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Relatório da Administração 

 
Senhores Acionistas, 
 
Em cumprimento às disposições legais vigentes, submetemos a apreciação de V.Sas. as demonstrações 
contábeis referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2013, apresentado na forma da legislação vigente, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. 
 
A Companhia Excelsior de Seguros agradece aos seus acionistas o apoio recebido e a confiança depositada 
na Administração da Sociedade. Agradece ainda aos segurados e corretores a preferência com que 
distinguiram os produtos da Seguradora e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, pelo apoio 
recebido, bem como a toda equipe de funcionários e colaboradores, que contribuíram diretamente para o bom 
desempenho da Companhia. 
 
Desempenho das Operações 
 
A Companhia Excelsior de Seguros é uma seguradora com atuação em todo o território nacional, sendo a 
única operacionalmente ativa a ter sua matriz na região Nordeste. Os prêmios ganhos apresentaram uma 
redução de 2%, passando de R$75.071.806 no semestre findo em 30 de junho de 2012, para R$73.338.194, 
no semestre atual. Por sua vez, os sinistros retidos passaram de R$46.782.457, no semestre findo em 30 de 
junho de 2012, para R$50.772.119, no semestre atual. Consequentemente, o índice de sinistralidade passou 
de 62,32% no semestre findo em 30 em junho de 2012 para 69,23%, no semestre atual. 
 
Provisões Técnicas 
 
As provisões técnicas estão compostas da seguinte forma: 
 

30/06/2013 31/12/2012

Provisão de prêmios não ganhos        34.698.786        36.343.789 
Provisão de sinistros liquidar        68.198.063        63.969.301 
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados        58.923.683        53.851.883 
Outras provisões          3.079.619          3.167.246 

164.900.151 157.332.219

 
 
Tais provisões estão garantidas por bens e direitos creditórios atualizados em R$ 124.119.976, 
(R$123.598.458 em dezembro de 2012). 
 
Custo de Aquisição 
 
Os custos de aquisição montaram a R$6.899.724 (R$10.622.340 em 30 de junho de 2012) e representaram 
9,61% (13,71% em junho de 2012) em relação aos prêmios emitidos. 



 

 

 
Despesas Administrativas 
 
Composta pelo valor de R$13.518.686 (R$12.975.971 em junho 2012) e representaram 18,83% (16,75% em 
junho de 2012) em relação aos prêmios emitidos. 
 
Perspectivas 
 
A administração da Sociedade vem desenvolvendo ações visando à oferta de novos produtos em todo 
território nacional onde são esperados prêmios anuais de R$174.646.308 das carteiras do Seguro Imobiliário, 
Multiriscos, Responsabilidade Civil Profissional Médico, DPVAT, Garantia e Aeronáutico, que se 
apresentam extremamente promissoras em termos de aumento no volume de produção retida, o que poderá 
contribuir para resultados positivos futuros. 
 
Agradecimentos 
 
Agradecemos a confiança e apoio recebidos dos clientes, corretores, órgãos oficiais e funcionários que 
contribuíram para que nossos objetivos pudessem ser alcançados. 
 
 
Recife (PE), 23 de agosto de 2013. 
 
 
A Diretoria 
 
 
Assinaturas do Balanço: 
 
Presidente do Conselho de Administração Luciano Caldas Bivar 

Diretor Presidente: Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti 

Diretor Executivo: Ari Coifman 

Diretor Executivo: George Ricardo Martins de Souza 

Diretor Executivo: José Tupinambá Coelho 

Diretor Executivo: Oldemar de Souza Ferandes 

Diretor Executivo: Sérgio de Petribú Bivar 

Contador: Rui Pereira de Sousa (Contador CRC RJ-038453/O-5 T-PE) 

Atuário: Sérgio José Leonardi (MIBA 411) 

 
  
 



 

 

 
 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
 
Ilmos. Srs. 
Diretores e Acionistas da 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 
Recife - PE 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (“Seguradora”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 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. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A Administração da Seguradora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis 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 contábeis 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 contábeis. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, 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 contábeis da Seguradora 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 
Seguradora. 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 contábeis tomadas em conjunto. 
 



 

 

 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
com ressalva. 
 
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis 
 
A Companhia encontra-se em processo de conciliação do seu saldo de “Prêmios e emolumentos recebidos”, 
que faz parte do grupo “Depósito de terceiros” (passivo circulante). Não pudemos nos satisfazer quanto à 
adequação deste saldo por meio de outros procedimentos de auditoria. 
 
Opinião com ressalva 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto mencionado no parágrafo “Base para opinião com ressalva 
sobre as demonstrações contábeis”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA EXCELSIOR DE 
SEGUROS em 30 de junho de 2013, 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. 
 
Ênfase 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 37, a Companhia não implementou a Orientação COASO n° 
001/2013, que instrui a sociedade quanto ao procedimento a ser adotado para o atendimento ao disposto no § 
1°, Artigo 8°, Anexo I, da Circular SUSEP 464/2013. A referida circular institui que “para os produtos de 
risco, o fato gerador da receita é a emissão da apólice/certificado/endosso ou a vigência do risco para os casos 
em que o risco se inicia antes da sua emissão”. A Administração da Sociedade entende que a inobservância 
do assunto mencionado não gera impactos relevantes sobre as demonstrações contábeis da Companhia. 
 
 
Rio de Janeiro (RJ), 23 de agosto de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mário Vieira Lopes  Eliel Torres da Mota 
Contador - CRC-RJ-60.611/O  Contador - CRC-PE-025592/O-0 
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Ativo 2013 2012

Circulante 233.672.140        227.326.372        
Disponível 7.100.593            6.777.142            

Caixa e bancos 7.100.593            6.777.142            
Aplicações 116.276.508        113.133.047        

Créditos das operações com seguros e resseguros 30.819.627          32.452.781          
Prêmios a receber 26.927.761          29.016.740          
Operações com seguradoras 316.835               316.835               
Operações com resseguradoras 3.575.031            3.119.206            

Outros créditos operacionais 29.685.774          13.281.449          
Ativos de resseguros e retrocessão - Provisões Técnicas 40.191.914          36.062.693          
Títulos e créditos a receber 4.717.531            20.688.195          

Títulos e créditos a receber 1.213.430            1.801.730            
Créditos tributários e previdenciários 45.079                 9.411                   
Outros créditos 3.459.022            18.877.054          

 Custos de aquisição diferidos 4.880.193            4.931.065            
Seguros 4.880.193            4.931.065            

Ativo não circulante 6.291.261            6.493.063            
Realizável a longo prazo 2.869.962            3.092.954            

Aplicações 126.720               124.713               
Títulos e créditos a receber 2.653.242            2.878.241            

 Depósitos judiciais e fiscais 2.653.242            2.878.241            
Outros Valores e Bens 90.000                 90.000                 

Investimentos 1.645.920            1.695.130            
Imóveis destinados à Renda 1.494.943            1.544.153            
Outros investimentos 150.977               150.977               

Imobilizado 1.736.092            1.669.420            

Imóveis de uso próprio 1.092.903            1.143.326            
Bens móveis 632.965               510.457               

Outras Imobilizações 10.224                 15.637                 
Intangível 39.287                 35.559                 

Outros intangíveis 39.287                 35.559                 

Total do ativo 239.963.401        233.819.435        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Balanços Patrimoniais

Em 30 de Junho 2013 e 31 de Dezembro de 2012 

(Em Reais)

 



 

 

Passivo 2013 2012

Circulante 193.805.293         186.395.554         
Contas a pagar 10.186.266           6.657.365             

Obrigações a pagar 3.556.173             3.734.465             
Impostos e encargos sociais a recolher 1.066.517             1.100.246             
Encargos trabalhistas 669.329                517.257                
Impostos e contribuições 1.375.673             470.363                
Outras contas a pagar 3.518.574             835.034                

Débitos de operações com seguros e resseguros 15.261.929           21.699.260           
Prêmios a restituir -                        4.949                    
Operações com seguradoras 155.617                582.868                
Operações com resseguradoras 8.334.790             14.183.980           
Corretores de seguros e resseguros 3.788.252             4.572.870             
Outros débitos operacionais 2.983.270             2.354.593             

Depósitos de terceiros 3.456.947             706.710                
Provisões técnicas – Seguros 164.900.151         157.332.219         

Danos 164.599.714         157.079.904         
Pessoas 300.437                252.315                

Passivo não circulante 903.717                2.090.381             
Contas a pagar 498.106                1.684.770             

Tributos diferidos 403.106                1.684.770             
Outras Contas a Pagar 95.000                  -                        

Débitos das operações com seguros e resseguros 10.120                  10.120                  
Corretores de serguros e resseguros 10.120                  10.120                  

Outros débitos 395.491                395.491                
Provisões judiciais 395.491                395.491                

Patrimônio líquido 45.254.391           45.333.500           
Capital social 35.411.945           33.151.945           
Aumento/redução de capital (em aprovação) -                        2.260.000             
Reservas de reavaliação 594.012                883.740                
Reserva de lucros 9.090.696             4.868.937             
Lucros acumulados 1.320.327             4.221.759             
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários (1.162.589)            (52.881)                 

Total do passivo 239.963.401         233.819.435         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Balanços Patrimoniais

Em 30 de Junho 2013 e 31 de Dezembro de 2012 

(Em Reais)

 



 

 

2013 2012

Prêmios Emitidos 71.789.693      77.459.869      
(+/-) Variações das provisões técnicas de prêmios 1.548.501        (2.388.063)       
(=) Prêmios ganhos 73.338.194      75.071.806      
(+) Receitas com emissão de apólices 1.062.064        573.279           
(-) Sinistros ocorridos (50.772.119)     (46.782.457)     
(-) Custo de aquisição (6.899.724)       (10.622.340)     
(+) Outras receitas e despesas operacionais 478.510           (2.045.849)       
(+) Resultado com resseguro (1.449.213)       (3.006.110)       

(+) Receitas com resseguro 11.633.068      10.799.339      
(-) Despesas com resseguro (13.082.281)     (13.805.449)     

(-) Despesas administrativas (13.518.686)     (12.975.971)     
(-) Despesas com tributos (1.933.958)       (2.428.667)       
(+) Resultado Financeiro 1.102.051        3.837.349        
(+) Resultado patrimonial 207.321           226.360           
(=) Resultado operacional 1.614.440        1.847.400        
(+) Ganhos com ativos não correntes -                   127                  
(=) Resultado antes dos impostos e participações 1.614.440        1.847.527        
(-) Imposto de renda (218.561)          (589.519)          
(-) Contribuição social 47.893             (361.610)          
(-) Participações sobre o lucro (166.037)          (266.765)          

(=) Lucro líquido 1.277.735        629.633           
 
(:) Quantidade de ações 4.292.137.419 4.060.084.552 

(=) Lucro líquido por ação 0,000298 0,000155

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Demonstrações de Resultados

Semestres Findos em 30 de junho de 2013 e 2012

(Em Reais)

 



 

 

2013 2012

Lucro líquido do semestre 1.277.735        629.633           

Outros componentes do resultado abrangente
Realização líquida da reserva de reavaliação (247.136)          12.778             
Ajuste a valor justo de aplicações (1.109.708)       (174.281)          

Total do resultado abrangente do semestre (79.109)            468.130           

 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Demonstrações de Resultados Abrangentes

Semestres Findos em 30 de junho de 2013 e 2012

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.  



 

 

Capital social

Aumento de 
Capital em 
Aprovação

Reserva de 
reavaliação Reserva legal

Outras reservas de 
lucros

Ajustes com 
Títulos e Valores 

Mobiliarios

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total

 Saldos em 1ᵒ de janeiro de 2012            33.151.945             2.260.000                 943.368                           -                    4.685.276               (191.125)                           -              40.849.464 
   

 Reserva de reavaliação 
 Realização,  líquida de impostos                           -                            -                   (42.591)                           -                                -                             -                     55.369                   12.778 

 Ajuste de títulos e valores mobiliários                           -                            -                             -                             -                                -                 (174.281)                           -                 (174.281)

 Lucro líquido do semestre                           -                            -                             -                             -                                -                             -                   629.633                 629.633 

 Saldos em 30 de junho de 2012            33.151.945             2.260.000                 900.777                           -                    4.685.276               (365.406)                 685.002            41.317.594 

   

 Saldos em 1ᵒ de janeiro de 2013            33.151.945             2.260.000                 883.740              1.600.363                  7.490.333                 (52.881)                           -              45.333.500 
   

Aumento de capital homologado pela SUSEP              2.260.000           (2.260.000)                           -                             -                                -                             -                             -                             -   

 Reserva de reavaliação 
 Realização,  líquida de impostos                           -                            -                 (289.728)                           -                                -                             -                     42.592               (247.136)

 Ajuste de títulos e valores mobiliários                           -                            -                             -                             -                                -              (1.109.708)                           -              (1.109.708)

 Lucro líquido do semestre                           -                            -                             -                             -                                -                             -                1.277.735              1.277.735 

 Saldos em 30 de junho de 2013            35.411.945                          -                   594.012              1.600.363                  7.490.333            (1.162.589)              1.320.327            45.254.391 

   
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Semestres Findos em 30 de junho de 2013 e 2012

(Em Reais)

Reservas

 



 

 

2013 2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS
   Recebimentos de Prêmios de seguro, contrib. de prev. taxa de gestão e outras 59.885.178          77.453.151          
   Recuperação de sinistros e  comissões 8.941.378            7.302.717            
   Outros Recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) 5.179.159            3.616.944            
   Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões (38.445.279)         (49.020.088)         
   Repasse de Prêmios por cessão de riscos (13.481.366)         (13.805.450)         
   Pagamento de despesas com seguros e resseguros (406.038)              (812.405)              
   Pagamentos de despesas e obrigações (14.096.119)         (15.404.638)         
   Outros pagamentos operacionais (4.700.648)           (5.662.792)           
   Recebimentos de juros e dividendos 109.422               143.561               
   Constituição de depósitos judiciais (9.466.185)           (14.628.252)         
   Resgate de depositos judiciais 8.533.679            11.058.990          
   Participação no resultado (166.038)              (266.765)              

Caixa Gerado (Consumido) pelas Operações 1.887.143            (25.027)                

Impostos e Contribuições Pagos:
   Imposto de Renda Sobre Pessoa Jurídica (1.036.280)           (589.519)              
   Contribuição Social Sobre Lucro líquido (630.567)              (361.610)              
   PIS (202.587)              (238.531)              
   COFINS (1.246.687)           (1.467.896)           
   Outros (484.684)              (722.240)              

Investimentos financeiros:
   Aplicações (57.483.691)         (48.000.295)         
   Vendas e Resgates 59.722.151          55.070.968          

Caixa Liquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 524.798               3.665.850            

ATIVIDADE DE INVESTIMENTO
Pagamento pela compra:
   Imobilizado (201.347)              (44.925)                

Caixa Liquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (201.347)              (44.925)                

Aumento /(Redução) Líquido (a) de Caixa e Equivalentes de Caixa 323.451               3.620.925            

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 6.777.142            9.782.889            

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 7.100.593            13.403.814          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto

Semestres Findos em 30 de junho de 2013 e 2012

(Em Reais)

 
 



 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 
Semestres Findos em 30 de Junho de 2013 e 2012 

 
(Em Reais) 

 

 

 
1. Contexto Operacional 
 
A COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS é uma sociedade de capital fechado, fundada em 1943 e 
pertencente ao Grupo Excelsior, atuando no mercado nacional com 2 sucursais, 5 filiais e 1 representações e 
operando nos seguros de danos e pessoas. 
 
Suas atividades são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e pela Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP. 
 
 
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis 
 
Declaração de Conformidade 
 
Em consonância à Circular SUSEP n° 464/13, as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pela 
SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com os modelos de publicação 
estabelecidos pela referida Circular. 
 
Continuidade 
 
A Administração avaliou a habilidade da Seguradora em continuar operando normalmente e está convencida 
de que a Seguradora possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a 
Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas 
sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas dentro 
desse princípio. 
 
Base para mensuração 
 
Os valores contidos nas demonstrações contábeis foram elaborados de acordo com o princípio do custo 
histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos no balanço patrimonial: 
 

•Provisões técnicas – mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP; e 
 

•Instrumentos financeiros – mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 
Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia, exceto quando indicado ao contrário. 
 
Autorização das demonstrações contábeis 
 
As demonstrações contábeis da Seguradora foram aprovadas pela Administração em 23 de agosto de 2013. 
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COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 

 

 
 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis 

 
a) Caixa e equivalentes de caixa 
 
“Caixa e equivalentes de caixa” representam numerário disponível em caixa, em contas bancárias e 
investimentos financeiros com vencimento inferior a 90 dias, contados a partir da data de aquisição. Esses 
ativos apresentam risco insignificante de mudança do valor justo e são monitorados pela Companhia para o 
gerenciamento de seus compromissos no curto prazo e estão representados pela rubrica “caixa e bancos”. 
 
b) Ativos financeiros 
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros em uma das seguintes categorias: Valor justo por meio do 
resultado, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. A classificação dentre as categorias é definida 
pela Administração no momento inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. 
 

i.  Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é 
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para 
negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros 
são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e 
toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos 
e estratégia de investimentos. Esses ativos são registrados pelo valor justo, e mudanças no valor 
justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período. 

 
ii.  Ativos financeiros mantidos até o vencimento: Caso a Administração tenha intenção e a capacidade 

de manter títulos até o vencimento, então tais ativos financeiros são classificados como mantidos 
até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo 
amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 

 
iii. Ativos financeiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos 

financeiros não derivativos e não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Esses 
ativos financeiros são registrados pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução 
ao valor recuperável. 

 
iv.  Empréstimos e recebíveis: Compreende, principalmente, os recebíveis originados de contratos de 

seguros, tais como os saldos de prêmios a receber de segurados e valores a receber e direitos junto a 
resseguradores e cosseguradoras, que são avaliados, periodicamente, quanto a sua recuperabilidade. 
Existindo evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no valor recuperável, essa perda é 
reconhecida no resultado do período. 

 
v.  Determinação do valor justo: Valor justo dos ativos financeiros é o montante pelo qual um ativo 

pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realização de 
uma transação justa de mercado na data de balanço. 
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c) Redução ao valor recuperável (ativo financeiro) 
 
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 financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros 
(incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por 
parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o 
desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um 
declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por 
redução ao valor recuperável. 
 
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. Quando um 
evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada 
no resultado. Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros disponíveis para venda 
são reconhecidas pela reclassificação da perda cumulativa que foi reconhecida no patrimônio líquido para o 
resultado. Para os prêmios de seguros é constituída uma provisão para perda no valor recuperável que é 
calculada para os prêmios a receber vencidos há mais de 30 dias. Os prêmios de ramos elementares são 
cancelados de acordo com os prazos de vencimento determinados pela SUSEP. 
 
Uma provisão para redução ao valor recuperável dos ativos por contrato de resseguro e cosseguro é 
constituída quando houver evidências objetivas de que os valores possam não ser recebidos e o valor da perda 
possa ser mensurado de forma confiável. A análise de recuperabilidade é realizada no mínimo a cada data de 
balanço.  
 
d) Ativos e passivos de resseguros 
 
Os ativos e passivos decorrentes dos contratos de seguros e de resseguros são apresentados de forma 
separada, segregando os direitos e obrigações entre as partes, uma vez que a existência dos referidos 
contratos não exime a Companhia de honrar suas obrigações perante aos segurados. Os ativos de resseguro 
compreendem: 
 

(i)  os prêmios de resseguros diferidos das apólices emitidas e não emitidas, conforme os contratos 
firmados para cessão de riscos, cujo período de cobertura dos riscos ainda não expirou. O 
montante de prêmios é reconhecido inicialmente pelo valor contratual e ajustado conforme o 
período de exposição do risco que foi contratado; 
 

(ii)  as parcelas correspondentes das indenizações pagas aos segurados ou pendentes de liquidação, 
que são recuperadas junto aos resseguradores; 
 

(iii)  as comissões sobre os repasses de prêmios conforme os contratos firmados de cessão de riscos. 



 
. 4 . 

 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 

 

 
e) Investimentos 
 
Os imóveis destinados à renda estão demonstrados ao custo de aquisição e deduzidos da depreciação 
acumulada, com base em taxas anuais que consideram o prazo de vida útil estimado dos bens, a taxa de 4% 
a.a. 
 
Os demais investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 
de dezembro de 1995. 
 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, a cada data de balanço. 
O valor contábil de um item do ativo é baixado imediatamente se o valor recuperável do bem for inferior ao 
valor ao seu valor contábil. 
 
f) Ativo imobilizado 
 
O ativo imobilizado de uso próprio compreende equipamentos, móveis, máquinas e utensílios, veículos, e 
benfeitorias em imóveis de terceiros. O imobilizado de uso é demonstrado ao custo histórico, reduzido por 
depreciação acumulada e perdas de redução de valor recuperável acumuladas, quando aplicável. Gastos 
subsequentes são capitalizados somente quando geram benefícios econômicos futuros associados e possam 
ser avaliados com confiabilidade. Gastos de reparo ou manutenção são reconhecidos no resultado do período 
à medida em que são incorridos. Gastos com reformas e melhorias que prolongam a vida útil dos bens são 
incorporados ao custo do ativo imobilizado. 
 
A depreciação do ativo imobilizado é reconhecida no resultado pelo método linear considerando a vida útil 
estimada dos ativos. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são móveis, 
utensílios, máquinas e equipamentos - 10 anos; equipamentos de informática, veículos e benfeitorias em 
imóveis de terceiros - 5 anos. 
 
 
g) Ativos intangíveis 
 
Refere-se a desenvolvimento de software da Seguradora Líder-DPVAT. Os valores registrados são efetuados 
com base em relatórios mensais emitidos por esta última. Estes custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada de cinco anos a taxa de 20% ao ano.  
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h) Provisões técnicas 
 
As provisões técnicas são constituídas em conformidade com as determinações do CNSP e com base em 
critérios, parâmetros e fórmulas documentados em Notas Técnicas Atuariais (NTA), descritas a seguir: 
 
A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pelo valor dos prêmios de seguros correspondente 
ao período ainda não decorrido de cobertura do risco, calculada linearmente pelo método “pro rata die”. 
 
A provisão de Prêmios não Ganhos dos Riscos Vigentes mas Não Emitidos (PPNG-RVNE) representa o 
ajuste da PPNG dada a existência de riscos assumidos cuja apólice ainda não foi operacionalmente emitida. É 
calculada com base em metodologia envolvendo a construção de triângulos que consideram o intervalo entre 
a data de início de vigência do risco e a data de emissão das apólices. 
 
A provisão para insuficiência de prêmios (PIP) é calculada considerando-se uma projeção do índice de 
sinistro prêmio futuro, cuja aplicação sobre a PPNG resulta na projeção dos montantes de sinistros que virão 
a ocorrer. 
 
Com base nesta estimativa e na PPNG são estimadas as despesas administrativas, despesas com regulação de 
sinistros, despesas com impostos, ganhos financeiros e despesas de comercialização diferidas. O balanço 
destes fluxos de entradas e saídas determina a necessidade, ou não, da constituição desta reserva em 
complementação à PPNG. Os resultados desses cálculos para a presente data-base não indicaram a 
necessidade de sua constituição. 
 
A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída por estimativa de pagamentos prováveis, brutos de 
resseguros e líquidos de recuperação de cosseguro cedido, determinada com base nos avisos de sinistros 
recebidos até a data do balanço. Os valores provisionados são atualizados monetariamente e incluem 
estimativa de custos a serem incorridos com honorários de sucumbência para os casos em discussão judicial. 
 
A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (Incurred But Not Enough Reported - IBNR) é 
constituída com base em estudos atuariais que consideram a experiência histórica do período transcorrido 
entre a data do evento coberto e do aviso de sua ocorrência. 
 
A provisão complementar de prêmios (PCP), cujo objetivo é complementar a PPNG, corresponde à diferença, 
quando positiva, entre o valor da PPNG no último dia do mês e a média das PPNGs diárias, para cada ramo 
de operação. Adicionalmente, constitui também a PCP a parcela denominada PCP-RVNE, visando 
complementar da PPNG para riscos vigentes operacionalmente não emitidos. Esta parcela é calcula pela 
aplicação de um percentual correspondente à proporção entre a PPNG-RVNE e a PPNG ao valor da PCP 
referente aos riscos vigentes e operacionalmente já emitidos, para cada ramo. 
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i) Teste de adequação dos passivos 
 
Conforme requerido pela Circular SUSEP nº 457/2012, a Companhia elaborou o teste de adequação de 
passivos para todos os contratos que atendem à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11, 
vigentes na data-base do teste. Este teste é elaborado semestralmente e considera como valor líquido contábil 
(net carrying amount) os passivos de contratos de seguro brutos de resseguro, deduzidos da despesa de 
comercialização diferida e de outros ativos intangíveis. Os contratos foram agrupados pelos ramos conforme 
estabelecido pela Circular SUSEP nº 395/09. Caso seja identificada qualquer deficiência no teste, a 
Companhia deverá registrar a perda imediatamente na apuração do resultado do período, constituindo 
provisões adicionais aos passivos de seguros já registrados na data-base do teste. Para esse teste foi adotada 
uma metodologia contemplando a melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros relacionados aos 
riscos vigentes na data-base do teste, com valores brutos de resseguro, trazidos a valor presente com base na 
estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ), através dos índices atualizados à data-base do cálculo para as 
opções Pré-Fixada ou IPCA, conforme determinações constantes na Circular SUSEP nº 457/2012.  
 
O teste de adequação dos passivos realizado para a data-base de 30 de junho de 2013 não indicou a 
necessidade de ajuste nas Provisões Técnicas. 
 
j) Passivos financeiros 
 
Passivos financeiros compreendem principalmente contas a pagar, débitos das operações com seguros e 
resseguros e depósito de terceiros. 
 
k) Benefícios a empregados 
 
Os benefícios a empregados incluem: i) benefícios de curto prazo, tais como ordenados, salários e 
contribuições para a previdência social, licença remunerada por doença, participação nos lucros é distribuída 
de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho dos Securitários, gratificações e benefícios não monetários 
(seguro saúde, assistência odontológica, seguro de vida e de acidentes pessoais, estacionamento, plano de 
previdência privada de contribuição definida, vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação e treinamento 
profissional são oferecidos aos funcionários e administradores e reconhecidos no resultado à medida que são 
incorridos relativos aos atuais empregados; ii) benefícios por desligamento: aviso prévio, indenização 
adicional conforme Convenção Coletiva, indenização de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço - FGTS e permanência no plano de seguro saúde por 30, 60 ou 90 dias de acordo com o tempo de 
serviço efetivo na Companhia. A Companhia não concede qualquer outro tipo de benefício pós-emprego e 
não tem como política pagar a empregados e administradores remuneração baseada em ações. 
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l) Imposto de renda e contribuição social 
 
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela 
do lucro tributável anual excedente a R$240.000 e a contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à 
alíquota de 15% sobre o lucro tributável. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e 
diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam 
relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar 
sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do exercício calculado com base nas alíquotas vigentes na data de 
balanço. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis 
de ativos e passivos para fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e 
contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e 
contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a 
cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável. 
 
m) Provisões para contingências 
 
A Seguradora está sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso 
normal das atividades de seus negócios, sendo que a avaliação dos riscos envolvidos, envolve considerável 
julgamento por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como resultado de um 
acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos seja 
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. 
 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou 
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais 
podem diferir das estimativas. 
 
n) Classificação dos contratos de seguro 
 
Um contrato em que a Companhia aceita um risco de seguro significativo do segurado, aceitando compensá-
lo no caso de um acontecimento futuro, incerto, específico e adverso ao segurado é classificado como um 
contrato de seguro. Os contratos de resseguro também são tratados sob a ótica de contratos de seguros por 
transferirem risco de seguro significativo. 
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o) Mensuração dos contratos de seguros 
 
Os prêmios de seguros e os custos de aquisição são contabilizados por ocasião da emissão das apólices ou 
faturas, sendo a parcela de prêmios ganhos reconhecida no resultado, de acordo com o período decorrido de 
vigência do risco coberto. As receitas de prêmios e os correspondentes custos de aquisição, relativas aos 
riscos vigentes ainda sem emissão das respectivas apólices, são reconhecidas ao resultado no início da 
cobertura do risco, em bases estimadas. As operações de resseguros são contabilizadas com base nos 
contratos firmados com as resseguradoras. As despesas e receitas oriundas desses contratos são reconhecidas 
simultaneamente aos prêmios de seguros correspondentes. O diferimento dos prêmios de resseguros cedidos 
é realizado de forma consistente com o respectivo prêmio de seguro. Os ativos e passivos financeiros 
decorrentes desses contratos são baixados com base (i) nas prestações de contas emitidas pelo IRB – Brasil 
Resseguros S.A. por meio dos movimentos operacionais periódicos sujeitos a análise da Companhia e (ii) nas 
prestações de contas preparadas pela Companhia e que estão sujeitas a análise pelos demais resseguradores. 
Os juros cobrados sobre o parcelamento de prêmios de seguros são diferidos para apropriação no resultado no 
mesmo prazo do parcelamento dos correspondentes prêmios de seguros. 
 
 
4. Aplicações – Circulantes e Não Circulantes 
 
Ativo circulante 
 

31/12/2012

Sem vencimento Até 12 meses Valor de custo
Ajuste ao valor 

de mercado Valor de mercado Valor contábil
I - Títulos para negociação
Renda fixa - privados

Certificados de Depósitos 
Bancários - CDB -                     42.332.455        42.332.455        -                     42.332.455        49.037.106        

Quotas de fundo de renda fixa 34.164.532        -                     34.164.532        -                     34.164.532        27.331.746        
Renda fixa - públicos

Letras Financeiras do Tesouro - 
LFT -                     25.653.690        25.653.690        -                     25.653.690        20.086.262        
NTN - Notas do Tesouro -                     9.029.983          9.029.983          -                     9.029.983          10.869.927        

Renda variável - privados
Ações 5.095.848          -                     5.298.581          (202.733)            5.095.848          5.783.202          

Outras aplicações

Depósitos especiais - IRB 
Brasil Ressegurador -                     -                     -                     -                     -                     24.804               

39.260.380        77.016.128        116.479.241      (202.733)            116.276.508      113.133.047      

Vencimento Valor contábil
30/06/2013
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Ativo não circulante 
 

31/12/2012

Após 12 meses Valor de custo Valor de mercado Valor contábil
Outras aplicações

Fundo consórcio regulador do 
ercado segurador 126.720             126.720             126.720             124.713             

126.720             126.720             126.720             124.713             

Valor contábil
30/06/2013

  
 
Os títulos privados foram precificados segundo o preço unitário (PU) divulgado pelo emissor do papel na 
data base do balanço. 
 
Os títulos públicos foram avaliados pelo custo atualizado (acrescido dos rendimentos auferidos) e o valor de 
mercado ou de realização, baseados nos registros de operações do mercado secundário da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA). 
 
Os títulos variáveis foram avaliados no valor da última negociação e na última cotação da bolsa de valores. 
 
O valor de mercado das quotas dos Fundos de Investimento foi apurado com base nos valores divulgados 
pelos Administradores dos fundos nos quais a Seguradora aplica seus recursos. 
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5. Prêmios a Receber – Ativo circulante 

 

Ramo
Prêmios a 

receber
Juros a 

apropriar
Cosseguros 

aceitos

Prêmios - 
Riscos 

vigentes não 
emitidos Retrocessões Subtotal

Redução ao 
valor 

recuperável Total

Compreensivo residencial            131.103             (1.934)                    -                 4.847                    -              134.016             (13.514)            120.502 
Compreensivo condomínio                   174                    -                      -                      -                      -                     174                    (18)                   156 
Compreensivo empresarial         2.736.542           (33.242)                    -             116.591                    -           2.819.891           (284.343)         2.535.548 
Riscos de engenharia                1.485                    -          6.529.393               2.797                    -           6.533.675           (658.822)         5.874.853 
Riscos diversos            419.527           (15.435)           521.436             79.683                    -           1.005.211           (101.360)            903.851 
Riscos Nomeados e Operacionais            217.680                    -                      -               25.207                    -              242.887             (24.491)            218.396 
Responsabilidade civil geral            397.567           (14.236)                    -             131.091                    -              514.422             (51.872)            462.550 
Responsabilidade civil profissional         4.996.409         (445.710)                    -                      -                      -           4.550.699           (458.869)         4.091.830 
Marítimos                   784                  (42)                    -                      -                      -                     742                    (75)                   667 
Aeronáuticos            735.072           (12.280)                    -                      -                      -              722.792             (72.883)            649.909 
Garantia de obrigações privadas                     -                      -                      -                    431                   431                    (43)                   388 
Garantia de obrigações públicas              87.346                    -                      -                    735                    -                88.081               (8.882)              79.199 

Garantia segurado - setor público            190.489                    -                      -               33.224                    -              223.713             (22.558)            201.155 

Garantia segurado - setor privado              99.422                    -                      -             277.981                    -              377.403             (38.055)            339.348 
Acidentes pessoais - coletivos              45.153                  (50)                    -                      -                      -                45.103               (4.548)              40.555 
Vida              86.509                    -                      -                      -                      -                86.509               (8.723)              77.786 
Seguro habitacional em apólice de mercado prestamista         5.878.422                    -                      -                      -                      -           5.878.422           (592.750)         5.285.672 
Seguro habitacional em apólice de mercado - demais coberturas         2.331.884                    -                      -                      -                      -           2.331.884           (235.135)         2.096.749 
Habitacional - Fora do SFH         1.645.338                    -                      -                      -                      -           1.645.338           (165.907)         1.479.431 
R. C. Facult.para Embarcações - RCF              44.117             (2.573)               4.620                    -                      -                46.164               (4.655)              41.509 
Aeronáuticos - casco         1.001.085           (53.553)           622.624           686.738                    -           2.256.894           (227.574)         2.029.320 
Resp. Civil - Hangar              73.088             (2.397)                    -                      -                      -                70.691               (7.128)              63.563 
Resp.Explor.ou Transp.Aéreo - RETA              24.089                (603)                    -                 9.716                    -                33.202               (3.349)              29.853 
Seguro Agrícola com cob. FESR                     -                      -             339.171                    -                      -              339.171             (34.200)            304.971 

Total       21.143.285         (582.055)        8.017.244        1.368.610                  431       29.947.515        (3.019.754)       26.927.761 

Saldos em 30/06/2013
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Ramo
Prêmios a 

receber
Juros a 

apropriar
Cosseguros 

aceitos

Prêmios - 
Riscos 

vigentes não 
emitidos Retrocessões Subtotal

Redução ao 
valor 

recuperável Total
Compreensivo residencial            118.945             (1.645)                    -                 3.832                    -              121.132               (8.206)            112.926 
Compreensivo condomínio                   611                    -                      -                      -                      -                     611                    (41)                   570 
Compreensivo empresarial         3.607.838           (51.045)                    -             243.780                    -           3.800.573           (257.475)         3.543.098 
Riscos de engenharia              11.474                    -          6.529.393             58.102                    -           6.598.969           (447.057)         6.151.912 
Riscos diversos            314.911           (11.780)           304.672             27.093                    -              634.896             (43.013)            591.883 
Riscos Nomeados e Operacionais              10.353                (514)               2.647               5.346                    -                17.832               (1.208)              16.624 
Responsabilidade civil geral            308.832           (11.896)                    -               95.575                    -              392.511             (26.591)            365.920 
Responsabilidade civil profissional         5.462.924         (490.527)                    -                      -                      -           4.972.397           (336.862)         4.635.535 
Marítimos                   784                  (42)                    -                      -                      -                     742                    (50)                   692 
Aeronáuticos            736.213           (12.280)                    -                      -                      -              723.933             (49.044)            674.889 
Garantia de obrigações privadas                     -                      -                      -                      -                    431                   431                    (29)                   402 
Garantia de obrigações públicas            127.930                    -                      -                 4.438                    -              132.368               (8.967)            123.401 
Garantia segurado - setor público            350.367                    -                      -               13.254                    -              363.621             (24.634)            338.987 
Garantia segurado - setor privado              57.937                    -                      -             238.245                    -              296.182             (20.066)            276.116 
Acidentes pessoais - coletivos              92.664                (841)                    -                      -                      -                91.823               (6.221)              85.602 
Vida              98.415                    -                      -                      -                      -                98.415               (6.667)              91.748 
Seguro habitacional em apólice de mercado prestamista         4.941.913                    -                      -                      -                      -           4.941.913           (334.797)         4.607.116 
Seguro habitacional em apólice de mercado - demais coberturas         2.182.755                    -                      -                      -                      -           2.182.755           (147.874)         2.034.881 
Habitacional - Fora do SFH         2.174.907                    -                      -                      -                      -           2.174.907           (147.343)         2.027.564 
R. C. Facult.para Embarcações - RCF              16.253                (425)                    -                      -                      -                15.828               (1.072)              14.756 
Aeronáuticos - casco         2.678.219           (31.879)           112.379           329.675                    -           3.088.394           (209.229)         2.879.165 
R.Civil - Hangar              53.834             (2.891)                    -                      -                      -                50.943               (3.451)              47.492 
Resp.Explor.ou Transp.Aéreo - RETA              63.304                (109)                    -               21.833                    -                85.028               (5.760)              79.268 
Seguro Agrícola com cob. FESR                     -                      -             339.171                    -                      -              339.171             (22.978)            316.193 

Total       23.411.383         (615.874)        7.288.262        1.041.173                  431       31.125.375        (2.108.635)       29.016.740 

Saldos em 31/12/2012
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Aging de prêmios a receber de longo prazo 
 

De 1 a 30 
dias

De 31 a 60 
dias

De 61 a 90 
dias

Acima de 90 
dias Total

Prêmios a receber 13.351.703 3.423.134   1.850.721   11.321.957  29.947.515   

Redução ao valor recuperável -              -              (256.817)     (2.762.937)   (3.019.754)    

13.351.703 3.423.134   1.593.904   8.559.020    26.927.761   

De 1 a 30 
dias

De 31 a 60 
dias

De 61 a 90 
dias

Acima de 90 
dias Total

Prêmios a receber 11.098.762 4.619.833   2.139.756   13.267.024  31.125.375   

Redução ao valor recuperável -              -              (106.512)     (2.002.123)   (2.108.635)    

11.098.762 4.619.833   2.033.244   11.264.901  29.016.740   

30/06/2013

31/12/2012

 
 
Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

30/06/2013 31/12/2012

Saldo inicial do período 2.108.635           4.310.030           

Aumento/Redução da provisão 911.119              (2.201.395)          

Saldo final do período 3.019.754           2.108.635           

 



 
. 13 . 

 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 

 

 
6. Operações com Seguradoras 
 
Ativos de cosseguros 
 

30/06/2013 31/12/2012

Garantia - Obrigações - Privada 153.931              153.931              
Acidentes pessoais 130.867              130.867              
Aeronáuticos 4.378                  4.378                  
Transporte aéreo - Reta 136                     136                     
Vida 30.169                30.169                

319.481              319.481              
Redução ao valor recuperável (2.646)                 (2.646)                 

316.835              316.835              

 
Passivos de cosseguros 
 

30/06/2013 31/12/2012

Prêmios 155.617              582.868              

 
 
7. Operações com Resseguradoras 
 

30/06/2013 31/12/2012

Sinistros pagos 3.575.031           3.119.206           

 
 
 
8. Outros Créditos Operacionais 

30/06/2013 31/12/2012

Valores a receber do convênio DPVAT 16.591.743         2.909.052           
Adiantamentos a corretores 462.958              625.118              
Pagamentos por conta do FESA 11.171.854         9.747.279           
Outros 1.459.219           -                      

29.685.774         13.281.449         

 



 
. 14 . 

 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 

 

 
9. Ativos de Resseguros e Retrocessão – Provisões Técnicas – Ativo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Prêmios de resseguros diferidos - PPNG 16.399.492         16.098.988         
Prêmios de resseguros diferidos - RVNE 2.425.194           4.435.297           
Prêmios de resseguros diferidos - PCP 360.185              360.185              
Prêmios retrocessões diferidas -                      20                       
Sinistros administrativos pendentes 14.282.059         9.837.388           
Provisão para sinistros ocorridos e não avisados 6.724.984           5.330.815           

40.191.914         36.062.693         

 
 
 
10. Títulos e Créditos a Receber – Títulos e Créditos a Receber – Ativo Circulante. 
 

30/06/2013 31/12/2012

Participações em lucros a receber 164.242              657.468              
Valores a receber do FESA/FCVS 122.337              122.337              
Outros créditos a receber FENASEG 2.924.220           3.019.294           

3.210.799           3.799.099           
Redução ao valor recuperável (1.997.369)          (1.997.369)          

1.213.430           1.801.730           

 
 
 
11. Créditos Tributários e Previdenciários – Títulos e Créditos a Receber – Ativo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012
Impostos sobre diferenças temporárias

Imposto de renda 439                     9.411                  
Contribuição Social 44.640                -                      

45.079                9.411                  
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12. Outros Créditos – Títulos e Créditos a Receber – Ativo Circulante 
 
Refere-se, basicamente, a bloqueios judiciais relativos ao Seguro Habitacional – SFH. 
 
 
13. Custos de Aquisição Diferidos 
 
Seguros 

30/06/2013 31/12/2012

Danos 4.880.193           4.929.969           
Pessoas -                      1.096                  

4.880.193           4.931.065           

 
 
Abaixo demonstramos a movimentação das despesas de comercialização diferida 
 

30/06/2013 31/12/2012

Saldo inicial 4.931.065           7.514.080           

Adições 28.640.187         74.501.253         
Baixas (28.691.059)        (77.084.268)        

Saldo final 4.880.193           4.931.065           

 
 
 
14. Depósitos Judiciais e Fiscais – Realizável a Longo Prazo – Ativo Não Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Depósitos - causas cíveis 1.444.536           1.444.536           
Depósitos - causas tributárias 1.789.476           2.014.476           
Depósitos - causas trabalhistas 395.491              395.491              

3.629.503           3.854.503           
(-) Redução a valor recuperável (976.261)             (976.262)             

2.653.242           2.878.241           
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15. Investimentos 
 

30/06/2013 31/12/2012

Imóveis destinados à renda 1.494.943           1.544.153           
Outros Investimentos

Obras de Arte 150.977              150.977              

1.645.920           1.695.130           

 
 
A Seguradora detém certos imóveis comerciais, que são alugados a terceiros, em contratos que são 
classificados como contratos de leasing operacional segundo o ICPC 3. A Seguradora utiliza o modelo de 
custo depreciado (cost mode segundo o CPC 28) para avaliação destes ativos. As tabelas apresentadas a 
seguir demonstram a movimentação do valor contábil destes ativos e de outras informações financeiras 
relevantes para ativos imobiliários de investimento: 

30/06/2013 31/12/2012

Saldo inicial do período 1.544.153           1.642.572           

Depreciação do exercício (49.210)               (98.419)               

Saldo final do período 1.494.943           1.544.153           

Receita de aluguel do período 207.321              468.390              

 
 
Os ativos imobiliários de investimentos são depreciados pelo método linear, utilizando-se uma taxa anual de 
depreciação de 4%. A maioria dos contratos de aluguel possuem opção de renovação por 5 anos e os  alugueis 
são reajustados (IGP-M / FGV). 
 
A tabela a seguir apresenta o total dos recebimentos mínimos de aluguéis futuros para estes contratos: 
 
Alugueis mínimos futuros a serem recebidos

Em até 1 ano 414.642              
Entre 1 e 5 anos 1.658.568           

2.073.210           
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16. Imobilizado 

Taxa de 
depreciação (a.a)

Saldos em 
31/12/2012 Adições Baixas Depreciação

Saldos em 
30/06/2012

Terrenos -          160.000                    -                      -                      -            160.000 
Edificações 4%          983.836                    -                      -             (50.423)          933.413 
Equipamentos de informática 20%          193.265            68.793                    -             (45.010)          217.048 
Máquinas, móveis e utensílios 10%          311.978            41.041                    -             (35.576)          317.443 
Veículos 20%              4.704          126.720           (21.000)           (12.460)            97.964 
Outras imobilizações 10%            15.637                 487             (5.900)                    -              10.224 

      1.669.420          237.041           (26.900)         (143.469)       1.736.092 

 
 
 
17. Intangível 
 

Taxa de 
amortização 

(a.a)
Saldos em 
31/12/2012 Adições Baixas Amortização

Saldos em 
30/06/2013

Softwares 20%        35.559          6.697               -           (2.969)        39.287 

 
 
Referem-se a gastos com implantação de sistema corporativo de gestão, com objetivo de aprimorar os 
processos operacionais e os serviços prestados pela Seguradora Líder do Convênio DPVAT. 
 
 
18. Obrigações a Pagar – Contas a Pagar – Passivo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Fornecedores 520.330              685.317              
Dividendos a pagar 2.598.364           2.598.364           
Outras contas a pagar 437.479              450.784              

3.556.173           3.734.465           
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19. Impostos e Encargos Sociais a Recolher – Contas a Pagar - Passivo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Imposto de renda retido de funcionários 126.384              52.672                
Imposto de renda retido de terceiros 43                       90.121                
Imposto de renda retido sobre serviços 27.184                30.736                
Impostos sobre operações financeiras 708.837              739.437              
Contribuições previdenciárias 155.283              123.844              
FGTS 29.311                39.691                
Outros impostos e encargos sociais 19.475                23.745                

1.066.517           1.100.246           

 
 
20. Encargos Trabalhistas - Contas a Pagar - Passivo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Férias a pagar 463.274              389.794              
Encargos sobre férias a pagar 206.055              127.463              

669.329              517.257              

 
 
 
21. Impostos e Contribuições – Contas a Pagar - Passivo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Imposto de Renda 645.610              194.563              
Contribuição Social 336.060              111.388              
COFINS 338.927              141.430              
PIS/PASEP 55.076                22.982                

1.375.673           470.363              
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22. Outras contas a pagar – Contas a pagar – Passivo circulante 

 
30/06/2013 31/12/2012

Recolhimento IOF -                      29.108                
Comissões 319.743              324.728              
Sinistro direto administrativo 3.198.103           464.020              
Sinistro direto- Judicial -                      17.178                
Outras contas a pagar 728                     -                      

3.518.574           835.034              

 
 
 
23. Operações com Resseguradoras – Débitos de Operações com Seguros  e Resseguros – 

Passivo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Ressegurador local 4.408.083           10.643.113         
Ressegurador admitido 3.368.212           3.540.867           
Ressegurador eventual 558.495              -                      

8.334.790           14.183.980         

 
 
 
24. Corretores de Seguros e Resseguros – Débitos de Operações com Seguros e Resseguros – Passivo 

Circulante 
 
Saldo formado por valores a pagar a corretores relativos ao período do risco a decorrer. 
 
 
25. Outros Débitos Operacionais – Débitos de Operações com Seguros e Resseguros – Passivo 

 Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Cheques emitidos a compensar 2.254.603           2.354.593           
Contas a pagar relativas ao Convênio DPVAT 728.667              -                      

2.983.270           2.354.593           
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26. Depósitos de Terceiros – Passivo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Acionista - Conta depósito 124.395              124.395              
Cobrança antecipada de prêmios 54.521                142.465              
Prêmios e emolumentos recebidos 3.184.865           395.319              
Outros depósitos 93.166                44.531                

3.456.947           706.710              

 
 
27. Provisões técnicas – Passivo Circulante 
 

30/06/2013 31/12/2012

Provisão para prêmios não ganhos 34.698.786         36.343.789         
Provisão de sinistros liquidar 68.198.063         63.969.301         
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 58.923.683         53.851.883         
Outras provisões 3.079.619           3.167.246           

164.900.151       157.332.219       
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Composição das provisões técnicas por ramo: 
 

Provisão de 
prêmios não 

ganhos

Provisão de 
sinistros a 
liquidar

Provisão de 
sinistros 

ocorridos mas 
não avisados

Outras 
provisões

Incêndio tradicional                     -                    545             55.000                     -   
Compreensivo residencial           284.137             76.298           255.000                     -   
Roubo                  812                     -                    197                  844 
Compreensivo condomínio                     -                    803               8.000                     -   
Compreensivo empresarial        6.404.570        7.173.273           540.000                     -   
Riscos de engenharia        8.467.692                     -                 2.253             52.407 
Riscos diversos        1.227.162        1.511.114           201.715             24.850 
Riscos diversos - Planos conjulgados                     -                       -                      87                     -   
Riscos nomeados e operacionais           383.261             66.233             45.536             46.203 
Riscos de petróleo                     -                       -                    101                     -   
Responsabilidade civil geral           823.796           157.557           122.677             27.023 
Responsabilidade civil profissional        4.481.656        4.541.111           800.000                     -   
Marítimos               4.287                    61                  448                  473 
Aeronáuticos                     -               85.552                     -                    256 
Resp. civil facultativa veículos - RCFV ônibus                     -                       -                      77                     -   
Garantia de obrigações privadas                     -               12.513                     -                       -   
Garantia de obrigações públicas             63.731           332.567             19.847             10.150 
Responsabilidade Civil Hangar           126.843                     -               22.965                     -   
Garantia segurado - setor público           979.307        1.419.393             98.710               3.298 
Garantia segurado - setor privado        2.601.404                     -               52.178                     -   
Acidentes pessoais - coletivos             24.636               5.001               5.543             10.899 
Acidentes pessoais - individual                     -                       -                        5                     -   
Vida             21.798           121.656 100.000                      10.899 
Resp. do explorador ou transportador aéreo-reta           312.056               5.018           186.329                     -   
Aeronáuticos - Casco        8.044.784             19.175        3.255.476                     -   
Resp.Civil para aeronaves - RCF           225.237                     -               25.539               5.623 
Seguro habitacional em apólice de mercado prestamista                    74           307.550        2.894.988        1.344.984 
Seguro habitacional em apólice de mercado - Demais cober                    19                     -          1.513.164           601.514 
Dpvat                     -        12.958.198      18.272.413           278.596 
Habitacional - Fora do SFH           221.524      39.404.445      30.445.435           661.600 

Total      34.698.786      68.198.063      58.923.683        3.079.619 

Saldo em 30 de junho de 2013

 
 



 
. 22 . 

 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 

 

 

Provisão de 
prêmios não 

ganhos

Provisão de 
sinistros a 
liquidar

Provisão de 
sinistros 

ocorridos mas 
não avisados

Outras 
provisões

Incêndio tradicional                       -                  8.402              55.000                       -   

Compreensivo residencial            241.939              99.922            255.000                       -   

Roubo              11.112                   531                   168                   844 

Compreensivo condomínio                       -                     786                8.000                       -   

Compreensivo empresarial         8.111.006         4.095.543            540.000                       -   

Lucros cessantes                       -                     647                        1                       -   

Riscos de engenharia       10.672.965              22.838              11.580              52.407 

Riscos diversos            856.770            265.920              87.269              24.850 

Global de bancos                       -                     658                      13                       -   

Riscos nomeados e operacionais              78.835                       -              101.386              46.203 

Riscos de petróleo                       -                  2.270                       -                         -   

Responsabilidade civil geral            680.559            499.657            122.492              27.023 

Responsabilidade civil profissional         5.773.028         3.909.589            800.000                       -   

Marítimos                4.225                3.831                   234                   473 

Aeronáuticos         6.741.010            105.319         3.291.169                   256 

Automóveis                       -                  2.577                       -                         -   

Resp. civil facultativa veículos - RCFV ônibus                       -                     170                       -                         -   

Transporte nacional                       -                17.831                       -                         -   

Transporte                       -                     680                       -                         -   

Garantia de obrigações privadas                       -                12.514                       -                         -   

Garantia de obrigações públicas            143.184            428.456                       -                10.150 

Fiança locatícia                       -                     272                       -                         -   

Garantia segurado - setor público            885.387         1.368.918              73.477                3.298 

Garantia segurado - setor privado         1.531.951                       -   27.303                                  -   

Crédito doméstico risco comercial                       -                        67                       -                         -   

Crédito doméstico risco pessoa física                       -                     307                      25                       -   

Acidentes pessoais - coletivos                   885                5.154                7.102              10.899 

Acidentes pessoais - individual                       -                        51                        5                       -   

Vida                       -              117.321            100.000              10.899 

Resp. do explorador ou transportador aéreo-reta            105.088                       -                11.294                5.623 

Seguro habitacional em apólice de mercado prestamista              47.796            260.765         1.920.731         1.344.984 

Seguro habitacional em apólice de mercado - Demais cober              13.330                       -              887.343            601.513 

Dpvat                       -         14.232.731       12.723.324            366.223 

Habitacional - Fora do SFH                6.177       38.505.574       32.674.196            661.601 

Responsabilidade Civil Hangar              67.218                       -                  9.410                       -   

Resp. do explorador ou transportador aéreo-reta            371.324                       -              145.361                       -   

Total       36.343.789       63.969.301       53.851.883         3.167.246 

Saldo em 31 de dezembro de 2012
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Saldo em 
31/12/2012 Constituição Reversão

Saldo em 
30/06/2013

Provisão para prêmios não ganhos
Seguros         36.343.697       208.420.969     (210.065.880)         34.698.786 
Retrocessão                       92                       39                   (131)                       -   

Total         36.343.789       208.421.008     (210.066.011)         34.698.786 

 
 

Saldo em 
31/12/2011 Constituição Reversão

Saldo em 
31/12/2012

Provisão para prêmios não ganhos
Seguros         31.942.720       500.948.040     (496.547.063)         36.343.697 
Retrocessão                       -                    1.558                (1.466)                       92 

Total         31.942.720       500.949.598     (496.548.529)         36.343.789 

 
 
 

Saldo em 
31/12/2012 Constituição Reversão

Saldo em 
30/06/2013

Provisão de sinistros a liquidar
Seguros Administrativo         45.866.998         55.685.492       (50.455.093)         51.097.397 
Cosseguros aceitos         17.854.314           1.553.788         (3.354.598)         16.053.504 
Seguros Judicial                       -             1.147.857            (100.696)           1.047.161 
Retrocessão              247.989           1.709.517         (1.957.505)                         1 

Total         63.969.301         60.096.654       (55.867.892)         68.198.063 

 
 

Saldo em 
31/12/2011 Constituição Reversão

Saldo em 
31/12/2012

Provisão de sinistros a liquidar
Seguros Administrativo        44.364.297        93.941.033      (92.438.332)        45.866.998 
Cosseguros aceitos        13.236.230        11.130.932        (6.512.848)        17.854.314 
Seguros Judicial                      -                 11.919             (11.919)                      -   
Retrocessão             290.106          3.120.160        (3.162.277)             247.989 

Total        57.890.633      108.204.044    (102.125.376)        63.969.301 
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Saldo em 
31/12/2012 Constituição Reversão

Saldo em 
30/06/2013

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Incêndio tradicional               55.000                        -                             -                55.000 
Compreensivo residencial             255.000                        -                             -              255.000 
Roubo                    168                  1.009                       (980)                   197 
Compreensivo condomínio                 8.000                        -                             -                  8.000 
Compreensivo empresarial             540.000                        -                             -              540.000 
Lucros Cessantes                        1                        -                             (1)                      -   
Riscos de engenharia               11.580                14.423                  (23.750)                2.253 
Riscos diversos               87.269              710.779                (596.333)            201.715 
Global de bancos                      13                     581                       (507)                     87 
Riscos nomeados e operacionais             101.386              194.985                (250.836)              45.535 
Riscos de petróleo                       -                       946                       (845)                   101 
Responsabilidade civil geral             122.492              654.181                (653.996)            122.677 
R. C. profissional             800.000                        -                             -              800.000 
Marítimos                    129                  1.813                    (1.493)                   449 
Aeronáuticos                       -                          -                             -                        -   
Transporte Nacional                       -                         93                         (93)                      -   
Transporte Internacional                       -                       522                       (522)                      -   
Resp.Civil Facultativa para aeronaves-RCF               11.140              103.537                  (89.139)              25.538 
Aeronauticos - cascos          3.291.169         15.831.279           (15.866.972)         3.255.476 
Marítimos - Cascos                    106                     114                       (220)                      -   
Resp. Civil facultativa Veículos - RCF ônibus                    154                     384                       (461)                     77 
DPVAT (todas categorias) a partir de Jan/05        12.723.324           7.061.875             (1.512.786)       18.272.413 
Responsabilidade Civil Hangar                 9.410                78.102                  (64.547)              22.965 
Garantia de concessões públicas                       -                          -                             -                        -   
Garantia Segurado - Setor Público               73.476              497.172                (471.939)              98.709 
Garantia de Obrigações Privadas                       -                  28.812                    (8.965)              19.847 
Garantia Segurado - Setor Privado               27.303              245.275                (220.400)              52.178 
Crédito à exp. risco comercial                       -                           6                           (6)                      -   
Crédito Doméstico Risco P.Física                      25                     115                       (140)                      -   
Acidentes pessoais - individual                        5                        -                             -                         5 
Acidentes pessoais - coletivo                 7.104                22.174                  (23.734)                5.544 
Vida             100.000                        -                             -              100.000 
Habitacional - Fora do SFH        32.674.196 61.054.874                  (63.283.634)       30.445.436 
Seguro habitacional prestamista          1.920.730         12.806.341           (11.832.084)         2.894.987 
Seguro habitacional - demais coberturas             887.343           6.919.973             (6.294.152)         1.513.164 
Responsabilidade explorados transportador aéreo - RETA             145.360              875.021                (834.051)            186.330 

Total        53.851.883       107.104.386         (102.032.586)       58.923.683 
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Saldo em 

31/12/2011 Constituição Reversão
Saldo em 

31/12/2012

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Incêndio Tradicional               55.000                55.000                  (55.000)              55.000 
Compreensivo Residêncial             255.000              255.000                (255.000)            255.000 
Roubo                    986                34.695                  (35.513)                   168 
Compreensivo Condomínio                 8.000                  8.000                    (8.000)                8.000 
Compreensivo Empresarial             540.000              540.000                (540.000)            540.000 
Lucros Cessantes                       -                         15                         (14)                       1 
Riscos de Engenharia                 4.368           5.798.706             (5.791.494)              11.580 
Riscos Diversos               31.895              598.436                (543.062)              87.269 
Global de Bancos                       -                       194                       (181)                     13 
Riscos Nomeados e Operacionais                 1.880              744.131                (644.625)            101.386 
Riscos de Petróleo                       -                       171                       (171)                      -   
Resp.Civil Geral             162.917           1.978.296             (2.018.721)            122.492 
Resp.Civil Profissional             800.000           1.600.000             (1.600.000)            800.000 
Marítimos                    678                  6.601                    (7.150)                   129 
Aeronáuticos             614.375           1.415.942             (2.030.317)                      -   
Automóveis                       -                       425                       (425)                      -   
Resp.Civil Facultativo                       -                       529                       (529)                      -   
DPVAT (Todas Categorias) a Partir de jan 05          7.649.302           9.278.252             (4.204.230)       12.723.324 
Transporte Nacional                       -                       581                       (581)                      -   
Transporte Internacional                       -                       425                       (425)                      -   
Resp.Civil Facultativo Veículos - RCFV Ônibus                       -                    2.677                    (2.523)                   154 
Garantia de Obrigações Privadas               43.556              346.360                (389.916)                      -   
Garantia de Obrigações Públicas             146.868           1.063.447             (1.210.315)                      -   
Fiança Locatícia               11.430                98.580                (110.010)                      -   
Garantia de Concessões Públicas                       -                       780                       (780)                      -   
Garantia Segurado - Setor Público             361.687              803.380             (1.091.591)              73.476 
Garantia Segurado - Setor Privado                 7.989              434.128                (414.814)              27.303 
Crédito a Exportação Risco Comercial                       -                         28                         (28)                      -   
Crédito Doméstico Risco Pessoa Física                       -                       135                       (110)                     25 
Acidentes Pessoais - Individual                 2.225                34.996                  (37.216)                       5 
Acidentes Pessoais - Coletivo               22.701              299.498                (315.095)                7.104 
Vida             100.000 300.000                            (300.000)            100.000 
Seguro Habit.em Apól.de Mercado - Prestamista             240.296         11.415.996             (9.735.562)         1.920.730 
Seguro Habit.em Apól.de Mercado - Demais Coberturas             125.646           5.517.276             (4.755.579)            887.343 
Habitacional - Fora do SFH        32.340.999       133.179.303         (132.846.106)       32.674.196 
Resp.Civil Facult.Para Embarcações - RCF Marítimos - Cascos                       -                         32                         (32)                      -   
Marítimos - Cascos                       -                       205                         (99)                   106 
Resp.Civil Facult.Para Aeronaves - RCF                       -                197.116                (185.976)              11.140 
Aeronáuticos - Casco                       -           15.611.599           (12.320.430)         3.291.169 
Resp.Civil Hangar                       -                  11.060                    (1.650)                9.410 
Resp.do Explorador ou Transportador Aereo - RETA                    744              497.267                (352.651)            145.360 

Total        43.528.542       192.129.262         (181.805.921)       53.851.883 
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Saldo em 
31/12/2012 Constituição Reversão

Saldo em 
30/06/2013

Outras provisões
Provisão complementar de prêmios           3.167.246              230.280            (317.907)           3.079.619 

 
 

Saldo em 
31/12/2011 Constituição Reversão

Saldo em 
31/12/2012

Outras provisões
Provisão complementar de prêmios           3.259.322         42.520.830       (42.612.906)           3.167.246 

 
 
Garantia das provisões técnicas 
 

30/06/2013 31/12/2012
Provisões Técnicas

Provisão de prêmios não ganhos 34.698.786         36.343.789         
Provisão de sinistros liquidar 68.198.063         63.969.301         
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 58.923.683         53.851.883         
Outras provisões 3.079.619           3.167.246           

Subtotal 164.900.151       157.332.219       

Exclusões
Provisões técnicas - resseguros

Provisão de prêmios não ganhos (21.869.415)        (20.534.305)        
Provisão de sinistros liquidar (14.282.058)        (9.837.388)          
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (6.724.984)          (5.330.815)          
Outras provisões (360.185)             (360.185)             
Depósitos Judiciais (2.653.241)          (2.878.241)          
CRMS - Seguradora Lider (126.721)             (124.713)             
Depósitos no IRB -                      (24.804)               

Subtotal (46.016.604)        (39.090.451)        

Provisões técnicas a serem garantidas 118.883.547       118.241.768       

Garantias
Depósitos bancários a prazo 42.332.455         49.037.106         
Títulos públicos 34.683.673         30.956.189         
Fundo de investimento 34.164.532         27.331.746         
Ações – mercado aberto 5.095.848           5.783.202           
Imóveis 1.139.991           1.100.000           
Direitos creditórios 6.703.477           9.390.215           

124.119.976       123.598.458       
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28. Tributos Diferidos – Contas a Pagar – Passivo Não Circulante 
 
 

30/06/2013 31/12/2012

Impostos sobre reserva de reavaliação
Imposto de Renda 253.538              137.509              
Contribuição Social 149.568              60.183                

403.106              197.692              

Impostos sobre resultado não realizados com aplicações
Imposto de Renda -                      867.731              
Contribuição Social -                      619.347              

-                      1.487.078           

403.106              1.684.770           

 
 
 
29. Provisões Judiciais – Outros Débitos– Passivo Não Circulante 
 

a) Causas cíveis: Referem-se basicamente à estimativa global de perdas com ações relacionadas a 
sinistros decorrentes do curso normal das operações, cujos valores estão sendo discutidos 
judicialmente pela seguradora. Os valores provisionados estão classificados na conta “sinistros a 
liquidar”. 
 

Chances de Perda
Quantidade de 

Processos
Valor 

Reclamado
Valor 

Provisionado

Prováveis                         3              198.655              198.655 
Possíveis                         9              322.287                       -   
Remotas                  1.301                  1.301                       -   

Total                  1.313              522.243              198.655 

30/06/2013
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Chances de Perda
Quantidade de 

Processos
Valor 

Reclamado
Valor 

Provisionado

Prováveis                         4              215.219              215.219 
Possíveis                         9              317.301                       -   
Remotas                  1.305                  1.305                       -   

Total                  1.318              533.825              215.219 

31/12/2012

 
b) Causas Trabalhistas  

 

Chances de Perda
Quantidade de 

Processos
Valor 

Reclamado
Valor 

Provisionado

Prováveis                         2              395.491              395.491 
Possíveis                       -                         -                         -   
Remotas                       -                         -                         -   

Total                         2              395.491              395.491 

30/06/2013 e 31/12/2012

 
 
 
30. Patrimônio Líquido 

 
a) Capital Social 
 
O capital social da Sociedade, totalmente integralizado, é de R$35.411.945 (R$ 33.151.945 em 31/12/2012), 
constituído por 4.292.137.419 (4.060.084.552 em 31/12/2012) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, da seguinte forma: 
 

Acionista Quantidade de ações %

Excelsior Participações S/A. 4.275.849.602                       99,62%
Outros 16.287.817                            0,38%

Total 4.292.137.419                       100,00%

 
 

b) Dividendos 
 
É assegurada a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, anualmente, correspondentes a 25% do 
lucro líquido ajustado. 
 



 
. 29 . 

 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 

 

 
31. Detalhamento de Contas das Demonstrações de Resultados 
 
a) Custo de aquisição  
 

30/06/2013 30/06/2012

Comissão sobre prêmios emitidos (6.277.930)          (8.184.190)          
Consórcio DPVAT (262.663)             (238.920)             
Outras despesas de comercialização (308.258)             (226.467)             
Variação de comissão diferida direto (50.873)               (1.972.763)          

(6.899.724)          (10.622.340)        

 
 
 
b) Outras receitas e despesas operacionais 
 

30/06/2013 30/06/2012

Outras receitas operacionais
Receitas oriundas do Consórcio DPVAT 992.346              2.784.688           
Taxa de administração Seguro Habitacional (SFH) 2.901.425           832.256              
Outras receitas com operações 1.285.387           -                      

5.179.158           3.616.944           

Outras despesas operacionais
Despesas com cobrança bancária (1.733.865)          (922.079)             
Despesas com administração de apólices (1.279.567)          (1.375.228)          
Outras despesas com operações (406.038)             (1.544.763)          
Despesas oriundas do Consórcio DPVAT (370.059)             -                      
Créditos duvidosos (911.119)             (1.820.723)          

(4.700.648)          (5.662.793)          

478.510              (2.045.849)          

 
 
A Companhia possui valores a receber das instituições ligadas ao seguro habitacional do SFH no montante 
líquido de R$604.080.694, registrado em conta de compensação, sobre os quais terá direito a uma receita de 
taxa de administração equivalente a 7,1%, que corresponde a R$42.889.729, a ser reconhecida contabilmente 
por ocasião do recebimento dos respectivos prêmios. 
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c) Despesas Administrativas 
 

30/06/2013 30/06/2012

Pessoal (5.584.430)          (4.702.472)          
Serviços de terceiros (3.729.897)          (4.100.676)          
Localização e funcionamento (2.505.997)          (1.989.359)          
Publicidade e propaganda (115.853)             (166.468)             
Publicações (94.740)               (105.017)             
Contribuições (50.397)               (111.567)             
Diversas (462.120)             (644.196)             
Despesas Administrativas - Consórcio DPVAT (975.252)             (1.156.216)          

(13.518.686)        (12.975.971)        

 
 
 
d) Despesas com Tributos 
 

30/06/2013 30/06/2012

PIS (202.587)             (238.531)             
COFINS (1.246.687)          (1.467.896)          
Outros (484.684)             (722.240)             

(1.933.958)          (2.428.667)          
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e) Resultado Financeiro 
 

30/06/2013 30/06/2012

Receitas financeiras
Com títulos de renda fixa 2.152.152           5.089.561           
Com títulos de renda variável 327.496              321.121              
Com operações de seguros 680.726              507.349              
Receitas financeiras com resseguro 518.386              132.085              
Outras 336.957              -                      

4.015.717           6.050.116           

Despesas financeiras
Resultado da venda de ações (8.509)                 (12.814)               
Com operações de seguros (2.881.358)          (2.144.142)          
Encargos moratórios (23.799)               (55.811)               

(2.913.666)          (2.212.767)          

1.102.051           3.837.349           

 
 
 
f) Resultado Patrimonial 
 

30/06/2013 30/06/2012

Receitas com imóveis de renda 207.321              226.360              
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32. Principais Ramos de Atuação 
 

Semestre findo em 30/06/2013 Prêmios Ganhos
Sinistros 
Ocorridos Sinistralidade - % Custo de Aquisição Comissionamento - %

Incêndio Tradicional                      -                 (7.749) 0,00%                            -   0,00%
Compreensivo Residência            242.804             189.748 78,15%                    86.552 35,65%
Roubo              13.523                 1.118 8,27%                      3.687 27,26%
Compreensivo Condomínio                 (347)                      (1) 0,29%                            -   0,00%
Compreensivo Empresarial         7.157.193          8.048.304 112,45%               1.978.307 27,64%
Habitacional – fora do SFH         6.291.733        18.741.785 297,88%                  513.340 8,16%
R.C. Profissional         5.201.887          1.246.594 23,96%               1.914.073 36,80%
R.C.Facult. Para Aeronaves - RCF            104.571               14.321 13,70%                    10.235 9,79%
R.C.Facult.Veículos - RCFV                      -                    (285) 0,00%                            -   0,00%
Acidente Pessoal - Coletivo             (55.033)               (1.854) 3,37%                      3.425 -6,22%
Acidente Pessoal - Individuais                      -                      (51) 0,00%                            -   0,00%
Dpvat (Consórcios)       18.046.177        15.875.372 87,97%                  262.663 1,46%
Garantia de Obrigações Públicas              69.546               34.005 48,90%                   (67.178) -96,60%
R.C. Geral            682.167            (326.157) -47,81%                  146.663 21,50%
Riscos Diversos            889.344          2.015.517 226,63%                  209.434 23,55%
Riscos de Engenharia         2.140.846             (31.479) -1,47%                      5.607 0,26%
Aeronáuticos         5.858.461               67.309 1,15%                  356.118 6,08%
Vida               (6.080)               11.600 -190,79%                      8.083 -132,94%
Seg. Habit.em Apol.de Merc.-Prest.       15.845.698          4.098.964 25,87%                  750.891 4,74%
Seg. Habit.em Apol.de Merc.-D.C.         8.559.696             625.821 7,31%                  400.075 4,67%
Garantia Segurado Setor Público            381.589               35.670 9,35%                    62.159 16,29%
Garantia Segurado Setor Privado         1.495.758               24.875 1,66%                  198.174 13,25%
Fiança Locatícia                      -                    (272) 0,00%                            -   0,00%
Riscos Nomeados Operacionais            106.049               77.957 73,51%                    24.521 23,12%
Marítimos                4.918               (3.552) -72,22%                         251 5,10%
Crédito à Exportação Risco Comercial                      -                      (67) 0,00%                            -   0,00%
Crédito Doméstico Risco Pessoa Fisica                      -                    (315) 0,00%                            -   0,00%
Resp.Explorador ou Transp.Aereo-Reta            280.540               45.969 16,39%                    28.728 10,24%
Resp.Civil Hangar              27.154               13.554 49,92%                      3.916 14,42%
Lucros Cessantes                      -                    (644) 0,00%                            -   0,00%
Global de Bancos                      -                    (584) 0,00%                            -   0,00%
Risco de Petróleo                      -                 (2.169) 0,00%                            -   0,00%
Automóvel                      -                 (2.648) 0,00%                            -   0,00%
Transporte Nacional                      -               (17.803) 0,00%                            -   0,00%
Transporte Internacional                      -                    (734) 0,00%                            -   0,00%

      73.338.194        50.772.119 69,23%               6.899.724 9,41%
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Semestre findo em 30/06/2012 Prêmios Ganhos
Sinistros 
Ocorridos Sinistralidade - % Custo de Aquisição Comissionamento - %

Incêndio Tradicional                   103                  (983) -954,37%                           92 89,32%
Compreensivo Residência            224.478             114.530 51,02%                  115.639 51,51%
Roubo              13.167                  (163) -1,24%                      1.731 13,15%
Compreensivo Condomínio              33.504             130.598 389,80%                    12.346 36,85%
Compreensivo Empresarial         8.160.923          3.048.301 37,35%               2.854.302 34,98%
Garantia de Obrigações Privadas                   909               11.376 1251,49%                           12 1,32%
Habitacional – fora do SFH       33.238.455        27.699.821 83,34%               1.882.246 5,66%
R.C. Profissional         4.118.701             104.721 2,54%               2.979.666 72,34%
R.C.Facult. Para Aeronaves - RCF                2.659               19.856 746,75%                      1.224 46,03%
R.C.Facult.Veículos - RCFV                      -                    (325) 0,00%                            -   0,00%
Acidente Pessoal - Coletivo              45.403               24.547 54,06%                    28.392 62,53%
Acidente Pessoal - Individuais                      -               (20.477) 0,00%                            -   0,00%
Dpvat (Consórcios)       16.154.156        14.289.669 88,46%                  238.920 1,48%
Garantia de Obrigações Públicas            258.859            (299.852) -115,84%                   (54.688) -21,13%
R.C. Geral            646.026             (71.784) -11,11%                  203.332 31,47%
Riscos Diversos            630.561             644.574 102,22%                  458.894 72,78%
Riscos de Engenharia           (473.469)             582.832 -123,10%                      7.918 -1,67%
Aeronáuticos         4.596.911             173.372 3,77%               1.027.098 22,34%
Vida             (57.552)                      (2) 0,00%                          (30) 0,05%
Seg. Habit.em Apol.de Merc.-Prest.         4.561.822             360.009 7,89%                  406.470 8,91%
Seg. Habit.em Apol.de Merc.-D.C.         2.135.585             155.174 7,27%                  193.134 9,04%
Garantia Segurado Setor Público              73.480            (250.820) -341,34%                  147.481 200,71%
Garantia Segurado Setor Privado            156.105               64.464 41,30%                    24.662 15,80%
Fiança Locatícia                   166                 2.442 1471,08%                         230 138,55%
Riscos Nomeados Operacionais            538.641               (3.669) -0,68%                    87.279 16,20%
Marítimos                2.769               (3.811) -137,63%                      1.365 49,30%
Garantia de Concessões Públicas                      -                        -   0,00%                         567 0,00%
Crédito à Exportação Risco Comercial                      -                      (56) 0,00%                            -   0,00%
Crédito Doméstico Risco P. Física                      -                        41 0,00%                            -   0,00%
Resp.Explorador ou Transp.Aereo-Reta                9.419                 7.800 82,81%                      4.058 43,08%
Lucros Cessantes                       2                        4 200,00%                            -   0,00%
Global de Bancos                      -                        70 0,00%                            -   0,00%
Risco de Petróleo                      -                      950 0,00%                            -   0,00%
Automóvel                     23                      -   0,00%                            -   0,00%
Transporte Nacional                      -                      302 0,00%                            -   0,00%
Transporte Internacional                      -                 (1.054) 0,00%                            -   0,00%

      75.071.806        46.782.457 62,32%             10.622.340 14,15%
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33. Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

Im p o sto  d e  ren d a     C o n tr ib u iç ão  S o c ia l
3 0 /0 6 /2 0 1 3 3 0 /0 6 /2 0 1 2 3 0 /0 6 /2 0 1 3 3 0 /0 6 /2 0 1 2

R esu ltad o b ru to an te s d o Im p o sto d e R en d a e
C o n trib u içã o  S o c ia l      3 .1 3 5 .0 9 8      1 .4 1 1 .4 9 7       3 .1 3 5 .0 9 8        1 .4 1 1 .4 9 7  
A d iç õ es  (ex c lu sõ e s)  líq u id as      1 .0 6 8 .6 8 3      2 .0 3 2 .4 0 7       1 .0 6 8 .6 8 3        2 .0 3 2 .4 0 7  
C o m p en saç ão  d as  b ases  n eg a tiv as   (1 .0 3 3 .1 7 1 )      (1 .0 3 3 .1 7 1 )

     4 .2 0 3 .7 8 1      2 .4 1 0 .7 3 3       4 .2 0 3 .7 8 1        2 .4 1 0 .7 3 3  

A líq u o ta d e Im p o sto d e R en d a e C o n tr ib u iç ão
S o cia l so b re  re su lta d o  2 5 % 2 5 % 1 5 % 1 5 %
T o ta l    (1 .0 5 0 .9 4 5 )      (6 0 2 .6 8 3 )       (6 3 0 .5 6 7 )         (3 6 1 .6 1 0 )
R ea liz aç ão  d e  Im p o sto s  (*)         8 3 2 .3 8 4           1 3 .1 6 4          6 7 8 .4 6 0                     -    

D esp esas c o m Im p o sto d e R e n d a e C o n tr ib u iç ão
S o cia l       (2 1 8 .5 6 1 )      (5 8 9 .5 1 9 )           4 7 .8 9 3          (3 6 1 .6 1 0 )

 
(*) Realização de impostos diferidos em função da exclusão na apuração do lucro real de tributos com 
exigibilidade suspensa (imposto de renda) e de base de cálculo negativa de exercícios anteriores (contribuição 
social). 
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34. Patrimônio Líquido Ajustado e Margem de Solvência 
 

Prêmios Emitidos Sinistros Retidos
Ano Meses Valor Ano Meses Valor

2010 6 32.297.548         
2011 12 98.393.917         

2012 6 60.883.713        2012 12 87.959.076         
2013 6 71.789.693        2013 6 50.772.119         

12 132.673.406      36 269.422.660       

Doze meses 132.673.406      Média dos três anos 89.807.553         

Base para margem 20% 26.534.681        Base para margem 33% 29.636.493         

Descrição:
(+) Patrimônio líquido 45.254.391      
(-) Créditos tributários (45.079)           
(-) Intangível (39.287)           

(=) Patrimônio líquido ajustado 45.170.025      

(a) 20% dos prêmios retidos (média dos últimos 12 meses) 26.534.681      
(b) 33% dos sinistros retidos (média dos últimos 36 meses) 29.636.493      

Margem de solvência (a) 29.636.493      

Demonstrativo do capital requerido por ponderação

Capital base - CB 15.000.000      
Capital adicional de subscrição - CAS 8.503.162        
Capital risco de crédito 11.293.184      
Riscos Operacionais 690.322           
Benefício da Diversificação (2.595.545)      

Capital requerido por ponderação (b) 32.891.123      

Patrimônio líquido ajustado 45.170.025      
(-) Exigência de capital - EC maior entre (a) ou (b) 32.891.123      

Suficiência (patrimônio líquido ajustado menos a margem de solvência) 12.278.902      
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35. Conciliação entre os resultados e os fluxos de caixa 
 

30/06/2013 30/06/2012

Lucro líquido do semestre 1.277.735       629.633          

Ajustes para:
Depreciação e amortização 183.884          150.499          
Realização da reserva de reavaliação, líquida de impostos (247.136)         12.778            
Ajustes de títulos e valores mobiliários (1.109.708)      (174.281)         

Variaçãoes nas contas patrimoniais
Aplicações (3.145.468)      (1.946.865)      
Créditos das operações de seguros e resseguros 1.633.154       4.729.136       
Outros créditos operacionais (16.404.325)    (1.557.514)      
Ativos de resseguros - provisões técnicas (4.129.221)      (19.988.986)    
Títulos e Créditos a Receber 16.195.663     (4.985.694)      
Custos de aquisição diferidos 50.872            5.675.391       
Outros valores e bens -                  600.000          
Contas a Pagar 2.342.237       (1.274.804)      
Débitos de operações com seguros e resseguros (6.437.331)      2.432.702       
Depósitos de Terceiros 2.750.237       4.080.617       
Outros débitos -                  133.279          
Provisões Técnicas 7.567.932       15.104.707     

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 528.525          3.620.598       

Atividades de Investimento
 (Aquisição) baixa de investimento 49.210            -                  
 (Aquisição) baixa de imobilizado (250.556)         13.457            
 (Aquisição) baixa de intangível (3.728)             (13.130)           

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento (205.074)         327                 

Aumento/(Redução) líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa 323.451          3.620.925       

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do semestre 6.777.142       9.782.889       

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 7.100.593       13.403.814     
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36. Gerenciamento de Riscos  
 
a) Sistema de Gestão de Riscos - Processo de Gestão de Riscos – Estrutura de Gerenciamento de Riscos 

/ Responsabilidades. 
 
A Seguradora está exposta aos riscos de seguros e riscos financeiros (riscos de liquidez, riscos de mercado e 
riscos de créditos), decorrentes de suas operações, que podem afetar, em grau maior ou menor, os seus 
objetivos estratégicos e financeiros. A finalidade desta nota é apresentar informações gerais sobre estas 
exposições, bem como os critérios adotados pela Seguradora na gestão visando a mitigação destes riscos. 
 
Sistema de Gestão de Riscos: A Seguradora conta com um sistema de gestão de riscos que vem sendo 
aperfeiçoado de forma que cada um dos processos de negócios se integrem visando a adequação dos níveis de 
riscos aos objetivos estratégicos estabelecidos. 
 
Processo de Gerenciamento de Riscos: O processo de gerenciamento de riscos envolve a Diretoria 
Executiva e os gestores das áreas de negócios e produtos envolvidos. Este modelo tem proporcionado 
aprimoramentos contínuos dos processos de gestão de riscos, minimizando a possibilidade de falhas que 
possam comprometer a correta identificação e mensuração dos diversos riscos a que a Seguradora está 
exposta. 
 
Estrutura de Risco / Responsabilidades: Para aumentar a segurança no gerenciamento de riscos, a 
Seguradora definiu políticas que são monitoradas pela auditoria Interna. As politicas definidas em normas e 
procedimentos na intranet, segregam responsabilidades das áreas envolvidas nos processos de riscos. Para os 
riscos de seguros, voltado para as subscrições, foi constituído um Comitê de Subscrição de Riscos, Composto 
pelos Diretores Executivos. Para o financeiro, bem como para os demais riscos de seguro, a Diretoria 
Executiva participa diretamente do gerenciamento, levando ao Conselho Consultivo as situações de maior 
relevância.  
 
 
b) Riscos de Seguro – Analise de Sensibilidade. Efeito no Resultado e Patrimônio Liquido, bruto e 

liquido de Resseguro. 
 

Variável Premissa
Bruto de 
resseguro

Líquido de 
resseguro

1 Aumento de 5% frequência de Sinistros (2.538.606)     (1.959.952)     
2 Redução de 5% na frequencia de sinistros 2.538.606       1.959.952       
3 Aumento de 10% nas despesas administrativas (1.351.869)     (1.351.869)     
4 Redução de 10% nas despesas Administrativas 1.351.869       1.351.869       
5 Aumento de 2,5% na frequencia de Sinistros (1.269.303)     (978.476)        
6 Redução de 2,5% na frequencia de Sinistros 1.269.303       978.476          
7 Aumento de 5% nas despesas administrativas (675.934)        (675.934)        
8 Redução de 5% nas despesas administrativas 675.934          675.934          

Impactos no Resultado e 
Patrimônio líquido

30/06/2013
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c) Risco de Seguro – Concentração.  Concentração por Carteira, Área Geográfica e Moeda. Saldos 

Bruto e Líquido de Resseguro. 
 

i. Concentração por Carteira, por Área Geográfica (por Região) – Premios Retidos – Brutos de 
Resseguro. 

 
Grupo Sudeste Nordeste Total

Patrimonial 4.677.666           2.666.753           7.344.419           
Responsabilidades 4.234.801           501.119              4.735.920           
Automóveis (DPVAT) 205.520              18.161.879         18.367.399         
Riscos Financeiros 2.784.347           246.466              3.030.813           
Pessoas 1.042                  (16.606)               (15.564)               
Habitacional 30.790.761         60.681                30.851.442         
Marítimos -                      4.980                  4.980                  
Aeronáuticos 2.923.333           4.546.951           7.470.284           

Total 45.617.470         26.172.223         71.789.693         

 
 
ii. Concentração por Carteira,  por Área Geográfica (por Regional) – Prêmios Retidos líquidos de 

Resseguro. 
 

Grupo Sudeste Nordeste Total

Patrimonial 1.676.024           (1.009.981)          666.043              
Responsabilidades 4.169.514           462.036              4.631.550           
Automóveis (DPVAT) -                      18.142.679         18.142.679         
Riscos Financeiros 2.282.692           (58.852)               2.223.840           
Pessoas 1.042                  (16.606)               (15.564)               
Habitacional 28.499.995         54.732                28.554.727         
Marítimos -                      4.980                  4.980                  
Aeronáuticos 1.219.790           3.279.367           4.499.157           

Total 37.849.057         20.858.355         58.707.412         
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Risco de crédito 
 
Consiste na possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou 
contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. 
 
As análises de Risco de Créditos das aplicações em CDBs são baseadas no Rating determinado por agências 
classificadoras de riscos internacionais. Os critérios para alocação de recursos em Risco de Crédito estabelece 
o rating mínimo BBB na escala nacional para Fitch e Standard & Poor´s ou Baa na escala nacional para 
Moody´s indicando baixo risco de crédito. 
 

Sem rating Total

Ativos financeiros:
Caixa Econômica Federal Baa2 3.745.284           3.745.284           
BRB-Banco de Brasília Ba3 1.962.177           -                      1.962.177           
Banco Comercial Industrial S/A Ba1 3.692.378           -                      3.692.378           
Banco Mercantil do Brasil Ba2 5.089.320           -                      5.089.320           
Banco Safra Baa2 10.127.578         -                      10.127.578         
Banco Gerador -                      11.082.921         11.082.921         
Banco Itaú S/A Baa2 2.814.862           -                      2.814.862           
Banco Pine Ba2 3.817.935           -                      3.817.935           

Total 31.249.534         11.082.921         42.332.455         

Moody´s - Rating

 
 
Risco de mercado 
 
Consiste na possibilidade de perdas, em função de flutuação desfavorável do valor de ativos, valores 
mobiliários ou qualquer outro instrumento utilizado pelo mercado financeiro. 
 
A Companhia mantém uma política de investimento conservadora com 80,20% de suas aplicações 
financeiras em títulos de renda fixa pós-fixados, em moeda nacional, que flutuam conforme as taxas do 
mercado. 
 
Risco de liquidez 
 
Consiste na possibilidade de uma sociedade não ser capaz de responder aos seus compromissos de 
pagamentos a curto prazo. 
 
Apresenta índices de Liquidez Corrente de 1,21 e índice de Liquidez Geral de 1,23, o que significa dizer que 
o Ativo Circulante da Companhia Excelsior de Seguros é suficiente para liquidar o passivo circulante com 
sobra de 21%. O Ativo Circulante mais Realizável a Longo Prazo é suficiente para liquidar o Passivo 
Circulante mais Exigível a Longo Prazo com sobra de 23%. 
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a) Análise de vencimentos de passivos 
 

até 60 dias até 90 dias até 120 dias até 180 dias até 360 dias Maior 360 dias Total

Ativos financeiros disponível para venda 62.690.866       13.758.876       10.787.811       6.272.398         12.959.763       9.806.794         116.276.508     
Titulos de renda fixa privados 15.786.789       8.088.049         -                    2.814.862         9.627.974         6.014.781         42.332.455       
Títulos de renda fixa pública LFT. 2.178.193         5.575.910         10.366.762       2.926.002         3.331.789         1.275.034         25.653.690       
Títulos de renda fixa pública NTN. 5.465.504         94.917              421.049            531.534            -                    2.516.979         9.029.983         
Títulos de renda variável 5.095.848         -                    -                    -                    -                    -                    5.095.848         
Quotas de fundos de investimentos aberto 34.164.532       -                    -                    -                    -                    -                    34.164.532       
Créditos das operações com seguros e resseguros 18.504.174       2.289.930         1.520.793         2.092.919         2.520.660         3.891.151         30.819.627       
Prêmios a receber 16.335.422       2.021.542         1.342.551         1.847.622         2.225.230         3.155.394         26.927.761       
Valores a receber de congêneres -                    -                    -                    -                    -                    316.835            316.835            
Valor a receber de resseguradoras 2.168.752         268.388            178.242            245.297            295.430            418.922            3.575.031         
Outos créditos operacionais 18.008.538       2.228.592         1.480.058         2.036.858         2.453.145         3.478.583         29.685.774       
Ativos de resseguro - provisões técnicas 24.381.969       3.017.324         2.003.867         2.757.726         3.321.341         4.709.687         40.191.914       
Caixa e equivalentes de caixa 7.100.593         -                    -                    -                    -                    -                    7.100.593         
Total dos ativos financeiros 146.842.134     19.066.130       14.312.471       11.123.043       18.801.764       18.407.632       228.553.174     

Provisões técnicas 100.152.988     12.356.980       8.206.525         11.293.837       13.602.034       19.287.787       164.900.151     
Contas a pagar 6.179.383         1.958.342         1.349.624         698.917            -                    -                    10.186.266       
Débitos operacionais com seguros e Resseguros 9.258.476         1.145.757         760.921            1.047.181         1.261.201         1.788.393         15.261.929       
Depósitos de terceiros 2.419.863         1.037.084         -                    -                    -                    -                    3.456.947         
Total dos passivos financeiros 118.010.710     16.498.163       10.317.070       13.039.935       14.863.235       21.076.180       193.805.293     

Fluxos de caixa contratuais não descontados em 30/06/2013.

 



 
. 41 . 

 
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 

 

 

 
b) Gestão de riscos antes e depois do resseguro – Principais ramos de atuação 
 

Ramo 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012

Incêdio Tradicional -                103               -                -                -                103               -             -             100%
Compreensivo residencial 285.002        203.047        220.949        139.037        64.053          64.010          78% 68% 22% 32%
Roubo 3.223            -                -                -                3.223            -                -             -             100% -             
Compreensivo condomínio (347)              1.096            -                -                (347)              1.096            -             -             100% 100%
Compreensivo empresarial 5.450.757     6.503.169     4.329.314     4.399.527     1.121.443     2.103.642     79% 68% 21% 32%
Lucros cessantes -                2                   -                -                -                2                   -             -             -             100%
Riscos de engenharia (64.427)         5.798            -                -                (64.427)         5.798            -             -             100% 100%
Riscos diversos 1.259.736     621.039        757.084        498.477        502.652        122.562        60% 80% 40% 20%
Riscos nomeados e operacionais 410.475        869.099        384.765        668.390        25.710          200.709        94% 77% 6% 23%
Responsabilidade civil geral 825.404        791.118        3.996            229.277        821.408        561.841        -             29% 100% 71%
Responsabilidade civil profissional 3.910.516     4.807.951     -                -                3.910.516     4.807.951     -             -             100% 100%
Marítimos 4.980            -                -                -                4.980            -                -             -             100% -             
DPVAT 18.142.679   16.438.766   -                -                18.142.679   16.438.766   -             -             100% 100%
Garantia de obrigações privadas -                495               -                -                -                495               - -             -             100%
Garantia de obrigações públicas (9.907)           113.782        31.471          66.901          (41.378)         46.881          -318% 59% 418% 41%
Garantia segurado - setor público 475.510        474.189        381.250        443.841        94.260          30.348          80% 94% 20% 6%
Garantia segurado - setor privado 2.565.212     724.907        994.860        327.582        1.570.352     397.325        39% 45% 61% 55%
Acidentes pessoais - individual -                65                 -                -                -                65                 -             -             -             100%
Acidentes pessoais (31.281)         41.076          -                -                (31.281)         41.076          -             -             100% 100%
Vida em grupo 15.718          -                -                -                15.718          -                -             -             100% -             
Seguro habitacional em apólice de mercado prestamista 15.797.977   4.972.897     2.154.209     806.694        13.643.768   4.166.203     14% 16% 86% 84%
Seguro habitacional em apólice de mercado - demais coberturas 8.546.386     2.094.618     -                -                8.546.386     2.094.618     -             -             100% 100%
Habitacional - Fora do SFH 6.507.078     33.359.354   933.460        3.105.646     5.573.618     30.253.708   14% 9% 86% 91%
R.C facultativo para embarcações 224.720        16.872          -                -                224.720        16.872          -             -             100% 100%
Aeronáuticos 7.162.234     5.327.410     4.399.409     4.159.464     2.762.825     1.167.946     61% 78% 39% 22%
Responsabilidade Civil Hangar 86.778          -                -                -                86.778          -                -             -             100% -             
Transportador Aéreo -Reta 221.270        93.016          192.835        33.751          28.435          59.265          87% 36% 13% 64%

Total 71.789.693   77.459.869   14.783.602   14.878.587   57.006.091   62.581.282   21% 19% 79% 81%

Prêmios RetidosRessegurosPrêmios Emitido Diretos Resseguros Prêmios Retidos

Retenção %Retenção %
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Prêmios de resseguro subdivididos por classes 
 

30/06/2013 30/06/2012

Ressegurador local 8.970.177          10.853.214        
Ressegurador admitido 4.112.104          2.952.235          

Total 13.082.281        13.805.449        

Total de prêmios emitidos 71.789.693        77.459.869        

% de resseguradora local X Prêmios emitidos 12% 14%

% de resseguradora admitida X Prêmios emitidos 6% 4%  
 

 
37. Eventos Subsequentes 
 
A Companhia recebeu, em 19 de agosto de 2013, a Carta n° 26/2013/SUSEP/DITEC/CGSOA/COASO 
emitida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. A referida carta informa que o citado órgão 
regulador identificou que até o mês de maio de 2013 os valores de prêmios emitidos contemplam apenas o 
início de sua vigência e não quando da sua emissão. O fato identificado pela SUSEP está em desacordo com 
a Orientação COASO n° 001/2013. A implementação desta última se dará no mês de julho de 2013. A 
Administração entende que os efeitos, se houverem, de tal implementação serão irrelevantes sobre as atuais 
demonstrações contábeis da Companhia. 
 
 
 

*   *   * 
 


