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5 – DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DO IMOBILIZADO (Em R$):

a) INVESTIMENTOS

Imóveis Destinados à Renda Saldo em Saldo em
31/12/2011 Adições  Baixas 31/12/2012

Edificações - Custo de Aquisição 185.713,33 -  - 185.713,33
Edificações - Reavaliação ........... 132.142,67 - - 132.142,67
SOMA ........................................  317.856,00 - - 317.856,00
( - ) Depreciação ......................... (68.868,80) (12.714,24) - (81.583,04)
(=) SALDO RESIDUAL ......... 248.987,20 (12.714,24) - 236.272,96

b) IMOBILIZADO

Imóveis de Uso Próprio Saldo em  Saldo em
31/12/2011 Adições  Baixas 31/12/2012

Edificações - Custo de Aquisição 425.410,00 2.120.000,00 - 2.545.410,00
Edificações - Reavaliação ........... 542,00 -  - 542,00
SOMA ........................................ 425.952,00 2.120.000,00 - 2.545.952,00
( - ) Depreciação ......................... (91.222,97)  (95.504,77) - (186.727,74)
(=) SALDO RESIDUAL ......... 334.729,03 2.024.495,23 - 2.359.224,26

Bens Móveis Saldo em  Saldo em
31/12/2011 Adições  Baixas 31/12/2012

Hardware .................................... 90.255,58 - - 90.255,58
Telecomunicações ...................... - 11.625,00  - 11.625,00
Refrigeração ................................  9.235,00 4.195,00 - 13.430,00
Móveis, Máquinas e Utensílios . 35.089,73 1.091,00 - 36.180,73
SOMA ........................................ 134.580,31 16.911,00 - 151.491,31
( - ) Depreciação .........................  (108.216,12) (23.793,26) - (132.009,38)
(=) SALDO RESIDUAL ......... 26.364,19 (6.882,26) - 19.481,93

SOMA ........................................ 361.093,22 2.017.612,97 - 2.378.706,19

c) RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

Valores  Depreciações  Reserva de
Reavaliados Acumuladas Reavaliação

Imóveis Destinados a Renda ............ 132.142,67 (33.916,74) 98.225,93
Imóveis de Uso Próprio ................... 542,00 (139,26) 402,74
TOTAIS .......................................... 132.684,67 (34.056,00) 98.628,67

d) A Entidade optou pela manutenção da reserva de reavaliação até a sua efetiva realização
conforme previsto na Lei nº 11.638/07.

6 - COMPOSIÇÕES DO ATIVO DIFERIDO (Em R$):

31/12/2012 31/12/2011
Despesas de Instalação e Sistemas de Computação   (70.409,95) (70.409,95)
(-) Amortizações Acumuladas ............................ 70.409,95 70.309,95
(=) Saldo residual ........................................... - (100,00)

a) A Entidade optou pela manutenção dos valores do ativo diferido até sua efetiva amortização
conforme previsto na Lei nº 11.638/07, o que aconteceu neste exercício.

7 - MOVIMENTAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$): As provisões técnicas,
contabilizadas de acordo com o Certificado do Atuário Dr. Marcilio Nascimento Soares/MIBA
759, no período de janeiro a dezembro de 2011 e 2012, apresentaram as seguintes movimentações:

Planos Bloqueados Saldo Variação Saldo Variação Saldo
Inicial em no Inicial em no  Final em

31/12/10  Período 31/12/11 Período 31/12/12
Provisão de Riscos Não Expirados 0,36 (0,02) 0,34 (0,01) 0,35
Provisão Mat. de Benef. Concedidos - - - -
Provisão de IBNR .................... 7,05 (0,16) 6,89 2,04 4,85
Provisão de Insuficiência de
Contribuições ......................... - - - - -

Provisão de Resgates a Regularizar 630,22 40,83 671,05 (39,03) 710,08
Provisão de Desp.Administrativas  6,45 0,47  6,92 1,39 5,53
Total Bloqueados ................... 644,08 41,12 685,20 (35,61) 720,81

Planos Não Bloqueados Saldo Variação Saldo Variação Saldo
Inicial em no Inicial em no  Final em

31/12/10  Período 31/12/11 Período 31/12/12
Provisão de Riscos Não Expirados 13.683,79 1.239,61 14.923,40 (8.316,77) 23.240,17
Provisão de Oscilação de Riscos 8.970,26 764,88 9.735,14 (962,84) 10.697,98
Provisão Matemática de Benefícios
Concedidos ............................ 2.920,98 137,17 3.058,15 (102,20) 3.160,35

Provisão de Insuficiência de
Contribuições ......................... 7.077,78 (5.130,40) 1.947,38 443,87 1.503,51

Provisão de Benef. a Regularizar 140.255,92 24.783,60 165.039,52 (28.726,69) 193.766,21
Provisão de IBNR .................... 431.465,08 43.152,03 474.617,11 197.579,60 277.037,51
Provisão de Resg.a Regularizar .. 1.448,02 94,21 1.542,23 (89,97) 1.632,20
Provisão de Desp.Administrativas 134.715,81 12.226,59 146.942,40 (14.923,17) 161.865,57
Provisão Complementar de
Contribuições ......................... 229.854,59 20.822,60 250.677,19 (18.642,38) 269.319,57

Total Não Bloqueado ............. 970.392,23 98.090,29 1.068.482,52 126.259,45 942.223,07

Total das Res. Curto Prazo ..... 971.036,31 98.131,41 1.069.167,72 126.223,84 942.943,88

Planos Bloqueados Saldo Variação Saldo Variação Saldo
Inicial em no Inicial em no  Final em

31/12/10  Período 31/12/11 Período 31/12/12
Provisão Mat. de Benefícios
a Conceder ............................ 6.482,81 -  6.482,81 - 6.482,81

Planos Não Bloqueados Saldo Variação Saldo Variação Saldo
Inicial em no Inicial em no  Final em

31/12/10  Período 31/12/11 Período 31/12/12
Provisão Mat. de Benefícios
a Conceder ............................ 78.251,80 478,17 78.729,97 305,53 78.424,44

Total das Res. Longo Prazo .. 84.734,61 478,17 85.212,78 305,53 84.907,25

Total das Provisões Técnicas ... 1.055.770,92 98.609,58 1.154.380,50 126.529,37 1.027.851,13

a) As Reservas Técnicas de Benefícios e Resgates a Regularizar contemplam as atualizações
financeiras devidas no período por ocasião dos resgates. (Dezembro/11: R$ 21.458,38 e
Dezembro/12: R$ 25.711,38).

b) A(s) tábua(s) biométrica(s) utilizada(s) como parâmetro para constituição da Provisão de
Insuficiência de Contribuição. A Provisão de Insuficiência de Contribuição (PIC) foi estimada,
risco a risco, plano a plano, observando-se o evento gerador de benefício de cada plano: morte,
invalidez ou sobrevivência. Como parâmetro biométrico (tábua de biométrica) foi utilizado à
experiência SUSEP/IBGE sobre mortalidade, em sua última versão, na data da elaboração da
avaliação atuarial, constante do sítio da SUSEP. A metodologia de cálculo encontra-se explicitada
no relatório de Avaliação Atuarial, firmada pelo atuário responsável. A PIC da Entidade,
calculadas para cada risco e plano, foi estimada em:

1 - APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOCIAL: A Família Bandeirante Previdência
Privada é uma entidade de previdência privada aberta sem fins lucrativos, fundada em 19 de
setembro de 1969 pela Associação de Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Pela
Carta Patente nº. 26/80 expedida pelo CNSP está autorizada a captar contribuições em todo o
território nacional, tendo por finalidade a instituição de planos previdenciários - pecúlios e/ou
renda, mediante a contribuição de seus associados, pessoas físicas em geral.
As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros permanentes, de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações, sob os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em
conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP,
regulamentadas por Circulares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e apresentadas
em conformidade com o Plano de Contas das Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de
Previdência Complementar, instituído pela Circular SUSEP nº 430/2012.
A Sociedade adota as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 em suas demonstrações contábeis.
Destacamos que a adoção da referida Lei, não apresentou impactos relevantes nas referidas
demonstrações, considerando que as principais alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07
que afetam as operações da Companhia, já vinham sendo adotadas em função das normas
contábeis já existentes emanadas da SUSEP.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2011 foi apresentada
pelo método direto. A partir do 1º. Semestre de 2012 a referida demonstração está sendo
apresentada pelo método indireto, conforme facultado no artigo 7º do Anexo IV da Circular
SUSEP nº 430, de 05 de março de 2012.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL: As principais práticas adotadas pela Entidade para o registro das
suas transações são as seguintes:

a) Reconhecimento das principais receitas e despesas:
a-1: As Receitas e Despesas são escrituradas pelo regime contábil de competência de exercício,

exceto para as contribuições arrecadadas de planos previdenciários, cuja contabilização é feita
pelo regime de caixa por ocasião das arrecadações das contribuições.

a-2: As despesas de custos de aquisição são reconhecidas no resultado simultaneamente com as
contribuições arrecadadas.

a-3: Os benefícios e resgates de planos previdenciários são reconhecidos no resultado quando do
recebimento dos respectivos avisos ou solicitações.

a-4: São constituídas provisões técnicas exigidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados-
CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados, de acordo com os critérios de avaliação
sob a responsabilidade de atuário contratado pela Entidade.

a-5: As aplicações financeiras são contabilizadas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço.

b) Redução ao valor recuperável de ativos:
Quando devido, são feitas provisões ao valor recuperável de ativos com contra-partida temporária
na conta de ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio social líquido.
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.

c) Depreciações:
As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear às taxas permitidas pela
legislação fiscal:

· As Edificações são depreciadas à razão de 4% ao ano;
· Os Móveis, Máquinas e Utensílios são depreciados à razão de 10% ao ano;
· Os Equipamentos de informática e de comunicações são depreciados à razão de 20% ao ano;
· O prazo de amortização para Despesas de Instalação e Sistemas de Computação é de 5 anos e

o saldo residual será totalmente amortizado no início do próximo exercício.
· A entidade optou pela manutenção dos valores do ativo diferido até a sua efetiva amortização

conforme previsto na Lei nº 11.638/07.
d) Provisões:

A Entidade adota a prática de fazer provisões sobre os demais ativos e passivos, com efeitos no
resultado, sempre que constatadas diminuições ou aumentos relevantes nos valores possíveis
de realização suportados por laudos técnicos. Não foram identificadas necessidades desses
tipos de provisões materiais que merecessem serem identificadas.

e) Avaliação de Ativos e Passivos:
Todos os demais ativos e passivos da Entidade estão avaliados ao custo e, quando devidos e
de direito, são atualizados de acordo com as condições pactuadas, encargos financeiros, ou
legais devidos, até a data do balanço. Possíveis variações, para mais ou para menos, quando
identificados por eventos subseqüentes à data do balanço, são detalhados em nota explicativa.

3 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Entidade opera exclusivamente na comercialização de
planos previdenciários, de pecúlio e/ou de renda, mediante a captação de contribuições de seus
associados, pessoas físicas em geral.
Opera em todas as Unidades da Federação.
Os procedimentos técnicos para gerenciamento de riscos e as premissas de cálculo são
aplicados  de acordo com a legislação em vigor e notas técnicas aprovadas pela Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP.
Após a adequação de seus planos às demandas do mercado, continua promovendo a renovação
da sua carteira, por meio de planos de pecúlio por morte estruturados em regime de repartição
simples e de capitais de cobertura.
A captação das contribuições dos participantes de seus planos previdenciários se dá por meio
de desconto em folha de pagamentos.
A Entidade, sem fins lucrativos, comercializa exclusivamente os seus planos previdenciários
sem diferimento de custos de aquisição.

4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Em R$):
a) As aplicações em Títulos de Renda Fixa - Públicos referem-se à Letras Financeiras do

Tesouro (LFT’s) e estão contabilizadas com base nos valores unitários de mercado secundário
ANDIMA, em conformidade com as informações fornecidas pela Instituição Financeira onde
se encontram caucionados. Os títulos públicos estão classificados na categoria títulos disponíveis
para venda e registrados no Ativo Circulante e Ativo não Circulante em função dos respectivos
vencimentos.

31.12.2012 31.12.2011

Venci- Custo de Valor de Custo de Valor de
Natureza mento Aquisição Mercado Aquisição  Mercado

CIRCULANTE LFT’s 7/3/2013 1.098.615,86 1.263.847,17 1.098.615,86 1.164.791,98
NÃO CIRCULANTE LFT’s 7/3/2014 449.665,86 631.955,81 449.665,86 582.414,62

Soma ................................... 1.548.281,72 1.895.802,98 1.548.281,72 1.747.206,60

Os ganhos e perdas não realizados estão representados pela provisão de ajuste ao valor do
mercado de (R$ 1.178,32), que somado ao saldo da provisão em 31/12/2011, perfaz o ajuste
total de R$ 705,47, representada em conta específica do Patrimônio Líquido.

b) As aplicações em Títulos de Renda Fixa – Privados referem-se a Certificados de Depósitos
Bancários (CDB’s) e Títulos de Capitalização que estão classificados na categoria títulos
disponíveis para venda e registrados no Ativo Circulante e Ativo não Circulante em função dos
respectivos vencimentos.

Valor  Valor contabil Valor  Valor contabil
Natureza  aplicado  em 31/12/2012  aplicado  em 31/12/2011

BANCO BMG (DPGE) .. 15.000.000,00 16.911.380,88 - -
BANCO HSBC ............. -  - 636.000,00 793.197,12
Classificados no Ativo

Circulante ................... 15.000.000,00 16.911.380,88 636.000,00 793.197,12
BANCO BMG ............... 8.461.000,00 8.676.427,90 5.739.000,00 6.039.588,57
BANCO HSBC ............. 6.965.000,00 8.117.557,52 6.965.000,00 7.556.637,44
BANCO BMG (DPGE) .. - - 15.000.000,00 15.728.709,12
CAPITALIZACAO

(BCO DO BRASIL) .... 960.214,50 960.214,50 384.512,00 384.512,00
Classificados no Ativo

Não Circulante ........... 16.386.214,50 17.754.199,92 28.088.512,00 29.709.447,13

Total dos Tíulos de
Renda Fixa- Privados 31.386.214,50 34.665.580,80 28.724.512,00 30.502.644,25

TOTAL DAS APLICA-
ÇÕES EM TÍTULOS
DE RENDA FIXA ...... 36.561.383,78 32.249.850,85

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2012, acompanhadas das
Notas Explicativas, do Parecer dos Auditores Independente e do Laudo Técnico Atuarial.
Tendo em vista a política de transparência e as práticas de Governança Corporativa que pautam a
atuação desta Entidade e, não obstante não ser exigência da Superintendência de Seguros Privados
– SUSEP, está sendo publicado o Laudo de Avaliação Independente Atuarial, conforme disposto
na Resolução CNSP nº 135, de 11 de outubro de 2005.
O ano de 2012 representou a evolução das atividades beneficiando uma quantidade cada vez maior
de associados. Obtivemos um superávit de R$6.527.797,02 e um aumento de 11,20% no volume

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Família Bandeirante Previdência Privada
CNPJ Nº 62.874.219/0001-77

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em R$)

ATIVO 31/12/2012 31/12/2011

 CIRCULANTE ....................................................................  18.479.716,75    1.172.872,55
Disponível ...........................................................................  32.740,34       117.979,74

Caixa e Bancos ...............................................................   32.740,34       117.979,74

Aplicações (Nota 4) ............................................................ 18.175.228,05       793.197,12

Títulos e Créditos a Receber .............................................  271.748,36       261.695,69
Outros Créditos ..............................................................    271.748,36 261.695,69

ATIVO NÃO CIRCULANTE ............................................. 22.246.757,15  32.877.886,60
Realizável a Longo Prazo .....................................................    19.631.778,00  32.267.706,18

Aplicações ( Nota 4) ...........................................................  18.386.155,73 31.456.653,73

Títulos e Créditos a Receber .............................................   1.245.622,27       811.052,45
Depósitos Judiciais e Fiscais .........................................  1.245.622,27 811.052,45

Investimentos ( Nota 5) .....................................................  236.272,96       248.987,20
Imóveis Destinados a Renda .............................................    236.272,96 248.987,20

Imobilizado ( Nota 5) ......................................................... 2.378.706,19       361.093,22
Imóveis de Uso Próprio ....................................................   2.359.224,26 334.729,03
Bens móveis .....................................................................     19.481,93 26.364,19

   Diferido ( Nota 6) ..............................................................    -              100,00

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 40.726.473,90 34.050.759,15

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011

CIRCULANTE ..................................................................... 1.268.045,76 1.323.733,70
Contas a Pagar ................................................................... 230.640,22 252.655,44

Obrigações a pagar ............................................................ 137.809,56 136.724,39
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ..........................  20.267,24 21.668,50
Encargos Trabalhistas .......................................................  63.994,78 55.699,41
Impostos e Contribuições .................................................    568,64 563,14
Outras Contas a Pagar .......................................................  8.000,00 38.000,00

Débitos de Operações com Previdência Complementar                   6,03  6,03
Outros Débitos Operacionais ............................................   6,03 6,03

Depósitos de Terceiros ....................................................... 94.455,63 1.904,51

Provisões Técnicas - Previdência Complementar ( Nota 7) 942.943,88 1.069.167,72
Planos Bloqueados .........................................................     720,81 685,20
Planos Não Bloqueados ................................................. 942.223,07 1.068.482,52

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ......................................... 908.294,06 703.510,07

Provisões Técnicas - Previdência Complementar ( Nota 7) 84.907,25 85.212,78
Planos Bloqueados .........................................................  6.482,81 6.482,81
Planos Não Bloqueados ................................................. 78.424,44 78.729,97

Outros Débitos ...................................................................  823.386,81 618.297,29
Provisões Judiciais ( Nota 10) ..........................................  823.386,81 618.297,29

 PATRIMÔNIO SOCIAL ....................................................  38.550.134,08   32.023.515,38
Patrimônio Social  ( Nota 18 ) .........................................  31.028.319,41 25.489.328,14
Reservas Patrimoniais ( Nota 18) ..................................... 428.730,60 428.730,60
Reservas de Reavaliação ( Nota 5-c; 5d) ........................... 98.628,67 105.705,21
Reservas de Retenção de Superávits ( Nota 8) ................. 409.270,10 409.270,10
Ajuste de Avaliação Patrimonial ( Nota 4-a) ..................... 705,47 1.883,79
Superávits ou Déficits Acumulados .................................. 6.584.479,83 5.588.597,54

TOTAL DO PASSIVO .........................................................  40.726.473,90 34.050.759,15

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
 DE 2012 E 2011 (Em R$)

31/12/2012 31/12/2011

Rendas de Contribuições e Prêmios  (Notas 2.a-1; 11) ..... 9.865.975,12 8.871.960,14
(-) Constituição da Provisão de Benefícios a Conceder ... - (478,17)
(=) Receitas de Contribuições e Prêmios de VGBL .......... 9.865.975,12 8.871.481,97
(-) Variação de Outras Provisões Técnicas ( Notas 2.a-4; 11) (42.094,38) (29.923,73)
(+) Benefícios Retidos ( Notas 2.a3; 11) ............................. (333.366,56) (562.020,63)
(-) Custos de Aquisição ( Notas 2.a2 ; 11) .......................... (1.778.190,57) (1.681.671,85)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais ( Nota 11) .. (199.871,98) (266.284,38)
(-) Despesas Administrativas   ( Nota 12) ........................... (3.222.360,44) (3.699.699,37)
(-) Despesas com Tributos  ( Nota 13) ................................. (167.712,67) (107.579,13)
(+) Resultado Financeiro  ( Nota 14) .................................. 2.372.143,81 2.976.558,97
(+) Resultado Patrimonial (Nota 15 ) ................................. 31.009,62 35.839,16
(=) Resultado Operacional .................................................. 6.525.531,95 5.536.701,01
(+) Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes ................ 2.265,07 2.290,26
(=) Resultado Líquido ......................................................... 6.527.797,02 5.538.991,27

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em R$)

MÉTODO DIRETO
31.12.2012 31.12.2011

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do período .............................................................. 6.527.797,02 5.538.991,27
Ajustes para:

Depreciações e Amortizações ............................................... 123.820,84 52.163,95
Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários ............................. -1.178,32 1.715,07
Perda na alienação de imobilizado ....................................... 8.291,43 0,00

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos Financeiros ................................................................. -4.311.532,93 -5.316.852,83
Outros Ativos ......................................................................... 10.052,67 -199.654,68
Depósitos judiciais e fiscais ................................................... -434.569,82 -154.178,48
Fornecedores e outras contas a pagar ...................................... 1.085,17 -3.828,39
Empréstimos e financiamentos ............................................... -30.000,00 -226.007,45
Impostos e contribuições ........................................................ 6.899,61 20.041,15
Débitos de operações com previdência complementar ........... 0,00 0,41
Depósitos de terceiros ............................................................. 92.551,12 647,60
Provisões técnicas - Previdência complementar ..................... -126.529,37 98.609,58
Provisões judiciais ................................................................. 205.089,52 252.910,42
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades

Operacionais ...................................................................... 2.071.776,94 64.557,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado ....................................................... -2.136.911,00 -899,00
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades

de Investimento .................................................................. -2.136.911,00 -899,00
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO ............................... 0,00 0,00
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de

Financiamento ................................................................... 0,00 0,00
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes

de Caixa ............................................................................. -65.134,06 63.658,62
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ....... 117.979,74 54.321,12
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ........ 32.740,34 117.979,74

              As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeisDEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em Reais)

Reservas Superávits
Patrimônio Retenção de  ou Déficits

Discriminação Social Patrimoniais Reavaliação Superávits Ajuste TVM Acumulados Total

Saldos em 31/12/2010 ............................................................... 21.198.187,30          428.730,60 109.243,34 409.270,10 168,72 4.337.208,98 26.482.809,04

AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Aumento com Superávit do exercício de 2010 - Ata 48a. ...... 4.291.140,84 (4.291.140,84) -

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Realização ............................................................................... (3.538,13) 3.538,13 -
Baixa

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................... 1.715,07 1.715,07
SUPERÁVIT DO 2o. SEMESTRE DE 2011 ........................ 5.538.991,27 5.538.991,27

Saldos em 31/12/2011 ............................................................... 25.489.328,14          428.730,60 105.705,21 409.270,10 1.883,79 5.588.597,54 32.023.515,38

AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Aumento com Superávit do exercício de 2011 - Ata 49a. ...... 5.538.991,27 (5.538.991,27) -

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Realização ............................................................................... (7.076,54) 7.076,54 -
Baixa

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................... (1.178,32) (1.178,32)
SUPERÁVIT DO 2o. SEMESTRE DE 2012 ....................... 6.527.797,02 6.527.797,02

Saldos em 31/12/2012 ............................................................... 31.028.319,41          428.730,60           98.628,67 409.270,10 705,47 6.584.479,83 38.550.134,08

As notas explicativas  anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

de contribuições arrecadadas em relação ao ano anterior. Isto demonstra, mais uma vez, a confiança
depositada nesta entidade, que muito nos orgulha.
Em 2013 todo esforço será despendido na direção de expansão das atividades, permitindo o
crescimento das vendas aliado à satisfação de seus clientes.
Queremos agradecer aos parceiros, fornecedores, funcionários e às autoridades reguladoras, pela
confiança e atenção dispensadas à Família Bandeirante Previdência Privada no ano de 2012.

Belo Horizonte, 22 de Fevereiro de 2013.
A ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS PERÍODOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM R$)

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2012 31/12/2011
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO .............................. 6.527.797,02 5.538.991,27

REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO ........ 7.076,54 3.538,13
AJUSTE DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ... -1.178,32 1.715,07

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO ............... 6.533.695,24 5.544.244,47

As notas explicativas são partes integrantes da Demonstrações Contábeis

Tábua Pelas Pelas
Biométrica Tábuas Tábuas

Plano Regime da  NTA   da  NTA   SUSEP/IBGE PIC Evento

 15414.00067/ Repartição
2002-56 Simples AT-49 0 0 0 Morte

 15414.01729/ Repartição
2002-89 Simples AT-49 Não se aplica Não se aplica 0 Morte

. 2 Repartição
de Capitais

de Cobertura CSO-58 Não se aplica Não se aplica 0 Morte

  . 4  Capitalização AT-49  R$6.482,81 R$4.534,02 0 Sobrevivência

 . 0010100969/83  Capitalização CSO-58 R$46.106,35 R$40.189,92 -  Morte

001000637/83A Repartição  
Simples CSO-58 Não se aplica Não se aplica 0 Morte

. 001010969/79  Capitalização AT-49 R$18.898,05 R$20.707,70 R$1.809,65 Sobrevivência

. 001010969/79A
- BAC  Capitalização CSO-58 R$13.247,40 R$10.824,79 0 Morte

. 001010969/79A  
- BC Capitalização CSO-58 R$2.920,98 R$3.058,71 R$137,73 Morte

c) A taxa de juros utilizada como parâmetro para constituição da Provisão de Oscilação
Financeira: A entidade não constitui Provisão para Oscilação Financeira.

d) As razões para não constituição dessas provisões: A provisão de Oscilação Financeira é
uma provisão facultativa e visa atenuar impactos de variações das taxas futuras nos recursos
destinados ao pagamento das obrigações para com participantes de planos nos quais há
remuneração mínima garantida contratualmente. Os atuais planos de benefícios da Família
Bandeirantes Previdência Privada, face à natureza de cada plano, não contemplam tal garantia.

8 – TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVO (TAP): Em atendimento a circular SUSEP 457/12 segue
a elaboração das  estimativas correntes projetadas para o ano de 2013 com data base 31/12/2012,
preparadas sob a responsabilidade do atuário da entidade Sr. Marcilio Nascimento Soares – MIBA 759.
A Estimativa Corrente foi elaborada de forma a expressar o fluxo de caixa que decorra do
cumprimento dos contratos, descontado por taxa média de juros livre de risco, no caso a NTN-
B, na posição 31/12/2012. Entendemos mais adequado este índice, frente ao perfil da Entidade
em aplicações em Títulos Públicos e pela adoção do IPCA como indexador considerando este
meta inflacionária do governo.
Para as projeções descontadas adotamos a tábua BR-EMS na tentativa de aderência à experiência
da Entidade. Foram considerados apenas os contratos que iniciaram sua vigência até a data-
base além taxa de juros livre de risco, e remuneração das provisões em 0,04867 a.m. ,
conforme Nota Técnica dos planos em estudo. Adotamos técnica por regressão para projetar as
provisões em função do comportamento dos recebimentos e pagamentos.
Para melhor adequação da curva de projeção, adotaremos a partir deste estudo um Fator de Ajuste a
qual é definida como a média das variações das provisões efetivas e projetadas no exercício anterior.
Os planos em Capitalização não mais são comercializados mas apenas mantidos em manutenção de
ainda haver participantes nos mesmos. A longo prazo, estes planos serão extintos por não haver mais
direitos ou obrigações para com seus participantes, sejam contribuintes ou em gozo de benefício.

Planos em Capitalização
0 1 2 3 4=1+2-3
Data Receitas Despesas Provisões Saldo
jan/2013 182,21 (92,25) 68.573,43 (68.483,46)
fev/2013 173,61 (486,75) 68.580,36 (68.893,50)
mar/2013 171,39 (385,09) 68.403,84 (68.617,54)
abr/2013 166,22 (366,36) 68.052,08 (68.252,22)
mai/2013 161,20 (401,01) 67.525,28 (67.765,09)
jun/2013 156,34 (306,51) 66.828,06 (66.978,24)
jul/2013 151,62 (247,67) 65.966,28 (66.062,33)
ago/2013 147,05 (143,01) 64.946,95 (64.942,91)
set/2013 142,61 (23,01) 63.778,16 (63.658,56)
out/2013 135,84 (281,67) 62.468,99 (62.614,82)
nov/2013 134,14 (474,92) 61.026,95 (61.367,74)
dez/2013 128,64 (404,09) 59.467,60 (59.743,05)

Os planos em Repartição Simples são amplamente comercializados pela Entidade o qual
apresenta fluxo mensal além de constituição e reversão de suas provisões mensais.

Planos em Repartição Simples
0 1 2 3 4=1+2-3
Data Receitas Despesas Provisões Saldo

jan/2013 537.358,36 (147.750,13) 1.091.883,68 (702.275,46)
fev/2013 529.473,35 (147.196,95) 1.073.667,41 (691.391,01)
mar/2013 521.828,41 (146.651,14) 1.055.764,36 (680.587,09)
abr/2013 514.408,23 (146.112,28) 1.038.165,42 (669.869,47)
mai/2013 507.199,41 (145.580,01) 1.020.869,49 (659.250,08)
jun/2013 500.190,07 (145.054,00) 1.003.871,03 (648.734,96)
jul/2013 493.369,58 (144.533,96) 987.163,30 (638.327,68)
ago/2013 486.728,38 (144.019,64) 970.738,40 (628.029,66)
set/2013 480.257,74 (143.510,79) 954.587,36 (617.840,41)
out/2013 473.949,70 (143.007,19) 938.700,24 (607.757,73)
nov/2013 467.796,93 (142.508,65) 923.068,66 (597.780,38)
dez/2013 461.792,65 (142.014,98) 907.676,21 (587.898,54)

Os Eventos Avisados e Provisionados em Repartição Simples produziram o seguinte fluxo:
0 1 2 3 4=1+2-3
Data Receitas Despesas Provisões Saldo

jan/2013 472,64 (34.365,98) 97.099,58 (130.992,92)
fev/2013 452,51 (22.699,63) 92.964,96 (115.212,08)
mar/2013 450,28 (21.980,39) 92.505,57 (114.035,69)
abr/2013 445,91 (45.511,07) 91.607,92 (136.673,09)
mai/2013 399,15 (61.346,48) 82.001,21 (142.948,54)
jun/2013 313,35 (30.032,03) 64.374,36 (94.093,05)
jul/2013 291,01 (44.099,13) 59.784,70 (103.592,83)
ago/2013 272,27 (59.920,72) 55.936,31 (115.584,76)
set/2013 238,61 (51.615,92) 49.021,08 (100.398,39)
out/2013 179,87 (29.685,74) 36.953,77 (66.459,64)
nov/2013 158,58 (46.113,42) 32.578,59 (78.533,42)
dez/2013 68,10 (72.866,67) 13.990,16 (86.788,73)

Realizados os testes com as informações conhecidas do exercício em estudo, os resultados
demonstram que as provisões estão adequadas.

9 – RESERVAS DE RETENÇÃO DE SUPERÁVITS (Em R$): A Entidade deixou de constituir
a partir de 2008, a Reserva de Retenção de Superávits a que se refere o art. 36 do Anexo I da
Circular SUSEP nº 430/2012, uma vez que a mesma já se encontra acima do limite de 25% sobre
as reservas mencionadas na circular. Conseqüentemente o seu saldo de R$ 409.270,10, não
sofreu variações neste período. A constituição da reserva segue conforme demonstrado abaixo:

31/12/2012 31/12/2011
Privisão de Riscos Ocorridos e não Avisados - IBNR ..... 277.042,36 474.624,00
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder ............... 84.907,25 85.212,78
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos .............. 3.160,35 3.058,15
Provisão de Oscilação de Riscos ......................................   10.697,98 9.735,14
Provisão de Insuficiência de Contribuições ......................     1.503,51  1.947,38
Provisão de Riscos não Expirados ................................... 23.240,52  14.923,74
SOMA ............................................................................... 400.551,97 589.501,19
Reserva de Retenção de Superávits ............................... 100.137,99 147.375,30

(25% do somatório das reservas acima mencionadas)

10 – GARANTIAS DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$): Os ativos vinculados à SUSEP
para garantia das provisões técnicas estão representados por Títulos de Renda Fixa – Públicos
e Imóveis, na seguinte proporção:

31/12/2012 31/12/2011
Títulos de Renda Fixa - Públicos .................................... 1.895.802,98 1.747.206,60
Imóveis (líquido de depreciação) ...................................... 236.272,96 248.987,20
SOMA ............................................................................... 2.132.075,94 1.996.193,80

11 – PASSIVOS CONTINGENTES (Em R$): A entidade no decorrer de suas atividades é parte
em processos de natureza fiscal e cível. As respectivas provisões foram constituídas levando-
se em conta a legislação em vigor, a opinião dos assessores jurídicos, a natureza e a complexidade
dos processos e o posicionamento dos tribunais. O histórico de perdas e outros critérios que
permitam a sua estimativa, acompanhamento e os saldos estão assim resumidos:
Saldo Inicial em Atualizações Baixa/Pagamentos Saldo Inicial em
31/12/2011 31/12/2012
50.015,18 - - 50.015,18
568.282,11 205.089,52 - 773.371,63
618.297,29              205.089,52                           -               823.386,81

Continua... 01/02
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Foi adiado, por mais dez
d i a s , o e n c o n t r o q u e o
governo de Minas teria no
último dia 25, em Brasília,
com o governo federal, inclu-
indo o Ministério do Meio
Ambiente, para apresenta-
ção de solução jurídica ao
impasse ambienta l que
impede a expansão no Jaíba,
no Norte do Estado. Caso
seja liberada a produção
agrícola na área de 20 mil
hectares das fases três e
quatro do projeto, está pre-
visto um incremento de R$
280 milhões ao ano na econo-
mia da região e geração de 30
mil empregos diretos e indi-
retos.

S e g u n d o i n f o r m o u o
secretário de Estado do
Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri e
do Norte de Minas (Sedvan),
Gil Pereira, ainda há que se
ajustar as agendas para
recebimento de visita do pre-
sidente da Companhia de
Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Par-
naíba (Codevasf), Elmo Vaz.
Além disso, informou, os
estudos e pareceres ainda
não foram concluídos.

Os impasses relativos à
proteção ambiental no Jaíba
tiveram iníc io em 21 de
novembro de 2008, quando o
Decreto 6.660/08 passou a
regulamentar dispositivos
da chamada Lei da Mata
A t l â n t i c a ( L e i n º
11.428/2006). O problema é
que uma vegetação prote-
g i d a p e l a l e g i s l a ç ã o —
c o n h e c i d a
c o m o m a t a
seca, ou Flo-
resta Estacio-
nal Decidual,
encontrada
n a z o n a d e
t r a n s i ç ã o
entre a Mata
Atlântica, o
Cerrado e a
Caatinga —
o c u p a b o a
p a r t e d a s
á r e a s d e
empreendi -
mentos agrícolas da região,
impedindo a expansão.

Como resultado, as etapas
três e quatro, para as quais
há previsão de 20 mil hecta-
res irrigados, via parceria
público-privada (PPP), fica-
ram paralisadas. Caso as
expectativas se confirmem e
os governos federal e esta-

dual encontrem a solução
jurídica que permitirá a
e x p a n s ã o d o J a í b a , G i l
Pereira estima um incre-
mento de R$ 280 milhões
anuais e cerca de 30 mil
empregos diretos e indiretos.
Este, inclusive, é um dos
argumentos em defesa da
autorização do plantio na
região, sobretudo de frutas.

S e g u n d o
Gil Pereira, o
J a í b a n ã o
a p e n a s f o i
estruturado
muito antes
da legislação
a m b i e n t a l ,
e m 1 9 7 5 ,
como também
t e m u m a
importância
crucial para a
população da
região Norte,
que tem um

dos mais baixos índices de
desenvolvimento humano do
Estado. “É um projeto regio-
nal de desenvolvimento eco-
nômico e social”, sustenta o
secretário, lembrando que
por isso mesmo o governo
federal também têm inves-
tido no Jaíba, a exemplo do
Programa Mais Irrigação,

lançado em 3 de novembro
do ano passado.

Com o programa, Minas
Gerais vai receber investi-
mentos, via Codevasf, da
ordem de R$ 394 milhões,
destinados à irrigação de
perímetros públicos das
regiões dos projetos Jaíba
(etapa 1), Jequitaí e Goru-
tuba, todos no Norte do
Estado. No total, ocupam 48
mil hectares nos municípios
de Jaíba, Matias Cardoso e
Verdelândia (Projeto Jaíba);
Claro dos Poções, Enge-
nheiro Navarro, Francisco
Dumont, Jequitaí, Lagoa dos
Patos e Várzea da Palma
(Projeto Jequitaí); e Nova
Porteirinha (Projeto Goru-
tuba).

Configuração — Localizado
na margem direita do São
Francisco, o Jaíba foi confi-
gurado com a participação
do governo federal ainda em
1975. Com área total é de
107,6 mil hectares, foi divi-
dido em quatro etapas. Na
primeira, são 23.061 hecta-
res, sendo mais da metade
destinada à fruticultura,
principalmente ao cultivo do
limão. E dos 19.276 hectares
do Jaíba 2, cerca de 14 mil

hectares estão em produção,
com a participação de 55
empreendimentos de médio
e grande portes.

N a a v a l i a ç ã o d e G i l
Pereira, em breve, o impasse
será solucionado. Inclusive
porque, argumenta, além
dos benefícios econômicos e
sociais, a expansão do Jaíba
não coloca em risco a mata
seca, protegida pelo decreto

presidencial. “Em conjunto,
há mais de 330 mil hectares
de preservação da vegeta-
ção”, informou. Segundo o
secretário, este será mais
um argumento a constar dos
pareceres jurídicos que estão
sendo elaborados pela Code-
fasf, em nome do governo
federal, e pela Advocacia
Geral do Estado (AGE), por
Minas Gerais.

ECONOMIA

NORTE DE MINAS

Impasse no Jaíba ainda sem definição
Encontro entre governos estadual e federal para apresentação de solução jurídica sobre o caso é adiado

Belo Hor izonte, quinta-feira, 28 de fevereiro de 201 3

Caso a produção
agrícola na área seja

liberada, está
previsto um

incremento de até R$
280 milhões ao ano

na economia
da região Para Gil Pereira, o impasse terá solução em breve

ALISSON J. SILVA


