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1. Faturamento do último exercício fiscal 

Conheça as INFORMAÇÕES FINANCEIRAS  para sua cotação de  
D&O no Portal do Corretor AIG. 
 

Simplificando a cotação de D&O 

É a receita anual do Segurado. Exibido no alto DRE (Demonstração de Resultados). Também 
exibido como Faturamento Bruto, Receita Bruta, Receita de Venda, Receita de Serviços. É o 
valor sem a dedução de imposto 

2. Ativo Circulante  
Exibido no Balanço Patrimonial. São os recebíveis da Sociedade nos próximos 365 dias da 
data do Balanço. Ex: (caixa e contas a receber) 

3. Ativo Total 
Exibido no Balanço Patrimonial. São os direitos (recebíveis) e posses totais da Sociedade.  
Ex: (estoque, contas a receber, caixa, imóveis). 

8. Estoques 
Exibido no Balanço, em Ativo Circulante. Mostra quantidade de  
estoque que a Sociedade tem na data. 

4. Passivo Circulante 
Exibido no Balanço Patrimonial. São obrigações da Sociedade a pagar nos próximos 365 
dias da data do Balanço. (Ex: Empréstimos de curto prazo, contas a pagar de fornecedores) 

5. Passivo Não Circulante/de Longo Prazo 
Exibido no Balanço Patrimonial. São os recebíveis da Sociedade nos próximos 365 dias da 
data do Balanço. Ex: (caixa e contas a receber) 

6. Lucros Acumulados 
Lucros Acumulados: ou Reserva de Lucros. Exibido  
no Patrimônio Líquido (no Balanço). É o acúmulo de prejuízos da Sociedade no  
decorrer dos anos. 

7. Prejuízos Acumulados 
Ou Reserva de Prejuízos. Exibido no Patrimônio Líquido (no Balanço). É o acúmulo de 
prejuízos da Sociedade no decorrer dos anos. 
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1. Faturamento do último exercício fiscal 

Exemplos de demonstrativos 

Geralmente a primeira linha do DRE (Demonstração de Resultado do Exercício). 
Exemplo 1- Associação sem fins lucrativos. Exemplo 2 - Empresa de indústria e comércio. 
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2. Balanço Patrimonial 

Exemplos de demonstrativos 

Onde estão presentes todas as outras informações financeiras solicitadas. 
Exemplo de Empresa de indústria e comércio: 
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