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UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV
CNPJ 33.634.999/0001-80

RELATÓRIO DA DIRETORIA. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a União Previdenciária Cometa do Brasil – COMPREV, apresenta às autoridades competentes e aos participantes de seus planos previdenciários as 
Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2011, operando nas modalidades de Pecúlio e Renda. No contexto operacional a COMPREV apresentou no exercício de 
2011 um crescimento de 7,49%, pela evolução do seu Patrimônio Líquido em comparabilidade com o exercício anterior. A Receita Bruta dos Planos Previdenciários aumentou 14,13% em relação ao período precedente. O resultado deste 
exercício ficou positivo tendo sua destinação estabelecida conforme estatuto. Com relação ao seu quadro funcional a COMPREV prima pela manutenção de um corpo administrativo suficiente na quantidade e seleto na qualidade. Nessa 
diretriz vem dando continuidade à certificação técnica de seus empregados, em conformidade com a Resolução CNSP 115 de 2004. Considerando o aspecto da responsabilidade social, a Entidade, de forma espontânea, vem contribuindo 
com algumas instituições legalmente constituídas e devidamente credenciadas para receber donativos, sendo objetivo da Diretoria  tornar cada vez mais efetiva essa participação. Da mesma forma é constante a preocupação quanto ao 
aperfeiçoamento cultural de seus empregados, legitimados a receber da Entidade ajuda de custo para sua formação, quer seja a nível fundamental, superior ou pós-graduação. Em atendimento às disposições legais, a Entidade declara 
possuir sólida capacidade financeira e a intenção de manter até o vencimento os ativos classificados na categoria “Títulos Mantidos até o Vencimento”. Um fato relevante que ocorreu neste exercício é que a Entidade tornou-se acionista 
majoritária da Entidade COMPREV Seguros e Previdência S.A., com um aporte de capital na ordem de R$ 18.000.000,00, que passará a operar nos seguros de acidentes pessoais e vida, além do DPVAT, através da Seguradora Líder S.A. 
à qual se consorciou. Rio de Janeiro, 31/12/2011.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Valores em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Valores em Reais)

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 - MÉTODO DIRETO (Valores em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Valores em Reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
ATIVO 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011
ATIVO CIRCULANTE  48.495.987,94  72.030.808,59  70.278.716,64 
Disponível  372.164,34  73.151,31  531.941,12 
Caixa e Bancos  372.164,34  73.151,31  531.941,12 
Aplicações  31.520.341,33  59.388.051,11  53.062.335,83 
Créditos das Operações com Previdência Complementar  4.661.777,65  3.080.047,02  4.661.777,65 
Valores a Receber  4.661.777,65  3.080.047,02  4.661.777,65 
Títulos e Créditos a Receber  11.906.454,27  9.454.771,41  11.987.263,33 
Assistência Financeira a Participantes/AFP  11.865.466,10  9.411.582,48  11.865.466,10 
Outros Créditos  40.988,17  43.188,93  121.797,23 
Outros Valores e Bens  26.607,91  28.052,14  26.607,91 
Outros Valores  26.607,91  28.052,14  26.607,91 
Despesas Antecipadas  8.642,44  6.735,60  8.790,80 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  57.982.239,97  25.662.312,44  39.491.918,82 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  57.982.239,97  25.662.312,44  39.491.918,82 
Títulos e Créditos a Receber  38.988.077,88  24.663.138,77  38.988.337,44 
Depósitos Judiciais e Fiscais  1.229.468,72  613.671,95  1.229.468,72 
Assistência Financeira a Participantes/AFP  37.758.609,16  24.049.466,82  37.758.609,16 
Despesas Antecipadas 259,56
Investimentos  18.519.080,71  28.500,00  28.500,00 
Participações Societárias  18.490.580,71  –  – 
Imóveis Destinados a Renda  28.500,00  28.500,00  28.500,00 
Imobilizado  475.081,38  970.673,67  475.081,38 
Imóveis de Uso Próprio  –  438.166,18 
Bens Móveis  443.510,51  500.936,62  443.510,51 
Outras Imobilizações  31.570,87  31.570,87  31.570,87 
TOTAL DO ATIVO 106.478.227,91  97.693.121,03  109.770.635,46 

CONTROLADORA CONSOLIDADO
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011

CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DE RISCOS  8.656.538,97  8.264.324,40  8.656.538,97 
VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS  592.924,80  (160.316,61)  592.924,80 
( = ) PREMIOS GANHOS  9.249.463,77  8.104.007,79  9.249.463,77 
BENEFÍCIOS RETIDOS  (3.602.298,63)  (2.834.275,87)  (3.602.298,63)
CUSTOS DE AQUISIÇÃO  (707.937,70)  (952.322,67)  (707.937,70)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS  (1.962.034,60)  (2.287.035,62)  (1.962.034,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (7.425.215,33)  (5.228.309,66)  (7.479.176,67)
DESPESAS COM TRIBUTOS  (2.606.746,89)  (2.252.112,28)  (2.832.817,89)
RESULTADO FINANCEIRO  10.354.496,67  11.891.030,08  10.956.299,50 
RESULTADO PATRIMONIAL  275.789,49  16.789,49  –   
GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES  983.535,65  –  983.535,65 
( = ) RESULTADO OPERACIONAL  4.559.052,43  6.457.771,26  4.605.033,43 
( = ) SUPERÁVIT/LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO  4.559.052,43  6.457.771,26  4.605.033,43 
Participação de Acionistas não Controladores  –    –    (45.981,00)
( = ) SUPERÁVIT/LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO  4.559.052,43  6.457.771,26  4.559.052,43 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CONTROLADORA CONSOLIDADO
ATIVIDADES OPERACIONAIS 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011
Recebimentos de prêmios de seguros, contribuições de previdência
 e taxas de gestão e outros  7.788.131,95  6.727.542,15  7.788.131,95 
Outros Recebimentos Operacionais (Salvados, Ressarcimentos e Outros)  20.829.237,02  19.318.734,82  20.829.237,02 
Pagamentos de sinistros, benefícios e comissões  (3.926.973,14)  (2.866.963,80)  (3.926.972,75)
Pagamentos de despesas e obrigações  (9.022.043,61)  (8.569.725,90)  (9.022.044,43)
Pagamentos de Indenizações e despesas em processos judiciais  (38.346,61)  (76.937,06)  (38.346,81)
Outros Pagamentos Operacionais  (27.809.740,37)  (12.959.756,30)  (27.955.749,81)
Constituição de Depósitos Judiciais  (910.691,58)  (200.500,16)  (910.691,58)
Resgates de Depósitos Judiciais  (3.000,00)  54.680,63  (3.000,00)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) pelas Operações  (13.093.426,34)  1.427.074,38  (13.239.436,41)
Aplicações  (9.819.205,24)  (9.666.931,29)  (31.292.558,44)
Vendas e Resgates  39.896.005,24  8.181.367,82  40.347.072,28 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais  16.983.373,66  (58.489,09)  (4.184.922,57)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamentos pela compra de ativo permanente:  –    –    –   
   Investimentos - Participação Societária  (18.000.000,00)  –    –   
   Imobilizado  (87.560,73)  (260.615,00)  (87.560,63)
Recebimentos pela Venda de Ativo Permanente:  18.000,00
   Transferência dos Imóveis de Uso Próprio para o FII COMPREV  1.403.200,00   1.403.200,00 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento  (16.684.360,73)  (242.615,00)  1.315.639,37 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de Capital - sócios não controladores  –    –    3.000.000,00 
Outros - Rendimentos referentes ao capital social  –    –    328.072,81 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento  –    –    3.328.072,81 
AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  299.012,93  (301.104,09)  458.789,61 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
   Caixa  73.151,31  374.255,40  73.151,31 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício
   Caixa  372.164,24  73.151,31  531.941,12 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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LADORES TOTAL
SALDOS ANTERIORES EM 
01.01.2010  1.191.816,74  2.361.628,39  54.045.853,71  57.599.298,84   57.599.298,84 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS
 ANTERIORES  (679.941,01)  (679.941,01)  (679.941,01)
DESTINAÇÃO DO SUPERAVIT
 - EXERCÍCIO 2009
Outros
 Remuneração Estatutária  (2.000.000,00)  (2.000.000,00) (2.000.000,00)
 Programas de Assistência
 Sócio-Educacional e Filantropia  (500.000,00)  (500.000,00)  (500.000,00)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO  –    –    6.457.771,26  6.457.771,26  6.457.771,26 
PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO
 DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Reserva para Contingência de 
Benefícios  245.983,64  (245.983,64)  –    –    –   
SALDOS FINAIS EM 31.12.2010  1.191.816,74  2.607.612,03  57.077.700,32  60.877.129,09   60.877.129,09 
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO  –    –    4.559.052,43  4.559.052,43  –    4.559.052,43 
PARTICIPAÇÃO ACIONISTAS 
NÃO CONTROLADORES  –    45.981,00  45.981,00 
Capital e Reservas  –    3.254.425,63  3.254.425,63 
PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO
 DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Reserva para Contingência de 
Benefícios  –  73.487,22  (73.487,22)  –    –    –   
SALDOS FINAIS EM 31.12.2011  1.191.816,74  2.681.099,25  61.563.265,53  65.436.181,52  3.300.406,63  68.736.588,15 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

CONTROLADORA CONSOLIDADO
PASIVO 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011
PASSIVO CIRCULANTE  9.188.378,56  7.771.451,20  9.180.379,48 
Contas a Pagar  1.989.530,13  1.359.498,66  1.981.531,05 
Obrigações a Pagar  220.110,78  232.734,46  307.296,01 
Impostos e Encargos Sociais a Recolher  691.672,69  120.157,34  476.901,15 
Encargos Trabalhistas  124.217,97  99.738,61  124.217,97 
Impostos e Contribuições  43.461,08  1.024,91  165.821,62 
Outras Contas a Pagar  910.067,61  905.843,34  907.294,30 
Débitos de Operações com Previdência Complementar  995.613,95  766.264,26  995.613,95 
Contribuições a Restituir  711.042,09  471.835,65  711.042,09 
Outros Débitos Operacionais  284.571,86  294.428,61  284.571,86 
Depósitos de Terceiros  38.220,47  170.989,04  38.220,47 
Provisões Técnicas - Previdência Complementar  6.165.014,01  5.474.699,24  6.165.014,01 
Planos Não Bloqueados  6.165.014,01  5.474.699,24  6.165.014,01 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  31.853.667,83  29.044.540,74  31.853.667,83 
Provisões Técnicas - Previdência Complementar  8.194.114,48  7.956.754,07  8.194.114,48 
Planos Não Bloqueados  8.194.114,48  7.956.754,07  8.194.114,48 
Outros Débitos  23.659.553,35  21.087.786,67  23.659.553,35 
Provisões Judiciais  23.659.553,35  21.087.786,67  23.659.553,35 
PATRIMÔNIO LIQUIDO/SOCIAL  65.436.181,52  60.877.129,09  68.736.588,15 
Patrimônio Social  1.191.816,74  1.191.816,74  1.191.816,74 
Reservas de Retenção de Superávits  2.681.099,25  2.607.612,03  2.681.099,25 
Superávits/Lucros Acumulados  61.563.265,53  57.077.700,32  61.563.265,53 
Participação de Acionistas Não Contoladores  –    –    3.300.406,63 
TOTAL DO PASSIVO 106.478.227,91  97.693.121,03 109.770.635,46 
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 - (Em reais)
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV é uma 
Entidade Aberta de Previdência Complementar sem fins lucrativos, com sede na capital do Estado do Rio de Janei-
ro. Sua gestão é exercida por diretores eleitos dentre os associados controladores, oriundos do quadro de partici-
pantes. a) Ramos de Atuação: Tem como objetivo operacional a instituição, operação e manutenção de planos 
previdenciários nas modalidades de pecúlio e renda e de assistência financeira aos integrantes do seu quadro de 
participantes; b) Região da Federação em que opera: Autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP a Entidade opera em todo Território Nacional. c) Critérios de Gerenciamento de Riscos - Gerenciamento 
de Riscos: A Entidade aborda o gerenciamento de riscos de modo integrado, proporcionando unicidade às políti-
cas, processos, critérios e metodologias de controle de riscos. Este se dá através dos gestores designados nas di-
versas funções administrativas como sendo responsáveis pela execução das diretrizes estabelecidas pelo Conselho 
Deliberativo. Os principais riscos que a Entidade está exposta são: Riscos de Crédito: O gerenciamento de riscos 
de crédito toma como mecanismos a realização das operações a critérios rigorosos considerando os seguintes as-
pectos: 1) Para a assistência financeira - leva em consideração a estabilidade no emprego (funcionalismo público), 
a possibilidade de descontos em folha considerando a margem consignável, tendo como premissa a contratação de 
plano de previdência, condição necessária para o direito a assistência financeira; e 2) Investimentos Financeiros - 
leva em consideração a classificação de riscos (Rating) das instituições bancárias, monitoramento diário das opera-
ções do mercado financeiro e análise de cenário para novos investimentos; Riscos de Mercado: A Entidade adota 
um processo de análise do quadro macroeconômico interno e externo, identificando os possíveis eventos, suas 
probabilidades de ocorrência, avaliação do retorno esperado e dos riscos envolvidos, visando capturar as melhores 
oportunidades de investimento no mercado de capitais. A análise do quadro econômico bem como as definições das 
melhores oportunidades são realizadas pela Diretoria Financeira em conjunto com a Presidência da Entidade; Ris-
cos de Liquidez: O gerenciamento do risco de liquidez contempla o acompanhamento periódico da composição 
dos recursos disponíveis, o cumprimento do nível mínimo de liquidez e das melhores oportunidades para a negocia-
ção dos ativos, e, considerando as alterações nas condições de liquidez que podem afetar seu valor de mercado. A 
Entidade possui política de investimentos que define as diretrizes e os níveis que devem ser observados nas aplica-
ções dos recursos da Entidade; Risco Operacional: O gerenciamento do risco operacional é imprescindível para a 
geração de valor agregado.Dentre os planos de redução e eliminação de riscos operacionais há o gerenciamento de 
continuidade de negócios, que consiste em procedimentos a serem adotados em momentos de crise, garantindo a 
recuperação e a continuidade dos negócios, evitando perdas; NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis - CPC e aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular nº 424, de 29 de abril de 2011, 
a Entidade não identificou diferenças em relação a práticas anteriormente adotadas no Brasil, aplicáveis às Entida-
des supervisionadas pela SUSEP, que requeressem ajustes contábeis nas demonstrações contábeis do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2010, apresentadas para fins de comparabilidade, ou nos saldos na data de transição 
em 01 de janeiro de 2010. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis, 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade, no processo de aplicação das 
políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis, estão na nota 
16. A diretoria executiva, em reunião realizada no dia 23 de fevereiro de 2012, concedeu autorização para a emissão 
das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2011. NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:  
a) Apuração do Resultado - É apurado segundo o regime de competência, que estabelece que as receitas e des-
pesas sejam incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quan-
do se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. As contribuições para planos de previdência 
são reconhecidas como Rendas de Contribuições Retidas pela vigência do risco e os direitos dos participantes são 
refletidos mediante constituição de provisões técnicas em contrapartida do resultado do exercício; b) Títulos e Va-
lores Mobiliários - classificados em: 1) Títulos para Negociação - Quotas de Fundos, adquiridos com o propósito 
de serem ativa e frequentemente negociados, contabilizados pelo custo de aquisição acrescidos/reduzidos dos 
rendimentos/perdas no exercício que são reconhecidos no resultado; 2) Títulos Mantidos Até o Vencimento - Títulos 
de Capitalização, adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o venci-
mento, com o propósito de garantia de locação imobiliária, contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos no exercício quando do resgate; c) Créditos das Operações com Previdência Comple-
mentar - Valores a Receber - Classificados no Ativo Circulante pelos respectivos valores originais, sendo na rubri-
ca Consignação de Órgãos Averbadores ou Consignações Bancárias ou Outros Créditos ou Valores a Regularizar, 
reconhecidos quando da emissão do risco, e na rubrica Riscos Vigentes não Recebidos, os valores pertinentes a 
parcela das contribuições mensais não recebidas até o mês seguinte, permanecendo nesta até o prazo de 90 (no-
venta) dias quando é reconhecida no resultado em decorrência do cancelamento do plano e/ou da Redução ao 
Valor de Mercado Recuperável; d) Títulos e Créditos a Receber - Assistência Financeira a Participantes - Clas-
sificadas no Ativo Circulante e Não Circulante com os rendimentos pré-fixados de competência de períodos futuros 
que são registrados em conjunto com o valor principal das operações e demonstrados como redução dos ativos 
correspondentes na rubrica “Receitas a Apropriar” reconhecidas mensalmente no resultado em função da fluência 
dos prazos contratuais; e) Depósitos Judiciais e Fiscais - Classificados no Ativo não Circulante pelos respectivos 
valores originais atualizados mensalmente de acordo com: I) INPC-IBGE processos cíveis não relacionados a bene-
fícios; II) IGPM-FGV processos cíveis relacionados a benefícios; e III) Taxa Selic processos fiscais e processos ad-
ministrativos - SUSEP; registrada em contrapartida dos respectivos processos no Passivo não Circulante. f) Inves-
timentos - Classificados no Ativo não Circulante sendo constituídos por: I) Participações Societárias, registradas 
pelo valor de aquisição e avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial e II) Imóveis Destinados a Renda re-
gistrados pelos respectivos valores de aquisição e representado por bens imóveis urbanos não destinados ao uso 
próprio; g) Imobilizado - Classificados no Ativo não Circulante e corresponde aos direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive 
os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controle líquido das respectivas depreciações e 
amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, 
sendo: móveis e utensílios e máquinas e equipamentos - 10% ao ano; e sistemas de processamento de dados e 
veículos - 20% ao ano e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. h) Redução ao 
Valor Recuperável - Ativos Financeiros (Incluindo Recebíveis): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor 
justo por meio do resultado tem seu valor recuperável avaliado sempre que apresente indícios de perda. Um ativo 
tem perda no seu valor recuperável se há evidência que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial 
do ativo, com efeito negativo nos fluxos de caixa, tais como: desvalorização significativa e prolongada de instrumen-
tos financeiros reconhecida publicamente pelo mercado, tendências históricas da probabilidade de inadimplência do 
prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos. Ativos Não Financeiros: Os valores contábeis dos ativos 

não financeiros são revisto no mínimo semestralmente para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
A redução do valor recuperável de ativos (impairment) é determinada quando o valor contábil residual exceder o 
valor de recuperação que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa. 
i) Provisões: Provisões Técnicas de Contratos de Previdência: Classificadas no Passivo Circulante e Não Circu-
lante e são constituídas de acordo com as Notas Técnicas Atuariais e, em consonância com as determinações e 
critérios estabelecidos na Resolução CNSP nº 162/2006 e alterações posteriores, a saber: Provisão Complemen-
tar de Contribuição (PCC): Requerida pela SUSEP é revertida para fins de consolidação por não representar uma 
obrigação presente. O cálculo da provisão é efetuado “pro rata die”, tomando por base as datas de início e fim de 
vigência do risco e as contribuições líquidas emitidas, e o seu valor será a diferença, se positiva, entre a média da 
soma dos valores apurados diariamente no mês de constituição e a PRNE constituída, considerando todos os riscos 
vigentes, emitidos ou não; Provisão de Riscos não Expirados (PRNE): A PRNE é constituída pelo método “pro 
rata die”, tendo como base a contribuição emitida, recebida ou não, de previdência, líquida de carregamento, dividi-
dos pelo número de dias de cobertura, multiplicado pelo número de dias da cobertura de riscos a decorrer, para os 
contratos de previdência complementar; Provisão de Riscos não Expirados para Riscos Vigentes mas não 
Emitidos (PRNE-RVNE): A PRNE-RVNE é constituída para apurar a parcela das contribuições ainda não ganhas 
relativos aos contratos ainda não emitidos cujos riscos já estão vigentes. É calculada aplicando-se o percentual de 
2,9% (dois vírgula nove por cento) sobre as contribuições emitidas, livre de carregamento para os contratos de 
previdência complementar; Provisão de Benefícios a Regularizar (PBAR): A PBAR é constituída para cobertura 
dos valores a pagar por eventos já avisados, em forma de pagamento único ou renda mensal, até a data base da 
demonstração, compreendendo os valores dos benefícios conhecidos atualizados pelos índices de correção defini-
dos em nota técnica atuarial para reajuste dos benefícios à época de sua contratação; Provisão de Benefícios a 
Regularizar em Disputa Judicial: As provisões de Benefícios a Regularizar em disputa judicial são reavaliadas 
periodicamente e contabilizadas com base na opinião do Departamento Jurídico Interno, dos Consultores Legais 
Independentes e da Administração sobre o provável resultado dos processos judiciais. São constituídas de forma 
única nos processos avaliados como Prováveis e Possíveis, corrigidos pelo índice do INPC, índice este apurado na 
maioria das sentenças dos juizados e definido em avaliação atuarial periódica; Provisão de Eventos Ocorridos e 
não Avisados (IBNR): A IBNR para os planos de risco de planos baseados no Regime de Repartição são calcula-
das mediante Nota Técnica Atuarial aprovada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e descrita na 
avaliação atuarial da Entidade. Quanto ao plano baseado no Regime de Capitalização, este é calculado mediante 
percentual definido pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP por não haver eventos suficientes para 
adoção de um método matemático consistente; Provisão de Resgates e/ou Outros Valores a Regularizar (PRO-
VAR): A PROVAR é constituída de valores cujos resgates ainda não foram realizados, bem como a devolução de 
contribuições que por ventura tenham sido cobrados indevidamente, corrigidos pelo índice de correção, definido em 
nota Técnica Atuarial, para correção das provisões e dos benefícios; Provisão Matemática de Benefícios à Con-
ceder (PMBAC): A PMBAC é constituída mensalmente para cobrir os valores futuros dos benefícios a pagar e ainda 
não concedido. É desenvolvida conforme Nota Técnica Atuarial corrigida pelo índice de correção, definido em Nota 
Técnica para correção dos benefícios e das contribuições dos contratos de previdência. Provisão de Matemática 
Benefícios Concedidos (PMBC): A PMBC é constituída mensalmente para cobrir os valores futuros dos benefícios 
a pagar e já concedidos ao participante. É desenvolvida conforme Nota Técnica Atuarial, corrigida pelo índice de 
correção, definido em Nota Técnica para correção dos benefícios e das contribuições dos contratos de previdência; 
Provisão de Insuficiência de Contribuição (PIC): A PIC é constituída mensalmente para cobrir os benefícios de 
previdência em função da longevidade da população coberta. É calculada pela diferença apurada entre a substitui-
ção da tábua biométrica original do plano pela tábua biométrica do mercado que mais se assemelha a experiência 
da Entidade. Esta provisão é reavaliada a cada ano em sua avaliação atuarial; Provisão para Despesas Adminis-
trativas (PDA): É calculada em função de nota técnica atuarial para cobrir despesas de pagamento de benefícios 
de forma única ou não. Estão inseridas neste contexto os valores referentes as despesas de natureza judicial como 
sucumbência, danos morais e honorários seja ela de qualquer natureza; e Provisão de Oscilações de Riscos 
(POR): É constituída mediante nota técnica atuarial aprovada pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP 
e tem a função de cobrir os desvios decorrentes da sinistralidade esperada da carteira de planos de risco da Enti-
dade. Sua metodologia e revista anualmente na Avaliação Atuarial. j) Encargos Trabalhistas - Passivo Circulante 
- Constituído pela Provisão para Férias, calculada e reconhecida mensalmente com os respectivos encargos sociais 
com base nos vencimentos vigentes à época demonstrando as obrigações dos direitos adquiridos pelos emprega-
dos; k) Outros Débitos - Provisões Judiciais e Administrativas - Passivo Contingente - Classificados no Passi-
vo não Circulante, de acordo com o CPC 25 são utilizados para passivos que não são reconhecidos, pois a sua 
existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não es-
tejam totalmente sob o controle da Administração; (Nota 16); l) Outros Ativos e Passivos - Os ativos são demons-
trados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicá-
vel, os rendimentos e/ou encargos correspondentes, calculados a índices ou taxas oficiais e/ou contratados, bem 
como, os efeitos de ajuste a valor justo. Os valores realizáveis ou exigíveis no curso do período subseqüente estão 
classificados como Ativos ou Passivos Circulantes. NOTA 04 -TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: Registradas, 
avaliadas, ajustadas e classificadas de acordo com o disposto na nota explicativa 3 “b” a saber:

Valores de Mercado 
em 31/12/2011 Valor Resultado

CATEGORIA Faixas de Vencimento de não Parâmetro 
NATUREZA DOS TÍTULOS Sem Vencimento De 180 a 220 dias Custo Realizado Utilizado
Títulos para Negociação 31.505.972,53 – 15.469.405,00 –
Quotas de Fundos de Investimentos 31.505.972,53 – 15.469.405,00 – Valor da Quota
Títulos Mantidos até o Vencimento – 14.368,80 16.138,58 –
Títulos de Capitalização – 14.368,80 16.138,58 – Valor de Resgate
Montante 31.505.972,53 14.368,80 15.485.543,58 –

CATEGORIA
Valores de Mercado 

em 31/12/2010 Valor Resultado
Faixas de Vencimento de não Parâmetro

NATUREZA DOS TÍTULOS Sem Vencimento De 180 a 220 dias Custo Realizado Utilizado
Títulos para Negociação 59.372.045,87 – 43.709.305,32 –
Quotas de Fundos de Investimentos 59.372.045,87 – 43.709.305,32 – Valor da Quota
Títulos Mantidos até o Vencimento – 16.005,24 15.700,00 –
Títulos de Capitalização – 16.005,24 15.700,00 – Valor de Resgate
Montante 59.372.045,87 16.005,24 43.725.005,32 –
NOTA 05 - CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - VALORES A RECEBER: 
Representa as mensalidades de planos previdenciários pendentes de recebimento registrados pelos respectivos 
valores originais no Ativo Circulante conforme detalhamento abaixo:

31/12/2011 31/12/2010
Valores a Receber 4.661.777,65 3.080.047,02
Consignações de Órgãos Averbadores 2.247.387,00 1.738.533,32
Contribuições Riscos Vigentes e Não Recebidos 6.821.967,25 4.229.897,20
Outros Créditos 1.942,63 1.942,63
Redução ao Valor Recuperável (4.409.519,23) (2.890.326,13)
NOTA 06 - DETALHAMENTO DE TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER: Considerando a relevância de seu saldo, 
detalhamos a rubrica como segue:

31/12/2011 31/12/2010
Ativo Circulante 11.494.321,81 9.454.771,41
- Assistência Financeira a Participantes/AFP 18.865.738,19 17.807.391,54
- Ajuste ao Valor Recuperável (7.409.631,24) (8.395.809,06)
 Outros Créditos 38.214,86 43.188,93
- Adiantamentos a Empregados 2.232,36 3.542,99
- Adiantamentos Administrativos 35.982,50 39.645,94
Ativo Não Circulante 38.167.968,31 24.049.466,82
 - Assistência Financeira a Participantes/AFP 38.167.968,31 24.049.466,82
NOTA 07 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS: A Entidade é parte em ações judiciais e administrativas em curso, 
dentre essas, há ações para as quais foram efetuados depósitos judiciais e recursais, apresentando os seguintes saldos:
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31/12/2011 31/12/2010
Ações Cíveis 331.547,28 329.661,68 
Ações Fiscais  814.784,31  211.736,46 
Outros  83.137,13  72.273,81 

 1.229.468,72  613.671,95 
NOTA 08 - INVESTIMENTOS: Constituídos pelas rubricas, a saber: Investimentos em Controlada - Neste exercício a 
Entidade passou a ser acionista majoritária da empresa Comprev Seguros e Previdência S.A., com uma participação total 
de 85,71% das ações ordinárias. Os investimentos representados pelo valor da participação da sociedade no seu respec-
tivo patrimônio líquido foram apurados mediante a utilização das demonstrações contábeis da investida em 31/12/2011, 
as quais se encontram auditadas para este período. Abaixo apresentamos quadro demonstrativo do resultado apurado 
pela equivalência patrimonial:

31/12/2011 31/12/2010
DESCRIÇÃO Comprev Seguros e Previdência S.A.  
Capital Social  21.000.000,00 –
Patrimônio Líquido  21.573.422,81 –
Lucro no Período  321.770,49 –
Número de ações possuídas:   
 Ordinárias 18.000.000 –
Percentual de participação % 85,71 –
Equivalência Patrimonial 275.789,49 –
As informações financeiras da investida conforme o balanço patrimonial encerrado em 31/12/2011 apresentou os seguin-
tes valores: I) Ativo e Passivo a importância de R$ 21.785.761,57 (vinte e um milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e um reais e cinqüenta e sete centavos); II) As despesas administrativas somaram R$ 68.444,06 
(Sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos); III) O resultado financeiro apresentou o 
montante de R$ 601.802,83 (Seiscentos e um mil, oitocentos e dois reais e oitenta e três centavos); A investida apresen-
tou, considerando as Receitas e Despesas do período, um Lucro Bruto de R$ 533.355,77 (Quinhentos e trinta e três mil, 
trezentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e sete centavos), que deduzidos do Imposto de Renda e da Contribuição 
Social sobre o Lucro, apresentou um Lucro Líquido no montante de R$ 321.770,49 (Trezentos e vinte e um mil, sete-
centos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Imóveis Destinados a Renda - Representados por terrenos 
urbanos conforme quadro abaixo:
DESCRIÇÃO 31/12/2011 Depreciação 31/12/2010 Depreciação

Custo Acumulada Custo Acumulada
Imóveis 28.500,00 –  28.500,00 –
Imóveis Destinados a Renda 28.500,00 –  28.500,00 –
Terrenos Urbanos 28.500,00 –  28.500,00 –
NOTA 09 - IMOBILIZADO: Constituído pelas rubricas,a saber:

31/12/2011 31/12/2010
Depreciação Depreciação

DESCRIÇÃO Custo Acumulada Custo Acumulada
Imóveis – –  700.190,05  (262.023,87)
Imóveis de uso próprio – –  700.190,05  (262.023,87)
Bens Móveis  1.534.941,25 (1.083.830,74) 1.447.380,62 (946.444,00)
Equipamentos 404.657,09  (389.316,51)  365.753,36  (365.456,15)
Sistemas Aplicativos 32.602,72  (20.061,84)  27.902,72  (18.549,62)
Máquinas, Móveis e Utensílios 713.171,44  (382.216,13)  669.214,54  (324.378,27)
Veículos 384.510,00  (292.236,26)  384.510,00  (238.059,96)
Outras Imobilizações 31.570,87 –  31.570,87 – 
Linhas Telefônicas 31.570,87 –  31.570,87 – 
NOTA 10 - OBRIGAÇÕES A PAGAR: Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas como segue:

31/12/2011 31/12/2010
Obrigações a Pagar  220.110,78  232.734,46 
 - Fornecedores  27.547,25  30.116,88 
 - Honorários, Remunerações e Gratificações  85.443,73  69.244,88 
- Outras Obrigações  107.119,80  133.372,70 
 - Seguro AP/VG a Repassar  78.460,41  81.246,09 
 - Seguro Prestamista a Repassar  28.659,39  52.126,61 
NOTA 11 - OUTRAS CONTAS A PAGAR: Sendo um dos principais objetivos da Entidade a participação no desenvol-
vimento social, econômico e cultural do país, esta vem destinando desde 1999 de forma regular, parcelas do superávit 
para a manutenção de instituições beneficentes atuantes nas áreas de creche, assistência a dependentes químicos, 
assistência a pessoas com necessidades especiais, entre outras. Pretendendo tornar-se mais atuante e, consequente-
mente, aumentar sua participação em projetos sociais e filantrópicos extensivo a seus participantes, empregados e esta-
giários da Entidade participam de seus planos previdenciários, possibilitando-lhes o acesso a programa de capacitação 
técnica e evolução profissional através do ingresso em instituições de ensino, custeados pela mesma. Com base nessa 
premissa os Associados Controladores na 12ª AGO realizada em 25/03/2011, decidiu destinar verba de R$ 500.000,00, 
oriunda do superávit do exercício de 2010, (R$ 500.000,00 do exercício 2009 conforme ata da 9ª AGE realizada em 
29/03/2010), levada à Conta de Programa de Assistência Social, Cultural e Filantropia, porém na 15ª AGE realizada 
em 15 de dezembro de 2011 os Associados Controladores decidiram estornar a mencionada verba, e determinar à 
Contabilidade a reclassificar os pagamentos efetuados no curso deste exercício à conta de Despesas com Donativos e 
Contribuições. O saldo acumulado do programa formado com verbas destinadas em exercícios anteriores desta rubrica 
encontra-se composto conforme abaixo:

31/12/2011 31/12/2010
Outras Contas a Pagar  910.067,61  905.843,34 
 - Programa de Assistência Social/Educacional  510.125,04  516.154,17 
 - Programa de Filantropia  394.223,02  388.987,18 
 - Outras  5.719,55  701,99 
NOTA 12 - CONTRIBUIÇÕES A RESTITUIR: O saldo no valor de R$ 711.042,09, (R$ 471.835,65 em 31/12/2010), 
corresponde às contribuições de planos previdenciários e/ou parcelas de AFP a restituir a participantes, decorrentes de 
recebimentos ou descontos indevidos, registrados pelos valores originais e ainda não reclamados. NOTA 13 - OUTROS 
DÉBITOS OPERACIONAIS: Os valores registrados nessa rubrica referem-se a rendas de pensões de benefícios a 
pagar cujos pagamentos se realizam sempre no início do mês subsequente ao encerrado, assim, o valor aqui registrado 
refere-se ao montante em 31/12/2011 a ser pago até o dia 05/01/2012 impreterivelmente. NOTA 14 - DEPÓSITOS DE 
TERCEIROS: Os valores registrados nessa rubrica R$ 38.220,47, (R$ 170.989,04 em 31/12/2010), são oriundos de con-
tribuições - mensalidades e contraprestações de AFP desde maio de 2010, pendentes de identificação/reclassificação, 
devido ausência de informações dos órgãos averbadores, registradas pelos respectivos valores originais. NOTA 15 - DAS 
PROVISÕES TÉCNICAS: Cálculo - Elaborado sob a responsabilidade de consultores atuariais externos contratados 
pela Entidade, e, com base nas notas técnicas atuariais que deram origem aos planos de benefícios e com observância 
às normas legais vigentes, apresentando a seguinte posição: 
Movimentação das Provisões Técnicas Saldo em Saldo em

31/12/2010 Reversão Constituição Remuneração 31/12/2011
Passivo Circulante  5.495.577,23  (1.083.692,55)  1.800.101,88 –  6.211.986,56 
Planos Não Bloqueados  5.495.577,23  (1.083.692,55)  1.800.101,88 –  6.211.986,56 
Provisão de Riscos não Expirados  239.654,13  (39.867,22)  53.396,89 –  253.183,80 
Matemática de Benefícios Concedidos  1.465.924,95  (114.033,43)  281.910,31 –  1.633.801,83 
Benefícios a Regularizar - Administrativos  886.522,91  (163.813,16)  446.448,34 –  1.169.158,09 
Benefícios a Regularizar - Judiciais  914.593,95  (396.244,32)  488.985,77 –  1.007.335,40 
Eventos Ocorridos mas não Avisados  819.682,45  (214.173,04)  88.498,12 –  694.007,53 
Outras Provisões  1.169.198,84  (155.561,38)  440.862,45 –  1.454.499,91 
Passivo Não Circulante  7.956.754,07  (2.087.234,32)  1.776.235,54  548.359,19  8.194.114,48 
Planos Não Bloqueados  7.956.754,07  (2.087.234,32)  1.776.235,54  548.359,19  8.194.114,48 
Benefícios a Conceder  1.389.624,41  (937.452,05)  230.406,00  84.437,39  767.015,75 
Oscilação de Riscos  636.764,84  (110.214,60)  27.018,41  6.734,91  560.303,56 
Matemática de Benefícios Concedidos  5.850.907,23  (1.018.597,09)  1.506.406,53  457.186,89  6.795.903,56 
Insuficiência de Contribuição  48.768,10  (20.121,72)  6.800,75 –  35.447,13 
Outras Provisões  30.689,49  (848,86)  5.603,85 –  35.444,48 
Cobertura - A Entidade ofereceu em garantia de cobertura das suas Provisões Técnicas os seguintes bens e valores:

 31/12/2011  31/12/2010
- Quotas de Fundos de Investimento  31.505.972,53  59.372.045,87

31.505.972,53 59.372.045,87
NOTA 16 - OUTROS DÉBITOS: A Entidade é parte em ações fiscais administrativas e cíveis, reavaliadas periodicamente 
e atualizadas mensalmente de acordo com: 1) INPC-IBGE processos cíveis não relacionados a benefícios; 2) IGPM-
-FGV processos cíveis relacionados a benefícios; e 3) Taxa Selic processos fiscais e processos administrativos - SUSEP. 
São contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico interno e da Administração. O desfecho dessas 
ações encontra-se indefinido, pendente de recursos processuais. As estimativas de desfecho e os efeitos financeiros do 
desembolso para liquidar os processos em andamento foram: a) realizados com observância ao disposto no pronuncia-
mento NPC nº 22, de 03/10/2005 do IBRACON; e b) Lastreado em estudo pormenorizado realizado pelos advogados 
e consubstanciado no histórico de desfechos de decisões judiciais tramitados em julgado sobre causas de semelhante 
natureza no âmbito da sociedade, na jurisprudência e na existência de sumula de tribunais superiores sobre idênticas 
questões. A provisão contempla os processos “Não Relacionados a Benefícios”, pois os “Relacionados a Benefícios” 
estão contemplados na rubrica “Provisões Técnicas de Benefícios a Regularizar - Judicial”, e os honorários de sucum-
bência dos processos “Relacionados a Benefícios” estão contemplados na rubrica “Provisões Técnicas de Despesas 
Administrativas”. A quantidade de ações judiciais, segregadas segundo a sua natureza e probabilidade, apresenta sua 
composição conforme quadro abaixo:

Cíveis Relacionadas À Benefícios
Perdas 31/12/2011 31/12/2010

Valor Valor Honor. Valor Valor Honor.
Qde Reclamado Provisionado Sucumb. Qde Reclamado Provisionado Sucumb.

PROVÁVEL  6  125.364,57  229.550,10  1.570,56  7  259.666,89  470.738,24  19.162,18 
POSSÍVEL  14  877.813,43  1.036.300,59  6.433,17 14  975.328,23  763.906,32  6.433,17 
REMOTA  16  1.595.423,64  181.871,91 –  13  1.213.403,71  107.502,82 – 
TOTAL  36  2.598.601,64  1.447.722,60  8.003,73  34  2.448.398,83  1.342.147,38  25.595,35 

Cíveis Não Relacionadas A Benefícios
Perdas 31/12/2011 31/12/2010

Valor Valor Honor. Valor Valor Honor.
Qde Reclamado Provisionado Sucumb. Qde Reclamado Provisionado Sucumb.

PROVÁVEL  10  55.071,16  73.412,07  1.820,25  20  145.390,23  101.815,99  7.354,84 
POSSÍVEL  62  952.360,43  879.140,13  32.174,10  55  834.350,77  738.431,28  28.009,90 
REMOTA  212  2.600.858,93  1.686.280,46  1.203,36  260  2.721.002,76  1.642.777,37  1.008,52 
TOTAL  284  3.608.290,52  2.638.832,66  35.197,71  335  3.700.743,76  2.483.024,64  36.373,26 

Fiscais Administrativas
Perdas 31/12/2011 31/12/2010

Valor Valor Honor. Valor Valor Honor.
Qde Reclamado Provisionado Sucumb. Qde Reclamado Provisionado Sucumb.

PROVÁVEL  5  67.326,76  98.864,80 –  110  156.835,55  183.490,41 –
POSSÍVEL  9  14.059.522,44  20.902.120,02 –  9  12.760.648,33  18.384.898,36 –
TOTAL  14  14.126.849,20  21.000.984,82 –  119  12.917.483,88  18.568.388,77 –
Dentre essas ações, para algumas existem depósitos judiciais e fiscais no valor de R$ 1.229.468,72 (R$ 613.671,95 
em 31/12/2010). NOTA 17 - DESTINAÇÃO DE RESULTADO: Na 12ª AGO dos Associados Controladores realizada 
em 25/03/2011, com as retificações e complementações feitas na 14ª AGE realizada em 15/09/2011, destinou-se a 
parcela de R$ 2.460.000,00 do superávit de 2010 para: I) remuneração aos administradores R$ 1.960.000,00; e II) 
Programa de Assistência Social, Cultural e Filantropia R$ 500.000,00, conforme nota 11. Face a Resolução 220 de 
10/12/2010 do CNSP, os valores destinados acima especificados foram estornados e os pagamentos realizados no 
exercício de 2011e contabilizados no “programa” foram reclassificados para Despesas com Contribuições e Donativos; 
e os valores destinados a Remuneração Prêmio – Percentual Anual aos Administradores foram também reclassificados 
para o Grupo de Despesas Administrativas na rubrica “Despesas com Honorários da Diretoria”, conforme ata da 15ª 
AGE dos Associados Controladores realizada em 15/12/2011. NOTA 18 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO: A seguir 
demonstramos o Patrimônio Líquido Ajustado - PLA de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes:
Descrição 31/12/2011 31/12/2010
Patrimônio Líquido 65.436.181,52   60.877.129,09 
Participação Societária (18.490.580,69) -
Despesas Antecipadas   (8.642,44) (6.735,60)
Patrimônio Líquido Ajustado 46.936.958,39   60.870.393,49
NOTA 19 - DETALHAMENTO DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO: Considerando a relevância de
seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 31/12/2011 31/12/2010
BENEFÍCIOS RETIDOS    3.602.298,63    2.834.275,87 
Administrativos    3.496.626,15    2.991.662,89 
Judiciais       231.347,40    (146.287,74)
Variação Provisão Eventos Ocorridos mas não Avisados - IBNR    (125.674,92)      (11.099,28)
CUSTOS DE AQUISIÇÃO       707.937,70       952.322,67 
Despesas com Corretagem e Agenciamento       119.505,60       110.855,41 
Despesas de Cobrança       241.717,61       531.564,35 
Despesas com Processamento de Dados          2.680,00         76.776,09 
Despesas com Processos SUSEP -         60.776,09 
Outras Despesas de Comercialização       344.034,49       172.350,73 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS    1.962.034,60    2.287.035,62 
Redução ao Valor Recuperável para Recebíveis    1.519.193,10    1.526.284,85 
Provisões Cíveis       442.841,50       760.750,77 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.416.893,14    4.770.587,63 
Pessoal Próprio 5.287.271,83    2.295.987,21 
Serviços de Terceiros       361.579,70       333.903,96 
Localização e Funcionamento 1.383.391,20    1.970.930,96 
Despesas com Publicidade e Propaganda         27.821,09         27.077,48 

31/12/2011 31/12/2010
Despesas com Publicação         11.869,76         13.530,10 
Despesas com Donativos e Contribuições       154.299,00         54.231,00 
Outras 190.660,56         74.926,92 
 - Legais e Judiciais         41.955,45         40.268,21 
 - Jornais e Revista          1.686,40         10.744,69 
 - Multas s/Tributos 124.063,71                 2,08 
 - Outras 22.955,00         23.911,94 
DESPESAS COM TRIBUTOS    2.606.746,89    2.709.834,31 
Impostos       562.093,86       321.421,49 
Contribuições    1.953.328,40    2.277.039,76 
Taxa de Fiscalização         91.324,63       111.373,06 
RECEITAS FINANCEIRAS 19.861.655,76  16.576.271,90 
Títulos de Renda Fixa - Privados -       277.308,83 
Receitas com Assistência Financeira a Participantes/AFP  13.496.068,84    9.020.706,96 
Quotas de Fundos de Investimento    1.938.208,96    5.716.664,78 
Outras Receitas Financeiras 4.427.377,96    1.561.591,33 
 - Atualização Monetária       235.590,16       189.879,72 
 - Reversão de Ajuste ao Valor de Mercado – Créditos com AFP    3.115.597,15       563.743,89 
 - Multas    1.041.092,75       803.399,19 
 - Outras Receitas 35.231,24          4.568,53 
DESPESAS FINANCEIRAS    9.507.159,09    4.685.241,72 
Ajuste ao Valor de Mercado - Créditos de AFP    2.129.712,85    2.480.345,07 
Comissão sobre AFP    3.911.317,59    1.240.417,53 
Provisões Técnicas       558.103,09       940.295,48 
Perdas na Baixa de Contratos de AFP    2.325.338,21 -
Outras Despesas Financeiras       582.687,35         24.183,64 
RESULTADO PATRIMONIAL       983.535,65         16.789,49 
  Receitas / Despesas com imóveis de Renda       983.535,65         16.789,49 
NOTA 20 – CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS:
Para o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2011 e 2010
Descrição   
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 4.559.587,98 6.457.771,26 
MAIS:   
Depreciações e Amortizações 163.488,57 260.615,00 
Ganho na transferência dos Imóveis de Uso Próprio para o FII COMPREV (983.535,65) –
Menos:   
Resultado de Equivalência Patrimonial (275.789,49) –
Ganho na Venda de Imobilizado – (16.789,49)
ATIVIDADES OPERACIONAIS   
Variação das Aplicações 27.867.709,78 (1.983.115,07)
Variação dos Créditos das Operações c/Previdência Complementar (1.581.730,63) (738.606,68)
Variação de Títulos e Créditos a Receber (16.776.621,97) (6.286.005,98)
Variação das Despesas Antecipadas (1.906,84) (1.352,59)
Variação de Outros Valores e Bens 1.444,23 903,75 
Variação de Contas a Pagar 630.031,47 268.768,35 
Variação de Débitos de Operações com Previdência 229.349,69 (10.434,99)
Variação de Depósitos de Terceiros (132.768,57) 21.495,82 
Variação das Prov. Técnicas Previdência Complementar 927.675,18 (1.451.613,28)
Variação de Outros Passivos Contingentes 2.357.228,17 3.777.237,10 
Outras - (357.362,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 16.684.360,63 (58.489,09)
NOTA 21 – FATOS RELEVANTES: Neste exercício, dois fatos relevantes ocorreram na Entidade: I) Promoveu 
revisão na sua carteira de Assistência Financeira a Participantes/AFP, mediante levantamento pormenorizado das 
inadimplências que resultou na baixa de 797 dos contratos de participantes que já se encontravam falecidos ou 
exonerados dos seus órgãos averbadores, levando a prejuízo na data base de 31/12/2011 o saldo devedor do 
principal daqueles contratos no valor de R$ 2.325.338,21. Este valor é resultado da diferença levada a débito na 
conta Redução ao Valor Recuperável na ordem de R$ 3.578.156,18, referente ao montante dos contratos, e de R$ 
1.252.817,97 levado a crédito referente aos juros não realizados dos contratos baixados; II) Tornou-se acionista 
majoritária da empresa COMPREV Seguros e Previdência S/A, com aporte de capital de R$ 18.000.000,00, que 
passará a operar nos ramos de previdência, acidentes pessoais e vida, além do DPVAT, através da Seguradora 
Líder S/A. NOTA 22 - MUDANÇA DE PROCEDIMENTO CONTÁBIL: A partir deste exercício a Entidade deixou de 
destinar parcela do superávit de 2010 para o Programa de Assistência Social e Filantropia, passando a reconhecer 
diretamente nas respectivas contas de despesas os gastos realizados com os programas. Da mesma forma, a 
Remuneração Prêmio- Percentual Anual aos Administradores, por determinação dos Associados Controladores foi 
reclassificada como Despesas Administrativas na rubrica “Despesas com Honorários da Diretoria”.A mudança de 
procedimento contábil ocasionou impacto negativo no total de R$ 2.618.710,40 no resultado do exercício de 2011, 
composto dos seguintes valores: a) R$ 94.980,10 em Despesas com Contribuições e Donativos, b) R$ 1.960.000,00 
em Despesas com Honorários da Diretoria, c) R$ 441.000,00, referente às contribuições previdenciárias/INSS 
e d) R$ 122.730,30 relativos aos encargos moratórios sobre as contribuições previdenciárias, incidentes sobre 
a remuneração paga aos administradores já no resultado do exercício de 2011 (notas 11 e 17). NOTA 23 - 
CONSOLIDAÇÃO: As demonstrações contábeis consolidadas incluem as informações financeiras da sociedade 
e das Entidades por ela controladas. O controle é obtido quando a sociedade exerce poder de administrar políticas 
financeiras e operacionais, bem como obter benefícios de suas atividades. Este controle geralmente é demonstrado 
quando a controladora possui, direta ou indiretamente, mais da metade do poder de voto da entidade controlada. 
As controladas são integralmente consolidadas quando o controle é transferido para a sociedade. O processo de 
consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, 
do passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementada com as seguintes eliminações:  
das participações no capital, reservas e resultados acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações 
recíprocas;  dos saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo, mantidas entre as 
empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e  dos efeitos decorrentes das transações significativas 
realizadas entre essas empresas. As parcelas do lucro líquido e do patrimônio líquido referentes à participação 
dos acionistas não controladores estão apresentadas em destaque. As demonstrações financeiras consolidadas 
abrangem as da União Previdenciária Cometa do Brasil - COMPREV da empresa controlada referida no quadro 
abaixo:

Participação - %
Capital TotalCapital Votante

Controlada direta:
COMPREV Seguros e Previdência S.A. 85,71 85,71
Conciliação entre o Patrimônio Líquido e o Lucro Líquido da Controladora e o Consolidado

2011 2010
Patrimônio Lucro Patrimônio Lucro

Líquido Líquido Líquido Líquido
Controladora 65.436.181,52 4.559.052,43 60.877.129,09 6.457.771,26
Participação dos sócios não controladores 3.300.406,63 45.981,00 - -
Consolidado 68.736.588,15 4.605.033,43 60.877.129,09 6.457.771,26
Os itens de conciliação são acréscimos patrimoniais nas empresas controladas, que foram contabilizados diretamente 
no patrimônio líquido dessas empresas, e, portanto, considerados como ganhos ou perdas na controladora, por 
ocasião da avaliação de seus investimentos pelo método de equivalência patrimonial.
Presidente: Francisco Alves de Souza; Vice-Presidente: Marco Aurélio Moreira Alves; Diretora Administrativo 
Financeira: Clarissa Moreira Alves; Diretor Técnico-Operacional: Carson Alves Carvalho; Diretor Comercial: 
Guilherme Nascimento de Carvalho. Contador: Nivaldo Freire Felix - CRC-RJ 053788/O-1;Atuário: Marcus Vinícius 
Stilben Medeiros - MIBA 912.
PARECER ATUARIAL - Balanço 31/12/2010: Circular SUSEP Nº 272/2004. A Entidade apresenta suas Provisões Téc-
nicas em perfeita consonância com a legislação em vigor. Os valores das referidas provisões encontram-se adequados 
as premissas estabelecidas nas Notas Técnicas aprovadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, bem 
como os ditames das Leis. Em Dezembro de 2011, foi calculado uma Provisão de Insuficiência de Contribuições – PIC, 
com o objetivo de atender a crescente expectativa de vida do povo brasileiro, no valor de R$ 35.447,13 (trinta e cinco 
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos), bem como a constituição da Provisão de Complementação 
de Contribuição - PCC, no valor de R$ 16.801,24 (dezesseis mil, oitocentos e um reais e vinte quatro centavos) e, ainda, 
um valor de despesas administrativas de R$ 530.616,07 (quinhentos e trinta mil, seiscentos e dezesseis reais e sete 
centavos), incluído neste, à custas judiciais. O Balanço Patrimonial espelha um ativo livre de R$ 79.920.074,85 (setenta e 
nove milhões, novecentos e vinte mil, setenta e quatro reais e oitenta centavos), alcançando um índice de cobertura das 
provisões de 5,565803, demonstrando, dessa forma, perfeita solvibilidade da empresa. No ano de 2011, verificou-se que, 
quadro estatístico de benefícios concedidos, quadro 306 que, as datas de atualização de alguns benefícios estavam com 
inconsistência, fato corrigido ao longo do mesmo ano. A Provisão Matemática da entidade encontra-se num montante de 
R$ 14.359.128,49 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e nove reais, cento e vinte e oito reais e quarenta e nove cen-
tavos) devidamente lançada no balanço 2011. Em atendimento à circular SUSEP nº 410/2010, foi elaborado o Teste de 
Adequação do Passivo - TAP utilizando premissas atuariais atuais e métodos estatísticos para fluxos de caixa futuros dos 
contratos de previdência, não sendo identificada nenhuma insuficiência de contribuição, a não ser aquela já constituída 
para atender a expectativa de vida. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2012. Asta - Assessoria Técnica Atuarial - CNPJ: 
27.532.803/0001-43 - CIBA: 20. Diretor Responsável: Afonso de Jesus Gonçalves. Atuários Responsáveis: Afonso De 
Jesus Gonçalves - Miba 491. Marcus Vinícius Stilben Medeiros – Miba 912. COMPREV - União Previdenciária Cometa 
do Brasil - Francisco Alves de Souza - Presidente.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Aos 
Administradores da UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV. Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV, identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício 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 Entidade é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e das demonstrações contábeis consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), assim como 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 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 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 Entidade 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 Entidade. 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. Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais: Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV em 31 
de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP). Opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas: Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira consolidada da UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV em 
31 de dezembro de 2011, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Ênfase: Conforme descrito na nota explicativa 
3, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). No caso da UNIÃO 
PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV, essas práticas diferem da IFRS, aplicável às demonstrações 
contábeis separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas 
em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa 
opinião não está ressalvada em função desse assunto. Outros assuntos: Demonstrações contábeis individuais: 
A UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV elaborou um conjunto completo de demonstrações 
contábeis individuais para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às Entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), sobre as quais 
foi emitido relatório de auditoria independente por outros auditores independentes, contendo modificação, com data 
de 06 de março de 2012. Tal relatório está sendo substituído pelo presente tendo em vista a realização dos ajustes 
mencionados nas notas explicativas no 17 e 22. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os 
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação, foram 
anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado em 15 de fevereiro de 2011, 
que não conteve qualquer modificação. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2012. HORWATH BENDORAYTES AIZENMAN & 
CIA. Auditores Independentes CRC 2RJ 0081/O-8. JOSÉ BENDORAYTES FILHO - Contador - CRC 1RJ 040693/O-9.
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