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UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL
CNPJ (MF) 76.678.101/0001-88

SEDE: Rua Emiliano Perneta, 10 - 9° andar – Curitiba – PR – Fone (41) 3224-6734

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Cumprindo determinações legais e estatutárias, apresentamos aos Senhores Conselheiros,
às autoridades competentes, aos nossos participantes e ao público em geral as
Demonstrações Contábeis e os Pareceres dos Auditores Independentes e do Atuário, relativos
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012.
As Demonstrações Contábeis foram preparadas tendo por base a Circular SUSEP
nº. 430, de 05 de março de 2012 e Resolução CNSP nº. 86, de 03 de setembro de
2002.

Para o primeiro semestre de 2013, daremos continuidade ao aprimoramento do sistema
de controles internos, da área de TI, na redução de custos e na manutenção e ampliação
do quadro de participantes, visando o equilíbrio econômico e financeiro da UPOFA.
Conforme o disposto na Circular SUSEP nº 385/2009, a UPOFA declara possuir capacidade
financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos e valores mobiliários classificados
nesta categoria.

A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

ATIVO (R$ 1) 2012 2011

ATIVO CIRCULANTE  2.043.529  2.637.610
DISPONÍVEL  129.779  682.260

Caixa e Bancos  129.779  682.260
APLICAÇÕES  506.478  470.577

Cotas de Fundos de Investimentos  506.478  470.577
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES
COM PREV. COMPLEMENTAR  33.864  37.168

Valores a Receber  33.864  37.168
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  1.369.165  1.443.704

Assistência Financeira a Participantes  1.369.165  1.443.704
DESPESAS ANTECIPADAS  4.243  3.901

Despesas Administrativas  4.243  3.901
ATIVO NÃO CIRCULANTE  4.030.315  4.551.189

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  3.919.956  4.407.670
APLICAÇÕES  435.292  400.884

Títulos de Renda Fixa - Públicos  435.292  400.884
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  3.484.664  4.006.786

Assistência Financeira a Participantes  3.484.664  4.006.786
INVESTIMENTOS  43.208  44.039
Imóveis Destinados à Renda - Urbanos  55.200  55.200

(-) Depreciação -11.992 -11.161
IMOBILIZADO  66.357  65.569

Imóveis  76.284  76.284
Bens Móveis  101.843  96.710
(-) Depreciação Imobiliária -36.059 -33.567
(-) Depreciação  - Outras -75.711 -73.858

INTANGÍVEL  794  509
Outros Intangíveis  1.688  1.131
( - ) Amortização -894 -622

DIFERIDO  -  33.402
Despesas com Sistemas de Computação  334.025  334.025
(-) Amortização -334.025 -300.623

TOTAL DO ATIVO  6.073.844  7.188.799

PASSIVO (R$ 1) 2012 2011

PASSIVO CIRCULANTE 256.055 273.618
  CONTAS A PAGAR 31.539 30.611

 Impostos e Encargos Sociais a Recolher 2.600 5.287
   Encargos Trabalhistas 19.009 12.505
   Impostos e Contribuições 4.934 7.259
   Outras Contas a Pagar 4.996 5.560
  PROVISÕES TÉCNICAS -  PREVIDÊNCIA
   COMPLEMENTAR 224.516 243.007
  PLANOS BLOQUEADOS 60.949 59.438

Provisão de Riscos Não Expirados 89 85
   Provisão de Oscilação de Riscos 51.591 50.980
   Provisão de Benefícios a Regularizar 113 107
   Provisão de Eventos Ocorridos mas não Avisados 1.574 599
   Provisão de Insuficiência de Contribuição 6.852 6.852
   Outras Provisões 730 815
  PLANOS NÃO BLOQUEADOS 163.567 183.569
   Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 118.192 129.370
   Provisão de Benefícios a Regularizar -
   Administrativos 16.780 29.357
   Provisão de Eventos Ocorridos mas não Avisados 27.473 23.675
  Outras Provisões 1.122 1.167
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.817.789 6.915.181
 Reservas de Reavaliação 39.692 40.799
 Reservas de Retenção de Superávit 218.359 218.359
 Superávits/Déficits Acumulados 5.559.738 6.656.023

TOTAL DO PASSIVO 6.073.844 7.188.799

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

                                    (EM R$ 1) EXERCÍCIO
2012 2011

CONTRIBUIÇÕES  PARA COBERTURA DE
RISCOS  479.482  523.830
 Planos de Pecúlio-Repartição simples  4.075  3.969
 Planos de Pecúlio-Capitalização  475.530  520.011
 Restituições - Planos de Risco -123 -150
VARIAÇÃO DA PROVISÃO PARA RISCOS 7.989 15.342
Planos de Pecúlio-Capitalização 8.604 15.939

 Provisão de Oscilação de Riscos -611 -595
 Provisão de Riscos Não Expirados -4 -2
RECEITAS COM COBERTURA DE RISCOS  487.471  539.172
BENEFÍCIOS/SINISTROS -151.059 -163.527
 Despesas com Benefícios -146.286 -166.125
 Variação de Provisão de Eventos Ocorridos
 mas Não Avisados -4.773 2.598
VARIAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS  130  584
 Provisão de Despesas Administrativas  126  590
 Outras Provisões 4 -6
DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO -226.690 -354.779
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -1.047.915 -1.028.755
DESPESAS COM TRIBUTOS -144.470 -158.623
RESULTADO FINANCEIRO  417  407.567
Receitas Financeiras  1.221.047  1.486.504

 Despesas Financeiras -1.220.630 -1.078.937
RESULTADO PATRIMONIAL -14.169 -13.471
RESULTADO OPERACIONAL -1.096.285 -771.832
GANHOS E PERDAS COM ATIVOS
NÃO CORRENTES  -  109

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO -1.096.285 -771.723

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

                                    (EM  R$ 1) EXERCÍCIO
2012 2011

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Receb. de prêmios de seguro, contrib. de previd.
e taxas de gestão e outras 1.079.447 1.231.947
Outros receb. operacionais (Salvados, Ressarcim. e outros) 7.989 15.451
Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e comissões -169.420 -183.907
Pagamentos de despesas e obrigações -1.237.107 -1.307.712
Outros Pagamentos Operacionais -13.337 -12.639
Recebimentos de Juros e Dividendos 1.150.738 1.332.802
Caixa Gerado pelas Operações 818.310 1.075.942
Impostos e Contribuições Pagos -144.470 -158.623
Juros Pagos -1.220.630 -1.078.937
Investimentos Financeiros
  Aplicações -399.702
  Vendas e Resgates 1.115.744
Caixa Líquido Consumido nas
Atividades Operacionais -546.790 554.424
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:
Imobilizado -5.133 -375
Intangível -558
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Investimento -5.691 -375
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aquisição de Empréstimos
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
nas Atividades de Financ. 0 0
Aumento/(Redução) Líquida de Caixa
e Equivalentes de Caixa -552.481 554.049
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 682.260 128.211
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 129.779 682.260
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RECURSOS LIVRES 70.309 -562.339

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

                                  (EM R$ 1) RESERVAS   DE RESERVAS DE SUPERÁVITS TOTAL
REAVALIAÇÃO RETENÇÃO DE ACUMULADOS

SUPERÁVITS

SALDO INICIAL EM 01.01.2011 41.907 218.359 7.427.746 7.688.012

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO:

Realização -1.108 -1.108

Déficit do Exercício -771.723 -771.723

Saldo Final em 31.12.2011 40.799 218.359 6.656.023 6.915.181

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO:

Realização -1.107 -1.107

Déficit do Exercício -1.096.285 -1.096.285

SALDO FINAL EM 31.12.2012 39.692 218.359 5.559.738 5.817.789

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A UPOFA -  União  Prev idenc ia l  é  uma  Ent idade  Aber ta  de  Prev idênc ia
Complementar, constituída sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, e
está autorizada a operar com Planos de Pecúlio de Previdência Complementar
Aberta e concessão de assistência financeira aos seus participantes nas regiões do
Paraná e Rio de Janeiro. Os critérios de gerenciamento de riscos são aplicados
através de programa específ ico,  com a garant ia  de consignação em órgãos
conveniados, Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão e Comando do Exército, através da Secretaria de Economia
e Finanças, dentre outros.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
emanadas da legislação societária brasileira, adotando e incorporando as alterações
promovidas pela Lei nº. 11.638/07 e Lei nº. 11.941/09, Circular SUSEP nº. 430 de 05 de
março de 2012, além das Normas e Instruções do Conselho Nacional de Seguros Privados
- CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. As demonstrações contábeis
estão de acordo com o Plano de Contas das Entidades Abertas de Previdência
Complementar instituído pela Resolução CNSP nº 86, de 19 de agosto de 2002 e
normatização complementar da SUSEP. Os itens incluídos nas informações anuais da
entidade são mensurados usando a moeda do ambiente econômico em que atua. As
demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da
Empresa.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes:
a) Reconhecimento dos efeitos inflacionários: Durante o período, as provisões técnicas
foram atualizadas com base no IPC da Fundação Getúlio Vargas.
b) Assistência Financeira a Participantes:  Está demonstrada pela Assistência
Financei ra  concedida ,  l íqu ida  da  Provisão  Para  Riscos  Sobre  Ass is tênc ia
Financeira e dos juros e encargos prefixados, ajustados de acordo com os prazos
contratuais.
c) Provisão Para Riscos Sobre Assistência Financeira:  A Provisão Para Riscos
Sobre Assistência Financeira foi constituída em montante julgado suficiente
para  absorver  eventuais  perdas  dos crédi tos .  O valor  da Provisão é  de R$
110.045.
d) Imobilizado: O imobilizado, exceto terrenos, é contabilizado ao custo de aquisição,
corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. Os valores de contabilização
dos ativos tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja
indicadores de perda de valor.
A entidade entende não haver indicativo de que o valor contábil dos bens adquiridos
excedam o seu valor recuperável. Continua...

 Os terrenos e edificações da Entidade estão registrados a valor de mercado, em função
da reavaliação contabilizada em 30 de setembro de 1998. As adições a partir de 01 de
janeiro de 1996 estão registradas ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas
pelo método linear, com base na vida útil dos bens.
O Imobilizado é composto de:

Imobilizado  (em R$ 1) Custo Depreciação Vlr. Líquido Vlr. Líquido
Dez/2012  dez/2011

Imóveis
  Terrenos   19.528      - 19.528 19.528
  Edificações   56.756 -36.059 20.697 23.189
Total Imóveis   76.284 -36.059 40.225 42.717

Móveis
  Equipamentos   58.473 -51.833   6.640   2.615
  Móveis, máquinas e Utensílios   43.370 -23.878 19.492 20.237
Total Móveis 101.843 -75.711 26.132 22.852

A movimentação no exercício de 2012 foi de:
Imobilizado  (em R$ 1) Vlr. Líquido Aquisições Depreciação Saldo

dez/2011 Dez/2012
Imóveis
  Terrenos   19.528   -       - 19.528
  Edificações   23.189   -   -2.492 20.697
Total Imóveis   42.717   -2.492 40.225

Móveis
  Equipamentos     2.615   5.133   -1.108   6.640
  Móveis, máquinas e Utensílios   20.237   -      -745 19.492
Total Móveis   22.852   5.133   -1.853 26.132

e) Apuração do Resultado: As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de
competência.
f) Eventos Subsequentes: A UPOFA avaliou os eventos subsequentes até 01 de fevereiro
de 2013, que é a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da
empresa.

4. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS - CÍVEIS
a) Questionamento das Taxas de Juros sobre Contratos de Mútuo. Para este processo a Entidade
não possui provisão.
b) Em relação aos processos judiciais, as chances de perda foram consideradas como remotas
pela Entidade, conforme relatório de processos.

5. ATIVO DIFERIDO

A Entidade registrou no Ativo Diferido os valores pagos para empresas de informática,
visando à implementação do Sistema de Controle da Informação, em atendimento à Circular

SUSEP nº 285, de 21.03.2005. A previsão para amortização foi de até 60 meses, cujo início
deu-se a partir do mês de julho de 2007. Em consonância com o Pronunciamento Técnico
CPC 13, a Entidade manteve referido valor no ativo diferido, até a sua efetiva  amortização.
Sua composição é de:
Ativo Diferido  (em R$ 1) Custo Amortização Vlr. Líquido Vlr. Líquido

Dez/2012  dez/2011
Despesas com Sistemas
de Computação   334.025       -334.025                 0 33.402

6. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Detalhamos as rubricas das Demonstrações do Resultado (em R$ 1):
Despesas Administrativas 31/12/12 31/12/11

Pessoal e Encargos 226.792 259.125
Serviços de Terceiros 383.746 277.217
Localização e Funcionamento 330.848 378.305
Publicidade e Publicações 13.965 10.911
Donativos e Contribuições 85.629 92.906
Outras 6.935 10.291
Com Tributos 144.470 158.623

Custos de Aquisição
Despesas de Cobrança 26.210 28.970
Outros Custos de Aquisição 200.480 325.809

Despesas Financeiras
Provisões Técnicas -1.013 -2.308
Desp. C/Comissão de Assist. Financ. a Particip 1.221.643 1.081.245

Receitas Financeiras
Renda Fixa 70.427 153.702
Assistência Financeira a Participantes 1.150.620 1.332.802

Ganhos e Perdas com Ativos Não Correntes
Outras Receitas 0 109

7. APLICAÇÕES VINCULADAS
Os títulos e valores mobiliários garantidores das Provisões Técnicas estão custodiados
em instituição financeira autorizada pela SUSEP e somam R$ 435.292.

 8. RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Foi contabilizada a realização da Reserva pela Depreciação no exercício de 2012, no
valor de R$ 1.107.

ERRATA

nesta data e edição conforme abaixo:
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 9. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

A Entidade classificou as suas aplicações financeiras nas seguintes categorias:
1) Títulos para Negociação;
2) Títulos Mantidos até o Vencimento.
O valor de mercado dos Títulos e Valores Mobiliários foi calculado da seguinte
forma:
a) Cotas de Fundos de Investimentos: valor das Cotas divulgado na data do Balanço. O valor
decorrente da oscilação das Cotas foi registrado no resultado do exercício.
b) Títulos de Renda Fixa - Públicos: com base no preço unitário da Letra Financeira do
Tesouro, divulgado pelo Banco custodiante, Banco do Brasil S/A. Os rendimentos decorrentes
da valorização das Letras Financeiras foram registrados no resultado do período. Em
31.12.2012 as aplicações financeiras estavam distribuídas conforme quadro a seguir (em
R$ 1):

31.12.2012 31.12.2011
Custo Mercado % Custo Mercado % Parâmetros

R$ R$ R$ R$ Utilizados
1- PARA NEGOCIAÇÃO
Títulos de Renda
Fixa - Privados
Cotas de Fundos
de Investimento 506.478 506.478 54 470.577 470.577 54 CETIP
2. MANTIDOS ATÉ
O VENCIMENTO
Títulos de Renda
Fixa - Públicos
Letras Financeiras
Tesouro Nacional 435.292 435.292 46 400.884 400.884 46 SELIC
Faixas de vencimento para 31.12.2012: 1) Para Negociação - sem vencimento R$ 506.478.
2) Mantidos até o vencimento em 07.09.2014: R$ 435.292.

10. PROVISÕES TÉCNICAS

 (em R$ 1)
PLANO BLOQUEADO –
PECÚLIO Saldo de Adições Reduções Atualização Saldo Final
REPARTIÇÃO SIMPLES Abertura Monetária em 31.12.2011
Provisão de Riscos
não Expirados 85 7 3 0 89

Provisão de Oscilação
de Riscos 50.980 611 0 0 51.591

Provisão de Benefícios
a Regularizar 107 0 0 6 113

Provisão de Eventos Ocorridos
mas não Avisados - IBNR 599 1.258 283  0  1.574

Provisão de Insuficiência
de Contribuição 6.852  0 0  0  6.852

Provisão para Despesas
Administrativas  725 42 123  0 644

Provisão de Complementação
de Prêmios 90 10 14  0 86

PLANO NÃO BLOQUEADO
PECÚLIO - CAPITALIZAÇÃO

Provisão Matemática de
Benefícios a Conceder 129.370 0 8.605 -2.573 118.192

Provisão de Benefícios a
Regularizar - Administrativos 29.357 10.419 20.820 -2.176 16.780

Provisão de Eventos
Ocorridos mas não
Avisados - IBNR  23.675 18.125 14.327  0 27.473

Provisão para Despesas
Administrativas 1.167 72 117  0 1.122

As Provisões Técnicas são calculadas por profissional habilitado contratado pela Entidade,
Sr. Luiz Fernando Antunes de Moura (MIBA nº 585).

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas de Reavaliação  - A Entidade, tendo em vista o CPC 13 e a Circular SUSEP 430 de
05 de março de 2012, optou por manter a Reserva de Reavaliação até a sua efetiva realização.

12. NOTA ATUARIAL E TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO (TAP)
De acordo com o estabelecido nas bases legais, Resolução CNSP nº. 135, de 11/10/2005,
Resolução nº. 162/2006, circular SUSEP nº. 272/2004, circular SUSEP nº. 452/2012 e Circular
SUSEP nº. 457/2012, para estimativa de mortalidade foi utilizada a tábua de mortalidade
BR-SEM e o fluxo de caixa foi descontado a valor presente pela taxa livre de risco divulgada
pela SUSEP, sendo verificado pelos resultados obtidos que não há necessidade de aporte de
capital em nenhuma das situações avaliadas. A análise de sensibilidade foi apurada em
função das provisões e no Teste de Adequação do Passivo - TAP, levando-se em consideração
as alterações das seguintes premissas, tábua de mortalidade AT 83 e AT 2000, Estrutura a
Termo da Taxa de Juros da ANDIMA, considerando-se os mesmos períodos analisados, e
rotatividade com decréscimo e acréscimo de 10% (dez por cento) para taxa de exoneração.

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO
Conforme RESOLUÇÃO CNSP Nº 222, de 06 de dezembro 2010, institui regras e procedimentos
para o cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado exigido para Entidades Abertas de Previdência
Complementar. O PLA será utilizado para verificação da suficiência de capital mínimo requerido,
para cobertura de margem de solvência e para apuração de limite de retenção, conforme normativos
específicos vigentes. Diante do modelo de capital previsto legalmente e requerido das EAPC's, a
Entidade mantém seus níveis bem superiores aos requerimentos mínimos regulatórios. A informação
abaixo demonstra o grau de suficiência, comparando os valores do Patrimônio Líquido Ajustado da
data base de 31 de dezembro de 2012, calculados conforme as determinações legais.

DESCRIÇÃO 31/12/12 31/12/11
Patrimônio Líquido 5.817.789 6.915.181
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro -4.243 -3.901
Ativos Intangíveis -794 -509
Ativo Diferido 0 -33.402
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA 5.812.752 6.877.369

Curitiba, 31 de dezembro de 2012.

Prescildo de Araújo Nannetti Maria Thereza Lamoglia Dias Paulo de Aguiar
Presidente Diretora Diretor

Luiz Fernando Antunes de Moura Marcelo Rodrigues de Oliveira
Atuário Contador

MIBA - 585 CRC RS 068257 SPR

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

À
DD. DIRETORIA DA
UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL
CURITIBA – PR
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da UPOFA - UNIÃO
PREVIDENCIAL, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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 UPOFA - UNIÃO PREVIDENCIAL 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 evidências
a respeito dos valores, do parecer do atuário responsável pelos cálculos das provisões técnicas
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 UPOFA - UNIÃO
PREVIDENCIAL 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 UPOFA - UNIÃO PREVIDENCIAL. 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
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas, quando lidas em
conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em
seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da UPOFA – UNIÃO
PREVIDENCIAL em 31 de dezembro de 2012, 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.

Ênfase

Conforme nota explicativa nº 3, letra “d”, os valores de contabilização dos ativos tem o seu
valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.
A entidade entende não haver indicativo de que o valor contábil dos bens adquiridos excedam
o seu valor recuperável. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Curitiba, 1º de fevereiro de 2013.

UHY MOREIRA - AUDITORES
CRC RS 3717 S PR

DIEGO ROTERMUND MOREIRA
Contador CRC RS 68603 S PR

CNAI Nº 1128
Sócio - Responsável Técnico

ELIANE TÂNIA RESMINI
Contadora CRC RS 59765 S PR

CNAI Nº 1126
Auditora

PARECER ATUARIAL

1.De acordo com o estabelecido nas bases legais, Resolução CNSP N° 135, de 11/10/2005,
Resolução N° 162/2006, Circular SUSEP N° 272/2004, Circular SUSEP N° 452/2012 e
Circular SUSEP N° 457/2012, elaboramos a Avaliação Atuarial dos Planos de benefícios
operados e comercializados pela UPOFA – União Previdencial, para o período de 01/01/
2012 a 31/12/2012. A metodologia utilizada para a avaliação das Provisões dos Planos
consistiu na verificação do atendimento das hipóteses biométricas, demográficas,
financeiras e dos resultados de aplicação das provisões técnicas necessárias à cobertura
dos benefícios.
2. Para o Plano de Pecúlio Temporário, estruturado no regime financeiro de capitalização,
as provisões constituídas foram a PROVISÃO MATEMATICA DE BENEFÍCIOS A
CONCEDER - PMBAC, PROVISÃO DE BENEFÍCIOS OCORRIDOS E NÃO
AVISADOS - IBNR, PROVISÃO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS – POR e PROVISÃO
DE BENEFÍCIOS A REGULARIZAR - PBAR , PROVISÃO DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS – PDA E PROVISÃO DE RESGATE OU OUTROS VALORES A
REGULARIZAR – PROVR, com base na nota técnica atuarial do plano e demais
parâmetros atuariais; identificamos que a Provisão Matemática de Benefícios a Conceder
encontra-se constituída de forma adequada suas bases não sofreram alterações que
influenciasse as premissas utilizadas verificamos que a mortalidade da Entidade possui
aderência, aos conceitos atuariais previstos no plano, quando comparada com outras tábuas
de mortalidade adotada pelo mercado, o montante constituído em dezembro/2012, foi de
R$ 163.566,73. Para a Provisão de Benefícios Ocorridos e Não avisados, efetuados o teste
de consistência vimos em algumas datas bases diferenças entre o valor observado e
constituído, sem que haja significância para a operação, motivo que nos permite continuar
com a aplicabilidade, dos cálculos amparados na Circular SUSEP 448/2012, sendo o valor
provisionado, em dezembro de R$ 27.473,12. Provisão de Oscilação de Riscos, deve  ser
constituída  para a cobertura de eventuais desvios nos compromissos assumidos.

Os saldos desta provisão quando comparados com os testes de consistências, demonstram
que existem suficiência para cobrir os benefícios que ultrapassarem o total da contribuição.
A Provisão de Benefícios a Regularizar; efetuados os recálculos e o teste de consistência
verificamos que os valores provisionados garantem o compromisso dos pagamentos dos
benefícios não havendo necessidade de ajustes, em dezembro/2012, temos constituído o
valor de R$ 16.779,76. Provisão para Despesas Administrativas, essa provisão é constituída
para cobrir despesas administrativas com pagamentos de benefícios. A metodologia
considera os eventos ocorridos, tanto, quanto os eventos a ocorrer e esta descrita em Nota
Técnica Atuarial, o montante dessa provisão em dezembro/2012, foi de R$ 1.121,98. Provisão
de Resgates ou Outros Valores a Regularizar, essa provisão  abrange  os valores referentes
a resgate a regularizar, devoluções de contribuições e as portabilidades solicitadas, não
ocorreu necessidade da constituição.
3.Para o Plano de Pecúlio Vitalício, estruturado no regime financeiro de repartição simples,
as provisões constituídas foram as de PROVISÃO DE RISCOS NÃO EXPIRADOS –

PRNE, PROVISÃO DE BENEFÍCIOS OCORRIDOS E NÃO AVISADOS – IBNR,
PROVISÃO DE RISCOS NÃO EXPIRADOS PRNE – RVNR, PROVISÃO
COMPLEMENTAR DE PRÊMIOS – PCP, PROVISÃO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS –
POR, PROVISÃO DE BENEFÍCIOS A REGULARIZAR – PBAR, PROVISÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO, PROVISÃO DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS – PDA E PROVISÃO DE RESGATE OU OUTROS VALORES A
REGULARIZAR – PROVR, tomando por base a nota técnica atuarial do plano, nota  técnica
de provisão de oscilação de riscos e demais parâmetros atuariais relevante para este parecer.
A  Provisão de Riscos Não Expirados foi constituída “pro rata die”, tendo como base a
contribuição liquida de seus participantes, levando-se em conta o inicio e o termino de vigência
da cobertura. Na constituição dessa provisão é considerado no cálculo; única e exclusivamente
as obrigações referente à emissão da Entidade. Não houve a necessidade de  recálculo em
virtude de não ter ocorrido alteração  na   base   de dados, em dezembro/20012, foi constituído
o valor de R$ 79,65. Provisão de Benefícios Ocorridos e Não Avisados efetuados o teste de
consistência observamos diferenças em algumas datas base entre o valor observado e
constituído, sem que haja significância para mudança da metodologia da apuração desta
provisão, que é calculada atualmente com base na Circular SUSEP 448/2012, em dezembro
constituímos o valor de R$ 1.574,31. Provisão de Riscos Não Expirados PRNE-RVNR. Na
constituição desta provisão consideramos nos cálculos; única e exclusivamente, as obrigações
referentes à emissão da própria Entidade. Tendo em vista que na totalidade, a entrada de
receita dos planos se dá de forma “antecipada”, a UPOFA não deveria constituir a Provisão
para Riscos Vigentes Mas Não Recebidos (PRNE – RVNR). Porém vem constituindo em
conformidade com as bases da Circular SUSEP 448/2012, por não possuir massa expressiva
para adoção de uma metodologia própria, sendo provisionado em dezembro de 2012, a
importância de R$ 9,80. O plano possui uma peculiaridade onde as contribuições são pagas
antecipadamente e, desta forma, quando do cálculo da provisão não existe mais risco a
decorrer. Assim sendo, realizamos o teste de consistência para a confirmação deste fato.
Provisão Complementar de Prêmios, de acordo com a legislação vigente, esta provisão foi
calculada pro rata die, tomando-se por base, as datas de início e fim de vigência do risco e
as contribuições líquidas do Plano, considerando todos os riscos vigentes, recebidos ou não,
foi constituído em dezembro de 2012, o valor de R$ 85,50. Provisão de Oscilação de Riscos,
a necessidade desta provisão faz -se necessária para cobrir eventuais desvios nos compromissos
esperados. Sendo assim realizamos o cálculo para cobrir futuras flutuações de risco.
Verificamos que o saldo constituído na data  base foi suficiente para cobrir  os benefícios que
ultrapassaram o total da contribuição. O plano prevê em sua estrutura a constituição desta
provisão, apurando-se 15% (quinze por cento) sobre a contribuição líquida de forma
cumulativa. A apuração da constituição em face aos benefícios identificados demonstra que
estamos com suficiência na provisão apurada. No entanto apresentamos nota técnica e
parâmetros de cálculo, com Limite Máximo de Constituição para fazer frente por falta de
contribuição e por desvio de sinistralidade verificado entre algumas idades da tabua biométrica

adotada no plano e a tabua de mortalidade   da   UPOFA    do   ano   de   2012, sendo   o   saldo
em dezembro/2012, de R$ 51.591,10. Provisão de Benefícios a Regularizar; esta provisão
está sendo constituída segundo os critérios estabelecidos nas normas vigentes. Efetuados os
testes de consistência verificamos que os valores provisionados garantem os compromissos
dos pagamentos dos benefícios não pagos; em dezembro essa provisão foi de R$ 112,62.
Provisão de Insuficiência de Contribuição o valor provisionado foi de R$ 6.851,80, efetuados
os cálculos retrospectivos e prospectivos, encontramos R$ 9.565,31, observando os dois
métodos, o maior valor encontrado foi apurado pelo modelo prospectivo devendo então ser
constituído a diferença de R$ 2.713,51, que será constituída de imediato a partir de fevereiro/
2013, dentro das bases estabelecidas na norma vigente. Essa metodologia de cálculo, será
praticada no decorrer do exercício de 2013. Provisão para Despesas Administrativas, essa
provisão é constituída para cobrir despesas administrativas com pagamentos de benefícios.
A metodologia considera os eventos ocorridos quanto os eventos a ocorrer e está descrita
em Nota Técnica Atuarial, o montante dessa provisão em dezembro/2012, foi de R$ 644,25.
Provisão de Resgates ou Outros Valores a Regularizar, essa provisão abrange os valores
referentes a resgate a regularizar, devoluções de contribuições e as portabilidades solicitadas,
não ocorreu necessidade da constituição, por não ter ocorrido nenhuma dessas situações.
Teste de Adequação do Passivo, O CPC - 11 e a Circular SUSEP n°457/2012 estabelecem
que as entidades que emitam contratos classificados como contratos de seguros analisem
a adequação dos passivos registrados em cada data de divulgação através de um teste de
adequação. Efetuados o teste de adequação do passivo foram considerados os fluxos de
caixa futuros das obrigações relativos aos contratos de seguros vigentes em 31 de dezembro
de 2012 e as premissas atuariais e financeiras correntes até o final de vigência destas
obrigações, Para estimativa de mortalidade foi utilizada a tábua de mortalidade BR-SEM
e o fluxo de caixa foi descontado a valor presente pela taxa livre de risco divulgada pela
SUSEP, sendo verificado pelos resultados obtidos que não há necessidade de aporte de
capital em nenhuma das situações avaliadas.
A análise de sensibilidade foi apurada em função das provisões e no Teste de Adequação
do Passivo – TAP, levando-se em consideração as  alterações das  seguintes  premissas,
tábua de  mortalidade AT 83 e AT 2000, Estrutura a Termo da Taxa de Juros da ANDIMA,
considerando-se os mesmos períodos analisados, e rotatividade com decréscimo e acréscimo
de 10% (dez por cento) para taxa de exoneração.
4.Os dados cadastrais e estatísticos, dos Planos foram analisados e considerados consistentes,
traduzindo fielmente a realidade da Entidade.
 5.Em nossa opinião, apesar do déficit apresentado, a Entidade possui condições de honrar
seus compromissos.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2013.

Luiz Fernando Antunes de Moura Prescildo de Araújo Nannetti
Atuário – MIBA – 585 Diretor
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