESSEGURO NÃO VIDA 2.955,5 3.412,7  15,5 % 
AJUSTES CONSOLIDAÇÃO (1.567,0) (1.883,1)  -20,2  % 

VIDA 2.316,0 2.403,5 	3,8	% 
VIDA RISCO 1.046,3 1.163,7  11,2 % 
VIDA ECONOMIA 983,8 931,1  -5,4  % 
SUBTOTAL	SEGUROS	DE	VIDA 2.030,0 2.094,8 	3,2	% 
RESSEGURO VIDA 285,9 308,7  8,0 % 

Valores em milhões de euros 
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Demonstração de resultados 

A tabela anexa mostra um resumo da conta de 
resultados consolidada de junho de 2022, exibindo os 
diferentes itens dos lucros e sua comparação com o 
mesmo período do ano anterior.  

CONCEITO JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 2022 Δ % 

I.	RECEITAS	NEGÓCIO	SEGURADOR		 10.637,3 11.193,1 	5,2
1. Prêmios ganhos no exercício, líquidos  8.438,0 9.191,8 
2. Receitas dos investimentos 1.374,6 1.083,3  
3. Diferenças positivas de câmbio  713,4 831,2  
4. Outras receitas técnicas e não técnicas e redução ao valor recuperável. 111,2 86,9  
II.	DESPESAS	NEGÓCIO	SEGURADOR		 (9.977,7) (10.506,6) 	‐5,3		% 
1. Sinistralidade do exercício, líquida  (6.275,3) (6.154,8) 
2.  Despesas operacionais líquidas  (2.248,3) (2.417,7)  
3. Despesas dos investimentos (501,4) (970,6)  
4. Diferenças negativas de câmbio  (702,2) (796,4)  
5. Outras despesas técnicas e não técnicas e redução ao valor recuperável (250,5) (167,1)  
RESULTADO	DO	NEGÓCIO	SEGURADOR 659,6 686,5 	4,1
III. OUTRAS ATIVIDADES   (19,4) (10,8) 
IV. RESULTADO POR REEXPRESSÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS   (5,8) (12,8)  
V.	RESULTADO	ANTES	DE	IMPOSTOS 634,4 663,0 	4,5
VI. IMPOSTO DE RENDA (144,3) (149,2) 
VII.	RESULTADOS	LÍQUIDOS 490,1 513,8 	4,8
VIII. RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES INTERROMPIDAS   0,0 0,0 
IX.	RESULTADO	DO	EXERCÍCIO		 490,1 513,8 	4,8
 1. Atribuível a participações não controladoras  126,1 176,2 
	2.		Atribuível	à	Empresa	controladora	 364,0 337,6 	‐7,3		% 

Valores em milhões de euros 

 

As receitas do negócio segurador do Grupo MAPFRE 
melhoram em 5,2%. Por um lado, os prêmios 
imputados apresentam um aumento, consequência 
de uma maior emissão, enquanto por outro lado, as 
receitas dos investimentos sofreram uma queda como 
consequência da saída do BANKIA VIDA do Grupo, e 
as menores mais-valias em produtos Unit-Linked. 

As despesas negócio segurador aumentam 5,3%, 
principalmente como consequência do aumento das 
despesas dos investimentos devido ao aumento das 
despesas em Malta e ao crescimento das deficiências 
em produtos Unit-Linked na Espanha. 

O resultado do negócio segurador é de 686,5 milhões 

de euros, o que significa um aumento de 4,1%. 

 

 

 

 

 

Negócio Segurador Não Vida (Anexo 13.5) 

Os resultados do negócio segurador Não Vida 

totalizaram 369 milhões de euros, com uma 

diminuição de 27,9% em relação ao mesmo período 

do ano anterior. 

A seguir detalha-se a evolução das taxas combinadas 
dos principais ramos de negócio Não Vida: 

Taxa combinada de Não Vida 
Junho de 

2020 
Junho de 

2021 
Junho de 

2022 

AUTOMÓVEIS  90,5  %  95,7  %  105,1  % 

SEGUROS GERAIS  98,3  %  92,7  %  90,0  % 

SAÚDE E ACIDENTES  97,9  %  100,8  %  102,3  % 

Total	Não	Vida 	96,7		% 	95,1		% 	98,3		% 
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Por linhas de negócio, a taxa combinada de 
Automóveis apresenta uma piora, até alcançar 
105,1%, como consequência do aumento da taxa de 
sinistralidade. Este importante aumento na 
sinistralidade é generalizado em todas as regiões do 
Grupo, e vem derivado do atual cenário de alta 
inflação a nível mundial, assim como pelo aumento da 
mobilidade após a eliminação das restrições da 
COVID. 

Seguros Gerais, apresenta uma evolução favorável, 
embora, viu-se influenciado negativamente pela seca 
principalmente do centro e sul do Brasil, que teve um 
impacto no resultado atribuído de 88 milhões de 
euros. 

Na parte positiva, destaca-se a melhora de Lar e 
Falecimentos, principalmente em IBÉRIA, em um 
melhor contexto econômico para estes ramos. 

Saúde alcança uma taxa combinada de 98,3%, por um 

aumento da sinistralidade como consequência do 

aumento do custo médio das prestações sanitárias. 

O resultado financeiro de Não Vida alcançou os 284,8 
milhões de euros com uma redução de 23,4% em 
relação ao mesmo período do exercício anterior. Este 
aumento vem provocado pela melhora generalizada 
das receitas financeiras pela alta de taxas de juros 
oficiais, assim como por títulos de renda fixa 
vinculados à inflação.  

Negócio Segurador Vida (Anexo 13.5) 

O resultado técnico-financeiro do ramo Vida alcançou 
317,6 milhões de euros, com um aumento de 114,7% 
sobre o mesmo período do exercício anterior. 
 

Esta melhora deve-se fundamentalmente à queda da 
sinistralidade do ramo de Vida Risco pela evolução 
positiva da pandemia da COVID. 
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5. BALANÇO CONSOLIDADO 

5.1 Balanço 

CONCEITO DEZEMBRO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Ágio 1.472,5 1.463,0  -0,6  % 
Outros ativos intangíveis 1.438,8 1.481,7  3,0  % 
Outros imobilizados materiais 223,3 224,3  0,4  % 
Tesouraria 2.887,7 2.529,4  -12,4  % 
Imóveis 2.331,9 2.377,9  2,0  % 
Aplicações financeiras 36.243,3 32.666,4  -9,9  % 
Outros investimentos 1.739,6 1.732,9  -0,4  % 
Investimentos Unit-Linked 2.957,3 2.906,8  -1,7  % 
Participação do resseguro nas provisões técnicas 6.084,7 6.171,9  1,4  % 
Créditos de operações de seguro e resseguro 4.683,7 6.398,7  36,6 % 
Ativos por impostos diferidos 299,6 553,8  84,8 % 
Ativos mantidos para a venda 377,1 1.048,4  178,0 % 
Outros ativos 3.114,9 3.496,6  12,3 % 
TOTAL	ATIVO 63.854,3 63.051,8 	‐1,3		% 
Patrimônio atribuído à empresa controladora  8.463,4 7.629,2  -9,9  % 
Sócios externos 1.203,0 1.319,2  9,7  % 
Patrimônio	líquido 9.666,4 8.948,3 	‐7,4		% 
Dívida financeira 3.091,5 2.924,2  -5,4  % 
Provisões técnicas 42.925,5 41.926,3  -2,3  % 
Provisões para riscos e despesas  653,7 622,9  -4,7  % 
Dívidas de operações de seguro e resseguro 2.167,8 2.780,3  28,3 % 
Passivos por impostos diferidos 537,8 283,7  -47,2  % 
Passivos associados a ativos mantidos para a venda 123,8 716,1  —  
Outros passivos 4.687,7 4.850,0  3,5  % 
TOTAL	PASSIVO 63.854,3 63.051,8 	‐1,3		% 

Valores em milhões de euros 

Os ativos consolidados alcançam os 63,0518 bilhões 
de euros em junho de 2022 e diminuem 1,3% em 
relação ao encerramento do ano anterior, devido 
principalmente à queda na avaliação das carteiras de 
investimento, compensado em parte pelo 
crescimento do negócio e a revalorização das moedas.  

As demais flutuações mais relevantes são analisadas 
a seguir:  

1. O aumento dos créditos de operações de seguro e 
resseguro de 36,6% deve-se principalmente ao 
registro no início do exercício da emissão anual da 
carteira de seguros de Saúde e Falecimentos de 
IBÉRIA, efeito que irá se reduzindo ao longo do 
exercício 2022 e ao reconhecimento de sinistros 
de resseguro pendentes de recuperar no 
segmento Agrário do Brasil. 

2. As demais variações nas seções Ativos e Passivos 
por operações de seguro e resseguro são 
produzidas pelo próprio processo de gestão do 
negócio.  

 

 

O saldo atual de ativos mantidos para a venda é 

explicado principalmente pelas seguintes operações: 

a. 767,6 milhões de euros correspondem a CCM 
Vida y Pensiones, como consequência da já 
comentada finalização da dita aliança. 

b. 222,9 milhões de euros provêm de 
ASSISTÊNCIA e entidades e operações de 
Seguro direto na Ásia, e que foram 
reclassificadas para esta seção no exercício 
em andamento, e cujo grau de avanço do 
processo de venda é variado. 

c. 14,1 milhões de euros correspondem a 

terrenos à venda da MAPFRE INMUEBLES, 

algumas destas operações já se encontravam 

disponíveis para a venda em 31 de dezembro 

de 2021. 

Os passivos associados aos ativos mantidos para a 

venda provêm da saída de CCM Vida y Pensiones, as 

restruturações de ASSISTÊNCIA, e as operações de 

seguro direto na Ásia. 
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5.2 Evolução do patrimônio 

O patrimônio líquido consolidado alcançou o número de 
8.948,3 milhões de euros em 30 de junho de 2022, 
perante 9.666,4 milhões de euros em 31 de dezembro 
de 2021. Em 30 de junho de 2022, a participação dos 
acionistas minoritários nas sociedades filiais é de 
1,3192 bilhões de euros, corresponde, principalmente, a 
entidades financeiras na Espanha e no Brasil com as 
quais a MAPFRE mantém acordos de bancasseguros. O 
patrimônio atribuído à Empresa controladora, 
consolidado por ação, representava 2,48 euros em 30 de 
junho de 2022 (2,75 euros em 31 de dezembro de 2021).  

A tabela a seguir exibe a variação do patrimônio líquido 
atribuível aos acionistas controladores durante o 
período: 

Evolução do patrimônio atribuído à empresa 
controladora 

CONCEITO DEZEMBRO 

DE 2021 
JUNHO DE 

2022 
SALDO	EM	31/12	DO	EXERCÍCIO	
ANTERIOR 8.536,0 8.463,4 

Receitas e despesas abrangentes  
diretamente no patrimônio líquido:   
Por ativos financeiros disponíveis para a venda (1.425,3) (2.517,2) 

Por contabilidade tácita  947,7 1.169,6 

Subtotal (477,6) (1.347,6) 

Por diferenças de conversão 139,4 411,6 

Outros 12,2 23,3 

TOTAL (326,0) (912,7) 

Resultado do período 765,2 337,6 

Distribuição de resultados (415,6) (261,7) 

Outras mudanças no patrimônio líquido (95,9) 2,6 

SALDO	NO	FINAL	DO	PERÍODO 8.463,6 7.629,2 
 Valores em milhões de euros 

A evolução do patrimônio atribuído à empresa 
controladora no encerramento de junho de 2022 
abrange:  

� Uma diminuição de 2,5172 bilhões de euros nas mais-
valias não realizadas da carteira dos ativos financeiros 
disponíveis para a venda, como consequência do 
aumento das taxas de juros, compensada parcialmente 
pela contabilidade tácita por 1,1696 bilhões de euros.   

� Um aumento de 411,6 milhões de euros por diferenças 
de conversão, devido principalmente à valorização do 
real brasileiro e do dólar. 

� O lucro em junho de 2022 por montante de 337,6 

milhões de euros. 

� Uma redução de 261,7 milhões de euros pelo 
dividendo complementar do exercício 2021. 

A seguir, apresenta-se o detalhamento do patrimônio 
atribuído à Empresa controladora: 

CONCEITO DEZEMBRO 

DE 2021 
JUNHO DE 

2022  
Capital,	resultados	retidos	e	reservas 9.497,4 9.566,1 
Ações próprias e outros ajustes (61,7) (27,6)  
Mais‐valias	/	Deficiências	líquidas 804,0 (544,7)  

Mais-valias / Deficiências latentes 

(Carteira disponível para venda) 2.643,3 125,0 
 

Mais-valias imputáveis a provisões 

técnicas (Contabilidade Tácita) (1.839,3) (669,7) 
 

Diferenças de conversão (1.776,3) (1.364,7)  
Patrimônio	líquido	atribuído 8.463,4 7.629,2 

Valores em milhões de euros 

Dos 544,7 milhões de euros de deficiências líquidas, 
50,2 milhões de euros correspondem a carteiras de 
renda variável. 

No quadro seguinte, detalha-se por regiões e Unidades 
de Negócio, as mais-valias da carteira disponível para 
venda, líquida da contabilidade tácita, assim como sua 
variação no período: 

Região/Unidade Dezembro	
de	2021 

Junho	de	
2022 Var. 

IBÉRIA 777,4 41,4 (736,0) 

LATAM (66,8) (188,9) (122,0) 

AMÉRICA DO NORTE 43,9 (164,8) (208,7) 

EURÁSIA (1,1) (66,9) (65,8) 

SEGUROS	‐	TOTAL 753,3 (379,3) (1.132,6) 

MAPFRE RE E OUTROS 50,7 (165,4) (216,1) 

TOTAL 804,0 (544,7) (1.348,7) 

Valores em milhões de euros 

A seguir, mostra-se a composição das diferenças de 
conversão por moedas e sua variação: 

MOEDA DEZEMBRO 

DE 2021 
JUNHO DE 

2022 VARIAÇÃO 

Dólar EUA 458,9 649,9 190,9 

Real brasileiro (940,9) (827,4) 113,5 

Bolívar Venezuelano (419,2) (419,0) 0,2 

Lira Turca (386,6) (395,4) -8,8 

Peso Argentino (111,6) (99,1) 12,5 

Peso Mexicano (129,4) (102,1) 27,3 

Peso Colombiano (81,9) (71,2) 10,6 

Rúpia Indonésia (13,7) (12,0) 1,7 

Outras Moedas (152,1) (88,4) 63,7 

Total (1.776,3) (1.364,7) 411,6 
Valores em milhões de euros 
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Efeito em Patrimônio de economias com hiperinflação 

A política contábil do Grupo para a contabilização das 
operações em países com economias 
hiperinflacionárias consiste em registrar os efeitos 
contábeis do ajuste por inflação e das diferenças de 
conversão por taxa de câmbio por patrimônio com 
reciclagem ambos por resultados. Os valores derivados 
desses efeitos comentados são detalhados a seguir: 

CONCEITO 
DEZ. Var. DEZ. Var. JUN. 

2020 2021 2021 2022 2022 
Reexpressão 
por inflação 582,5 20,7 603,2 9,3 625,2 

Diferenças de 
conversão (1.127,6) (6,4) (1.134,0) (3,7) (1.143,3) 

Líquido (545,1) 14,3 (530,7) 5,6 (518,0) 
Valores em milhões de euros 

 

PAÍS 

Resultado	por	
reexpressão	 

Patrimônio	Líquido	
Atrib. 

JUN. 2021 JUN. 2022 DIC 2021 JUN. 2022 

Argentina (5,4) (12,7) 73,2 85,3 

Venezuela (0,4) (0,1) 5,8 5,9 

Total (5,8) (12,8) 79,0 91,3 

 

5.3 Carteira de investimento  

Durante o segundo trimestre do ano, o temor da 
combinação de um baixo crescimento econômico junto 
com uma inflação elevada, a denominada estagflação 
que surgiu nos anos 70 do século passado, foi sentido 
pelos mercados financeiros. Assim, continuaram as 
quedas nas principais praças da bolsa pelos menores 
lucros das empresas e as dúvidas sobre as avaliações de 
algumas empresas orientadas ao crescimento. Quanto à 
renda fixa, as taxas de juros continuaram sua tendência 
crescente durante todo o trimestre, alcançando o título 
espanhol a 10 anos com um máximo de 3,2% para fechar 
o período em rentabilidades de 2,3%. É preciso ressaltar 
que a rentabilidade oferecida por estes ativos estava em 
0,57% no final do ano passado. Talvez, o mais 
significativo seja a mudança de tom do BCE, avisando 
das altas das taxas de juros oficiais nas próximas 
reuniões junto com a tentativa de estabelecer um 
mecanismo que mitigue o problema dos prêmios de 
risco nos países periféricos. 

Neste contexto, a carteira de investimento em renda fixa 
continuou com a mesma estratégia de gestão ativa para 
adequá-la a um cenário de maiores taxas de juros, 
reduzindo progressivamente a duração dentro da 
margem que concede a política de investimento e 
melhorando o perfil creditício da mesma. Por outro lado, 
incrementaram-se de forma significativa a exposição a 
títulos atrelados à inflação, como via de proteção a 
rentabilidades futuras, apesar de que no curto prazo 
podem não refletir o aumento real da tir de aquisição 
das carteiras de renda fixa. Assim, na carteira de Não 
Vida da IBÉRIA passa de 1,9% para 2,14% sem ter em 
conta os títulos de inflação e na carteira da MAPFRE RE 
de 1,14% para 1,35%. Em renda variável, a estratégia foi 
similar e reduziu-se ligeiramente a exposição 
aproveitando a volatilidade dos mercados. 

Em relação aos pesos relativos da dívida pública e 
corporativa na carteira de investimento apenas variou 
ao longo do trimestre de 50% e 17,1% para 49,7% e 
16,9%, respectivamente. Quanto à exposição à renda 
variável e aos fundos de investimento, reduziu-se 
ligeiramente durante o trimestre, ficando em 9,9%. 

É importante mencionar o bom comportamento relativo 
de todos aqueles ativos com as avaliações mais altas 
com critérios ASG (aspectos sociais, ambientais e de boa 
governança corporativa), da mesma forma que os 
investimentos alternativos que foram realizados nos 
últimos anos, de acordo com o plano de investimentos. 

A carteira de investimento por tipo de ativos em 30 de 
junho é descrita detalhadamente a seguir: 
 

Detalhamento por tipo de ativo 

 

CONCEITO DEZEMBRO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 Δ % 

Renda fixa – Governos 22.879,0 20.993,5  -8,2  % 
Renda fixa – Corporativa 7.617,4 7.117,5  -6,6  % 
Imóveis* 2.331,9 2.377,9  2,0  % 
Renda variável 3.051,8 2.487,6  -18,5  % 
Fundos de investimento 1.877,3 1.678,3  -10,6  % 
Tesouraria 2.887,7 2.529,4  -12,4  % 
Outros investimentos 5.514,7 5.029,1  -8,8  % 
TOTAL 46.159,7 42.213,4 	‐8,5		% 

Valores em milhões de euros 
*“Imóveis” inclui investimentos imobiliários e imóveis de uso próprio 

(valor líquido contábil). 

Tesouraria 
Outros investimentos 

Renda fixa governos 

Renda fixa- 
Corporativa 16,9% 

Imóveis* 

Renda variável 

Fundo de investimento 
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Uma parte significativa da renda variável, fundos de 
investimento e imóveis, encontra-se nas apólices de 
seguro de Vida com participação nos lucros dos 
segurados. 

No Anexo 13.1, Balanço consolidado, encontram-se 
informações adicionais sobre a classificação contábil 
das aplicações financeiras: carteira mantida até o 
vencimento, carteira disponível para venda e carteira de 
negociação. 

Detalhamento da carteira de Renda Fixa em junho de 
2022 por área geográfica e tipo de ativo 

CONCEITO Governos Dívida total 

corporativa Total 

Espanha 9.869,1 1.596,6 11.465,7 
Restante da Europa 4.441,7 2.491,7 6.933,5 
Estados Unidos 1.494,8 2.048,0 3.542,8 
Brasil 2.489,5 1,7 2.491,1 
América Latina - 

Outros 
1.994,7 750,4 2.745,2 

Outros países 703,7 229,1 932,7 
TOTAL 20.993,5 7.117,5 28.111,0 

Valores em milhões de euros 

Em “Resto da Europa” está incluído um montante 
aproximado de 2,56 bilhões de euros em dívida 
soberana italiana. 
 

O detalhamento da dívida corporativa é mostrado a 
seguir: 

Dívida	total	
corporativa 

Corp.	sem	
colateral 

Corp.	com	
colateral Total 

Espanha 1.269,5 327,1 1.596,6 
Restante da Europa 2.303,1 188,7 2.491,7 
Estados Unidos 1.983,5 64,5 2.048,0 
Brasil 1,7 0,0 1,7 
América Latina - 
Outros 686,8 63,6 750,4 

Outros países 228,9 0,1 229,1 
TOTAL 6.473,5 644,1 7.117,5 

Valores em milhões de euros 

Na gestão das carteiras de investimento, é possível 
diferenciar entre quatro tipos de carteiras: 

� Aquelas que estão em busca de uma estrita 
imunização das obrigações originadas pelos 
contratos de seguro e que minimizam o risco da 
taxa de juros por intermédio de uniões, 
empregando técnicas de imunização baseadas 
na união de fluxos ou de durações. 

� As carteiras que cobrem apólices de Unit-
Linked compostas por ativos cujo risco são 
assumidos pelos segurados. 

� As carteiras administradas que procuram 
superar a rentabilidade comprometida e obter 
a maior rentabilidade para os segurados dentro 
dos parâmetros de prudência, como as 
carteiras com participação nos lucros. 

� As carteiras de livre gestão, nas quais é 
realizado um gerenciamento ativo, 
condicionado apenas pelas normas legais e 
pelas limitações internas do risco. 

Detalhamento das carteiras de renda fixa de gestão ativa 

  
Valor de 

mercado 

(€ milhares 

de mn) 

Rentabilidade 

contábil (%) 
Rentabilidade 

mercado (%) 
Duração 

Modificada 

(%)   

IBÉRIA NÃO VIDA 30/06/2022 3,37 1,90 2,24 8,90 
31/12/2021 3,97 2,08 0,69 10,93 

MAPFRE RE NÃO 

VIDA 
30/06/2022 3,14 1,14 2,27 3,47 
31/12/2021 3,18 1,28 0,69 3,78 

IBÉRIA VIDA 30/06/2022 4,54 3,23 1,80 5,95 
31/12/2021 5,18 3,38 0,21 6,60 

BRASIL - MAPFRE 

SEGUROS 
30/06/2022 1,30 10,59 11,62 3,06 
31/12/2021 1,13 7,05 8,73 3,07 

LATAM NORTE 30/06/2022 0,95 6,49 7,05 3,11 
31/12/2021 0,99 5,48 5,39 3,48 

LATAM SUL 30/06/2022 1,49 7,55 8,78 5,19 
31/12/2021 1,66 6,85 6,06 6,24 

AMÉRICA DO 

NORTE 
30/06/2022 1,86 2,50 4,10 4,99 
31/12/2021 1,98 2,47 1,74 5,63 

Valores em milhões de euros 

Em 30 de junho de 2022, as carteiras de gestão ativa 
livre de IBÉRIA e MAPFRE RE contavam com mais-valias 
não realizadas em ações e fundos de investimento no 
montante superior a 38 milhões de euros. 

Ativos gerenciados 

A tabela a seguir reproduz a evolução dos ativos 
gerenciados, que incluem tanto a carteira de 
investimentos do Grupo como um todo, como os fundos 
de pensão e de investimentos:  

CONCEITO DEZEMBRO 

DE 2021 
JUNHO DE 

2022 Δ % 

Carteira de investimento 46.159,7 42.213,4  -8,5  % 
Fundos de aposentadoria 6.431,3 5.617,0  -12,7  % 
Fundos de investimentos e 5.403,3 5.244,9  -2,9  % 
TOTAL 57.994,3 53.075,3 	‐8,5		% 

Valores em milhões de euros
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6. Informação por Unidades de 

Negócio 

A MAPFRE estrutura seu negócio através das Unidades 
de: Seguro, Resseguro, Global Risks e Assistência. As 
unidades de Resseguro e Global Risks estão integradas 
na entidade jurídica MAPFRE RE. 

A tabela abaixo exibe os dados de prêmios, de resultado 
atribuível, bem como a taxa combinada de Não Vida por 
Áreas Regionais e Unidades de Negócio: 

Principais	dados	econômico‐financeiros	

ÁREA	/	UNIDADE	DE	NEGÓCIO 
Prêmios Resultado	atribuível Taxa	combinada 

 
JUNHO	DE	
2021 

JUNHO	DE	
2022 	Δ	%				  

JUNHO	DE	
2021 

JUNHO	DE	
2022 	Δ	%				  

JUNHO	DE	
2021 

JUNHO	DE	
2022 

IBÉRIA 4.251,5 4.235,8  -0,4  % 206,0 183,7  -10,9  %  96,3 %  97,4 % 
BRASIL  1.595,6 2.240,2  40,4  36,3 44,2  21,6 %   86,1 %  94,1 % 
LATAM NORTE  1.347,0 1.127,2  -16,3  %  19,8 21,9  10,8 %   93,5 %  96,5 % 
LATAM SUL  763,4 962,7  26,1  28,4 47,0  65,4 %   94,3 %  103,5 % 
AMÉRICA DO NORTE  1.025,3 1.269,3  23,8  50,8 32,8  -35,5  %   97,2 %  102,1 % 
EURÁSIA  737,7 708,3  -4,0  %  14,0 (8,2)  -158,9  %   101,8 %  114,9 % 
SEGUROS	‐	TOTAL 9.720,5 10.543,5 	8,5 355,3 321,3 	‐9,6		% 	95,1	% 	99,1	% 
NEGÓCIO RESSEGURO 2.454,2 2.734,6  11,4 69,0 54,3  -21,3  %  95,6 %  97,4 % 
NEGÓCIO GLOBAL RISKS  787,3 958,2  21,7  13,8 16,6     19,9 %   84,4 %  82,2 % 
ASSISTÊNCIA  246,9 104,5  -57,7  %  (1,9) 8,2  —   99,7 %  96,9 % 
Holding, exclusões e outros  (1.546,2) (1.831,1)  -18,4  %  (72,2) (62,7)  13,1 %   —  —  

MAPFRE	S.A. 11.662,6 12.509,7 	7,3 364,0 337,6 	‐7,3		% 	95,1	% 	98,3	% 
Valores em milhões de euros 
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6.1 IBÉRIA 

IBÉRIA compreende as atividades da MAPFRE 
ESPAÑA e sua filial em Portugal, e as atividades do 
negócio de Vida gerenciadas pela MAPFRE VIDA e 
pelas suas filiais de seguros bancários.  

 

 

Principais dados econômico-financeiros 

CONCEITO JUNHO	DE	2021 JUNHO	DE	2022 Δ	% 
Prêmios	emitidos	e	aceitos 4.251,5 4.235,8 	‐0,4		% 
   - Não Vida 3.249,8 3.356,1  3,3  % 
   - Vida 1.001,7 879,7  -12,2  % 
Prêmios	Atribuídos	Líquidos: 3.221,0 3.139,5 	‐2,5		% 
Lucro	bruto 318,1 242,7 	‐23,7	% 
Imposto de renda (64,2) (42,6)  -33,6  % 
Sócios externos (47,9) (16,4)  -65,7  % 
Resultado	líquido	atribuído 206,0 183,7 	‐10,9	% 
Taxa	combinada 	96,3	% 	97,4	% 1,1p.p. 

Taxa de gastos  24,9 %  22,6 % -2,3p.p. 
Índice de sinistralidade  71,3 %  74,8 % 3,4p.p. 

Número	de	veículos	segurados	(unidades) 6.149.070 6.247.020 	1,6	% 

CONCEITO DEZEMBRO	DE	2021 JUNHO	DE	2022 Δ	% 
Investimentos,	imóveis	e	tesouraria 26.177,7 22.181,6 	‐15,3	% 
   - Não Vida 7.315,1 6.357,5  -13,1  % 
   - Vida 18.862,5 15.824,1  -16,1  % 
Provisões	técnicas 22.521,8 20.527,8 	‐8,9		% 
   - Não Vida 6.404,6 7.005,1  9,4  % 
   - Vida 16.117,2 13.522,8  -16,1  % 
Patrimônio	atribuído	à	empresa	controladora	 4.357,6 3.429,8 	‐21,3% 
   - Não Vida 2.502,8 1.680,7  -32,8  % 
   - Vida 1.854,8 1.749,0  -5,7  % 
ROE 	12,4	% 	13,5	% 1,1p.p. 

Valores em milhões de euros 

Informação por países 

REGIÃO/PAÍS 
Prêmios Resultado atribuível Taxa combinada ROE 

JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 
DEZEMBRO 

DE 2021 
JUNHO DE 

2022 
IBÉRIA 4.251,5 4.235,8 	‐0,4		% 206,0 183,7 	‐10,9	 	96,3	% 	97,4	% 	12,4	% 	13,5	% 
ESPANHA* 4.186,1 4.138,6  -1,1  % 204,0 175,9  -13,8   96,2 %  97,5 %  12,6 %  13,5 % 
PORTUGAL 65,4 97,2  48,6 % 2,0 7,8  —  97,5 %  92,3 %  5,7  %  12,4 % 

Valores em milhões de euros 
*Os prêmios de Verti España totalizaram 48,8 milhões de euros (+8,9%). 

Evolução por ramificações mais relevantes: 

IBÉRIA 
Prêmios Resultado	atribuível Taxa	combinada 

JUNHO	DE	
2021

JUNHO	DE	
2022

	Δ	%				 JUNHO	DE	
2021

JUNHO	DE	
2022

	Δ	%				 JUNHO	DE	
2021

JUNHO	DE	
2022

VIDA 1.001,7 879,7 	(12,2)	% 86,7 77,4 	(10,7)	% 	—	 	% 	—	 	% 
VIDA RISCO 277,5 202,8  (26,9) % 30,4 31,8  4,3  %  75,1  %  71,3  % 
VIDA ECONOMIA 724,2 676,9  (6,5) % 35,4 35,6  0,4  %  —  %  —  % 
OUTROS 0,0 0,0  —  % 20,8 10,1  (51,5) %  —  %  —  % 

NÃO	VIDA 3.249,8 3.356,1 	3,3	 	% 119,4 106,2 	(11,0)	% 	96,3		% 	97,4		% 
AUTOMÓVEIS 1.115,0 1.112,8  (0,2) % 62,0 15,9  (74,4) %  93,1  %  100,1  % 
SEGUROS GERAIS 1.269,7 1.319,1  3,9  % 10,8 56,2  420,2  %  101,2  %  94,6  % 
SAÚDE E ACIDENTES 722,0 762,4  5,6  % 6,8 -1,6  (123,7) %  99,3  %  103,1  % 
OUTROS NÃO VIDA 143,1 161,8  13,1  % 39,8 35,8  (10,1) %  —  %  —  % 

Valores em milhões de euros 
* Outros Não VIda inclui principalmente Responsabilidade Civil  e Ajustes de consolidação.     

 CONCEITO 
AUTOMÓVEIS SEGUROS GERAIS SAÚDE E ACIDENTES 

JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO JUNHO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 
Prêmios Emitidos e Aceitos 1.115,0 1.112,8 1.269,7 1.319,1 722,0 762,4 
Prêmios Atribuídos Líquidos: 995,3 989,2 799,7 819,3 366,7 383,7 
Resultado antes de impostos 80,3 18,4 14,0 74,8 10,1 -3,0 
Taxa Combinada  93,1  %  100,1  %  101,2  %  94,6  %  99,3  %  103,1  % 
Índice de Sinistralidade  71,5  %  80,3  %  71,6  %  67,9  %  76,1  %  83,1  % 
Taxa de Gastos  21,6  %  19,8  %  29,6  %  26,7  %  23,2  %  20,0  % 

Valores em milhões de euros 
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Evolução	dos	Prêmios	

Os prêmios emitidos em IBÉRIA chegam a 4,2358 
bilhões de euros, com decréscimo de 0,4% em relação 
ao mesmo período do exercício anterior. Descontando 
o efeito dos prêmios de BANKIA VIDA que em 2021 
chegavam a 93 milhões de euros, o crescimento 
recorrente seria de 1,9%. 

Não Vida 

Os prêmios do negócio Não Vida cresceram 3,3% e 
refletem a boa evolução do negócio de Lar, Saúde, 
Comunidades e Empresas. 

Os prêmios de Automóveis (inclui VERTI, SEGUROS 
GERAIS PORTUGAL e SANTANDER MAPFRE) 
diminuíram 0,2%.  

O volume de negócios de Seguros Gerais reflete o bom 
desempenho da maioria dos ramos Não Vida 
particulares. No encerramento de junho, registram-se 
crescimentos acumulados de 2,1% no seguro de Lar, 
de 7,7% no seguro de Comunidades e de 6,6% no 
ramo Saúde. O ramo de Empresas apresenta melhoria 
nos prêmios emitidos de 10,2%. 

Os prêmios de Saúde e acidentes mantiveram um bom 
ritmo de crescimento, que chegou a 5,6% em relação 
ao mesmo período do exercício passado. 

No que se refere à operação SANTANDER MAPFRE, os 
prêmios emitidos chegaram a 36,1 milhões de euros 
(+47,4%). 

Vida 

Os prêmios do negócio de Vida caem 12,2% 
principalmente pela saída do BANKIA VIDA do 
perímetro do Grupo (descontando este efeito os 
prêmios teriam caído 3,2%). Esta queda vem 
provocada pelo pior desempenho dos produtos de 
Vida Economia particular, como consequência do 
complicado ambiente econômico atual. 

Evolução	do	Resultado		

O resultado atribuído de IBÉRIA chega a 183,7 
milhões de euros com uma queda de 10,9% sobre o 
mesmo período do exercício anterior, principalmente 
pela queda do resultado nos negócios de Automóveis 
e Saúde. 

Durante o segundo trimestre do exercício registrou-
se um ajuste positivo, no montante de 17 milhões de 
euros, derivado da aplicação do regime de isenção de 
mais-valias e dividendos de ações qualificadas 
pertencentes às carteiras de investimento financeiro 
na IBÉRIA, assim como os juros de mora líquidos 
associados. 

No encerramento de junho de 2022, foram 
registradas na carteira de gestão ativa, mais-valias 
financeiras líquidas no valor de 12 milhões de euros 
(1,7 milhões em junho de 2021). 

Não Vida 

O resultado do negócio Não Vida diminui 11% até 
alcançar 106,2 milhões de euros, como consequência 
do aumento da taxa de sinistralidade derivada do 
atual cenário de alta inflação a nível mundial, assim 
como pelo aumento da mobilidade após a eliminação 
das restrições pela COVID-19.             

A taxa combinada de Não vida encontra-se em 97,4%, 
com um aumento de 1,1 pontos percentuais em 
relação ao mesmo período do exercício anterior.  

� Automóveis e Saúde: Piora de forma significativa 
devido ao aumento de mobilidade pela volta à 
normalidade, assim como pelo cenário de alta 
inflação que incrementa o custo médio dos 
sinistros. 

� Seguros Gerais: Lar e Falecimentos: melhora a 
sinistralidade em um contexto mais favorável 
para estes ramos.A taxa combinada de 
Automóveis aumenta e se situa em 100,1% 
devido ao aumento da sinistralidade em 8,8 
pontos percentuais, derivado da volta à 
normalidade e do aumento do custo médio dos 
sinistros. 

O resultado de Não Vida inclui a atividade da MAPFRE 
INVERSIÓN, cujo resultado atribuído, em 30 de junho 
de 2022, alcançou o montante de 24,9 milhões de 
euros (21,5 milhões de euros em junho de 2021). 

Vida 

O resultado do negócio de Vida cai 10,7%, atingindo 

77,4 milhões de euros. O negócio de risco apresenta 

uma melhora de 4,3%, enquanto a economia se 

mantém estável em relação ao mesmo período do 

exercício anterior. 

	 	



JANEIRO	‐	JUNHO	DE	2022 

 

                  

53	
 MAPFRE S.A. e Sociedades Dependentes – Junho de 2022  

 

 A versão em português é uma tradução do original em espanhol apenas para fins informativos. Em caso de discrepância, prevalecerá a versão em espanhol. 

 

6.2 BRASIL 

Esta área regional inclui as atividades de seguros no 
Brasil.  

Principais dados econômico-financeiros 

 

 

 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Prêmios	emitidos	e	aceitos 1.595,6 2.240,2 	40,4	% 

   - Não Vida 1.044,3 1.570,9  50,4 % 

   - Vida 551,3 669,4  21,4 % 

Prêmios	Atribuídos	Líquidos: 1.127,4 1.532,3 	35,9	% 

Lucro	bruto 118,0 261,5 	121,7	% 

Resultado	líquido	atribuído 36,3 44,2 	21,6	% 

Taxa	combinada 	86,1	% 	94,1	% 8,0p.p. 

Taxa de gastos  35,3 %  34,1 % -1,2p.p. 

Índice de sinistralidade  50,8 %  60,0 % 9,2p.p. 

CONCEITO DEZEMBRO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Investimentos,	imóveis	e	tesouraria 2.503,8 2.902,5 	15,9	% 

Provisões	técnicas 4.090,5 5.154,4 	26,0	% 

Fundos	próprios 709,9 819,7 	15,5	% 

ROE 	10,0	% 	10,2	% 0,3p.p. 

Valores em milhões de euros 

Evolução por ramificações mais relevantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BRASIL 
Prêmios Resultado atribuível Taxa combinada 

JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 

VIDA 551,3 669,4  21,4 % (7,8) 26,7  439,9 %  —  %  —  % 

VIDA RISCO 517,4 638,3  23,4 % (10,7) 24,8  331,5 %  103,8  %  80,3  % 

VIDA ECONOMIA 33,9 31,1  -8,3  % 0,5 (1,6)  -412,1  %  —  %  —  % 

AUTOMÓVEIS 221,7 312,3  40,9 % 3,3 (24,4)  -842,9  %  102,8  %  120,3  % 

SEGUROS GERAIS 822,1 1.257,9  53,0 % 31,8 36,4  14,6 %  77,3  %  82,4  % 
Valores em milhões de euros       
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Evolução	dos	Prêmios	

Os prêmios emitidos caem 40,4% em euros, enquanto 
em reais brasileiros apresentam um crescimento de 
18,5%. Esta melhora na emissão deve-se por um lado 
à positiva evolução dos negócios de Seguros Agrários, 
Vida Risco e Automóveis, que crescem em euros 
72,4%, 23,4% e 40,9% respectivamente, e por outro 
lado, à positiva evolução do real brasileiro que se 
apreciou 18,5%. 

Em reais brasileiros o canal de bancasseguros cresce 
21,2%. O canal MAPFRE cresce 15,4%. É preciso 
salientar o crescimento do negócio Agrário e Riscos 
Simples no canal de seguros bancários, e dos ramos 
de Industriais, Agrário e Automóveis no canal 
MAPFRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução	do	Resultado	

O lucro bruto no encerramento de junho de 2022, 

chega a 261,5 milhões de euros, melhorando 121,7% 

em relação ao mesmo período do exercício anterior. 

O resultado atribuído do Brasil no encerramento de 
junho de 2022 apresenta uma melhora de 21,6%, 
ficando em 44,2 milhões de euros. 

Esta melhora provém principalmente do negócio de 
Vida Risco que  melhora substancialmente até 
alcançar 24,8 milhões de euros, frente a umas perdas 
de 10,7 milhões de euros em relação ao mesmo 
período do exercício anterior, como consequência da 
positiva evolução da sinistralidade advinda da COVID. 

Adicionalmente, o negócio Agrário, apesar de ter sido 
afetado pela seca do centro e sul do país, teve um 
impacto líquido para o resultado atribuído de 28 
milhões de euros, mostra um comportamento muito 
positivo, melhorando 24% em relação ao mesmo 
período do exercício anterior. 

O ramo de Automóveis mostra uma elevada 
sinistralidade, como consequência do aumento da 
frequência devido à volta à normalidade e um 
aumento do custo médio derivado da alta inflação 
atual. Ambos os efeitos fazem com que a taxa 
combinada deste ramo se situe em 120,3%. 

O resultado financeiro do país melhora 146%, como 
consequência da alta generalizada das taxas de juros 
na região. 
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6.3 LATAM NORTE Esta área regional inclui o México e a sub-região da 
América Central e República Dominicana. 

Principais dados econômico-financeiros 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Prêmios	emitidos	e	aceitos 1.347,0 1.127,2 	‐16,3	% 

   - Não Vida 1.158,6 894,2  -22,8  % 

   - Vida 188,4 233,0  23,7 % 

Prêmios	Atribuídos	Líquidos: 545,4 680,7 	24,8	% 

Lucro	bruto 28,7 36,7 	27,9	% 

Imposto de renda (5,3) (12,1)  

Sócios externos (3,6) (2,7)  

Resultado	líquido	atribuído 19,8 21,9 	10,8	% 

Taxa	combinada 	93,5	% 	96,5	% 3,0p.p. 

Taxa de gastos  22,0 %  25,0 % 3,0p.p. 

Índice de sinistralidade  71,5 %  71,5 % 0,0p.p. 

CONCEITO 
DEZEMBRO DE 

2021 
JUNHO DE 2022 Δ % 

Investimentos,	imóveis	e	tesouraria 1.542,7 1.732,7 	12,3	% 

Provisões	técnicas 2.032,4 2.200,8 	8,3	% 

Fundos	próprios 473,7 537,0 	13,4	% 

ROE 	5,8	% 	5,7	% ‐0,1p.p. 
Valores em milhões de euros 

Evolução dos países relevantes  

PAÍS 

Prêmios Resultado	atribuível Taxa	combinada 

JUNHO	DE	
2021 

JUNHO	DE	
2022 	Δ	%				 JUNHO	DE	

2021 
JUNHO	DE	
2022 	Δ	%				 JUNHO	DE	

2021 
JUNHO	DE	
2022 

MÉXICO 932,7 608,1  -34,8  % 12,2 12,0  -1,4  %  87,5 %  94,4 % 

AMÉRICA CENTRAL 255,4 310,1  21,4 % 5,0 8,0  59,4 %  93,9 %  97,2 % 

REP. DOMINICANA 159,0 209,0  31,5 % 2,6 1,9  -25,8  %  102,5 %  98,8 % 
Valores em milhões de euros 

Evolução por ramificações mais relevantes: 

LATAM NORTE 
Prêmios Resultado atribuível Taxa combinada 

JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 

VIDA 188,4 233,0  23,7 -5,0 2,4  147,9  —  %  —  % 
VIDA RISCO 151,7 193,0  27,3 -5,6 1,1  119,9  119,5  %  102,8  % 
VIDA ECONOMIA 36,7 40,0  8,9% 0,6 1,3  131,5  —  %  —  % 

AUTOMÓVEIS 112,0 136,0  21,4 11,3 1,0  -91,2 %  91,2  %  102,4  % 
SEGUROS GERAIS 809,3 458,0  -43,4 % 16,8 13,5  -19,8 %  74,0  %  82,7  % 
SAÚDE E ACIDENTES 234,9 295,6  25,8 0,8 5,6  —  101,5  %  97,9  % 
Valores em milhões de euros 
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Evolução	dos	Prêmios	

Os prêmios da região diminuem 16,3% em relação ao 
mesmo período do exercício anterior. Esta diminuição 
foi motivada pela emissão em junho de 2021 de uma 
apólice bienal no México pelo montante de 469 
milhões de euros. Eliminando o efeito desta apólice, o 
crescimento atingiria 28,4%, impulsionados em 
grande parte pela melhora de todas as moedas da 
região. 

A emissão em moeda local cresce de forma positiva 
em todos os países da região frente ao exercício 
anterior, destacando os crescimentos do México 
(20,2% sem o efeito da apólice bienal em 2021) e 
República Dominicana (15,1%). 

Os crescimentos por ramos são igualmente muito 
positivos, destacando, Seguros Gerais com 34,6% 
(sem o efeito da apólice bienal em 2021), Saúde e 
Acidentes com 25,8% e Vida Risco com 27,3%. 

Evolução	do	Resultado	

Os resultados na região da LATAM NORTE em junho 
de 2022 chegaram aos 21,9 milhões de euros, 10,8% 
a mais do que no exercício anterior. Esta melhora do 
resultado acontece em parte pela melhora de todas as 
moedas da região e por outro lado pela melhora nos 
ramos de Vida Risco e Saúde, cuja sinistralidade se viu 
favorecida, como consequência da queda na 
incidência da COVID. 

Vida Risco apresenta um lucro de 1,1 milhões de 
euros frente aos 5,6 milhões de euros de perda do 
exercício anterior, devido à já comentada evolução 
positiva da pandemia na região durante o ano.  

O ramo de Saúde, também afetado pela comentada 
melhora da COVID-19,  apresenta um lucro por 
montante de 5,6 milhões de euros. 

O resultado de Automóveis diminui como 
consequência da piora da sinistralidade na região 
derivado da recuperação da mobilidade, assim como 
pelo aumento do custo médio dos sinistros, derivado 
da alta taxa de inflação. 
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6.4 LATAM SUL Esta área regional envolve as atividades no Peru, 
Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e 
Equador. 

Principais dados econômico-financeiros 

 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Prêmios	emitidos	e	aceitos 763,4 962,7 	26,1	% 

   - Não Vida 648,1 806,3  24,4 % 

   - Vida 115,3 156,4  35,6 % 

Prêmios	Atribuídos	Líquidos: 392,0 492,6 	25,7	% 

Lucro	bruto 40,6 45,4 	12,0	% 

Imposto de renda (10,5) 1,5  

Sócios externos (1,6) 0,1  

Resultado	líquido	atribuído 28,4 47,0 	65,4	% 

Taxa	combinada 	94,3	% 	103,5	% 9,2p.p. 

Taxa de gastos  34,2 %  34,8 % 0,7p.p. 

Índice de sinistralidade  60,2 %  68,7 % 8,5p.p. 

CONCEITO DEZEMBRO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Investimentos,	imóveis	e	tesouraria 1.958,9 2.107,7 	7,6	% 

Provisões	técnicas 2.984,0 2.793,4 	‐6,4		% 

Fundos	próprios 544,5 522,7 	‐4,0		% 

ROE 	9,7	% 	13,8	% 4,1p.p. 

Valores em milhões de euros 

 
Evolução dos países relevantes 
 

PAÍS 
Prêmios Resultado	atribuível Taxa	combinada 

JUNHO	DE	
2021 

JUNHO	DE	
2022 	Δ	%				 JUNHO	DE	

2021 
JUNHO	DE	
2022 	Δ	%				 JUNHO	DE	

2021 
JUNHO	DE	
2022 

COLÔMBIA 183,9 205,5  11,7 5,3 16,0  199,5  89,6 %  102,5 % 
PERU 242,6 323,2  33,2 7,5 24,5  0,0 %  89,4 %  95,6 % 
ARGENTINA 88,5 117,6  32,9 4,3 4,0  -8,1  %  106,3 %  113,6 % 
CHILE 139,8 181,8  30,1 4,1 4,7  14,5  94,1 %  100,7 % 
URUGUAI 47,8 60,2  26,2 2,0 3,1  58,6  95,6 %  92,1 % 
PARAGUAI 29,1 33,1  13,7 4,5 (6,0)  0,0 %  80,5 %  142,6 % 

Valores em milhões de euros 
 

Evolução por ramificações mais relevantes: 

 

 
 

 

LATAM SUL 
Prêmios Resultado atribuível Taxa combinada 

JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 

VIDA 115,3 156,4  35,6 (6,0) 26,5  —   —  %  —  % 
VIDA RISCO 86,4 116,2  34,4 (10,6) 15,4  244,6 %  129,2  %  92,7  % 
VIDA ECONOMIA 28,9 40,2  39,2 4,4 10,7  144,3 %  —  %  —  % 

AUTOMÓVEIS 174,8 231,3  32,3 16,8 8,0  -52,1  %  94,1  %  105,3  % 
SEGUROS GERAIS 376,2 454,5  20,8 15,8 (1,0)  -106,2  %  87,7  %  106,1  % 
SAÚDE E ACIDENTES 84,9 104,8  23,5 2,8 7,2  154,3 %  104,6  %  98,8  % 
Valores em milhões de euros       
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Evolução	dos	Prêmios	

Os prêmios da região crescem 26,1% em relação ao 
mesmo período do exercício anterior. Este 
crescimento ratifica o bom comportamento do 
negócio que já vinha sendo muito positivo no 
exercícios anteriores. 

Por linhas de negócio, todos os ramos apresentam 
uma melhoria na emissão em euros em relação ao 
mesmo período do exercício anterior, destacando-se 
Vida Risco (34,4%), Vida Poupança (39,2%), Saúde e 
Acidentes (23,5%), Seguros Gerais (20,8%) e 
Automóveis (32,3%). 

Com caráter geral, cresce a emissão em moeda local a 
um bom ritmo em todos os países da região, 
destacando-se a Argentina (53,2%), Chile (36,1%), 
Peru (21,8%) e Colômbia (7,8%) . 

Evolução	do	Resultado	

LATAM SUL apresenta, no encerramento de junho de 
2022, resultado atribuído de 47,0 milhões de euros 
com melhoria de 65,4%. A taxa combinada Não Vida 
se situa em 103,5%, com piora perante o mesmo 
período do exercício anterior de 9,2 pontos 
percentuais, devido a uma evolução negativa da taxa 
de sinistralidade, que piora em relação ao mesmo 
período do exercício anterior em 8,5 pontos 
percentuais. 

Por países, o Peru é o que mais contribui com 
resultados da região, com 24,5 milhões de euros. 
Deste resultado, 9,7 milhões de euros provêm de um 
lucro fiscal que surge após a fusão das empresas de 
Vida e Gerais, comentada anteriormente neste 
relatório.  

A Colômbia, é o segundo país que mais contribui para 
o resultado da região, com 16 milhões de euros, dos 
quais, 8,2 milhões de euros provêm de receitas de 
saldos de resseguro considerados de cobrança 
duvidosa, de exercícios anteriores, assim como de 
excelentes resultados financeiros derivados de 
investimentos atrelados à inflação.  

Por outro lado, o Paraguai mostra um resultado 
negativo de 6 milhões de euros como consequência 
do sinistro pela seca que teve um impacto atribuído 
de 9 milhões de euros. 

Por linhas de negócio, Automóveis e Seguros Gerais 
mostram uma piora em seu resultado como 
consequência do aumento da sinistralidade por causa 
da inflação e do retorno à normalidade após a 
pandemia. Por outro lado, Vida Risco e Saúde, viram-
se favorecidos devido à redução na incidência da 
COVID. 
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6.5 AMÉRICA DO NORTE 

Esta área regional está sediada em Webster, MA (EUA) 
e envolve as operações na AMÉRICA DO NORTE 
(Estados Unidos e Porto Rico). 

Principais dados econômico-financeiros 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Prêmios	emitidos	e	aceitos 1.025,3 1.269,3 23,8% 

Prêmios	Atribuídos	Líquidos: 740,7 817,7 10,4% 

Lucro	bruto 66,3 46,8 ‐29,4% 

Imposto de renda (15,5) (14,0)  

Sócios externos 0,0 0,0  

Resultado	líquido	atribuído 50,8 32,8 ‐35,5% 

Taxa	combinada 	97,2	% 	102,1	% 4,9p.p. 

Taxa de gastos  31,6 %  29,5 % -2,1p.p. 

Índice de sinistralidade  65,6 %  72,6 % 7,0p.p. 

CONCEITO 
DEZEMBRO DE 

2021 
JUNHO DE 2022 Δ % 

Investimentos,	imóveis	e	tesouraria 2.555,5 2.412,4 ‐5,6% 

Provisões	técnicas 2.812,3 3.055,1 8,6% 

Fundos	próprios 1.406,6 1.308,7 ‐7,0% 

ROE 	6,5	% 	5,3% ‐1,2p.p. 

Valores em milhões de euros 

Evolução por países/regiões  

PAÍS 
Prêmios Resultado	atribuível Taxa	combinada 

JUNHO	
DE	2021 

JUNHO	
DE	2022 	Δ	%				 JUNHO	

DE	2021 
JUNHO	
DE	2022 	Δ	%				 JUNHO	

DE	2021 
JUNHO	
DE	2022 

ESTADOS UNIDOS 829,3 1.065,2  28,4 % 43,2 22,3  -48,3  %  98,1 %  103,6 % 

Northeast  783,1 870,9  11,2 % 41,0 18,9  -54,0  %  96,5 %  104,5 % 

West 46,2 71,9  55,7 % 2,2 1,6  -26,9  %  100,2 %  105,1 % 

Century — 122,3  — % — 1,9  — %  — %  98,1 % 

PORTO RICO 196,0 204,1  4,1 % 7,6 10,4  37,6
%

 90,7 %  91,3 % 

Valores em milhões de euros 

Evolução por ramificações mais relevantes 

 

 

 

AMÉRICA DO NORTE 
Prêmios Resultado atribuível Taxa combinada 

JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 

VIDA 0,5 0,5  -7,4 % 0,5 0,1  -72,2 %  —  %  —  % 
AUTOMÓVEIS 653,7 736,5  12,7 37,5 2,9  -92,3 %  96,0  %  104,2  % 
SEGUROS GERAIS 345,1 383,7  11,2 11,5 26,6  130,9  108,3  %  93,0  % 
SAÚDE E ACIDENTES 23,7 21,8  -8,2 % 0,3 (0,8)  —  99,4  %  104,0  % 
Valores em milhões de euros 
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Evolução	dos	Prêmios	

No encerramento de junho, os prêmios na AMÉRICA 
DO NORTE registraram uma melhora de 23,8% em 
euros, enquanto em dólares melhoraram 11,7% em 
relação ao mesmo período do exercício anterior.  

Esta melhora na emissão, vem em grande parte 
influenciada pela incorporação da Century 
(anteriormente, filial da MAPFRE ASISTENCIA), que 
no semestre aporta 122,3 milhões de euros à emissão, 
assim como pela favorável evolução do dólar. 

Porto Rico, apresenta uma emissão em euros superior 
à do mesmo período do exercício anterior em 4,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução	do	Resultado	
	
O resultado em 30 de junho de 2022 na AMÉRICA DO 
NORTE se situa em 32,8 milhões de euros, 35,5% 
inferior ao da mesma data do exercício anterior.  

Esta queda no resultado  deve-se principalmente à 
piora do ramo de Automóveis, cuja taxa combinada se 
situa em 104,2% como consequência do aumento de 
frequência, por causa da volta à normalidade após a 
pandemia, assim como pelas altas taxas de inflação, 
que geram um aumento do custo médio dos sinistros. 

Ao longo do primeiro semestre de 2022, realizaram-
se mais-valias em aplicações financeiras no montante 
de 18,2 milhões de euros. (13,7 milhões de euros em 
junho de 2021) 
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6.6 EURÁSIA Esta área regional engloba as operações de seguros 
da Itália, Alemanha, Turquia, Malta, Indonésia e 
Filipinas. 

Principais dados econômico-financeiros 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Prêmios	emitidos	e	aceitos 737,7 708,3 	‐4,0		% 

   - Não Vida 564,8 552,4  -2,2  % 

   - Vida 172,9 155,9  -9,8  % 

Prêmios	Atribuídos	Líquidos: 550,2 506,1 	‐8,0		% 

Lucro	bruto 27,3 (3,4) 	‐112,6	% 

Imposto de renda (6,8) 3,4  

Sócios externos (6,5) (8,2)  

Resultado	líquido	atribuído 14,0 (8,2) 	‐158,9	% 

Taxa	combinada 	101,8	% 	114,9	% 13,1p.p. 

Taxa de gastos  30,3 %  31,5 % 1,2p.p. 

Índice de sinistralidade  71,5 %  83,4 % 11,9p.p. 

    

CONCEITO DEZEMBRO DE 

2021
JUNHO DE 2022 Δ % 

Investimentos,	imóveis	e	tesouraria 4.021,1 3.597,7 	‐10,5	% 

Provisões	técnicas 3.991,8 3.668,2 	‐8,1		% 

Fundos	próprios 679,9 595,7 	‐12,4	% 

ROE 	0,1	% 	‐3,2		% ‐3,4p.p. 

Valores em milhões de euros  
Evolução por países 

PAÍS 
Prêmios Resultado	atribuível Taxa	combinada 

JUNHO	DE	
2021 

JUNHO	DE	
2022 	Δ	%				 JUNHO	DE	

2021 
JUNHO	DE	
2022 	Δ	%				 JUNHO	DE	

2021 
JUNHO	DE	
2022 

TURQUIA 153,3 149,8  -2,3  % 5,7 (12,3)  — %  111,5 %  163,5 % 
ITÁLIA 122,6 106,7  -12,9  % (0,7) (3,4)  — %  104,7 %  110,3 % 
ALEMANHA 223,2 224,1  0,4 % 3,5 4,5  30,4 %  96,9 %  99,4 % 
MALTA 209,7 196,6  -6,2  % 2,7 2,9  5,7 %  87,5 %  91,5 % 
FILIPINAS 10,2 10,1  -0,8  % 0,2 0,0  -100,2  %  102,2 %  130,9 % 
INDONÉSIA 18,8 20,9  11,4 % 2,7 0,0  -100,0  %  93,3 %  92,7 % 

Valores em milhões de euros 

Evolução por ramificações mais relevantes 

 

 

	

	

EURÁSIA 
Prêmios Resultado atribuível Taxa combinada 

JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022  Δ %     JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 

VIDA 172,9 155,9  -9,8 % 1,4 2,2  53,9  —  %  —  % 
VIDA RISCO 13,1 13,3  1,8% 0,1 0,9  795,5  80,5  %  29,6  % 
VIDA ECONOMIA 159,8 142,6  -10,8 % 1,3 1,3  2,6%  —  %  —  % 

AUTOMÓVEIS 421,0 414,0  -1,7 % 13,6 (3,6)  -126,7 %  100,9  %  113,5  % 
SEGUROS GERAIS 69,1 63,0  -8,8 % 2,1 1,8  -15,0 %  98,6  %  95,7  % 
SAÚDE E ACIDENTES 63,7 65,0  1,9% 2,3 (3,7)  -261,3 %  103,7  %  127,1  % 
Valores em milhões de euros       
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Evolução	dos	Prêmios	

No encerramento de junho, os prêmios na EURÁSIA 
registraram uma queda de 4%, com reduções na 
Turquia (-2,3%), Itália (-12,9%), Malta (-6,2%) e 
Filipinas (-0,8%). Por outro lado, melhora a emissão 
da Alemanha (0,4%) e Indonésia (11,4%). 

A emissão na Turquia está fortemente afetada pela 
depreciação da lira turca (-40,5%). Em moeda local, a 
emissão na Turquia melhora 64,3%, em consonância 
com a inflação. 

A queda da emissão na Itália está atrelada às 
restrições da nova produção no canal de 
concessionários e em Malta por uma menor emissão 
em Vida Poupança no canal bancário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução	do	Resultado	

A EURÁSIA apresenta no encerramento de junho de 

2022 um resultado atribuído de -8,2 milhões de 

euros. 

O resultado da Turquia mostra uma perda de 12,3 
milhões de euros pelo aumento da sinistralidade em 
Automóveis e Saúde devido à alta inflação no país, 
que impacta de forma importante o custo médio dos 
sinistros. Adicionalmente, durante o semestre 
registrou-se um montante negativo de 9,2 milhões de 
euros pela participação da entidade no Pool Estatal de 
Responsabilidade Civil de Automóveis. 
Adicionalmente, em 30 de junho de 2022 adaptaram-
se as provisões de seguro ao aumento de 30% do 
salário mínimo, o que impactou negativamente o 
resultado líquido em 7,2 milhões de euros. 

A Itália, apresenta um perda de 3,4 milhões de euros, 
como consequência das tormentas de granizo e o 
aumento da sinistralidade no ramo de Automóveis, 
como consequência de uma maior severidade nos 
sinistros. 

Adicionalmente, a Indonésia e Filipinas, não 
proporcionam resultado à região no contexto atual de 
venda de ambas as filiais. 
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6.7 MAPFRE RE 

É uma resseguradora global e a resseguradora 

profissional do Grupo MAPFRE. 

A MAPFRE RE presta serviços e recursos de 

resseguro, oferecendo todos os tipos de solução de 

resseguro de acordos e facultativos em todos os 

ramos de Vida e Não Vida. 

 

 

MAPFRE RE também engloba à Unidade de Global 
Risks, que é a especializada dentro do Grupo MAPFRE 
em elaborar programas globais de seguros de grandes 
multinacionais (por exemplo, apólices que cobrem 
riscos de aviação, nucleares, energéticos, 
responsabilidade civil, incêndios, engenharia e 
transporte). 

A seguir, incluem-se os principais dados econômico-
financeiros da MAPFRE RE. 

Principais dados econômico-financeiros 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Prêmios	emitidos	e	aceitos 3.241,4 3.692,8 	13,9	% 

   - Não Vida 2.955,5 3.384,1  14,5 % 

   - Vida 285,9 308,7  8,0 % 

Prêmios	Atribuídos	Líquidos: 1.659,9 1.883,9 	13,5	% 

Lucro	bruto 109,0 92,2 	‐15,4	% 

Imposto de renda (26,3) (21,4)  

Resultado	líquido	atribuído 82,8 70,9 	‐14,4	% 

Taxa	combinada 	94,8	% 	96,4	% 1,6p.p. 

Taxa de gastos  29,9 %  25,2 % -4,7p.p. 

Índice de sinistralidade  64,9 %  71,2 % 6,3p.p. 

CONCEITO DEZEMBRO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Investimentos,	imóveis	e	tesouraria 5.840,0 5.712,7 	‐2,2		% 

Provisões	técnicas 7.355,9 8.043,2 	9,3	% 

Fundos	próprios 1.798,3 1.621,8 	‐9,8		% 

ROE 	8,5	% 	8,1	% ‐0,4p.p. 
 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Prêmios	emitidos	e	aceitos 3.241,4 3.692,8 	13,9	% 

Negócio Resseguro  2.454,2 2.734,6  11,4 % 

Negócio Global Risks 787,3 958,2  21,7 % 

Resultado	líquido	atribuído 82,8 70,9 	‐14,4	% 

Negócio Resseguro  69,0 54,3  -21,3  % 

Negócio Global Risks 13,8 16,6  19,9 % 

Taxa	combinada 	94,8	% 	96,4	% 1,6p.p. 

Negócio Resseguro   95,6 %  97,4 % 1,8p.p. 

Negócio Global Risks  84,4 %  82,2 % -2,2p.p. 

Taxa	de	gastos 	29,9	% 	25,2% ‐4,7p.p. 
Negócio Resseguro   30,8 %  25,7 % -5,1p.p. 

Negócio Global Risks  17,8 %  18,1 % 0,3p.p. 

Índice	de	sinistralidade 	64,9	% 	71,2	% 6,3p.p. 

Negócio Resseguro   64,8 %  71,7 % 6,9p.p. 

Negócio Global Risks  66,6 %  64,1 % -2,5p.p. 

Valores em milhões de euros 
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O peso da distribuição dos prêmios em junho de 2022 
é detalhado da seguinte maneira: 

CONCEITO % CONCEITO % 
Por	tipo	de	negócio: Por	cedente:  

Proporcional  58,1 % MAPFRE  53,0 % 

Não proporcional  13,5% Outras cedentes  47,0 % 

Facultativo  28,3 %   

Por	região:  Por	ramos:  

IBÉRIA  18,2 % Danos  42,3 % 

EURÁSIA  36,1 % Vida e acidentes  11,6 % 

LATAM  33,2 % Automóveis  14,0 % 

AMÉRICA DO 

NORTE 
 12,5 % Negócios Global Risks  25,9 % 

  Transportes  2,9  % 

  Outros Ramos  3,3  % 

 
Evolução	dos	Prêmios	

A emissão de prêmios total de MAPFRE RE cresce 
13,9% respeito do mesmo período do exercício 
anterior.  

Os prêmios do negócio de Resseguro totalizaram 
2.734,6 milhões de euros, que representa incremento 
de 11,4% sobre o mesmo período do exercício 
anterior, essencialmente consequência do 
incremento das participações nos programas das 
cedentes e da subida de taxas em algumas 
ramificações, após vários anos de grande frequência 
da sinistralidade catastrófica. 

Os prêmios da Unidade de Global Risks, integrada em 
MAPFRE RE, totalizaram 958,2 milhões de euros, que 
representa 21,7% a mais do que o exercício passado.  

Os prêmios imputados líquidos crescem 13,5%.  

Evolução	do	Resultado	

O resultado líquido atribuído da MAPFRE RE, no 
encerramento de junho de 2022, apresenta lucro de 
70,9 milhões de euros frente a um lucro de 82,8 
milhões de euros em 2021.  O resultado do semestre 
foi positivo apesar da ocorrência de vários eventos 
catastróficos na carteira da Unidade de Resseguro. 
Em junho de 2022, a MAPFRE RE viu-se afetada pelas 
importantes secas da bacia do rio Paraná no Brasil e 
Paraguai.  O efeito deste sinistro no resultado 
atribuível do Grupo teve um impacto de 51 milhões 
de euros. Também se registraram diversos sinistros 
catastróficos por um montante de menor quantia 
(tormenta Eunice, Enchentes na Austrália e na África 
do Sul). 

 

 

Em relação aos sinistros COVID-19 de anos 
anteriores, não se observaram até a data desvios 
relevantes, tendo se liquidado aproximadamente a 
metade dos sinistros declarados. Os sinistros 
reportados nas ramificações de danos concentram-se, 
majoritariamente, em determinadas coberturas de 
interrupção de negócios na Europa. Na imensa 
maioria da carteira de danos, a cobertura de 
interrupção de negócios está condicionada à 
existência de um dano material, que neste caso não 
existe. Por isso, somente em casos excepcionais existe 
exposição. Não obstante, existe ainda grande 
incerteza sobre os valores finais de eventuais 
reclamações e sobre o resultado de determinadas 
reclamações judiciais ou processos arbitrais, tanto 
em relação com a existência de cobertura nas apólices 
originais de seguros, quanto na validez de algumas 
reclamações de cobertura nos contratos de resseguro. 

O resultado atribuído do negócio de Resseguro chega 

a 54,3 milhões de euros. 

O resultado atribuído ao negócio Global Risks 

apresenta um lucro de 16,6 milhões de euros.  

A taxa combinada do negócio de Resseguro se situa 
em 97,4%, enquanto a do negócio de Global Risks em 
82,2%. Destaca-se a queda na taxa de sinistros do 
negócio Global Risks em 2,5 pontos percentuais 
devido à ausência de grandes eventos e a queda da 
frequência de sinistros. 

No encerramento de junho de 2022, foram 
registradas mais-valias financeiras no montante de -
1,6 milhões de euros (12,7 milhões de euros de mais-
valias em junho de 2021). 
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6.8 MAPFRE ASISTENCIA Essa é a unidade especializada em assistência em 

viagem e em estradas, e outros riscos especiais do 

Grupo. 

Principais dados econômico-financeiros 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Receitas	operacionais 284,2 211,3 	‐25,7	% 

 - Prêmios emitidos e aceitos 246,9 104,5  -57,7  % 

 - Outras receitas 37,3 106,8  186,6 % 

Prêmios	Atribuídos	Líquidos: 201,4 139,0 	‐31,0	% 

Resultado	de	outras	atividades (2,1) 9,7 	—		% 

Lucro	bruto 1,8 10,3 	—		% 

Imposto de renda (2,9) (1,8)  —  % 

Sócios externos (0,8) (0,3)  —  % 

Resultado	líquido	atribuído (1,9) 8,2 	—		% 

Taxa	combinada 	99,7	% 	96,9	% ‐2,7p.p. 

Taxa de gastos  48,7%  43,9 % -4,8p.p. 

Índice de sinistralidade  50,9 %  53,0 % 2,1p.p. 

    
CONCEITO DEZEMBRO DE 2021 JUNHO DE 2022 Δ % 

Investimentos,	imóveis	e	tesouraria 209,9 211,4 	0,7	% 

Provisões	técnicas 258,0 191,3 	‐25,8	% 

Fundos	próprios 115,5 130,8 	13,2	% 
Valores em milhões de euros 

Evolução	dos	Prêmios	
	
Os prêmios da MAPFRE ASISTENCIA totalizam 104,5 
milhões de euros e caíram 57,7% em relação ao 
mesmo período do exercício anterior. A saída das 
operações de Seguro de Viagem no Reino Unido e 
Century nos EUA, durante o segundo semestre do 
exercício anterior, assim como a venda do negócio na 
Austrália no primeiro trimestre deste exercício, são 
em grande parte a causa desta diminuição.  

Por outro lado, as receitas não seguradoras 
melhoraram 186,6% como consequência de uma 
reavaliação das receitas de assistência, passando a ser 
consideradas de natureza técnica para receitas por 
serviços.  

Evolução	do	Resultado	

A seguir, detalha-se o resultado antes dos impostos de 
MAPFRE ASISTENCIA por regiões e linhas de negócio 
no encerramento de junho de 2022: 

REGIÃO ASSISTÊNCI
A 

SEGURO	
DE	

VIAGEM 
RISCOS	

ESPECIAIS 
Junho	
de	2022 

Junho	
de	
2021 

EURÁSIA 0,3 1,1 1,3 2,7 5,9 
LATAM (3,3) 1,2 1,6 (0,5) 4,3 
OP. DESCONTINUADAS 3,5 2,8 6,5 12,8 (2,8) 
HOLDINGS E OUTROS 0,0 0,0 0,0 (4,7) (5,6) 
TOTAL 0,5 5,1 9,4 10,3 1,8 

 

No encerramento de junho, a MAPFRE ASISTENCIA 
registra um resultado atribuído positivo de 8,2 
milhões de euros. Após vários anos de profunda 
reestruturação de operações, e que à data atual se dão 
por concluídas, a unidade está centrada em seu 
reenfoque de negócio na LATAM e Europa. 

Durante o primeiro semestre de 2022, a MAPFRE 
ASISTENCIA concluiu a venda de suas operações na 
Austrália, Turquia e Oriente Médio com um lucro 
atribuído de 8,9 milhões de euros. Adicionalmente, 
dotou uma provisão para reestruturação por 
montante de 1,1 milhões de euros. 

No encerramento de junho, a MAPFRE ASISTENCIA 
mantém reclassificados na seção de balanço de ativos 
mantidos para a venda um total de 4,2 milhões de 
euros de ativos de operações na Europa e Ásia. 
Espera-se que a maior parte destas operações se 
finalizem ao longo do exercício de 2022, uma vez 
concluídas as formalidades e obtidas as autorizações 
necessárias em cada mercado.  
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7. GESTÃO DE CAPITAL E DE DÍVIDAS 

A composição da estrutura de capital no 
encerramento de junho de 2022 é detalhada a seguir:  

	

   	

A estrutura de capital chegou a 11,873 bilhões de 
euros, dos quais 75,4% correspondem ao patrimônio 
líquido. O Grupo tem uma taxa de alavancagem de 
24,6%, com um aumento de 0,4 pontos percentuais 
com relação ao encerramento do exercício 2021. 
 

 

 

 

 

 

	

 

O aumento refletido no índice de alavancagem é 
transitório fundamentalmente devido à diminuição 
na quantia do patrimônio computável fruto da 
evolução das taxas de juros. A empresa conta neste 
momento com um excesso de liquidez derivado da 
finalização do acordo com o Bankia e pela posterior 
emissão da dívida subordinada tipo Tier 3 no mês de 
abril deste ano. Este excesso de liquidez servirá para 
responder às necessidades operacionais do grupo e 
poderá desdobrar-se caso necessário em função das 
necessidades de cada uma das filiais.  

A tabela a seguir descreve a evolução dos montantes 
por instrumentos de dívida e os índices de 
alavancagem do Grupo:

CONCEITO DEZEMBRO DE JUNHO DE 2022 

Total	do	patrimônio 9.666,4 8.948,3 

Dívida	total 3.091,5 2.924,2 

- da qual: dívida sênior - 5/2026 863,0 856,1 

- da qual: dívida subordinada - (Emissão 2022) 0,0 496,5 

- da qual: dívida subordinada - 3/2047 (primeiro call 3/2027) 618,0 605,2 

- da qual: dívida subordinada - 9/2048 (primeiro call 9/2028) 504,0 514,3 

- da qual: empréstimo sindicado 02/2025 (€ 1,000 M) 621,0 160,0 

- da qual: dívida bancária 485,5 292,1 

Lucros antes dos impostos 1.355,1 663,0 

Gastos financeiros 81,9 46,0 

Lucros	antes	dos	impostos	e	gastos	financeiros 1.437,0 709,0 
ÍNDICES DEZEMBRO DE JUNHO DE 2022 

Alavancagem 24,2% 24,6% 

Patrimônio/Dívida 3,1 3,1 

Lucros	antes	dos	impostos	e	gastos	financeiros/gastos	financeiros	(x) 17,5 15,4 
Valores em milhões de euros 

 

  

Dívida  
Bancária 

Dívida  
Subordinada 

Obligaciones 
Sênior 7,2%  Patrimônio 

Líquido 75,4% 
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8. SOLVÊNCIA II 

No encerramento de março de 2022, a taxa de 
Solvência II do Grupo MAPFRE alcançou 205,3%, em 
comparação com os 206,3% no encerramento em 
dezembro de 2021, incluindo as medidas transitórias. 
Excluindo os efeitos dessas medidas, essa taxa seria 
de 195,3%. Durante o mesmo período, os fundos 
próprios admissíveis chegaram a 9.273 milhões de 
euros, dos quais, 88,1 % são fundos de alta qualidade 
(Nível 1). 

O índice mantém grande solidez e estabilidade, 
fundamentado em uma alta diversificação e em 
políticas estritas de investimento e gerenciamento de 
ativos e passivos, conforme demonstrado nas tabelas 
a seguir. 

Evolução	da	margem	de	solvência	(Solvência	II)	

 
Milhões de euro. 

Impacto	das	medidas	transitórias	e	ajustes	por	união	e	volatilidade	

 

Índice em 31/03/2022 205,3% 

Impacto de transitória de provisões técnicas ‐9,9% 

Impacto de transitória de ações ‐0,1% 

Total índice sem medidas transitórias 195,3% 

  
Índice em 31/03/2022 205,3% 

Impacto de ajuste por uniões 1,3% 

Impacto de ajuste por volatilidade ‐0,3% 

Total índice sem ajustes por uniões e volatilidade 206,2% 



JANEIRO	‐	JUNHO	DE	2022 

 

                  

68	
 MAPFRE S.A. e Sociedades Dependentes – Junho de 2022 

 

 A versão em português é uma tradução do original em espanhol apenas para fins informativos. Em caso de discrepância, prevalecerá a versão em espanhol. 

Conciliação	do	Capital	de	IRFS	e	de	Solvência	II		

 
Valores em milhões de euros 

Detalhamento	do	Capital	de	Solvência	Obrigatório	(SCR)	

Reflete-se a seguir o SCR calculado em março de 2022 e dezembro de 2021. 

 
(1) Inclui outros setores financeiros, participações não de controle e restantes empresas.	
Valores em milhões de euros 
 

Patrimônio líquido de NIIF 31/03/2022 9.282 

Fundos próprios de solvência 31/03/2022 9.282 

Mercado

Contraparte

Assinatura de Vida

Assinatura de Saúde

Assinatura de Não Vida

Lucros por diversificação

Risco Operacional

Capacidade de absorção de perdas de provisões técnicas

Capacidade de absorção de perdas por impostos diferidos

SCR de entidades por equivalência

Outros ajustes (1)

SCR Básico

SCR Total

Março de 2022 Dezembro de 2021 

Participações não incluídas em Solvência II

Ajuste em participações
(principalmente de entidades por equivalência)

Ativos intangíveis Mais-valias de ativos imobiliários

 Ajuste de valoração do resto dos investimentos e ativos

 Ajuste de valoração das provisões técnicas

Dividendos previstos

Dívida subordinada

Ajuste nos impostos diferidos

Ajuste nos minoritários por excesso
de fundos próprios no SCR

Outros
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Aspectos	Regulatórios	em	andamento	

A proposta da Comissão Europeia de revisão da 
Diretiva de Solvência II adotada em 22 de setembro 
de 2021 está alinhada com a posição da EIOPA de 
permitir a diversificação das carteiras de ajuste de 
união com o resto do negócio. Embora seja preciso 
esperar o resultado das negociações com o 
Parlamento Europeu e o Conselho, espera-se que a 
modificação final permita esta diversificação. Não há 
uma data de entrada em vigor dessas modificações, 
porém é difícil que seja antes de 2024. 

O quadro a seguir mostra o impacto que a 
aprovação destas medidas teria sobre a taxa de 
Solvência II, com base em valores de 31 de 
março de 2022: 

 31/03/2022 

Índice de Solvência II 205,3% 

Ajuste por união – diversificação 3,7% 

Índice de Solvência II (proforma) 209,0% 

 

 

	

	



JANEIRO	‐	JUNHO	DE	2022 

 

                  

70	
 MAPFRE S.A. e Sociedades Dependentes – Junho de 2022 

 

 A versão em português é uma tradução do original em espanhol apenas para fins informativos. Em caso de discrepância, prevalecerá a versão em espanhol. 

9. RATINGS 

No mês de julho, Fitch afirmou a qualificação 
creditícia da MAPFRE S.A. assim como a qualificação 
de fortaleza financeira da MAPFRE ASISTENCIA, e no 
mês de junho reafirmou a qualificação da MAPFRE 
BHD.  

 

A situação atual das classificações de crédito das 
entidades domiciliadas na Espanha e das principais 
entidades domiciliadas fora da Espanha, que se 
mantiveram estáveis durante o primeiro semestre de 
2022, é detalhada abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entidades com endereço na Espanha S&P Fitch A.M. Best
MAPFRE S.A. ‐ Emissor de dívida A‐ (Estável) A‐ (Estável) ‐ 
MAPFRE S.A. ‐ Dívida sênior A‐ BBB+ ‐ 
MAPFRE S.A. ‐ Dívida subordinada BBB BBB‐ ‐ 
Solidez Financeira
‐ MAPFRE RE A+ (Estável) ‐  A (Estável)
‐ MAPFRE ESPAÑA ‐  ‐  A (Estável)
‐ MAPFRE ASISTENCIA ‐  A+ (Estável) ‐ 

Entidades principais domiciliadas fora da Espanha S&P Fitch A.M. Best
Solidez Financeira
MAPFRE SIGORTA A.S. (Turquia) ‐  AA+ tur (Estável) ‐ 
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA ‐  AA col (Positiva) ‐ 
MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS (República Dominicana) ‐  AAA dom (Estável) ‐ 
MAPFRE U.S.A. Group ‐  ‐  A (Estável)
MAPFRE PRAICO (Porto Rico) ‐  ‐  A (Estável)
MAPFRE MÉXICO ‐  ‐  A (Estável)
MAPFRE PANAMÁ ‐  ‐  A (Estável)
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10. A AÇÃO DA MAPFRE. INFORMAÇÕES DE DIVIDENDOS 

Durante o primeiro semestre de 2022, o preço da ação 
MAPFRE S.A. diminuiu 6,8%, em consonância com a 
evolução do IBEX 35 (-7,1%).  

De acordo aos dados publicados por Sociedad de 
Bolsas (BME), nesta plataforma foi negociada uma 
média diária de 4.458.898 títulos e a contratação 
efetiva média diária alcançou oito milhões de euros. 

A seguir, são detalhadas informações sobre as ações 
da MAPFRE. 

Informações da bolsa 

 
 
Dividendo e Pay-out  

No dia 31 de maio de 2022, foi pago o dividendo 
complementar de 0,0857 euro bruto por ação após a 
aplicação proporcional, às demais ações, do montante 
correspondente às ações em tesouraria.  

 

 

 

 

 

 

*Dividendos pagos com cargo ao ano 

ANO 2021 6M 2022

Total de ações em circulação 3.079.553.273 3.079.553.273

Número de acionistas 217.422 222.165

Capitalização na bolsa (milhões de euros, no 
encerramento do período)

5.560 5.180

Taxas da bolsa (euros/ação) ANO 2021 6M 2022

Lucro (últ. 12 meses) 0,248 0,240

Valor contábil (no encerramento do período)   2,748 2,477

Dividendo pago (últ. 12 meses) 0,135 0,145

Preço/valor contábil (no encerramento do período) 0,657 0,679

Cotação (euros/ação) ANO 2021 6M 2022

Valor ação (no início do período)  1,593 1,806

Valor da ação (no encerramento do período) 1,806 1,682

Variação da cotação no período 13,3% ‐6,8%

Cotação máxima no período 1,980 2,005

Cotação mínima no período 1,514 1,640

Volume negociado  ANO 2021 6M 2022

Número médio de títulos contratados por dia  4.124.293 4.458.898

Contratação efetiva média por dia (milhões de euros) 7,3 8,0
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Evolução da ação: 31 de dezembro de 2021 – 30 de junho de 2022  

 
Fonte: Bloomberg e cálculos próprios.  
Bancos espanhóis: aqueles bancos que cotem e façam parte do IBEX 35 
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Cobertura de analistas e Preço alvo  

A partir dos relatórios dos analistas que cobrem as 
ações da MAPFRE, o preço-alvo médio da ação da 
MAPFRE se encontrou em 2,09 euros ao 
encerramento do primeiro semestre de 2022. Em 
31.12.2021, o preço médio alvo estava situado em 
2,11 euros. 

A maioria dos analistas recomendam comprar 
(69 %), perante uma recomendação de manter de 
6 % e de vender de 25 % dos analistas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Composição dos acionistas em 30.06.2022  

 
Em 30 de junho de 2022, a MAPFRE tem 24.974.313 

ações próprias que representam 0,8% do capital, pelo 

montante de 52,2 milhões de euros. (62,9 milhões de 

euros em 31 de dezembro de 2021).  

 

11. FATOS POSTERIORES AO ENCERRAMENTO 

Não houve fatos posteriores ao encerramento de junho de 2022.	

 

 

Fundación MAPFRE
69,8%

Carteira própria
0,8%

Institucionais outros 
países
12,2%

Institucionais 
espanhóis

4,0%

Não institucionais
13,2%
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12. ANEXOS 

12.1 Balanço consolidado 

CONCEITO DEZEMBRO DE JUNHO DE 2022 

A)	ATIVOS	INTANGÍVEIS 2.911,3 2.944,7 

I. Ágio 1.472,5 1.463,0 

II. Outros ativos intangíveis 1.438,8 1.481,7 

B)	IMOBILIZADO	MATERIAL 1.295,1 1.331,3 

I. Imóveis de uso próprio 1.071,8 1.107,1 

II. Outros imobilizados materiais 223,3 224,3 

C)	INVESTIMENTOS 39.243,0 35.670,2 

I. Investimentos imobiliários 1.260,1 1.270,9 

II. Aplicações financeiras   
 1.   Carteira mantida até o vencimento 1.527,8 1.677,1 

 2.   Carteira disponível para venda 28.961,5 25.815,1 

 3.   Carteira de negociação 5.754,0 5.174,1 

III. Investimentos contabilizados por equivalência patrimonial 657,0 693,4 

IV. Depósitos constituídos por resseguro aceito 835,0 799,6 

V. Outros investimentos 247,6 240,0 

D)	APLICAÇÕES	FINANCEIRAS	VINCULADAS	A	SEGUROS	DE	VIDA	CUJO	RISCO	
DO	INVESTIMENTO	É	ASSUMIDO	PELO	SEGURADO 2.957,3 2.906,8 

E)	INVENTÁRIOS 54,0 53,9 

F)	PARTICIPAÇÃO	DO	RESSEGURO	NAS	PROVISÕES	TÉCNICAS 6.084,7 6.171,9 

G)	ATIVOS	POR	IMPOSTOS	DIFERIDOS 299,6 553,8 

H)	CRÉDITOS 5.594,7 7.451,4 

I. Créditos por operações de seguro direto e cosseguro 3.892,0 5.321,8 

II. Créditos por operações de resseguro 791,7 1.076,9 

III. Créditos tributários   
 1.   Imposto de renda a recuperar 191,4 223,1 

 2.   Outros créditos tributários 173,7 193,6 

IV. Créditos previdenciários e outros 545,9 635,9 

V. Acionistas por desembolsos exigidos 0,0 0,0 

I)	TESOURARIA 2.887,7 2.529,4 

J)	AJUSTES	POR	PERIODIZAÇÃO 1.902,5 2.131,1 

K)	OUTROS	ATIVOS 247,3 258,9 
L)	ATIVOS	NÃO	CIRCULANTES	CLASSIFICADOS	COMO	MANTIDOS	PARA	A	
VENDA	E	DE	ATIVIDADES	INTERROMPIDAS 377,1 1.048,4 

TOTAL	ATIVO	 63.854,3 63.051,8 
Valores em milhões de euros  
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CONCEITO DEZEMBRO DE 

2021
JUNHO DE 2022 

A)	PATRIMÔNIO	LÍQUIDO 9.666,4 8.948,3 

I. Capital desembolsado 308,0 308,0 

II. Prêmio de emissão  1.506,7 1.506,7 

III. Reservas 7.102,3 7.413,9 

IV. Dividendo a receber (184,8) 0,0 

V. Ações próprias (62,9) (52,3) 

VI. Resultado do exercício atribuível à Empresa controladora 765,2 337,6 

VII. Outros instrumentos patrimoniais líquidos 0,0 0,2 

VIII. Ajustes por mudanças de valor 805,3 (520,1) 

IX. Diferenças de conversão (1.776,3) (1.364,7) 

	Patrimônio	atribuído	aos	acionistas	da	Empresa	controladora 8.463,4 7.629,4 

	Participações	não	dominantes 1.203,0 1.319,2 

B)	PASSIVOS	SUBORDINADOS 1.122,2 1.616,0 

C)	PROVISÕES	TÉCNICAS 39.968,2 39.019,5 

I. Provisões de prêmios não ganhos e de riscos não expirados 7.638,6 8.888,8 

II. Provisão de seguros de vida 19.089,5 16.789,7 

III. Provisão de sinistros 11.986,1 12.108,9 

IV. Outras provisões técnicas 1.254,0 1.232,1 

D)	PROVISÕES	TÉCNICAS	RELATIVAS	AO	SEGURO	DE	VIDA	QUANDO	O	RISCO	
DO	INVESTIMENTO	É	ASSUMIDO	PELOS	TOMADORES	DO	SEGURO 2.957,3 2.906,8 

E)	PROVISÕES	PARA	RISCOS	E	DESPESAS 653,7 622,9 

F)	DEPÓSITOS	RECEBIDOS	POR	RESSEGURO	CEDIDO	E	RETROCEDIDO 82,4 118,2 

G)	PASSIVOS	POR	IMPOSTOS	DIFERIDOS 537,8 283,7 

H)	DÍVIDAS 8.441,8 8.444,7 

I. Emissão de títulos e outros valores negociáveis 862,8 856,1 

II. Dívidas com entidades de crédito 1.106,5 452,1 

III. Outros passivos financeiros 2.368,5 2.233,4 

IV. Dívidas por operações de seguro direto e cosseguro 915,0 1.086,0 

V. Dívidas por operações de resseguro 1.252,8 1.694,3 

VI. Dívidas tributárias   
 1. Imposto de renda a pagar 65,2 85,3 

 2. Outras dívidas tributárias 341,0 400,2 

VII. Outras dívidas 1.529,9 1.637,3 

I)	AJUSTES	POR	PERIODIZAÇÃO 300,6 375,7 
J)	PASSIVOS	ASSOCIADOS	A	ATIVOS	NÃO	CIRCULANTES	CLASSIFICADOS	COMO	
MANTIDOS	PARA	A	VENDA	E	DE	ATIVIDADES	INTERROMPIDAS 123,8 716,1 

TOTAL	DO	PATRIMÔNIO	LÍQUIDO	E	PASSIVO	 63.854,3 63.051,8 
Valores em milhões de euros  
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12.2 Conta de resultados consolidada 

 CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 
I.	RECEITAS	NEGÓCIO	SEGURADOR		   

1. Prêmios ganhos no exercício, líquidos    

  a) Prêmios emitidos seguro direto 9.712,8 10.522,6 

  b) Prêmios resseguro aceito 1.949,9 1.987,1 

  c)  Prêmios resseguro cedido (2.466,4) (2.477,9) 

  d) Variação das provisões de prêmios e de riscos não expirados, líquidas   

   Seguro direto (1.148,1) (961,2) 

   Resseguro aceito (85,3) (42,6) 

   Resseguro cedido 475,2 163,8 

 2. Participação em lucros de sociedades colocadas em equivalência  2,7 6,7 

 3.  Receitas dos investimentos    

  a) Operacionais 1.111,8 1.009,6 

  b) Patrimoniais 93,0 60,4 

 4. Mais-valias em aplicações financeiras vinculadas a seguros de vida cujo risco do investimento é 
assumido pelo segurado  

167,2 6,5 

 5. Outras receitas técnicas  44,1 32,8 

 6. Outras receitas não técnicas  57,5 43,0 

 7. Diferenças positivas de câmbio  713,4 831,2 

 8. Reversão da provisão para redução ao valor recuperável de ativos  9,5 11,1 

TOTAL	RECEITAS	NEGÓCIO	SEGURADOR 10.637,3 11.193,1 

II.	DESPESAS	NEGÓCIO	SEGURADOR		   

 1. Sinistralidade do exercício, líquida    

  a) Prestações pagas e variação da provisão de sinistros, líquida   

   Seguro direto (5.912,6) (6.255,9) 

   Resseguro aceito (1.091,6) (1.322,3) 

   Resseguro cedido 962,5 1.305,2 

  b) Gastos imputáveis às prestações (382,1) (392,3) 

 2. Variação de outras provisões técnicas, líquidas  177,7 537,8 

 3.  Participação em lucros e estornos  (29,3) (27,3) 

 4.  Despesas operacionais líquidas    

  a) Despesas de aquisição (2.243,6) (2.413,0) 

  b) Despesas administrativas (362,8) (399,5) 

  c) Comissões e participação em resseguro 358,1 394,7 

 5. Participação em perdas de sociedades colocadas em equivalência  (1,8) (0,8) 

 6. Despesas dos investimentos    

  a) Operacionais (447,2) (761,2) 

  b) Patrimoniais e de contas financeiras (31,1) (13,5) 

 7. Menos-valias em aplicações financeiras vinculadas a seguros de vida cujo risco do investimento 
é assumido pelo segurado  

(21,3) (195,1) 

 8. Outras despesas técnicas  (157,1) (69,3) 

 9. Outras despesas não técnicas  (67,9) (85,3) 

 10. Diferenças negativas de câmbio  (702,2) (796,4) 

 11. Verba de provisão para redução ao valor recuperável de ativos  (25,4) (12,5) 

TOTAL	DESPESAS	NEGÓCIO	SEGURADOR (9.977,7) (10.506,6) 
RESULTADO	DO	NEGÓCIO	SEGURADOR 659,6 686,5 

III.	OUTRAS	ATIVIDADES		   

 1. Receitas operacionais  155,7 258,2 

 2.  Despesas operacionais  (189,6) (272,2) 

 3. Receitas financeiras líquidas    

  a) Receitas financeiras 62,0 28,8 

  b) Gastos financeiros (43,1) (49,1) 

 4. Resultados de participações minoritárias    

  a) Participação em lucros de sociedades colocadas em equivalência 2,3 8,1 

  b) Participação em perdas de sociedades colocadas em equivalência (4,7) (0,8) 

 5. Reversão provisão de redução ao valor recuperável de ativos  1,2 0,6 

 6. Verba de provisão de redução ao valor recuperável de ativos  (3,2) (2,4) 

 7. Resultado de alienação de ativos não circulantes classificados como mantidos para a venda não 
incluídos nas atividades interrompidas  

0,0 18,0 

RESULTADO	DE	OUTRAS	ATIVIDADES (19,4) (10,8) 
IV.	RESULTADO	POR	REEXPRESSÃO	DE	DEMONSTRAÇÕES	FINANCEIRAS		 (5,8) (12,8) 
V.	RESULTADO	ANTES	DE	IMPOSTOS 634,4 663,0 

VI.	IMPOSTO	DE	RENDA (144,3) (149,2) 
VII.	RESULTADOS	LÍQUIDOS 490,1 513,8 

VIII.	RESULTADO	APÓS	IMPOSTOS	DE	OPERAÇÕES	INTERROMPIDAS		 0,0 0,0 

IX.	RESULTADO	DO	EXERCÍCIO		 490,1 513,8 

 1. Atribuível a participações não controladoras  126,1 176,2 

 2.  Atribuível à Empresa controladora  364,0 337,6 

Valores em milhões de euros 
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12.3 Principais dados econômico-financeiros por Áreas Regionais e Unidades de Negócio Evolução trimestral 

Período 
2021 2022 Δ Anual 

Abr.-Jun. 
2022/2021 

Jan.-Mar. Abr.-Jun. Jul.-Set. Set.-Dez. Jan.-Mar. Abr.-Jun. Jul.-Set. Set.-Dez. 

Montantes	consolidados          

Receitas totais consolidadas 7.304,0 6.779,1 5.700,0 7.474,2 7.568,3 7.238,4 0,0 0,0 6,8%
Prêmios emitidos e aceitos - Total 5.895,7 5.767,0 4.969,3 5.522,6 6.537,7 5.972,0 0,0 0,0 3,6% 

Prêmios emitidos e aceitos - Não Vida 4.770,0 4.576,7 3.944,1 3.976,4 5.367,9 4.738,3 0,0 0,0 3,5% 
Prêmios emitidos e aceitos - Vida 1.125,7 1.190,3 1.025,3 1.546,2 1.169,8 1.233,7 0,0 0,0 3,6% 

Resultado líquido  173,3 190,7 160,4 240,8 154,5 183,1 0,0 0,0 -4,0% 
Taxa combinada 94,3% 95,9% 99,2% 100,1% 98,0% 98,6% 0,0% 0,0% 2,8p.p. 

Índice de sinistralidade 66,3% 65,7% 71,3% 69,2% 70,5% 71,8% 0,0% 0,0% 6,1p.p. 
Taxa de gastos 28,0% 30,1% 27,9% 30,9% 27,5% 26,8% 0,0% 0,0% -3,4p.p. 

Montantes	por	unidade	de	negócio          

Prêmios	emitidos	e	aceitos	‐	Total          

IBÉRIA 2.485,0 1.766,5 1.452,0 1.892,9 2.541,8 1.694,0 0,0 0,0 -4,1%
BRASIL 729,0 866,5 938,5 806,1 986,5 1.253,7 0,0 0,0 44,7% 
AMÉRICA DO NORTE 454,7 570,6 517,2 530,6 540,2 729,1 0,0 0,0 27,8% 
EURÁSIA 430,7 307,0 291,0 332,2 405,9 302,4 0,0 0,0 -1,5% 
LATAM SUL 389,7 373,7 408,0 459,7 489,2 473,5 0,0 0,0 26,7% 
LATAM NORTE 454,6 892,4 394,1 446,5 576,3 550,8 0,0 0,0 -38,3% 
MAPFRE RE 1.586,5 1.654,9 1.469,4 1.563,7 1.862,2 1.830,6 0,0 0,0 10,6% 
MAPFRE ASISTENCIA 118,6 128,3 155,9 83,6 49,2 55,3 0,0 0,0 -56,9% 

Prêmios	emitidos	e	aceitos	‐	Não	Vida          

IBÉRIA 2.021,7 1.228,1 1.064,5 1.184,5 2.093,1 1.263,0 0,0 0,0 2,8%
BRASIL 482,2 562,1 626,4 514,8 692,0 878,9 0,0 0,0 56,3% 
AMÉRICA DO NORTE 454,5 570,3 517,0 530,4 539,9 728,9 0,0 0,0 27,8% 
EURÁSIA 340,7 224,1 224,7 236,3 325,2 227,2 0,0 0,0 1,4% 
LATAM SUL 330,4 317,7 336,6 380,8 414,7 391,6 0,0 0,0 23,3% 
LATAM NORTE 355,9 802,6 280,6 344,7 459,5 434,6 0,0 0,0 -45,8% 
MAPFRE RE 1.419,0 1.536,5 1.395,2 1.293,9 1.707,8 1.676,3 0,0 0,0 9,1% 
MAPFRE ASISTENCIA 118,6 128,3 155,9 83,6 49,2 55,3 0,0 0,0 -56,9% 

Prêmios	emitidos	e	aceitos	‐	Vida          

IBÉRIA 463,3 538,5 387,5 708,4 448,7 431,0 0,0 0,0 -20,0%
BRASIL 246,9 304,4 312,1 291,3 294,5 374,8 0,0 0,0 23,1% 
AMÉRICA DO NORTE 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 -25,3% 
EURÁSIA 89,9 82,9 66,3 95,8 80,7 75,2 0,0 0,0 -9,3% 
LATAM SUL 59,3 56,0 71,4 78,9 74,5 81,9 0,0 0,0 46,2% 
LATAM NORTE 98,6 89,8 113,5 101,9 116,8 116,2 0,0 0,0 29,4% 

MAPFRE RE 167,5 118,4 74,2 269,8 154,3 154,4 0,0 0,0 30,4% 
MAPFRE ASISTENCIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Valores em milhões de euros 
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Período 
2021 2022 Δ Anual 

Abr.-Jun. 
2022/2021 Jan.-Mar. Abr.-Jun. Jul.-Set. Set.-Dez. Jan.-Mar. Abr.-Jun. Jul.-Set. Set.-Dez. 

Resultado	líquido	          

IBÉRIA 108,3 97,7 123,8 210,8 102,2 81,4 0,0 0,0 -16,7% 

BRASIL 14,3 22,0 13,7 24,2 11,6 32,6 0,0 0,0 47,9% 

AMÉRICA DO NORTE 27,6 23,2 25,7 12,2 15,7 17,1 0,0 0,0 -26,3% 

EURÁSIA 3,4 10,6 0,9 (14,0) (6,4) (1,8) 0,0 0,0 -117,2% 

LATAM SUL 17,9 10,5 15,7 10,7 10,9 36,2 0,0 0,0 0,0% 

LATAM NORTE 10,1 9,7 0,4 6,5 12,7 9,2 0,0 0,0 -4,7% 

MAPFRE RE 32,4 50,3 12,6 56,3 36,5 34,3 0,0 0,0 -31,8% 

MAPFRE ASISTENCIA (2,1) 0,2 0,1 2,4 0,4 7,8 (8,2) 0,0 0,0% 

Holding, exclusões e outros (38,7) (33,5) (32,7) (68,4) (29,0) (33,7) 0,0 0,0 -0,5% 

Taxa	combinada          

IBÉRIA 93,3% 99,2% 96,0% 103,9% 95,3% 99,4% 0,0% 0,0% 0,2p.p. 
BRASIL 88,2% 84,2% 89,6% 88,8% 104,6% 85,0% 0,0% 0,0% 0,8p.p. 
AMÉRICA DO NORTE 96,6% 97,7% 98,9% 102,0% 101,9% 102,2% 0,0% 0,0% 4,5p.p. 
EURÁSIA 104,7% 98,7% 107,3% 128,6% 111,1% 118,6% 0,0% 0,0% 19,9p.p. 
LATAM SUL 91,4% 97,3% 95,5% 107,1% 98,5% 108,3% 0,0% 0,0% 11,0p.p. 
LATAM NORTE 93,0% 93,9% 104,2% 92,7% 95,2% 97,6% 0,0% 0,0% 3,7p.p. 
MAPFRE RE 95,1% 94,6% 105,0% 93,5% 94,1% 98,1% 0,0% 0,0% 3,5p.p. 
MAPFRE ASISTENCIA 100,3% 99,1% 110,5% 98,4% 98,6% 95,2% 0,0% 0,0% -3,9p.p. 

Índice	de	sinistralidade          

IBÉRIA 70,7% 72,0% 73,1% 74,7% 72,7% 76,8% 0,0% 0,0% 4,8p.p. 
BRASIL 51,7% 49,9% 53,7% 52,4% 69,9% 51,5% 0,0% 0,0% 1,6p.p. 
AMÉRICA DO NORTE 64,1% 67,0% 69,5% 72,9% 72,3% 72,9% 0,0% 0,0% 5,8p.p. 
EURÁSIA 73,4% 69,5% 77,7% 89,2% 79,7% 87,0% 0,0% 0,0% 17,5p.p. 
LATAM SUL 59,0% 61,4% 60,5% 69,0% 64,6% 72,6% 0,0% 0,0% 11,2p.p. 
LATAM NORTE 70,5% 72,4% 80,0% 69,5% 68,9% 73,9% 0,0% 0,0% 1,6p.p. 
MAPFRE RE 67,4% 63,0% 77,8% 64,2% 67,7% 73,8% 0,0% 0,0% 10,8p.p. 
MAPFRE ASISTENCIA 51,6% 50,2% 58,9% 55,1% 53,7% 52,4% 0,0% 0,0% 2,1p.p. 

Taxa	de	gastos          

IBÉRIA 22,6% 27,2% 22,9% 29,2% 22,6% 22,6% 0,0% 0,0% -4,6p.p. 
BRASIL 36,5% 34,3% 36,0% 36,3% 34,7% 33,5% 0,0% 0,0% -0,7p.p. 
AMÉRICA DO NORTE 32,6% 30,7% 29,4% 29,1% 29,6% 29,4% 0,0% 0,0% -1,3p.p. 
EURÁSIA 31,3% 29,2% 29,6% 39,4% 31,3% 31,6% 0,0% 0,0% 2,4p.p. 
LATAM SUL 32,4% 35,9% 35,0% 38,1% 33,9% 35,7% 0,0% 0,0% -0,2p.p. 
LATAM NORTE 22,4% 21,6% 24,2% 23,2% 26,3% 23,7% 0,0% 0,0% 2,1p.p. 
MAPFRE RE 27,6% 31,6% 27,3% 29,3% 26,4% 24,3% 0,0% 0,0% -7,3p.p. 
MAPFRE ASISTENCIA 48,7% 48,8% 51,6% 43,3% 44,9% 42,8% 0,0% 0,0% -6,0p.p. 

Valores em milhões de euros 
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12.4 Estado de entradas e gastos reconhecidos consolidados 

CONCEITO JUNHO DE 2021 JUNHO DE 2022 

A)	RESULTADO	CONSOLIDADO	DO	EXERCÍCIO 490,1 513,8 
B)	OUTRO	RESULTADO	GLOBAL	–	PARCELAS	QUE	NÃO	FORAM	RECLASSIFICADAS	A	 0,0 0,0 
C)	OUTRO	RESULTADO	GLOBAL	–	PARCELAS	QUE	PODEM	SER	RECLASSIFICADAS	 (152,1) (884,9) 
					1.	Ativos	financeiros	disponíveis	para	a	venda 

a) Ganhos (Perdas) por valoração (1.018,3) (3.381,7) 
b) Valores transferidos à conta de resultados (58,0) (42,8) 
c) Outras reclassificações (3,4) 0,5 

					2.	Diferenças	de	conversão   
a) Ganhos (Perdas) por valoração 155,2 480,3 
b) Valores transferidos à conta de resultados 0,1 0,6 
c) Outras reclassificações 0,0 0,2 

					3.	Contabilidade	tácita   
a) Ganhos (Perdas) por valoração 643,7 1.596,5 
b) Valores transferidos à conta de resultados 20,8 12,3 
c) Outras reclassificações  0,0 0,0 

					4.	Entidades	valoradas	por	equivalência	patrimonial   
a) Ganhos (Perdas) por valoração (1,0) 8,7 
b) Valores transferidos à conta de resultados 0,0 (0,2) 
c) Outras reclassificações 0,0 0,0 

						5.	Outras	receitas	e	despesas	abrangentes 6,9 15,2 
						6.	Efeito	impositivo 101,9 425,7 
RESULTADO	GLOBAL	TOTAL	DO	EXERCÍCIO	(A+B+C) 338,1 (371,1) 
1. Atribuível à Empresa controladora 208,6 (576,2) 
2. Atribuível a participações não controladoras 129,5 205,1 
Valores em milhões de euros 
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12.5 Conta de resultados por Áreas Regionais e Unidades de Negócio 

CONCEITO 
IBÉRIA BRASIL AMÉRICA DO NORTE EURÁSIA LATAM SUL LATAM NORTE 

JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 
JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 
JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 
JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 
JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 
JUNHO DE 

2021 
JUNHO DE 

2022 
Prêmios emitidos e aceitos 3.249,8 3.356,1 1.044,3 1.570,9 1.024,8 1.268,8 564,8 552,4 648,1 806,3 1.158,6 894,2 
Prêmios Atribuídos Líquidos: 2.255,8 2.294,3 639,7 915,0 739,1 816,5 380,9 354,1 301,6 362,9 405,5 498,9 
Sinistralidade líquida e variação de outras provisões técnicas (1.608,8) (1.715,1) (324,8) (548,8) (484,7) (592,6) (272,4) (295,2) (181,5) (249,3) (289,8) (356,9) 
Despesas operacionais líquidas (479,6) (502,5) (225,8) (312,1) (238,2) (248,8) (112,1) (111,3) (107,2) (122,5) (88,8) (119,8) 
Outras receitas e despesas técnicas (82,8) (16,6) 0,0 0,2 4,5 8,1 (3,2) (0,1) 4,2 (3,9) (0,4) (4,7) 
Resultado	técnico 84,5 60,0 89,1 54,3 20,7 (16,8) (6,7) (52,6) 17,1 (12,9) 26,4 17,5 
Receitas financeiras líquidas 74,3 65,7 21,4 37,5 46,6 63,7 27,6 39,4 34,5 44,1 15,5 14,0 
Outras receitas e despesas não técnicas (25,3) (33,3) 0,0 0,0 (0,3) 0,7 (1,1) 0,3 (0,3) (0,8) (0,2) (0,3) 
Resultado	do	negócio	de	Não	Vida 133,6 92,5 110,5 91,8 67,0 47,6 19,8 (12,9) 51,3 30,5 41,8 31,2 
Prêmios emitidos e aceitos 1.001,7 879,7 551,3 669,4 0,5 0,5 172,9 155,9 115,3 156,4 188,4 233,0 
Prêmios Atribuídos Líquidos: 965,2 845,2 487,8 617,3 1,6 1,2 169,3 152,0 90,3 129,7 139,9 181,7 
Sinistralidade líquida e variação de outras provisões técnicas (1.150,7) (574,7) (291,8) (255,4) (0,5) (0,6) (212,3) 123,6 (87,8) (112,1) (120,9) (115,0) 
Despesas operacionais líquidas (124,1) (82,7) (222,8) (271,8) (0,9) (0,6) (11,3) (10,6) (44,8) (56,4) (51,2) (67,9) 
Outras receitas e despesas técnicas (20,6) (7,9) 0,0 (0,4) 0,0 0,0 0,4 0,4 (1,9) 1,6 (1,4) (1,8) 
Resultado	técnico (330,2) 179,9 (26,8) 89,7 0,3 0,0 (53,8) 265,4 (44,2) (37,2) (33,6) (3,0) 
Resultado	financeiro	e	outras	receitas	não	técnicas	 488,3 (63,3) 24,1 75,4 0,2 0,2 61,5 (256,3) 37,6 59,6 19,6 6,9 
Resultado	do	negócio	de	Vida 158,1 116,7 (2,7) 165,1 0,5 0,1 7,7 9,1 (6,6) 22,4 (14,0) 3,9 
Resultado	de	outras	atividades 26,5 33,6 10,1 4,6 (1,2) (0,9) (0,2) 0,4 1,3 4,7 1,0 1,5 
Ajustes por hiperinflação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5,4) (12,1) 0,0 0,0 
Resultado	antes	de	impostos 318,1 242,7 118,0 261,5 66,3 46,8 27,3 (3,4) 40,6 45,4 28,7 36,7 
Imposto de renda (64,2) (42,6) (21,6) (75,0) (15,5) (14,0) (6,8) 3,4 (10,5) 1,5 (5,3) (12,1) 
Resultado das atividades interrompidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sócios externos (47,9) (16,4) (60,1) (142,4) 0,0 0,0 (6,5) (8,2) (1,6) 0,1 (3,6) (2,7) 
Resultado	líquido	atribuído 206,0 183,7 36,3 44,2 50,8 32,8 14,0 (8,2) 28,4 47,0 19,8 21,9 
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Terminologia 

CONCEITO DEFINIÇÃO 

ECONOMIA ADMINISTRADA Inclui as provisões técnicas de Vida, fundos de investimentos e fundos de aposentadoria provenientes de terceiros. 
ÁREAS CORPORATIVAS E AJUSTES DE CONSOLIDAÇÃO Inclui o resultado atribuível a sócios externos da MAPFRE RE e da MAPFRE INTERNACIONAL e outros conceitos. 
LUCRO BRUTO Resultado antes de impostos e sócios externos. 
CAPITAL MÍNIMO OBRIGATÓRIO (MCR) Nível mínimo de capital abaixo do qual os recursos financeiros não podem estar posicionados. 
CAPITAL DE SOLVÊNCIA OBRIGATÓRIO (SCR) Representa um nível de fundos próprios admissíveis tal com o qual as empresas de seguros e de resseguros podem absorver perdas significantes e cumprir com seus 

compromissos com os tomadores do seguro. 
DÍVIDA FINANCEIRA Inclui a dívida subordinada, a dívida sênior e das dívidas com entidades de crédito. 
ALAVANCAGEM  Dívida financeira/(Patrimônio Líquido + Dívida financeira) 
DÍVIDA SÊNIOR Emissão de obrigações e outros valores negociáveis 
DÍVIDA SUBORDINADA Passivos subordinados 
ELIGIBLE OWN FUNDS/EOF/FUNDOS PRÓPRIOS ADMISSÍVEIS Fundos disponíveis para cobrir o capital de solvência obrigatório permanentemente, formado pelo patrimônio da companhia de seguros, livre de qualquer compromisso 

previsível, subtraídos os itens intangíveis e aplicando outra série de ajustes alinhada com as normas do Solvência II. 

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA O coeficiente entre os Fundos Próprios Admissíveis e o Capital de Solvência Requerido. 
MARGEM TÉCNICA E FINANCEIRA - VIDA Resultado técnico-financeiro mais outras receitas não técnicas líquidas/Média aritmética das provisões técnicas no início e no encerramento do período (doze meses) x 

100. 
OUTRAS ATIVIDADES Inclui atividades não de seguros do Grupo realizadas pelas entidades seguradoras e também por outras filiais: 

� Atividades das entidades holding da MAPFRE S.A. e MAPFRE INTERNACIONAL   
� As atividades não asseguradas do Grupo desenvolvidas por suas filiais, incluindo principalmente: 
� MAPFRE INVERSIÓN (MAPFRE ASSET MANAGEMENT) 
� MAPFRE ASISTENCIA: Assistência e Riscos Especiais 
� MAPFRE ESPAÑA: FUNESPAÑA (serviços funerários), MULTIMAP, GESTIÓN CENTROS MÉDICOS MAPFRE (serviços médicos), CESVIMAP (serviços de pesquisa e ensino) 

� MAPFRE INTERNACIONAL: sigorta SERVIS (oficinas de veículos na Turquia), BEE INSURANCE (serviços de consultoria em Malta), GROWTH INVESTMENTS (serviços de 

investimentos em Malta). 
PAY OUT (Dividendo total aplicável aos resultados/Resultado do exercício atribuível à sociedade dominante) x 100. 
PREÇO-ALVO Média dos preços-alvo calculados pelos analistas por um período de um ano. 
ÍNDICE COMBINADO - NÃO VIDA Taxa de gastos + índice de sinistralidade. 
TAXA DE GASTOS - NÃO VIDA  (Despesas operacionais líquidas de resseguro – outras receitas técnicas + outras despesas técnicas)/Prêmios líquidos atribuídos. Valores relativos ao Seguro de Não Vida. 
ÍNDICE DE SINISTRALIDADE - NÃO VIDA (Sinistralidade líquida do exercício + variação de outras provisões técnicas + participação em lucros e estornos) / Prêmios líquidos atribuídos. Valores relativos ao Seguro 

de Não Vida. 
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA II Fundos Próprios Admissíveis / Capital de Solvência Obrigatório (SCR) x 100. 
RENTABILIDADE POR DIVIDENDO Montante do dividendo pago no ano / Preço médio da cotação da ação no ano. 
RESULTADO DO NEGÓCIO DE VIDA Inclui o resultado técnico, o resultado financeiro e outros resultados não técnicos. 
ROE (RETURN ON EQUITY) (Resultado atribuível (ver definição) dos últimos doze meses)/(Média aritmética do patrimônio atribuído à empresa controladora (ver definição) no início e no término 

do período (doze meses)) x 100. 
SÓCIOS EXTERNOS/JUROS MINORITÁRIOS Participações não dominantes. 
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As Medidas Alternativas do Rendimento (MAR) utilizadas neste Relatório correspondem às medidas financeiras não definidas nem detalhadas no âmbito das informações 
financeiras aplicáveis. Seu cálculo e definição podem ser consultados no seguinte endereço no website: https://www.mapfre.com/informacion-financiera/ 

Parte dos valores incluídos neste relatório foram arredondados. Portanto, poderia haver discrepâncias entre os totais e as quantias listadas nas tabelas devido a esse 
arredondamento.  

 

 

 



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOBRE O TEOR DO RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
INTERMEDIÁRIAS CONSOLIDADAS E DO RELATÓRIO DE GESTÃO INTERMEDIÁRIO CONSOLIDADO (ARTIGO 11.1.b. DO 

REAL DECRETO 1.362/2007) 
 
As  demonstrações  financeiras  intermediárias  consolidadas  resumidas  e  o  relatório  de  gestão  intermediário  da 
MAPFRE  S.A.,  correspondentes  ao  primeiro  semestre  de  2022,  contidos  nas  1  a  85  acima,  foram  aprovados  pelo 
Conselho de Administração por ocasião da reunião realizada no dia 27 de julho de 2022. 
 
Os  administradores  declaram  que,  até  onde  seu  conhecimento  alcança,  o  resumo  das  demonstrações  financeiras 
intermediárias  consolidadas  apresentadas  em  anexo  foram  elaboradas  de  acordo  com  os  princípios  contábeis 
aplicáveis  e  apresentam  a  imagem  fidedigna  do  patrimônio,  do  status  financeiro  e  dos  resultados  das  empresas 
compreendidas na  consolidação, vista em  seu  conjunto. O  relatório de gestão  intermediário  consolidado  contém a 
análise fidedigna das informações exigidas. 
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