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Relatório de Administração 
 
Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o Relatório da Administração às Demonstrações 
Financeiras Intermediárias e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações 
Financeiras Intermediárias, relativos ao semestre findo em 30 de junho de 2012. 
 
Perfil 
 
A J. Malucelli Resseguradora S.A. obteve autorização de funcionamento em 06/2008 como 
resseguradora local, operando em todo território nacional, focando as operações no ramo de 
seguro garantia. Possui filial em São Paulo - SP. Possui participação ativa na APF – Associação 
Panamericana de Fianças e Garantias, entidade mundial que congrega mais de 150 Seguradoras 
e Resseguradoras de 53 países. 
 
Desempenho Financeiro 
 
O volume de prêmios de resseguros ganhos ao final do 1º semestre de 2012 totalizou R$90,3 
milhões (R$72,3 milhões em junho de 2011) representando um crescimento de 25%. 
No 1º semestre de 2012 houve o registro de sinistros relevantes, para um único Tomador, aos 
quais a J. Malucelli Resseguradora S.A. possui contratos de resseguro assegurando 100% de 
recuperação. 
 
O lucro líquido ao final do 1º semestre de 2012 foi de R$23,7 milhões (R$6,0 milhões em 
2011), representando um crescimento de 289%, enquanto o patrimônio líquido ao final do 1º 
semestre de 2012 totalizou R$615,8 milhões (598,3 milhões em dezembro 2011). 
 
O patrimônio líquido ao final do 1º semestre de 2012 totalizou R$615,9 milhões (R$598,3 
milhões em 2011). O valor patrimonial por lote de 1.000 ações representou nesta data 
R$1.300,24. 
 
Aplicações Financeiras 
 
A J. Malucelli Resseguradora S.A. através de seus administradores, declara possuir capacidade 
financeira para manter na categoria “mantidos até o vencimento”, os títulos e valores 
mobiliários da companhia. Em 30 de junho de 2012 a J. Malucelli Resseguradora S.A. possui 
R$308,8 milhões (R$250,5 milhões em 31 de dezembro de 2011) em aplicações financeiras 
classificadas nessa categoria do total de R$642,1 milhões (R$634,7 milhões em dezembro 
2011). 
 
Combate a Fraude e Lavagem de Dinheiro 
 
A J. Malucelli Seguradora S.A. possui controles internos efetivos e consistentes com a natureza, 
complexidade e riscos das operações realizadas de acordo com a forma da lei e da 
regulamentação vigentes. 
 
Esses controles internos contemplam a identificação, avaliação, controle e monitoramento dos 
riscos de serem envolvidos em situações relacionadas à fraude e lavagem de dinheiro com 
relação aos produtos comercializados, negociações privadas, operações de compra e venda de 
ativos e demais práticas operacionais. 
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Recursos Humanos 
 
No 1º semestre de 2012 os colaboradores da J. Malucelli Resseguradora S.A. obtiveram uma 
participação nos resultados equivalente a 1 salário base de cada colaborador. Esta participação 
se deve ao esforço coletivo de dirigentes e colaboradores e à união existente entre as diversas 
unidades. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias 
 
 
Aos  
Acionistas e aos Administradores da 
J. Malucelli Resseguradora S.A.  
Curitiba - PR 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias individuais da J. Malucelli 
Resseguradora S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho 
de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas selecionadas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.  
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Opinião  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da J. 
Malucelli Resseguradora S.A.  em 30 de junho de 2012, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP).  
 
Demonstração do valor adicionado 
Examinamos também a demonstração individual do valor adicionado (DVA) para o semestre 
findo em 30 de junho de 2012, cuja apresentação está sendo efetuada de forma espontânea pela 
Companhia. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos 
anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos 
relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
 
Curitiba, 14 de agosto de 2012 
 
 
KPMG Auditores Independentes 
CRC 2SP014428/O-6 F-PR 
 
 
 
 
Alberto Spilborghs Neto 
Contador CRC 1SP167455/O-0-S-PR 
 
 



J. Malucelli Resseguradora S.A.

Balanços patrimoniais

em 30 de junho de 2012 e 31 de dezembro de 2011

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 06/2012 12/2011 Passivo Nota 06/2012 12/2011

Circulante 525.192        384.885     Circulante 342.891         224.860     

Disponível 21.d 148              503            Contas a pagar 16.607           5.196         

Caixa e Bancos 148              503            Obrigações a pagar 200                566            
Impostos e encargos sociais a recolher 55                  64              

Aplicações 5 194.261        179.129     Encargos trabalhistas 58                  25              
Impostos e contribuições 16.055           3.800         

Créditos das operações com resseguros e retrocessões 83.629          83.911       Outras contas a pagar 239                741            

Prêmios a receber 6.a 76.318          71.382       Débitos de operações com resseguros e retrocessões 63.613           69.205       
Operações com seguradoras 273              -             
Operações com retrocessionárias 3                  14              Prêmios a restituir 2.650             71              
Outros créditos operacionais 6.c 7.035            12.515       Operações com retrocessionárias 13.a 21.818           40.022       

Comissões de resseguros 13.b 19.746           16.630       
Ativos de resseguro - provisões técnicas 7 201.957        87.047       Outros débitos operacionais 13.c 19.399           12.482       

Titulos e créditos a receber 15.276          1.324         Provisões técnicas - resseguradoras 14/15 262.671         150.459     

Titulos e créditos a receber 1.273            -             Passivo não circulante 109.952         116.201     
Créditos tributários 9.a 13.993          1.319         
Outros creditos 10                5                Débitos de operações com resseguros e retrocessões 14.223           9.560         

Custos de aquisição diferidos 8 29.921          32.971       Operações com retrocessionárias 13.a 9.101             6.109         
Comissões de resseguros 13.b 5.122             3.451         

Resseguros 29.921          32.971       
Provisões técnicas - Resseguradoras 14/15 95.729           106.641     

Não circulante 543.512        554.519     
Patrimônio líquido 615.861         598.343     

Aplicações 5 447.811        455.532     
Capital social 16.a 562.113         70.000       

Créditos das operações com resseguros e retrocessões 17.094          11.503       Aumento de capital (em aprovação) -                492.113     
Reservas de lucros 16.b 30.212           36.239       

Prêmios a receber 17.094          11.503       Ajustes com titulos e valores mobiliários (137)              (9)              
Lucros acumulados 23.673           -             

Ativos de resseguro - provisões técnicas 7 50.115          55.421       

Custos de aquisição diferidos 8 28.111          31.635       

Resseguros 28.111          31.635       

Investimentos 7                  -             

Outros investimentos 7                  -             

Imobilizado 10 71                85              

Bens móveis 71                85              

Intangível 11 303              343            

Outros intangíveis 303              343            

Total 1.068.704     939.404     Total 1.068.704      939.404     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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J. Malucelli Resseguradora S.A.

Demonstrações de resultados e resultados abrangentes

Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

Nota 06/2012 06/2011

Prêmios emitidos líquidos 72.966           100.430           

Variações das provisões técnicas 17.341           (28.087)           

Prêmios ganhos 18.a 90.307 72.343

Sinistros ocorridos 18.b (126.105)       (7.408)             

Custos de aquisição 18.c (24.193)         (19.282)           

Outras receitas e despesas operacionais 18.d / 18.e (6.982)           (7.585)             

Resultado com retrocessão 18.f 83.097           (26.753)           

Despesas administrativas 18.g (3.095)           (8.579)             

Despesas com tributos 18.h (1.659)           (1.220)             

Resultado financeiro 28.331           9.552               

Receitas financeiras 18.i 28.568 9.751
Despesas financeiras 18.j (237)              (199)                

Resultado antes dos impostos e participações 39.701 11.068

Imposto de renda 19 (9.905)           (2.765)             
Contribuição social 19 (5.926)           (1.666)             
Participações sobre o resultado (197)              (550)                

Lucro líquido do semestre 23.673 6.087

Quantidade de ações 473.650.441 473.650.441

Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 49,98 12,85

23.673 6.087

Variação na avaliação de ativos financeiros 
disponíveis para venda (229)              -                  
Imposto de renda e contribuição social 
sobre os resultados abrangentes 92 -                  

23.536 6.087
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J. Malucelli Resseguradora S.A.  

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em milhares de Reais)

Reservas de Lucros

Ajuste a valor
Aumento Reserva Outras de mercado

Capital de capital Reserva especial para reservas Titulos e valores Lucros
social (em aprovação) legal dividendos de lucros mobiliários acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2011 70.000        492.113          3.291       4.976                27.972       (9)                              -                       598.343        

Aumento de capital conforme portaria SUSEP 454 de 25/04/2012 492.113      (492.113)        -           -                  -             -                           -                   -                
Distribuição de dividendos conforme AGE de 30/03/2012 -              -                  -           (4.976)              (1.051)        -                           -                   (6.027)           
Perdas não realizadas com TVM -              -                  -           -                  -             (128)                         -                   (128)              
Lucro líquido do semestre 23.673             23.673          

Saldos em 30 de junho de 2012 562.113      -                      3.291       -                      26.921       (137)                         23.673             615.861        

Saldos em 31 de dezembro de 2010 70.000        -                      1.718       8.164                24.490       -                                -                       104.372        

Aumento de Capital Social (em aprovação) -              492.113          -           -                  -             -                                -                   492.113        
Distribuição de dividendos conforme RCA de  07/06/2011 -              -                  -           (8.164)              (18.936)      -                                -                   (27.100)         
Lucro líquido do semestre -              -                  -           -                  -             -                           6.087               6.087            

Saldos em 30 de junho de 2011 70.000        492.113          1.718       -                      5.554          -                                6.087               575.472        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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J. Malucelli Resseguradora S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em milhares de Reais)

06/2012 06/2011

Atividades operacionais

Lucro líquido do período 23.673         6.087                
Ajustes para:

Depreciação e amortizações 8                  28                     
Amortização de ativos intangíveis 40                -                    

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros 5.903           (385.223)           
Créditos das operações de seguros, incluindo ativos oriundos de contratos de seguro (5.309)          14.655              
Ativos de resseguro (109.604)      (26.494)             
Créditos fiscais e Previdenciários (12.674)        (3.480)               
Despesas antecipadas 6.574           (6.002)               
Outros ativos (1.278)          (440)                  
Fornecedores e outras contas a pagar (868)             4.464                
Impostos e contribuições 12.245         766                   
Débitos de operações com seguros e resseguros (929)             (4.075)               
Provisões técnicas - Seguros e resseguros 101.300        29.921              
Outros passivos 33                (41)                    

Caixa (Consumido) pelas Operações 19.114         (369.834)           

Atividades de investimento

Aquisição de imobilizado -               (401)                  

Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de Investimento -               (401)                  

Atividades de financiamento

Aumento de capital -               492.113            
Pagamento de dividendos (6.027)          (27.100)             

Caixa Líquido (Consumido)/Gerado nas Atividades de Financiamento (6.027)          465.013            

(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 13.087         94.778

Caixa e equivalente de caixa no início do semestre 83.368         9.118                
Caixa e equivalente de caixa no final do semestre 96.455         103.896            
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J. Malucelli Resseguradora S.A.

Demonstrações do valor adicionado

Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011

(Em milhares de Reais)

06/2012 06/2011

Receitas 80.266     107.256           

Receitas com operações de resseguros 72.966     100.430           
Outras 7.300       6.826               

Variação das provisões técnicas - Operações de resseguros (6.437)      (3.407)             

Receita operacional 73.829     103.849           

Sinistros (1.758)      (531)                

Sinistros (1.758)      (597)                
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados -           66                   

Insumos adquiridos de terceiros (9.654)      (33.391)           

Materiais, energia e outros (630)         (590)                
Serviços de terceiros, comissões líquidas (19.206)   (32.394)           
Variação das despesas de comercialização diferidas 10.182     (407)                

Valor adicionado bruto 62.417     69.927             

Depreciação e amortização (48)           (28)                 

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 62.369     69.899             

Valor adicionado cedido em transferência (19.942)   (56.760)           

Receitas financeiras 28.568     9.552               
Resultado com operações de resseguros cedidos (41.594)   (58.630)           
Outras (6.916)      (7.682)             

Valor adicionado a distribuir 42.427     13.139             

Distribuição do valor adicionado 42.427     13.139             

Pessoal 1.173       1.557               

Remuneração direta 1.104       1.484               
Beneficios 57            60                   
F.G.T.S 12            13                   

Impostos, taxas e contribuições 17.296     5.456               

Federais 17.296     5.454               
Municipais -           2                     

Remuneração de capital de terceiros 285          39                   

Juros 237          39                   
Aluguéis 48            

Remuneração de capital próprio 23.673     6.087               

Lucros retidos 23.673     6.087               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras  
 
(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
A J. Malucelli Resseguradora S.A., (Companhia) constituída por meio da Assembléia Geral de 
Constituição em 7 de maio de 2008, obteve autorização para operar em todo território nacional, 
por meio da Portaria SUSEP nº 2.942 de 23 de maio de 2008, tendo como objetivo social efetuar 
operações de resseguro e retrocessão no segmento de ramos de danos, podendo ainda participar 
como acionista em outras sociedades, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes. 
Tem como acionista a J. Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (Controladora) 
que possui 100% de suas ações ordinárias. A Companhia integra o Grupo J. Malucelli e suas 
operações são conduzidas no contexto de um grupo de instituições que atua integradamente. 
 
A Companhia mantém com seguradoras contratos de excesso de danos para cobertura do 
excedente de retenção das operações de seguros, com vigências anuais e recebimentos 
trimestrais. Com relação a operações com retrocessionárias, a Companhia também mantém 
contratos para cobertura do excedente de retenção das operações de resseguro, com vigências 
anuais e pagamentos trimestrais. 
 
A Companhia possui contrato de participação nos lucros a pagar sobre os prêmios de resseguro 
com partes relacionadas e a receber com terceiros, calculada mensalmente e paga anualmente. 
 
Em 14 de agosto de 2012, a Administração aprovou a divulgação das  Demonstrações 
Financeiras. 
 

2 Apresentação das demonstrações financeiras 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), as quais abrangem a legislação societária brasileira e normas do Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
 
As Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC) foram elaboradas pelo método indireto. Foram 
considerados como caixa e equivalente de caixa os saldos apresentados na rubrica contábil 
caixa, bancos e as aplicações em títulos privados e fundos de investimentos de renda fixa. 
 
Administração da Companhia optou por apresentar como informação suplementar, a 
demonstrações do valor adicionado preparada de acordo com o CPC 9 – Demonstração do valor 
adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por entender que essas 
informações proporcionam uma análise adicional das demonstrações financeiras. 
 
Conforme o disposto na circular nº 446 de 04 de julho de 2012, a SUSEP suspendeu, neste 
semestre, a elaboração do teste de adequação de passivos.  
 

3 Resumo das principais práticas contábeis. 
 

a. Apuração do resultado  
As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência. 
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A contabilização dos prêmios de resseguros é feita na data de emissão das apólices/contratos. Os 
prêmios de resseguros, deduzidos dos prêmios cedidos em retrocessão, e as correspondentes 
despesas/receitas de comercialização são reconhecidas no resultado de acordo com o prazo de 
vigência das apólices. Os prêmios de resseguros relativos a riscos vigentes, cujas apólices ainda 
não foram emitidas, são calculados conforme nota técnica atuarial, que leva em conta a 
experiência histórica da Companhia. 
 
As participações nos lucros a receber sobre os contratos de retrocessão e as participações nos 
lucros a pagar sobre os prêmios de resseguros emitidos são registradas de acordo com o prazo 
de vigência das apólices, à medida que os resultados decorrentes dessas retrocessões possam ser 
estimados com razoável segurança. 

 
b. Estimativas contábeis 

A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de 
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem o valor de mercado dos títulos mobiliários, as participações nos lucros cedidos em 
retrocessão, provisões técnicas e os impostos diferidos. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Administração revisa essas estimativas e 
premissas periodicamente. 
 

c. Balanços patrimoniais 
 

• Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com 
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação. Os quais são 
sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações 
de curto prazo. 
 

• Aplicações 
Os títulos e valores mobiliários são classificados nas seguintes categorias de acordo com a 
intenção da Administração em mantê-los até o seu vencimento ou vendê-los antes dessa data: (i) 
“Títulos disponíveis para a venda” – representadas por títulos e valores mobiliários avaliados 
pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e, quando 
aplicável, ajustados pelos seus respectivos valores de mercado, em contrapartida à destacada 
conta do patrimônio líquido denominada “Ajustes com títulos e valores mobiliários”, líquido 
dos efeitos tributários; (ii) “Títulos mantidos até o vencimento” – Compreendem os títulos e 
valores mobiliários para os quais a Administração possui a intenção e a capacidade financeira de 
mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data-base das demonstrações financeiras. 
 

• Crédito das operações com resseguros e retrocessões, títulos e outros créditos a 
receber, ativos de retrocessão e custos de aquisição diferidos 
Demonstrados ao valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável, os respectivos 
rendimentos e variações monetárias auferidos até as datas de encerramento do balanço, 
combinados com os seguintes aspectos: 
 

 Os ativos de retrocessão - Provisões técnicas referem-se aos prêmios de retrocessões diferidos, 
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os quais são constituídos pelo valor dos prêmios cedidos em retrocessão, correspondente ao 
período restante de cobertura do risco, calculada linearmente pelo método “pro rata dia”. Esta 
provisão está sendo constituída de acordo com as determinações do CNSP e da SUSEP, cujos 
critérios, parâmetros e fórmulas são documentadas em nota técnica atuarial - NTA 
 

 Custo de aquisição diferido - As despesas de comercialização com comissões de resseguros a 
pagar paras as seguradoras são diferidas de acordo com o prazo de vigência das apólices. 
 

• Imobilizado e intangível  
Os ativos imobilizado e intangível compreendem equipamentos, softwares, móveis e utensílios 
utilizados na condução dos negócios da Companhia, e são demonstrados ao custo. 

 
 Os custos do ativo imobilizado e intangível são reduzidos por depreciação e amortização 

acumuladas até a data-base destas demonstrações. A depreciação e amortização dos itens do 
ativo imobilizado e intangível são calculadas segundo o método linear e conforme o período de 
vida útil estimada dos ativos. As taxas de depreciação e amortização utilizadas estão divulgadas 
nas notas 10 e 11. 
 

• Passivos circulantes e não circulantes 
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
respectivos encargos e variações monetárias incorridos até a data base das demonstrações 
financeiras. 
 

 Receitas de comercialização diferidas, referem-se a recuperação de comissões dos 
retrocessionários, que são reconhecidas contabilmente pelo período de vigência das apólices 

 
 As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações do CNSP e da SUSEP, 

cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentadas em notas técnicas atuariais - NTA 
 
 A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pelo valor dos prêmios de resseguros 

correspondente ao período restante de cobertura do risco, calculada linearmente pelo método 
“pro rata dia”. A PPNG inclui um valor que corresponde aos prêmios estimados dos riscos 
vigentes, mas não emitidos (“RVNE”). Esta provisão está sendo constituída conforme cálculo 
atuarial atendendo ao disposto nas Resoluções CNSP 162/2006, 195/2008, 204/2009 e a 
Circular SUSEP 282/2005 

 
 A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída por estimativa de valor a indenizar com 

base nos avisos de sinistros recebidos, e ajustada, periodicamente, com base nas análises 
efetuadas pelas áreas técnicas.Seu valor é determinado com base nos critérios estabelecidos 
pelas Resoluções CNSP nº 162/2006 e 195/2008 

 
 A provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (IBNR) é constituída com base na Circular 

SUSEP nº 283 de 24 de janeiro de 2005 
 
 Segundo o CPC 25, uma provisão é reconhecida no balanço da Companhia quando existe uma 

obrigação presente como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso 
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões para contingências de natureza 
cível, trabalhista e fiscal são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido. Em 30 de junho de 2012 a Companhia não tem conhecimento de processos cíveis, 
fiscais e trabalhistas. 
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• Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do período corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual 
excedente de R$240 mil, para imposto de renda e 15% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. 
 

d. Redução ao valor recuperável  
 

Ativos financeiros 
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira 
confiável, tais como: desvalorização significativa e prolongada de instrumentos financeiros 
reconhecida publicamente pelo mercado, descontinuidade da operação da atividade em que a J. 
Malucelli Resseguradora S.A. investiu, tendências históricas da probabilidade de inadimplência, 
do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento 
da Administração quanto as premissas se as condições econômicas e de crédito atuais são tais 
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências 
históricas. 
 
Ativos não financeiros 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos no mínimo anualmente para apurar 
se há indicação de perda no valor recuperável. 
 
A redução do valor recuperável de ativos é determinada quando o valor contábil residual 
exceder o valor de recuperação, que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu 
valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em 
decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa. 
 

e. Receitas e despesas financeiras 
As receitas financeiras abrangem rendimentos sobre fundos investimentos não exclusivos e 
títulos de renda fixa privados e públicos 
 
As despesas financeiras abrangem juros pagos nas operações de resseguros, e despesas e 
encargos com tributos. 
 

4 Gerenciamento de riscos 
 

Estrutura de gerenciamento de risco 
O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, utilizando-o com o objetivo de 
adicionar valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas de negócios no 
planejamento das atividades, maximizando a utilização de recursos próprios e de terceiros, em 
benefício dos acionistas e da Companhia. 
 
Entende-se ainda que a atividade de gerenciamento de riscos é altamente relevante em virtude 
da complexidade dos serviços e produtos ofertados e também em função da globalização dos 
negócios. Por essa razão as atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos são aprimoradas 
continuamente, buscando as melhores práticas utilizadas internacionalmente, devidamente 
adaptadas à nossa realidade. 
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Consideráveis investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos são 
realizados, especialmente na capacitação do quadro de funcionários. Tem-se o objetivo de 
elevar a qualidade de gerenciamento de riscos e de garantir o necessário foco a estas atividades, 
que produzem forte valor agregado. 
 
Nesse contexto, o Processo de Gerenciamento de Riscos da Companhia conta com a 
participação das áreas responsáveis por sua Governança Corporativa que, por sua vez, abrange 
desde a alta Administração até as diversas áreas de negócios e produtos na identificação dos 
riscos. 
 
Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com, 
políticas internas, comitês com funções específicas e estrutura diretiva dedicada, estabelecendo 
diretrizes e normas, provendo recursos humanos e tecnológicos, voltados a estas atividades. 
 
O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, 
dentro de um processo, apoiado na sua estrutura de Controles Internos e Compliance (no que 
tange a regulamentos, normas e políticas internas). Essa abordagem proporciona o 
aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas 
que comprometam sua correta identificação e mensuração. 
 
A estrutura do processo de gerenciamento de riscos da Companhia permite que os riscos de 
Seguro, Crédito, Liquidez, Mercado e Operacional sejam efetivamente identificados, avaliados, 
monitorados, controlados e mitigados de modo unificado. 
 

a. Risco operacional 
 
Gerenciamento de risco operacional 
A Companhia define risco operacional como o risco de perda resultante de processos internos, 
pessoas e sistemas inadequados ou falhos e de eventos externos que ocasionem ou não a 
interrupção de negócios. 
 

Controle de risco operacional 
A Companhia possui agentes de controles internos alocados nas gerências operacionais, os quais 
são responsáveis pela identificação dos riscos e auxílio à gerência de controles internos, 
responsável pela formalização de matrizes de risco e controles. A instrução dos trabalhos a 
serem executados pelos agentes é de responsabilidade da gerencia de controles internos. As 
principais gerências da Companhia possuem os riscos avaliados conforme metodologia interna. 

 
b. Risco de resseguro 

A Companhia aceita principalmente prêmios de resseguros dos ramos de Seguro Garantia, e tem 
como objetivo investir em novos e melhores processos de seleção de riscos e precificação e 
acredita que as técnicas de subscrição de riscos empregadas oferecem vantagem na identificação 
e seleção dos riscos sobre os contratos de resseguros assumidos. Os departamentos técnicos 
desenvolveram mecanismos que identificam, quantificam e gerenciam exposições acumuladas 
para contê-las dentro dos limites definidos nas políticas internas. 
 
Estratégia de retrocessão 
Como forma de reduzir o risco foi definida a política de retrocessão, a qual é revisada, no 
mínimo, anualmente. Dessa definição constam: os riscos a serem cedidos, lista dos 
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retrocessionários e grau de concentração. 
 
Os contratos de retrocessão firmados consideram condições proporcionais e não proporcionais, 
de forma a reduzir a exposição a riscos isolados, além de termos facultativos para determinadas 
circunstâncias. 
 
Casamento de ativos e passivos 
Um dos aspectos principais no gerenciamento de riscos é o encontro dos fluxos de caixa dos 
ativos e passivos. 
 
Os investimentos financeiros são gerenciados ativamente com uma abordagem de 
balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. O principal 
objetivo do processo de investimento é otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, alinhando 
os investimentos aos fluxos de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias que 
levam em consideração os níveis de risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, sensibilidade, 
liquidez, limites de concentração de ativos por emissor e risco de crédito.  
 
As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento de 
indenizações são periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentemente subjetivas e 
podem impactar diretamente na capacidade em manter o balanceamento de ativos e passivos. 
 
O monitoramento da carteira de contratos de resseguros e retrocessão permite o 
acompanhamento e a adequação das tarifas praticadas bem como avaliar a eventual necessidade 
de alterações. São consideradas, também, outras ferramentas de monitoramento: (i) análises de 
sensibilidade; (ii) verificação de algoritmos e alertas dos sistemas corporativos (aceite, emissão 
e sinistros) ; casamento de ativos e passivos. Além disso, o Teste de Adequação dos Passivos 
(TAP) é realizado, anualmente, como objetivo de averiguar a adequação do montante registrado 
contábil a título de provisões técnicas, considerando as premissas mínimas determinadas pela 
SUSEP. 
 
Resultados do teste de sensibilidade  
No teste de sensibilidade foram projetados os passivos atuarias e demonstrado o impacto de uma 
mudança razoavelmente possível em apenas um único fator. Os resultados do teste estão 
apresentados abaixo. 

 
Riscos Financeiros = Sensibilidades em 30 de junho de 2012

Sensibilidade
Total de Provisão

 de Sinistros
Valor Presente 

Sinistros Passados
Ajuste 

Sinistros Passados
Total de Provisão 

de Prêmios
Valor Presente 

Sinistros Futuros 
Ajuste

Sinistros Futuros 
Ajuste Passivos 

Atuariais

Cenário base TAP 150.424                  149.557                     (867)                           149.642                  14.964                    (134.678)                -                        
Juros + 10% 150.424                  149.574                     (850)                           149.642                  -                          (149.642)                -                        
Juros - 10% 150.424                  149.539                     (885)                           149.642                  -                          (149.642)                -                        
Despesas + 10% 150.424                  149.557                     (867)                           149.642                  20.576                    (129.066)                -                        
Sinistralidade + 10% 150.424                  149.557                     (867)                           149.642                  16.461                    (133.181)                -                         
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Riscos Financeiros = Sensibilidades em 31 de dezembro de 2011

Sensibilidade
Total de Provisão

 de Sinistros
Valor Presente 

Sinistros Passados
Ajuste 

Sinistros Passados
Total de Provisão 

de Prêmios
Valor Presente 

Sinistros Futuros 
Ajuste

Sinistros Futuros 
Ajuste Passivos 

Atuariais

Cenário base TAP 25.910                    22.406                       (3.504)                        197.875                  33.004                    (164.871)                -                        
Juros + 1% 25.910                    22.267                       (3.643)                        197.875                  32.691                    (165.184)                -                        
Juros - 1% 25.910                    22.549                       (3.361)                        197.875                  33.324                    (164.551)                -                        
Despesas + 10% 25.910                    22.407                       (3.503)                        197.875                  55.368                    (142.507)                -                        
Sinistralidade + 5% 25.910                    22.407                       (3.503)                        197.875                  54.369                    (143.506)                -                         
 
Ativos financeiros 
A Companhia utiliza uma série de análises de sensibilidade e testes de stress como ferramentas 
de gestão de riscos financeiros. 
 
Segue abaixo a análise de sensibilidade de instrumentos financeiros considerando cada tipo de 
risco e percentuais de deterioração, a saber: 
 

i. Situação considerada provável pela Administração e que já está contemplada na 
valorização/deterioração das operações constantes do balanço patrimonial. 

 
ii. Situação com valorização/deterioração de, pelo menos, 25%  na variável de risco considerada 

(taxa de juros). 
 

iii. Situação com valorização/deterioração de, pelo menos, 50% na variável de risco considerada 
(taxa de juros). 

 
Posições de Títulos e valores mobiliários em 30 de junho de 2012 
 
 Valorização 
   
Cenário de alta na taxa DI Cenário I Cenário II  Cenário III

Carteira própria - TVM Risco  
Valor 

base 1% 25%  50%
    
LFT Alta DI 185.557 155 3.874  7.748
CDB-DPGE Alta DI 270.408 226 5.645  11.291
CDB Alta DI 38.358 32 801  1.602
    
Efeito líquido  413 10.320  20.641

 
  Valorização 
      
Cenário de baixa na taxa DI  Cenário I Cenário II  Cenário III

Carteira própria - TVM Risco  
Valor 

base 1% 25%  50%
    
LFT Alta DI 185.557 (155) (3.874)  (7.7548)
CDB-DPGE Alta DI 270.408 (226) (5.645)  (11.291)
CDB Alta DI 38.358 (32) (801)  (1.602)
    
Efeito líquido  (413) (10.320)  (20.641)
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Posições de Títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro de 2011 
 
  Valorização 
      
Cenário de alta na taxa DI  Cenário I Cenário II  Cenário III

Carteira própria - TVM Risco  
Valor 

base 1% 25%  50%
    
LFT Alta DI 212.035 230 5.760  11.521
CDB-DPGE Alta DI 243.512 264 6.615  13.231
CDB Alta DI 7.020 8 191  381
    
Efeito líquido  502 12.566  25.133

 
  Deterioração 
      
Cenário de baixa na taxa DI  Cenário I Cenário II  Cenário III 

Carteira própria - TVM Risco  
Valor 

base 1% 25%  50%
    
LFT Queda DI 212.035 (230) (5.760)  (11.521)
CDB-DPGE Queda DI 243.512 (264) (6.615)  (13.231)
CDB-DPGE Queda DI 7.020 (8) (191)  (381)
    
Efeito líquido  (502) (12.566)  (25.133)

 
Limitações da análise de sensibilidade 
Os quadros acima demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante (a alta na 
taxa DI e baixa na taxa DI) enquanto as outras premissas permanecem inalteradas, pois, existe 
uma correlação entre as premissas e outros fatores. Deve-se também ser observado que essas 
sensibilidades não são lineares, impactos maiores ou menores não devem ser interpolados ou 
extrapolados a partir desses resultados. 
 
As análises de sensibilidade não levam em consideração que os ativos e passivos são altamente 
gerenciados e controlados. Além disso, a posição financeira da Companhia poderá variar na 
ocasião em que qualquer movimentação no mercado ocorra. Por exemplo, a estratégia de 
gerenciamento de risco visa gerenciar a exposição a flutuações no mercado e conforme os 
mercados de investimentos se movimentam através de diversos níveis, as ações de 
gerenciamento poderiam incluir a venda de investimentos, mudança na alocação da carteira, 
entre outras medidas de proteção. 
 
Outras limitações nas análises de sensibilidade acima incluem o uso de movimentações 
hipotéticas no mercado para demonstrar o risco potencial que somente representa a visão da 
Administração de possíveis mudanças no mercado no futuro próximo que não podem ser 
previstas com qualquer certeza, além de considerar como premissa, que todas as taxas de juros 
se movimentam de forma idêntica. 
 
Apuração ao valor justo 
A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao 
valor justo. Os valores de referência foram definidos como se segue: 
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• Nível I: títulos com cotação em mercado ativo 
 
• Nível II: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas que cuja precificação é 

direta ou indiretamente observável 
 
• Nível III: títulos que não possuem seu valor justo determinado com base em um mercado 

observável. 
 

30 de junho de 2012 Nível I Nível II  Nível III  Total
    
    
Quotas de fundos de investimentos renda fixa 65.407 -  -  65.407
Quotas de fundos de investimentos renda variável 77.242 -  -  77.242
LFT - 185.558  -  185.558
LTN - 5.099  -  5.099
    
Total 142.649 190.657  -  333.306

 
31 de dezembro de 2011 Nível I Nível II  Nível III  Total
    
    
Quotas de fundos de investimentos renda fixa 82.865  -  82.865
Quotas de fundos de investimentos renda variável 84.386  -  84.386
LFT - 212.035  -  212.035
LTN - 4.858  -  4.858
    
Total 167.251 216.893  -  384.144

 
Além dos instrumentos financeiros apresentados acima, a Companhia possui CDBs valorizados 
pelo custo contábil, conforme demonstrado na Nota 5. 
 

c. Desenvolvimento de sinistros 
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de resseguro 
inerente, comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões. Partindo do ano em 
que o sinistro foi avisado, a parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no 
decorrer dos anos. A provisão varia a medida que as informações mais precisas a respeito da 
frequência e severidade dos sinistros são obtidas. A parte inferior do quadro demonstra a 
reconciliação dos montantes com os saldos contábeis. 

 



J. Malucelli Resseguradora S.A. 
Demonstrações financeiras intermediárias em  

30 de junho de 2012 

22 

Montante estimado para os sinistros 2008 - 2 2009 - 1 2009 - 2 2010 - 1 2010 - 2 2011 - 1 2011 - 2 2012 - 1 Total

06 meses do aviso 1.258   846      4.771   2.060   3.141   5.883   14.968 129.159 

12 meses do aviso 944      536      2.386   2.514   2.162   4.508   13.316 

18 meses do aviso 944      536      2.411   2.276   2.612   4.080   

24 meses do aviso 944      848      3.224   2.276   3.893   

30 meses do aviso 944      851      2.498   2.403   

36 meses do aviso 944      862      520      

42 meses do aviso 944      991      

48 meses do aviso -       

Estimativa dos sinistros na data base

(30 de Junho de 2012) -       991      520      2.403   3.893   4.080   13.316 129.159 154.361 

Pagamento de sinistros efetuados -       946      471      933      2.808   2.334   2.339   2.419     12.249   

Sinistros Pendentes -       45        50        1.470   1.085   1.745   10.977 126.739 142.112 

2008 2009 2010 2011 Total

Montante estimado para os sinistros

No ano do aviso 1.258   5.308   5.655   19.476 

Um ano após o aviso 944      3.258   4.888   

Dois anos após o aviso 944      3.360   

Três anos após o aviso 944      
Estimativa dos sinistros na data base
 (Dezembro de 2011) 944      3.360   4.888   19.476 28.668 

Pagamentos de sinistros efetuados 944      3.279   3.239   2.368   9.830   

Sinistros Pendentes - 81        1.649   17.108 18.838 

Semestre de Aviso do Sinistro

Ano de aviso do sinistro

 
 
Risco de crédito 
Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não cumprir ou 
sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo gerar assim 
alguma perda para a Companhia. 
 
O gerenciamento de risco de crédito inclui o monitoramento de exposições ao risco de crédito 
de contrapartes individuais em relação às classificações de crédito por Companhias avaliadoras 
de riscos, tais Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s entre outras. 
 
Exposições ao crédito de resseguro 
A Companhia está exposta a concentrações de risco com retrocessionárias individuais, devido à 
natureza do mercado de resseguro e à faixa estrita de retrocessionárias que possuem 
classificações de crédito aceitáveis. A Companhia adota uma política de gerenciar as exposições 
de suas contrapartes de retrocessão, limitando as que poderão ser usadas, e o impacto do 
inadimplemento das retrocessionárias é avaliado regularmente. 
 

d. Risco de liquidez  
Forte posição de liquidez e mantida através de política de gerenciamento de liquidez para 
manter recursos financeiros suficientes para cumprir suas obrigações à medida que estas atinjam 
seu vencimento. 
 
Gerenciamento de risco de liquidez 
O gerenciamento do risco de liquidez é realizado pela Administração e tem por objetivo 
controlar os diferentes descasamentos dos prazos de liquidação de direitos e obrigações, assim 
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como a liquidez dos instrumentos financeiros utilizados na gestão das posições financeiras. O 
conhecimento e o acompanhamento desse risco são cruciais, sobretudo para habilitar a 
Companhia a liquidar as operações em tempo hábil e de modo seguro. 
 
Controle de risco de liquidez 
A Companhia tem uma política de liquidez aprovada no âmbito do Comitê de Investimentos. 
Nessa política estão definidos os níveis mínimos de liquidez a serem mantidos, assim como os 
instrumentos para gestão da liquidez em cenário normal e em cenário de crise. 
 
Exposição ao risco de liquidez 
O risco de liquidez é limitado pela reconciliação do fluxo de caixa de nossa carteira de 
investimentos com os passivos. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os 
passivos oriundos de contratos de resseguro. A qualidade dos investimentos é suficiente para 
suprir as demandas de liquidez. 
 
A administração do risco de liquidez envolve um conjunto de controles, principalmente no que 
diz respeito ao estabelecimento de limites técnicos, com permanente avaliação das posições 
assumidas e instrumentos financeiros utilizados. 
 

5 Aplicações 
Em 30 de junho de 2012 e 31 de dezembro de 2011, a Companhia possuía aplicações na 
categoria de “Títulos disponíveis para venda” e “Mantidos até o vencimento”, apresentadas 
como segue: 
 
 30/06/12 
         

 
Sem 

vencimento
Até 6 
meses

De 6 meses 
a 1 ano

Acima 
de 1 ano

Valor 
contábil

Valor de  
mercado 

Valor de 
curva

Ajuste no 
patrimônio 

líquido
  
LFT (a) - - 4.340 181.218 185.558 185.558 185.329 (229)
LTN (a) - 5.099 - - 5.099 5.099 5.099 -
Quotas de fundos de  investimentos de 
renda fixa (a) 65.407 - - - 65.407 65.407 65.407 -

Quotas de fundos de investimentos renda 
variável (c)  77.242 - - - 77.242 77.242 77.242 -

  

Total disponíveis para venda (*) 142.649 5.099 4.340 181.218 333.306 333.306 333.077 (229)

  
CDB - DPGE (b) - - 3.815 266.593 270.408 270.408 270.408 -
CDB (b)(d) - 38.358 - - 38.358 38.358 38.358 -
  

Total mantidos até o vencimento (*) - 38.358 3.815 266.593 308.766 308.766 308.766 -

  

Total aplicações 142.649 43.457 8.155 447.811 642.072 642.072 641.843 (229)

 
 31/12/11 
         

 
Sem 

vencimento
Até 6 
meses

De 6 meses 
a 1 ano

Acima 
de 1 ano

Valor 
contábil

Valor de  
mercado 

Valor de 
curva

Ajuste no 
patrimônio 

líquido
         
LFT (a) - - - 212.035 212.035 212.035 212.020 (15)
LTN (a) - - 4.858 - 4.858 4.858 4.858 -
Quotas de fundos de  investimentos de 
renda fixa (a) 82.865 - - - 82.865 82.865 82.865 -

Quotas de fundos de investimentos renda 
variável (c) 84.386 - - - 84.386 84.386 84.386 -

  

Total disponíveis para venda (*) 167.251 - 4.858 212.035 384.144 384.144 384.129 (15)
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 31/12/11 
         

 
Sem 

vencimento
Até 6 
meses

De 6 meses 
a 1 ano

Acima 
de 1 ano

Valor 
contábil

Valor de  
mercado 

Valor de 
curva

Ajuste no 
patrimônio 

líquido
         
CDB (b)(d) - - 7.020 - 7.020 7.020 7.020 -
CDB - DPGE (b) - - - 243.512 243.512 243.512 243.512 -
  

Total mantidos até o vencimento (*) - - 7.020 243.512 250.532 250.532 250.532 -

  

Total aplicações 167.251 - 11.878 455.547 634.676 634.676 634.661 (15)

 
(*) As aplicações financeiras da Companhia estão classificadas nas categorias “Títulos disponíveis 

para venda” que representam  na data base 52 % (61% em 31 de dezembro de 2011) da carteira 
de investimentos  e “Mantidos até o vencimento” representando na data base 48% (39% em 31 
de dezembro de 2011). 
 

(a) O valor de mercado dos títulos públicos federais é obtido por meio da utilização de preços 
divulgados pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais. 

 
(b) Os Certificados de depósitos bancários (CDB) foram pactuados com taxa pós-fixada que varia 

entre 102,8% e 120% do CDI (Certificado de Depósitos Interbancário) e foram registrados pelo 
seu valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. 

 
(c) Referem-se ás quotas de fundos de investimentos não exclusivos que são valorizadas pelo valor 

da quota informado pelos administradores dos fundos na data de encerramento do balanço. 

 
(d) Os Certificados de depósitos bancários (CDB) foram pactuados com taxa pré-fixada de 12,95% 

a.a. e foram registrados pelo seu valor de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. 
 

6 Créditos das operações com seguros e retrocessões 
 

a. Prêmios a receber - Resseguros 
Os prêmios a receber contemplam os prêmios de resseguro de emissão direta, a provisão para 
riscos vigentes mas não emitidos e o prêmio mínimo de contratos de excesso de danos firmados 
com seguradoras. Os prêmios de resseguro emitidos, em média são recebidos em parcela única. 
 
 30/06/12 
    

 
Prêmios 

a receber 
 Prêmios 

RVNE
Excesso  

de danos 
 Total  

Ramos    
Garantia financeira - 2 -  2 
Garantia obrigações privadas  721 1.318 -  2.039 
Garantia obrigações públicas 7.214 1.679 -  8.893 
Garantia concessões públicas - 57 -  57 
Garantia judicial 4.909 766 -  5.675 
Garantia segurado setor público 57.237 5.736 1.564   64.537 
Garantia segurado setor privado  8.348  2.582 1.279  12.209 



J. Malucelli Resseguradora S.A. 
Demonstrações financeiras intermediárias em  

30 de junho de 2012 

25 

 30/06/12 
    

 
Prêmios 

a receber 
 Prêmios 

RVNE
Excesso  

de danos 
 Total  

        
Total 78.429 12.140 2.843  93.412 
 
 31/12/11 
    

 
Prêmios 

a receber 
 Prêmios 

RVNE
Excesso  

de danos 
 Total  

Ramos    
Garantia financeira 159 3 -  162 
Garantia obrigações privadas  190 1.422 -  1.612 
Garantia obrigações públicas 7.539 1.953 -  9.492 
Garantia concessões públicas - 31 -  31 
Garantia judicial 4.423 90 -  4.513 
Garantia segurado setor público 50.442 4.730 3.127  58.299 
Garantia segurado setor privado 4.192 2.025 2.559  8.776 
        
Total 66.945 10.254 5.686  82.885 
 

b. Prêmios a receber - resseguros por vencimento 
 

 2012 2011 
Vencidos  
Entre 1 e 30 dias 30.490 208 
Entre 31 e 60 dias 133 25 
Entre 61 e 180 dias 1.742 414 
Entre 181 e 365 dias 688 10 
Acima de 365 dias 1.138 1.058 
  
Total vencidos 34.181 1.715 
  
A vencer  
Entre 1 e 30 dias 311 834 
Entre 31 e 60 dias 2.496 20.477 
Entre 61 e 180 dias 20.035 27.022 
Entre 181 e 365 dias 4.312 5.393 
Acima de 365 dias 17.094 11.504 
  
Total a vencer 44.248 65.230 
  
Total vencidos e a vencer 78.429 66.945 

 

c. Outros Créditos operacionais 
 

 2012  2011
   
Participação nos lucros de retrocessão cedida  7.035  12.515
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Refere-se à participação nos lucros a receber sobre contratos de prêmio de retrocessão cedido, 
calculada mensalmente e recebida anualmente. 
 

7 Ativos de retrocessão - provisões técnicas – circulante e não circulante 
Os ativos de retrocessão referem-se aos prêmios de retrocessões diferidos que são constituídos 
pelo valor dos prêmios cedidos em retrocessão, correspondente ao período restante de cobertura 
do risco, por saldos de recuperação de sinistros do ramo garantia e provisão de sinistros 
ocorridos mas não avisados do ramo crédito doméstico - risco comercial. 
 

a. Despesas de retrocessão diferidas 
 

 30/06/12 
  

Ramos PPNG RCD  
PPNG 

Líquida

Garantia financeira 15 (5)  10
Garantia obrigações privadas 15.732 (5.102)  10.630
Garantia obrigações públicas 26.323 (9.581)  16.742
Garantia concessões públicas 876 (315)  561
Garantia judicial 10.886 (3.549)  7.337
Garantia segurado setor público 80.847 (28.036)  52.811
Garantia segurado setor privado 28.775 (9.896)  18.879
   
Sub-total 164.842 (56.484)  106.970
   
Contrato de retrocessão – garantia de excesso de danos    1.388
   
Total   108.358
 
 31/12/11 
  

Ramos PPNG RCD  
PPNG 

Líquida

Garantia financeira 192 (65)  127 
Garantia obrigações privadas 21.154 (7.118)  14.036 
Garantia obrigações públicas 34.876 (12.720)  22.156 
Garantia concessões públicas 1.276 (478)  798 
Garantia judicial 14.349 (4.852)  9.497 
Garantia segurado setor público 80.174 (29.521)  50.653 
Garantia segurado setor privado 28.663 (10.177)  18.486 

Sub-total 180.684 (64.931)  115.753
   
Contrato de retrocessão – garantia de excesso de danos   5.335
   
Total   121.088
 



J. Malucelli Resseguradora S.A. 
Demonstrações financeiras intermediárias em  

30 de junho de 2012 

27 

 

b. Sinistros pendentes de pagamento/IBNR 
 
 2012  2011
   
Sinistros pendentes de pagamentos 135.401  14.308
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados     8.313     7.072
   
Total 143.714  21.380
 

8 Custos de Aquisição diferidos - circulante e não circulante 
As despesas de comercialização são diferidas e amortizadas de acordo com o prazo de vigência 
das apólices. 
 

a. Despesas de comercialização diferidas de resseguros 
 
Ramos 2012  2011
   
Garantia financeira 11   73 
Garantia obrigações privadas  5.088  7.183 
Garantia obrigações públicas 8.889  12.014 
Garantia concessões públicas 295  448 
Garantia judicial 3.774  5.290 
Garantia segurado setor público 29.477  29.030 
Garantia segurado setor privado 10.498  10.568 
   
Total 58.032  64.606
 

9 Títulos e créditos a receber 
 

a. Créditos tributários 
 
 2012 2011 
  
Créditos  tributários - Imposto de renda  
Imposto de renda a compensar  689 64 
Antecipação de imposto de renda 7.644 - 
  
Créditos tributários - Contribuição social   
Contribuição social a compensar  34 2 
Antecipação de contribuição social 4.373 - 
  
Créditos tributários - PIS e COFINS  
COFINS a compensar (a.1) 1.078 1.078 
PIS a compensar (a.1)            175            175 
  
Total        13.993       1.319 
 

(a.1) O saldo representa créditos decorrentes de recolhimentos realizados a maior em períodos 
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anteriores, identificados e levantados extemporaneamente no primeiro semestre de 2012. A 
realização dos créditos dar-se-ão por pedido de compensação administrativa, com débitos das 
próprias contribuições. 
 

10 Imobilizado 
O ativo imobilizado compreende equipamentos, móveis, maquinas e utensílios utilizados na 
condução dos negócios da Companhia. 
 
  30/06/12 

 
Taxa de 

depreciação 
anual

1º de 
janeiro  Adições  Alienações   Depreciação  30 de junho

    
Equipamentos de informática 20% 29 - -  (4) 25
Móveis, máquinas e utensílios 10% 47 - -  (3) 44
Telecomunicações 10% 2 - -  - 2
Outras imobilizações 7 - (7)  - 0
    
Total 85 - (7)  (7) 71

 
   31/12/11 

 
Taxa de 

depreciação 
anual

1º de 
janeiro  Adições  Alienações   Depreciação  

31 de 
dezembro

   
Equipamentos de informática 20% 39 - -  (10) 29
Móveis, máquinas e utensílios 10% 59 - (5)  (7) 47
Telecomunicações 10% 3 - -  (1) 2
Outras imobilizações 7 - -  - 7
   
Total 108 - (5)  (18) 85

 

11 Intangível 
O ativo intangível compreende softwares utilizados na condução dos negócios da Companhia.  
 
 30/06/12 
  

 
Taxa de 

depreciação anual
Custo na 
aquisição

Amortização 
do bem  Valor contábil

  
Software 20% 403 (101)  302
Marcas e patentes 1 -  1
  
Total 404 (101)  303

 
 31/12/11 
  

 
Taxa de 

depreciação anual
Custo na 
aquisição

Amortização 
do bem  Valor contábil

       
Software 20% 403 (61)  342
Marcas e patentes 1 -  1
  
Total 404 (61)  343
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12 Contas a pagar 
 

2012 2011 

Obrigações a pagar 

Fornecedores 3 - 
Honorários, remunerações e gratificações a pagar 197 566 
Total 200 566 
  
  
Impostos e encargos sociais a recolher 

Imposto de renda retido de funcionários 22 26 
Imposto de renda retido de terceiros 2 1 
Contribuições previdenciárias 25 29 
Contribuições para o FGTS 2 2 
Outros impostos e encargos sociais 4 6 
Total 55 64 
  
  
Encargos trabalhistas 

Décimo terceiro salário a pagar 13 - 
Férias a pagar 44 25 
Outros encargos 1 - 
Total 58 25 
  
  
Impostos e contribuições 

Imposto de renda 9.905 2.217 
Contribuição social 5.926 1.554 
COFINS 193 25 
 PIS  31 4  
Total 16.055 3.800 

Outras contas a pagar 239 741 

Total 16.607 5.196 
 

13 Débitos de operações com resseguros e retrocessões – circulante e não 
circulante 
 

a. Operações com retrocessionárias 
Referem-se aos prêmios de retrocessão cedidos, a provisão para riscos vigentes mas não 
emitidos e o prêmio mínimo de contratos de excesso de danos firmados com retrocessionárias.  
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 30/06/12 
   

 
Prêmios de 

Retrocessão  
 Prêmios 

RVNE
Excesso  

de danos  Total 
Ramos   
Garantia financeira - 1 -  1
Garantia obrigações privadas  150 1.082 -  1.232
Garantia obrigações públicas 2.170 1.434 -  3.604
Garantia concessões públicas - 48 -  48
Garantia judicial 1.132 593 -  1.725
Garantia segurado setor público 15.078 4.403 1.100  20.581
Garantia segurado setor privado 1.256 1.980 328  3.564
   
Sub-total 19.786  9.541 1.428  30.755
   
Resseguro a liquidar   164
   
Total   30.919

 
 31/12/11 
   

 
Prêmios de 

Retrocessão  
 Prêmios 

RVNE
Excesso  

de danos  Total 
Ramos   
Garantia financeira 79 2 -  81
Garantia obrigações privadas 142 954 -  1.096
Garantia obrigações públicas 3.486 1.469 -  4.955
Garantia concessões públicas - 28 -  28
Garantia judicial 1.643 77 -  1.720
Garantia segurado setor público 25.839 3.248 3.393  32.480
Garantia segurado setor privado 1.538 1.224 3.009  5.771

Total 32.727 7.002 6.402  46.131
 

b. Comissões de resseguros 
 

 2012  2011
Ramos  
Garantia financeira -  44
Garantia obrigações privadas  214  76
Garantia obrigações públicas 2.525  2.293
Garantia judicial 1.573  1.318
Garantia segurado setor público 17.932  15.033
Garantia segurado setor privado 2.624  1.317
  
Total 24.868  20.081
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c. Outros débitos operacionais 
Refere-se à participação nos lucros a pagar sobre prêmio de resseguro emitido, estimada 
mensalmente e paga anualmente conforme contrato, no montante de R$ 19.399 em 30 de junho 
de 2012 (R$ 12.482 em 31 de dezembro de 2011). 
 

14 Provisões técnicas - resseguradoras – Circulante e não circulante 
 

a. Provisão de prêmios não ganhos (PPNG) 
 
 2012  2011
Ramos   
Garantia financeira 38  249
Garantia obrigações privadas  19.155  26.195
Garantia obrigações públicas 30.836  41.594
Garantia concessões públicas 1.039  1.515
Garantia judicial 14.064  18.848
Garantia segurado setor público 105.321  100.764
Garantia segurado setor privado 37.522  37.287
   
Sub-total 207.975  226.452
   
Contrato de resseguro - garantia de excesso de danos -  4.738
   
Total 207.975  231.190

 
b. Provisão de sinistros a liquidar (PSL) 

 
 2012  2011

Ramos   
Garantia obrigações privadas  9.349  10.411
Garantia obrigações públicas 116.714  1.052
Garantia judicial 13.075  36
Crédito interno 457  6.973
Garantia segurado setor publico 1.516  243
Garantia segurado setor privado 1.001  123
   
Total 142.112  18.838

 
A provisão de sinistros a liquidar contempla sinistros avisados em processo de regulação, 
sendo que a parte a recuperar da retrocessionária, encontra-se no Ativo. 
 

c. Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) 
 

 30/06/12  31/12/11

Ramos   
Crédito doméstico risco comercial 8.313  7.072
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15 Garantia das provisões técnicas 
 
 2012  2011
Provisões técnicas de resseguros e retrocessões   
Provisão de prêmios não ganhos  207.975  231.190
Provisão de sinistros a liquidar  142.112  18.838
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados  8.313  7.072

   
Total  358.400  257.100

   
Recuperação de sinistros  (135.401)  (14.308)
Prêmios de retrocessão diferidos (164.842)  (186.019)
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (8.313)  (7.072)

   
Total (308.556)  (207.399)

   
Total a ser coberto 49.844  49.701

   
Composição dos ativos vinculados   
Títulos de renda fixa - Públicos 18.739  13.103
Certificados de depósitos bancários 72.549  55.504
   
Total 91.288  68.607
   
Suficiência de cobertura  41.444  18.906

 

16 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em 30 de junho de 2012, é 
de R$562.113 (em dezembro de 2011 R$562.113) dividido em 473.650.441 ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal (473.650.441 ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, em 2011) pertencente a acionistas domiciliados no país. Em 17 de junho de 2011 em 
Assembléia Geral Extraordinária foi aprovado pelos acionistas o aumento do capital social no 
montante de R$492.113 que passou de R$70.000 para R$562.113 e foi homologado pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP em 25 de abril de 2012 por meio da Portaria  
nº. 4554. 
 

b. Reservas de lucros 
A reserva legal é constituída ao final de cada exercício na forma prevista na legislação societária 
brasileira, pela parcela de 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social. 
 
A Companhia constituiu a reserva estatutária de retenção de lucros, registrada na rubrica “ 
Outras reservas de lucros” com os lucros acumulados do exercício, após as destinações legais. 
De acordo com o estatuto social da Companhia, a proposta da Administração para destinação do 
lucro líquido do exercício é levada à aprovação pela Assembleia Geral. 
 

c. Dividendos 
Aos acionistas estão assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido ajustado na 
forma prevista na legislação societária brasileira. Em 7 de Junho de 2011 em reunião do 
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Conselho de Administração foi aprovado pelos conselheiros a distribuição de dividendos no 
valor de R$ 27.100 já destacados no balanço da Companhia na conta reservas de lucros. O valor 
foi pago para o acionista J. Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. em 17 de 
junho de 2011. 
 
Em 30 de Março de 2012 em reunião do Conselho de Administração foi aprovado pelos 
conselheiros a distribuição de dividendos no valor de R$ 6.027 já destacados no balanço da 
Companhia na conta reservas de lucros. O valor foi pago para o acionista J. Malucelli 
Participações em Seguros e Resseguros S.A. em 30 de março de 2012. 
 

17 Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado, margem de 
solvência e suficiência de capital 
 
 2012  2011
   
Patrimônio líquido 615.861  598.343
(-) Ativo intangível (303)  (343)
(-) Obras de arte           (7)              -
   
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 615.551  598.000
   
Margem de Solvência: 
Prêmio retido anual - últimos 12 meses (I) 6.931  7.031
   
Capital base  60.000  60.000
Capital adicional baseado no risco de subscrição  7.680  7.765
Capital adicional baseado no risco de crédito     28.415    28.724
   
Soma do Capital base com o Capital adicional (II) 96.065  96.489
   
Capital mínimo requerido (CMR) - maior entre (I) e (II) 96.065  96.489
   
Suficiência de capital (PLA-CMR) 519.456  501.511

 

18 Detalhamento das contas do resultado 
 
Principais ramos de atuação 
 

a. Prêmios ganhos (bruto de retrocessão) 
 

 Junho/2012  Junho/2011 
Ramos    
Garantia financeira 212  801 
Garantia obrigações privadas  7.901  7.285 
Garantia obrigações públicas 11.133  26.092 
Garantia concessões públicas 512  4.851 
Crédito interno 10.492  12.336 
Garantia judicial 6.028  7.189 
Garantia segurado setor público 40.552  9.209 
Garantia segurado setor privado 13.477  4.580 
    
Total 90.307  72.343 
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b. Sinistralidade (sinistros ocorridos sobre o prêmio ganho brutos de retrocessão) 
 
 Junho/2012  Junho/2011 
   

Ramos 
Sinistros

 ocorridos

% sobre o 
prêmio 
ganho

Sinistros 
 ocorridos 

 % sobre o
 prêmio

ganho
Garantia obrigações privadas  1.084 14 943  13
Garantia obrigações públicas (115.981) 1.042 (1.771)  7
Garantia concessões públicas - - (21)  -
Crédito interno (8.649) 82 (6.457)  52
Garantia judicial (408) 7 (29)  -
Garantia segurado setor publico (1.273) 3 -  -
Garantia segurado setor privado      (878) 7        (73)  2
   
Total (126.105) 140 (7.408)  10

 
c. Custo de aquisição 

 
Despesas de comercialização com resseguros 
 
 Junho/2012  Junho/2011 
   

 Comissão

% sobre o
 prêmio
emitido 
líquido Comissão 

 % sobre o
 prêmio
emitido 
líquido

   
Garantia financeira - - (1)  34
Garantia obrigações privadas  (222) 20 427  31
Garantia obrigações públicas (125) 4 699  41
Garantia concessões públicas - - 314  29
Credito interno (2.123) 20 1.316  30
Garantia judicial (161) 12 (1.397)  19
Garantia segurado setor público (11.679) 12 (17.380)  27
Garantia segurado setor privado (3.309)      24 (9.263)        25 
   
Total (17.619) 14 (25.285)  25

A variação das despesas de comercialização diferidas em 2012 apresentou um saldo devedor de 
R$6.574 (e credor de R$6.003 em 2011). 

 
d. Outras receitas operacionais 

 
 Junho/2012  Junho/2011
   
Adicional de fracionamento - Prêmios emitidos (27)  97
   
Total     (27)     97
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e. Outras despesas operacionais 
 
 Junho/2012  Junho/2011
 
Participação nos lucros sobre prêmios de resseguros emitidos (6.916)  (7.682)
Despesas com cobrança (39)  -
   
Total (6.955)  (7.682)

 
f. Resultado com retrocessão 

 
 Junho/2012  Junho/2011
   
Prêmios cedidos em retrocessão (56.113)  (83.075)
Variação das despesas de retrocessão (15.304)  24.680
Recuperação de sinistros ocorridos  124.347  6.878
Recuperação dos custos de aquisição  14.519  24.445
Variação das receitas de comercialização diferidas  8.446  (6.410)
Outras receitas com operações de retrocessão 7.366  6.729
Outras despesas com operações de retrocessão      (164)               -
   
Total (83.097)  (26.753)

 
Prêmios cedidos em retrocessão 
 
 Junho/2012  Junho/2011
Ramos   
Garantia financeira 60  7
Garantia obrigações privadas  (1.479)  756
Garantia obrigações públicas (570)  2.533
Garantia concessões públicas (50)  1.036
Crédito interno (10.489)  (7.218)
Garantia judicial (883)  3.507
Garantia segurado setor público (33.441)  (52.904)
Garantia segurado setor privado (9.261)  (30.792)
   
Total (56.113)  (83.075)

 
Variação das despesas de retrocessão - Provisão de prêmio não ganho 
 
 Junho/2012  Junho/2011
Ramos   
   Garantia financeira (176)  (592)
   Garantia obrigações privadas  (4.589)  (6.214)
   Garantia obrigações públicas (7.341)  (22.500)
   Garantia concessões públicas (381)  (5.367)
   Crédito interno -  30
   Garantia judicial (3.400)  (13.833)
   Garantia segurado setor público 1.590  45.888
   Garantia segurado setor privado (1.007)  27.268
   
Total (15.304)  24.680
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Recuperação de sinistros ocorridos  
O percentual de sinistralidade está calculado utilizando-se a recuperação sinistros ocorridos 
sobre o valor dos prêmios cedidos em retrocessão, líquidos das variações das despesas de 
retrocessão (PPNG). 
 

 Junho/2012  Junho/2011 
       

Ramos 

Recup. 
Sinistros

 ocorridos

% sobre o
 prêmio

retrocessão

Recup. 
Sinistros

 ocorridos

 % sobre o
 prêmio

retrocessão
  
Garantia obrigações privadas  (724) 12 (574)  76
Garantia obrigações públicas 115.221 1.456 872  34
Garantia concessões públicas - - 11  1
Credito interno 8.639 82 6.523  90
Garantia judicial 168 4 16  -
Garantia segurado setor publico 672 2 -  -
Garantia segurado setor privado         371 4      30  -
  
Total 124.347 174 6.878  8

 
Recuperação dos custos de aquisição  
 
Receitas de comercialização com retrocessão 
 

 Junho/2012 Junho/2011 
       

 Comissão

% sobre o
 prêmio

retrocessão Comissão 

 % sobre o
 prêmio

retrocessão
   
Garantia financeira  - - (3)  134
Garantia obrigações privadas  148 10 (302)  22
Garantia obrigações públicas (332) 58 (949)  55
Garantia concessões públicas - - (371)  34
Crédito interno 2.644 25 1.198  28
Garantia judicial 221 25 1.755  24
Garantia segurado setor público 9.244 28 14.260  22
Garantia segurado setor privado 2.594 28   8.857  24
   
Total 14.519 26 24.445  24

 
A variação das receitas de comercialização diferidas em 2012 apresentou um saldo credor de  
R$ 8.446 (e devedor de R$ 6.410 em 2011). 
 
Outras receitas com operações de retrocessão  
 

 Junho/2012  Junho/2011
   
Participação nos lucros de retrocessão  7.366  6.729
   
Total 7.366  6.729

 



J. Malucelli Resseguradora S.A. 
Demonstrações financeiras intermediárias em  

30 de junho de 2012 

37 

Salvados e ressarcimentos ao retrocessionário 
 
 Junho/2012  Junho/2011
   
Ressarcimentos (164)  -
   
Total (164)  -
 

g. Despesas administrativas 
 
 Junho/2012  Junho/2011 
    
Pessoal próprio  (976)  (1.007) 
Serviços de terceiros  (1.586)  (7.109) 
Localização e funcionamento (408)  (311) 
Publicidade e propaganda  (85)  (95) 
Despesas com publicações  (28)  (19) 
Donativos e contribuições      (12)     (38) 
    
Total (3.095)  (8.579) 
 

h. Despesa com tributos  
 

 Junho/2012  Junho/2011
   
Impostos federais (309)  (467)
Impostos municipais  -  (2)
Contribuições para a COFINS (994)  (479)
Contribuições para o PIS (162)  (78)
Taxa de fiscalização    (194)     (194)
   
Total (1.659)  (1.220)
 

i. Receitas financeiras 
 
 Junho/2012  Junho/2011

Títulos de renda fixa 23.688  7.852
Receitas financeiras com operações de resseguros 185  -
Com fundos de investimentos 4.660  1.897
Receitas financeiras eventuais        35         2
   
Total 28.568  9.751

 

j. Despesas financeiras 
 

 Junho/2012  Junho/2011
   
Despesas financeiras com retrocessão (121)  -
Despesas financeiras de encargos sobre tributos (18)  -
Despesas com impostos e contribuições sobre transações financeiras (89)  (199)
Despesas financeiras eventuais       (9)         -
   
Total (237)  (199)
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19 Imposto de renda e contribuição social 
 

Imposto de renda e contribuição social incidentes sobre as operações do semestre 
 

 Junho/2012  Junho/2011 

Resultado antes da tributação sobre o lucro e após as participações no lucro 39.504  10.518 
 
Encargos do imposto de renda à alíquota de 25% e da contribuição social à alíquota 
de 15% (15.802) (4.207)
 
Exclusões (adições) permanentes 
Outras    (29)    (224)
 
Imposto de renda e contribuição social devidos 
sobre o resultado do semestre (15.831) (4.431)

 

20 Transações com partes relacionadas 
A Companhia efetuou operações com partes relacionadas pertencentes ao Grupo J. Malucelli. 
Os principais saldos na data do balanço, bem como as receitas (despesas) do exercício, estão 
apresentados a seguir: 
 
Ativo 30/06/12  31/12/11

 
Controladoras  
Paraná Banco S.A.  
Saldo em conta corrente  71  11

 
Ligada  
J. Malucelli Seguradora S.A.  
Prêmios de resseguros a receber 77.480  66.065
Contrato de excesso de danos  2.843  5.686

 
Total 80.394  71.762
   
Passivo   

 
Controladoras  
Paraná Banco S.A.  
Taxa administrativa investimentos 91  89

 
J. Malucelli Part. Seguros e Resseguros S.A.  
Participação nos lucros -  464

 
Ligada  
J. Malucelli Seguradora S.A.  
Sinistro de resseguro a liquidar  129.132  11.960
Participação nos lucros - contratos de resseguros a pagar 19.399  12.483
Provisões técnicas - resseguro  137.441  157.489
Comissões de resseguros a pagar 24.558  19.787
Prêmios de resseguro a restituir 2.649  74

 
Total 313.270  202.346
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Receitas Despesas 
 

Demonstrações de resultados  30/06/12 31/12/11 30/06/12  31/12/11
 

Controladoras  
Paraná Banco S.A.  
Taxa administrativa investimentos - - 98  -
J. Malucelli Part. Seguros e Resseguros S.A.  
Ressarcimento de despesas administrativas 408 - 1.860  1.883

 
Ligadas  
Porto de Cima Participações e Serviços S.A.  
Ressarcimento de despesas administrativas - - 211  156
Sport Club Corinthians Paranaense S.A.  
Patrocínio - - 30  20

 
J. Malucelli Seguradora S.A.  
Sinistro de resseguro  - - 118.157  891
Participação nos lucros - contratos de resseguros a receber - - 6.916  2.177
Provisões técnicas - resseguro  21.824 6.090 6.527  16.504
Premios de resseguros liquidos 50.842 79.662 14.929  9.066
Contrato de excesso de danos  4.752 15.253 -  11.788
Ressarcimento de despesas administrativas - - 2  5

 
Total 77.826 101.005 148.730  42.490

 
Remuneração dos administradores 
Aos administradores foi pago a título de remuneração o valor total de R$ 582 (R$ 584 em 
2011), sendo que foi registrado no resultado do semestre na rubrica de “Despesas 
administrativas - “Honorários da diretoria”. Aos Administradores também é destinado, a título 
de remuneração variável, o montante de 1% do lucro líquido, após a constituição da reserva 
especial para dividendos, a serem pagos semestralmente. Tal despesa é registrada no resultado 
do semestre na rubrica “Participações sobre o resultado”, em 30 de junho de 2012, o saldo dessa 
despesa era de R$ 166 (R$ 524 em 2011). 
 

21 Outras informações 
 

a. Participação dos funcionários nos resultados 
A Companhia possui programa de participação nos resultados para seus funcionários sendo 
destinados 7,5% do lucro líquido de cada semestre, limitado a dois salários por ano para cada 
funcionário, pagos conforme previsto no “Acordo Coletivo de Trabalho Específico sobre a 
Participação dos Empregados, nos Lucros e Resultados da J. Malucelli Resseguradora S.A.”. 
Tais despesas são registradas no resultado do exercício na rubrica “Participações sobre o 
resultado”, em 30 de junho de 2012 o saldo dessa despesa é de R$31 (R$26 em 2011).  
 

b. Plano de aposentadoria complementar 
A Companhia é patrocinadora de um plano de aposentadoria complementar para os seus 
funcionários, que aderiram ao referido plano, na modalidade de contribuição definida, no regime 
financeiro de capitalização. A Companhia é responsável por custear somente as despesas 
administrativas e os custos relativos ao prêmio de seguro de benefícios de morte e invalidez dos 
participantes. As contribuições, em 30 de junho de 2012, totalizaram R$3 (R$ 5 em 2011). As 
contribuições relativas à acumulação das obrigações do plano são inteiramente custeadas pelos 
participantes. 
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c. Instrumentos financeiros derivativos 
Durante os semestres findos em 2012 e 2011 a Companhia não realizou operações envolvendo 
instrumentos financeiros derivativos. 
 

d. Caixa e equivalentes de caixa 
Os saldos de caixa e equivalentes de caixa apresentados nas demonstrações dos fluxos de caixa 
são compostos por: 
 
 Junho/2012   Junho/2011 
No início do semestre   
Disponibilidades 503  75
Fundos de investimento (nota explicativa 5)  82.865  9.043
   
Total 83.368  9.118
   
No final do semestre:   
Disponibilidades 148   37
CDB 30.900  -
   
Fundos de investimento (nota explicativa 5) 65.407   103.859 
   
Total 96.455  103.896
 
 

*          *          * 
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