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EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  
Relatório da Administração 
 
 

Prezados Senhores 
 
 

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias em vigor, a EQUATORIAL 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, Entidade Aberta de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, Carta 
Patente nº 102/1982, com sede na Av. Paranaíba, 538 – Centro – Goiânia – GO, apresenta as autoridades 
competentes e aos participantes de seus planos previdenciários o relatório dos auditores independentes e as 
demonstrações contábeis intermediárias relativas ao período findo em 30 de junho de 2013. 

 

POLÍTICA DE REINVESTIMENTOS - Os resultados apurados são incorporados ao 
patrimônio da Entidade, em aplicações financeiras, em melhorias de informação e de comunicação, material 
publicitário, em equipamentos e em treinamento de pessoal. Foi aprovado em ata pelos Controladores a 
participação da Equatorial Previdência Complementar como uma das acionistas na constituição de uma 
Sociedade Microsseguradora, processo este em andamento na Susep. 

 

NEGÓCIOS SOCIAIS - A Entidade opera com planos previdenciários e a concessão de 
assistência financeira. Neste período a Administração constatou um acréscimo de 16,23% na receita de 
contribuições para cobertura de riscos em relação ao exercício anterior, objetivando-se na manutenção do 
quadro atual e repactuação dos convênios até então firmados. O superávit ainda que excelente teve um 
decréscimo de 8,38% em relação ao período anterior, devido a custos administrativos, pagamento de benefícios 
e inadimplência da carteira de assistência financeira. A taxa de retorno do capital próprio (ROE) no exercício é de 
9,76%. 

 

QUADRO ADMINISTRATIVO - Os Controladores da Equatorial fazendo uso de suas 
atribuições estatutárias e legais, desvincularam a Diretoria Administrativa-Financeira da Diretoria Técnica, em 
virtude das novas demandas do órgão regulamentador, no qual elegeu o Sr. Djalma Alves Monteiro como Diretor 
Técnico, já devidamente homologado pela Susep. 

 
PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO SEGUINTE - As 

expectativas e planos da Administração para o exercício de 2013 estão voltados para o crescimento econômico 
movido pelo incremento na área comercial, com o desenvolvimento pleno de parcerias e novos convênios de 
desconto em folha. Tendo como premissa a racionalização e o aperfeiçoamento da EQUATORIAL 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR dentro do cenário de forte competição, dessa forma, a Entidade encontrar-se-
á em condições de buscar, nos próximos anos, o incremento de seus negócios, realizando inclusive novos 
acordos/convênios com parceiros estratégicos. 

 

DECLARAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA - De acordo com as disposições 
contidas na Circular SUSEP nº 464, de 01 de março de 2013, declaramos a capacidade financeira e a intenção 
da Entidade em manter até o vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até 
o vencimento. 

 
 

Goiânia - GO, 30 de junho de 2013. 
 
 

A Administração 
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Relatório dos Auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis intemediárias 
 
 
 
Aos 
Administradores da 
Equatorial Previdência Complementar 
Goiânia - GO 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Equatorial Previdência Complementar 
(“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o semestre findo naquela mesma data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
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 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos 
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis da 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. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
 
Opinião 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Equatorial Previdência 
Complementar em 30 de junho de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2013. 
 
 
 
dns - Auditoria e Consultoria 
Roberto Rossi 
CRC/RJ nº 1.824 “S/GO” 
Contador CRC/RS nº 18.940/O “S/GO”  
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30.06.2013 31.12.2012

14.608.878,04   12.531.597,26   

Disponível 1.183.486,81      941.725,69         

Caixa e Bancos 529.554,59         409.860,21         

Equivalente de Caixa 653.932,22         531.865,48         

Aplicações 5.962.818,08      4.898.330,81      

Créditos das Operações de Previdência Complementar 853.828,85         752.378,84         

Valores a Receber 853.828,85         752.378,84         

Títulos e Créditos a Receber 6.537.757,38      5.859.911,34      

Títulos e Créditos a Receber 16.376,27           16.135,32           

Assistência Financeira a Participantes 6.510.052,94      5.832.731,05      

Outros Créditos 11.328,17           11.044,97           

Despesas Antecipadas 9.062,26             19.890,93           

Custos de Aquisições Diferidos 61.924,66           59.359,65           

Previdência 61.924,66           59.359,65           

11.772.589,44   10.878.503,97   

10.217.247,70   9.336.749,80      

Aplicações 310.622,77         176.059,79         

Títulos e Créditos a Receber 9.906.624,93      9.160.690,01      

Depósitos Judiciais e Fiscais 96.812,64           106.551,84         

Assistência Financeira a Participantes 9.809.812,29      9.054.138,17      

Investimentos 568.282,50         562.689,53         

Participações Societárias 42.656,00           37.063,03           

Imóveis Destinados a Renda 525.626,50         525.626,50         

Imobilizado 987.059,24         979.064,64         

Imóveis de Uso Próprio 650.250,50         658.980,56         

Bens  Móveis 336.808,74         288.006,62         

Outras Imobilizações -                      32.077,46           

26.381.467,48   23.410.101,23   

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

CIRCULANTE 

EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
BALANÇO PATRIMONIAL EM 

(Em Reais)

A   T   I   V   O
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30.06.2013 31.12.2012

CIRCULANTE 2.401.320,30      1.751.294,87      

Contas a Pagar 291.281,29         241.133,11         

Obrigações a Pagar 131.773,56         102.905,06         

Impostos Encargos Sociais a Recolher 77.111,23           83.903,76           

Encargos Trabalhistas  69.699,73           43.056,23           

Impostos e Contribuições 2.065,77             1.519,06             

Outras Contas a Pagar 10.631,00           9.749,00             

Débitos de Operações com Previdência Complementar 1.295.594,19      1.052.946,61      

Operações de Repasses 1.277.109,52      1.050.913,10      

Outros Débitos Operacionais 18.484,67           2.033,51             

Depósitos de Terceiros 381.635,09         169.232,22         

Provisões Técnicas - Previdência Complementar 432.809,73         287.982,93         

Planos Nâo Bloqueados 432.809,73         287.982,93         

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 755.541,41         694.098,31         

Outros Débitos 755.541,41         694.098,31         

Provisões Judiciais 755.541,41         694.098,31         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 23.224.605,77   20.964.708,05   

Patrimônio Social 844.200,00         844.200,00         

Reservas de Reavaliação 358.135,94         362.101,22         

Reservas de Retenção de Superávits 118.844,59         118.844,59         

Superávits ou Déficits Acumulados 21.903.425,24   19.639.562,24   

26.381.467,48   23.410.101,23   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
BALANÇO PATRIMONIAL EM

(Em Reais)

TOTAL DO PASSIVO

P   A   S   S   I   V   O
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30.06.2013 30.06.2012

Contribuições para Cobertura de Riscos 2.393.988,60      2.059.618,26      

Variações das Provisões Técnicas de Prêmios (62.887,67)         (10.572,63)         

PRÊMIOS GANHOS 2.331.100,93      2.049.045,63      

Sinistros Ocorridos (154.773,25)       (108.550,62)       

Custos de Aquisição (857.704,81)       (539.714,20)       

Outras Receitas e Despesas Operacionais (1.096,23)           (122.366,27)       

Despesas Administrativas (1.569.846,53)    (1.313.566,68)    

Despesas com Tributos (78.395,32)         (68.772,66)         

RESULTADO FINANCEIRO 2.584.634,71      2.582.322,20      

RESULTADO PATRIMONIAL 5.681,72             (9.196,72)           

RESULTADO OPERACIONAL 2.259.601,22      2.469.200,68      

SUPERÁVIT DO SEMESTRE 2.259.601,22      2.469.200,68      

EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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Patrimônio Superávits

Retenção de ou Déficits

Social Superávits Acumulados

844.200,00    362.101,22    118.844,59    19.639.562,24  20.964.708,05  

Ajuste de Exercícios Anteriores -                 -                 -                 296,50             296,50             

Reserva de Reavaliação

Realização -                 (3.965,28)       -                 3.965,28 -                   

Superávit do Período -                 -                 -                 2.259.601,22 2.259.601,22

844.200,00 358.135,94 118.844,59 21.903.425,24 23.224.605,77

-                 (3.965,28)       -                 2.263.863,00    2.259.897,72    

844.200,00    370.031,78    118.844,59    15.586.801,69  16.919.878,06  

Ajuste de Exercícios Anteriores -                 -                 -                 (138.470,79)     (138.470,79)     

Reserva de Reavaliação

Realização -                 (3.965,28)       -                 3.965,28          -                   

Destinação do Superavit do Exercicio 2010

Reversão da Operação 833.913,98       833.913,98       

Superávit do Período -                 -                 -                 2.469.200,68    2.469.200,68    

844.200,00    366.066,50    118.844,59    18.755.410,84  20.084.521,93  

-                 (3.965,28)       -                 3.168.609,15    3.164.643,87    

Discriminação

Reservas de

Total
Reavaliação

EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012

(Em Reais)

Saldos Finais em 30.06.2012

Mutações do Período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Semestre Findo em 30 de junho de 2013

Saldos Anteriores em 01.01.2013

Saldos Finais em 30.06.2013

Mutações do Período

Semestre Findo em 30 de junho de 2012

Saldos Anteriores em 01.01.2012



10

30.06.2013 30.06.2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Contribuições de Previdência 2.243.824,88      1.803.593,44      

Outros Recebimentos Operacionais ( Outros) 10.796.430,35   10.063.554,52   

Pagamentos de Sinistros, Benefícios, Resgates e Comissões (1.227.748,58)    (748.508,14)       

Pagamentos de Despesas e Obrigações (10.476.769,97)  (6.390.614,79)    

Pagamento de Indenizações e Despesas em Processos Judiciais (2.302,06)           (2.086,72)           

Constituição de Depósitos Judiciais (8.316,62)           (14.822,80)         

Resgates de Depósitos Judiciais -                      -                      

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 1.325.118,00      4.711.115,51      

Investimentos Financeiros:

Aplicações (1.610.000,00)    (2.517.000,00)    

Vendas e Resgates 580.000,00         -                      

Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 295.118,00         2.194.115,51      

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:

Investimentos (420,00)               (488.420,00)       

Imobilizado (52.936,88)         (82.699,53)         

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento (53.356,88)         (571.119,53)       

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de Empréstimos (exceto juros) -                      (832.820,37)       

Outros - Juros S/Empréstimos -                      (164.706,98)       

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento -                      (997.527,35)       

AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 241.761,12         625.468,63         

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 941.725,69         487.297,79         

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 1.183.486,81      1.112.766,42      

5.784.190,27      3.622.744,16      AUMENTO NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 

(Em Reais)
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30.06.2013 30.06.2012

SUPERAVIT LÍQUIDO DO SEMESTRE 2.259.601,22      2.469.200,68      

Ajuste de Exercícios Anteriores 296,50                (138.470,79)       

Realização de Reserva de Reavaliação 3.965,28             3.965,28             

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE DO SEMESTRE 2.263.863,00      2.334.695,17      

EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Intermediarias em 30 de junho de 2013 
 (Em Reais) 

 
 
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR é uma Entidade Aberta de Previdência 
Complementar sem fins lucrativos, com sede na capital do Estado de Goiás e sua gestão é exercida 
por diretores eleitos dentre os associados controladores, oriundo do quadro de participantes. 
a) Ramos de Atuação - tem como objetivo operacional a instituição, operação e manutenção de 

planos previdenciários nas modalidades de pecúlio e renda; 
b) Região da Federação em que Opera - autorizada pela Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP a operar em todo Território Nacional, mantendo operações em todas as Regiões da 
Federação; e 

c) Critério de Gerenciamento de Riscos - Gerenciamento de Riscos - a gestão de riscos vem 
sendo adotada gradativamente pela Entidade no constante desafio de manter a solidez dos planos 
de benefícios. Dessa forma, a Administração vem buscando evoluir no sentido de incorporar na 
Entidade uma filosofia de gestão de riscos. Os principais riscos são classificados a seguir: Risco 
de Crédito - o gerenciamento de risco de crédito é um processo contínuo de acompanhamento 
dos procedimentos vigentes, exigindo controle nas análises das operações efetuadas, 
preservando a integridade e a independência das operações. São observados os aspectos 
pertinentes ao processo de concessão de assistência financeira, tais como garantias e prazos, 
visando a assegurar a qualidade da carteira. A Entidade exerce continuamente análise das 
atividades que podem gerar exposição a risco de crédito; Risco de Mercado - o risco de mercado 
refere-se a possibilidade de perda ou ganho em decorrência da natural oscilação dos títulos no 
mercado financeiro, é acompanhado, aferido e gerenciado continuamente de maneira a identificar 
e evitar a possibilidade destes riscos. O perfil de exposição a risco de mercado da Entidade é 
conservador, no tocante aos seus Ativos Financeiros, cujos valores vinculados a cobertura das 
Provisões Técnicas são vertidos para aplicações de instituições financeiras de confiabilidade; 
Risco de Liquidez - a política de liquidez define não apenas os níveis mínimos que devem ser 
observados, mas também em que tipo de instrumentos financeiros os recursos devem permanecer 
aplicados para honrar o pagamento dos benefícios aos seus participantes. O gerenciamento do 
risco de liquidez contempla o acompanhamento periódico da composição dos recursos disponíveis 
em relação ao risco de mercado; Risco Operacional - o gerenciamento do risco operacional é 
imprescindível para a geração de valor agregado, sendo acompanhado e gerenciado 
periodicamente e refere-se a prováveis perdas que a Entidade possa vir a sofrer em virtude de 
falhas no processo administrativo. A gestão desse risco ocorre com a adoção pela Entidade de 
procedimentos estabelecidos sob os vários aspectos de conflitos, como de interesses, segregação 
de funções, controle de acesso sistêmico, hierarquia, rotinas administrativas definidas, entre 
outros; Risco de Subscrição - oriundo de uma situação econômica adversa que contraria as 
expectativas da entidade no momento da elaboração de sua política de subscrição no que se 
refere às incertezas existentes, tanto na definição da tábua biométrica e da taxa de juros, quanto 
na constituição das provisões técnicas. A Entidade avalia o risco de subscrição em três etapas: 
aceitação (quais riscos são aceitáveis); adequação (precificação conforme os termos e condições 
da proposta) e monitoramento (acompanhamento das decisões para mantê-las atualizadas e 
revisadas). 
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NOTA 02 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

a) Da Elaboração - 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 Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela 
SUSEP, no que não contrariem a Circular n° 464, de 01 março de 2013; 

b) Das Estimativas e Julgamento - a preparação das demonstrações contábeis requer o uso de 
certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração da 
Sociedade, 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 divulgadas nas NOTAS 16 e 
19); 

c) Da Apresentação - em conformidade com o disposto no CPC 21 - Da Demonstração 
Intermediária, o qual requer a comparabilidade do balanço patrimonial  com  o correspondente do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, e as demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa, com as correspondentes 
demonstrações do semestre findo em 30 de junho de 2012, as quais tiveram quando aplicável 
suas rubricas reclassificadas para fins de comparabilidade com as demonstrações contábeis do 
período atual; e 

d) Da Autorização - a Administração através de reunião realizada em 16 de agosto de 2013 
autorizou a emissão das demonstrações contábeis em 30 de junho de 2013. 

 
 
NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

a) Apuração do Resultado - é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece 
que as receitas e despesas sejam incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que 
ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou 
pagamento. As contribuições para planos de previdência são reconhecidos como Rendas de 
Contribuições Retidas pela vigência do risco e os direitos dos participantes são refletidos mediante 
a constituição de provisões técnicas em contrapartida do resultado do período. As despesas com 
comissões dos planos de previdência são reconhecidas no resultado mediante o diferimento 
mensal em prazo não superior a 12 (doze) meses, e para as comissões vitalícias são 
reconhecidas no resultado, quando da consolidação do processo de comercialização; 

b) Equivalentes de Caixa - são representados por aplicações financeiras vencíveis em até 90 dias, 
considerado a partir da data da efetiva operação e apresentam risco insignificante de mudança de 
valor justo, que são utilizados para no gerenciamento de compromissos imediatos; 

c) Títulos e Valores Mobiliários - são classificados em: 1) Títulos para Negociação - adquiridos 
com o propósito de serem ativa e freqüentemente negociados, registrados pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e ajustados ao valor justo em contrapartida ao 
resultado do período; 2) Títulos Mantidos até o Vencimento - adquiridos com a intenção e 
capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo 
custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do 
período (NOTA 04); 

d) Créditos das Operações com Previdência Complementar - Valores a Receber - classificadas 
no Ativo Circulante pelos respectivos valores originais, sendo na rubrica Consignação de Órgãos 
Averbadores, 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 (noventa)  dias  quando é reconhecida no  
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resultado pela Redução ao Valor Recuperável ou em decorrência do cancelamento do plano; 

e) Títulos e Créditos a Receber - Assistência Financeira a Participantes - classificadas 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; 

f) Depósitos Judiciais e Fiscais - classificados no Ativo Não Circulante pelos respectivos valores 
originais;  

g) Investimentos - classificados no Ativo Não Circulante constituído por: Participações Societárias 
- registradas pelo valor de aquisição ajustado anualmente pelo rateio do resultado o qual é 
adicionado a participação; e Imóveis Destinados a Renda - registrados pelos respectivos valores 
de aquisição, representado por bens imóveis urbanos - terrenos não destinados ao uso próprio. 

h) 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. Demonstrado ao custo de aquisição, estando os imóveis acrescidos de 
reavaliação conforme laudos de 30.11.2006 e 12.12.2006, deduzido das respectivas depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos 
bens, a taxa anual de: 4% imóveis; 10% móveis e utensílios; 20% equipamentos e veículos 20%; e 
33,33% sistemas aplicativos, e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), quando 
aplicável. 

i) 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 instrumentos 
financeiros reconhecidos 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; 

j) Provisões Técnicas - classificadas no Passivo Circulante e constituídas de acordo com as Notas 
Técnicas Atuariais e, em consonância com as determinações e critérios estabelecidos nas 
Resoluções CNSP Nº 162/2006 e alterações posteriores; a saber: Provisão de Prêmios não 
Ganhos (PPNG) - calculada de acordo com as definições da Circular Susep nº 462, de 31 de 
janeiro de 2013.  Foi utilizado o método “pro rata die”, com base no risco vigente na database, 
considerando as contribuições comerciais emitidas até tal data e as datas de início e fim de 
vigência do risco, no mês de constituição; Provisão de Sinistros a Liquidar (PSAL) - Provisão de 
Sinistros a Liquidar - PSAL é a antiga PBAR. Modificada pela Circular Susep nº 462, 31/01/2013, 
juntamente com a Resolução CNSP nº 281, de 31/01/2013. É constituída pelo total de benefícios 
avisados e ainda não pagos; Provisão de Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) - 
constituída mensalmente para a cobertura dos valores esperados a liquidar relativos a sinistros 
ocorridos e não avisados até a data-base de cálculo, obedecendo aos critérios da legislação 
vigente. Como a Entidade não dispõe de base de dados suficiente para a utilização de 
metodologia própria a provisão de eventos ocorridos e não  avisados  será determinada pelo maior  
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valor entre a aplicação dos percentuais definidos em legislação vigente sobre o somatório dos 
prêmios comerciais e dos sinistros pagos, no período de 12 (doze) meses, considerando o mês de 
constituição e os 11 (onze) meses anteriores; Provisão Matemática de Benefícios Concedidos 
(PMBC) – Esta provisão é constituída, somente, após ocorrido o evento gerador do benefício. 
Neste caso o pecúlio é pago através de uma renda por prazo certo, por livre escolha do 
participante, no momento da assinatura da proposta. 

k) Provisões Trabalhistas - classificada no Passivo Circulante e constituída pela provisão para férias 
e 13º salários, calculadas e reconhecidas mensalmente com base nos vencimentos vigentes à 
época, demonstrando as obrigações decorrentes dos direitos adquiridos pelos empregados, 
acrescido dos respectivos encargos sociais; 

l) Outros Débitos - Provisões Judiciais e Administrativas - classificados no Passivo 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 estejam totalmente sob o controle da Administração; (NOTA 19); e 

m) Outros Ativos e Passivos - os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os 
passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, 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 - CLASSIFICAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Incluem ativos financeiros classificados como ativos financeiros mantidos para negociação e 
disponíveis para venda, conforme abaixo:  

Categoria 
Valores de Mercado em 30/06/2013 

Faixas de Vencimento Percentual por Valores Parâmetro 

Natureza dos Títulos De 01 a 90 dias Mais de 360 dias Categoria de Custo Utilizado 

Para Negociação 5.962.818,08 310.622,77 100,00 5.855.371,80   

Títulos de Renda Fixa - Privados 807.031,31 0,00 12,86 780.000,00   

  Certificados de Depósitos Bancários 807.031,31 0,00 12,86 780.000,00 Custo + Rendimentos 

Quotas de Fundos de Investimentos 4.840.272,40 49.098,22 77,95 4.496.371,80   

  Fundos DI/FIQ/FI 4.840.272,40 49.098,22 77,95 4.496.371,80 Valor da Cota 

Outras Aplicações 315.514,37 261.524,55 9,19 579.000,00   

  Caderneta de Poupança 315.514,37 0,00 5,02 300.000,00 Custo + Rendimentos 

  Títulos de Capitalização 0,00 261.524,55 4,17 279.000,00 Valor de Resgate 

Montante 5.962.818,08 310.622,77 100,00 5.855.371,80   

Categoria 
Valores de Mercado em 31/12/2012 

Faixas de Vencimento Percentual por Valores Parâmetro 

Natureza dos Títulos De 01 a 90 dias Mais de 360 dias Categoria de Custo Utilizado 

Para Negociação 4.898.330,81 176.059,79 100,00 4.825.371,80   

Títulos de Renda Fixa - Privados 213.444,98 0,00 4,21 200.000,00   

  Certificados de Depósitos Bancários 213.444,98 0,00 4,21 200.000,00 Custo + Rendimentos 

Quotas de Fundos de Investimentos 4.377.163,70 48.403,81 87,21 4.176.371,80   

  Fundos DI/FIQ/FI 4.377.163,70 48.403,81 87,21 4.176.371,80 Valor da Cota 

Outras Aplicações 307.722,13 127.655,98 8,58 449.000,00   

  Caderneta de Poupança 307.722,13 0,00 6,06 300.000,00 Custo + Rendimentos 

  Títulos de Capitalização 0,00 127.655,98 2,52 149.000,00 Valor de Resgate 

Montante 4.898.330,81 176.059,79 100,00 4.825.371,80   

 
 
NOTA 05 - CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Valores referentes a mensalidades de planos previdenciários, pendente de recebimento, registrados 
pelos respectivos valores originais. 
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Valores a Receber 30.06.2013 31.12.2012 

Consignações de Órgãos Averbadores 411.565,74 375.745,51 

Riscos Vigentes Não Recebidos 893.078,61 776.605,68 

Redução ao Valor Recuperável (450.815,50) (399.972,35) 

Total 853.828,85 752.378,84 

 
 

NOTA 06 - OUTROS CREDITOS 
Considerando a relevância dos seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 
Composição: 30.06.2013 31.12.2012 

Outros Adiantamentos 889,71 889,71 

Saldos Bancários Bloqueados por Decisão Judicial 10.438,46 10.155,26 

Total 11.328,17 11.044,97 

 
 

NOTA 07 - CUSTOS DE AQUISIÇÕES DIFERIDOS 
Constituída pelos pagamentos de comissões de corretagens, a serem reconhecidos no resultado em 
decorrência da fluência do prazo estabelecido em Notas Técnicas Atuariais, aprovadas pela - 
SUSEP, apresentando a seguinte posição: 
Movimentação: 30.06.2013 31.12.2012 

No Inicio do Período 59.359,65 45.490,49 

- Adições 73.406,04 136.206,86 

- Redução/Reconhecimento (70.841,03) (122.337,70) 

No Final do Período 61.924,66 59.359,65 

 
 

NOTA 08 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 
A Entidade é parte em ações judiciais em curso, dentre essas, há ações para as quais foram 
efetuados depósitos judiciais, apresentando os seguintes saldos em:  
Depósitos Judiciais e Fiscais 30.06.2013 31.12.2012 

Ações Cíveis 66.846,54 75.385,74 

Outros (Fiscais) 29.966,10 31.166,10 

Total 96.812,64 106.551,84 

 
 

NOTA 09 - INVESTIMENTOS  
Constituído pelas rubricas, a saber: 

Discriminação 
30.06.2013 Depreciação 

Acumulada 

31.12.2012 Depreciação 
Acumulada Custos Custos 

Investimentos 568.282,50 0,00 562.689,53 0,00 

Participações Societárias 42.656,00 0,00 37.063,03 0,00 

Imóveis de Renda - Urbanos (Aquisição) 525.626,50 0,00 525.626,50 0,00 

 
 

NOTA 10 - IMOBILIZADO 
Constituído pelas rubricas a saber: 

Discriminação 
30.06.2013 Depreciação 

Acumulada 

31.12.2012 Depreciação 
Acumulada Custos Custos 

Imobilizado 1.405.292,29 (418.233,05) 1.345.884,30 (366.819,66) 

Imóveis 765.000,00 (114.749,50) 765.000,00 (106.019,44) 

Imóveis de Uso Próprio - (Aquisição) 354.736,85 (62.584,32) 354.736,85 (57.819,54) 

Imóveis de Uso Próprio - (Reavaliação) 410.263,15 (52.165,18) 410.263,15 (48.199,90) 

Bens Móveis 640.292,29 (303.483,55) 548.806,84 (260.800,22) 

Equipamentos 191.421,53 (168.928,73) 185.835,53 (158.410,33) 

Móveis e Utensílios 101.561,31 (24.747,49) 54.821,31 (20.398,56) 

Veículos 347.309,45 (109.807,33) 308.150,00 (81.991,33) 

Outras Imobilizações 0,00 0,00 32.077,46 0,00 

Outras Imobilizações 0,00 0,00 32.077,46 0,00 
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NOTA 12 - OBRIGAÇÕES A PAGAR 

Saldos representados pelas rubricas a seguir: 
Composição em: 30.06.2013 31.12.2012 

Fornecedores: 48.075,77 78.564,81 

- Fornecedores 48.075,77 78.564,81 

Honorários, Remunerações a Pagar:  57.142,81 0,00 

- Salários a Pagar 11.337,46 0,00 

- Honorários 45.805,35 0,00 

Pagamentos a Efetuar 21.042,21 17.012,61 

- Outros Pagamentos 21.042,21 17.012,61 

Outras Obrigações a Pagar: 5.512,77 7.327,64 

- Seguros a Pagar 1.337,51 2.078,53 

- Serviços de Terceiros a Pagar 1.673,26 1.575,32 

- Cheques a Compensar 0,00 966,56 

- Outras 2.502,00 2.707,23 

TOTAL 131.773,56 102.905,06 

 
 

NOTA 13 - IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER 
Saldos representados pelas rubricas a seguir: 
Composição em: 30.06.2013 31.12.2012 

Imposto de Renda Retido de Funcionários/Diretoria 14.590,63 13.940,66 

Imposto Sobre Serviços Retidos 1.986,65 2.122,64 

Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF 33.878,67 44.317,76 

Contribuições Previdenciárias 24.488,94 23.522,70 

Contribuições Para o FGTS 2.166,34 0,00 

Totais 77.111,23 83.903,76 

 
 

NOTA 14 - DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
Representa valores a serem repassados para seguradoras, estipulante de seguros e instituições 
financeiras em decorrência de administração de apólices de seguros e assistência financeira a 
participantes, apresentado a seguinte posição: 
Composição em: 30.06.2013 31.12.2012 

Débitos de Operações C/Previdência 1.295.594,19 1.052.946,61 

- Seguradoras 38.577,31 45.174,16 

- Outras Instituições 1.238.532,21 1.005.738,94 

- Corretores 18.484,67 2.033,51 

 
 

NOTA 15 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS 
Saldos constituídos a saber: 

Faixas de Recebimento Valores a Reclassificar Outros Depósitos Totais 

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 

01 a 30 dias 38.887,46 3.059,88 0,00 0,00 38.887,46 3.059,88 

31 a 60 dias 26.337,93 7.901,45 0,00 0,00 26.337,93 7.901,45 

61 a 90 dias 30.346,75 67.001,19 0,00 0,00 30.346,75 67.001,19 

91 a 120 dias 237.731,85 57.077,95 0,00 0,00 237.731,85 57.077,95 

121 a 180 dias 20.413,32 9.025,65 0,00 0,00 20.413,32 9.025,65 

181 a 365 dias 2.751,68 0,00 0,00 0,00 2.751,68 0,00 

Superior a 365 dias 0,00 0,00 25.166,10 25.166,10 25.166,10 25.166,10 

Totais 356.468,99 144.066,12 25.166,10 25.166,10 381.635,09 169.232,22 

 
 

NOTA 16 - DAS PROVISÕES TÉCNICAS 
a) Cálculo - elaborado sob a responsabilidade de empresa devidamente habilitada contratada pela 

Entidade, com base nas notas técnicas atuariais que deram origem aos planos de benefícios e 
com observância às normas legais vigentes, apresentando a seguinte posição: 
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Provisões Técnicas: 
Movimentação: 
Circulante 30.06.2013 31.12.2013 

- No Inicio do Período 287.982,93 337.292,20 

- Reversões/Baixas das Provisões Técnicas (1.919.290,42) (4.153.978,72) 

- Constituição das Provisões Técnicas 2.064.117,22 4.104.669,45 

- No Final do Período 432.809,73 287.982,93 

b) Cobertura - A Entidade ofereceu em garantia de cobertura de suas Provisões Técnicas os 
seguintes bens e valores: 

Descrição: 30.06.2013 31.12.2012 

- Quotas de Fundos Referenciado DI 440.152,36 398.506,07 

Totais 440.152,36 398.506,07 

 
 
NOTA 17 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASIVOS - TAP 

O TAP tem como intuito avaliar as obrigações decorrentes dos contratos dos planos de pecúlios 
administrado pela Equatorial. Esta avaliação foi desenvolvida com base na metodologia definida na 
Circular Susep nº 457/2012. O objetivo principal do estudo é verificar se a Entidade possuirá recursos 
suficientes para honrar seus compromissos futuros com pagamentos de pecúlios. 

 
 
NOTA 18 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A alínea “e”, inciso XI, artigo 43, do anexo I, da Circular SUSEP 464/2013 determina que se faça uma 
análise de sensibilidade considerando das seguintes variáveis: índice de conversibilidade; taxas de 
juros; mortalidade (frequência e severidade); inflação; e excedente financeiro. Sabendo que o regime 
financeiro adotado nos planos de pecúlios administrados pela Entidade é o de repartição simples, 
sabendo que Entidade não paga rendas vitalícias, não possui provisões de benefícios a conceder e 
as provisões de benefícios concedidos são insignificantes, as duas únicas variáveis que poderão 
afetar de alguma forma o equilíbrio do plano é a frequência de mortalidade dos participantes e/ou a 
elevação dos percentuais definidos pela SUSEP para o cálculo do IBNR. 
a) Mortalidade - Mesmo elevando em 100% os valores dos pecúlios pagos no primeiro semestre de 

2013, as contribuições arrecadadas continuariam infinitamente maiores do que os compromissos, 
por conseguinte o excedente financeiro dos planos prosseguiria. Vejam os quadros abaixo. O 
principal motivo que causa a disparidade entre as contribuições arrecadadas e os pecúlios pagos 
é a tábua biométrica adotada na mensuração do prêmio puro. No cálculo do prêmio puro a 
Entidade considerou a tábua de mortalidade CSO-58. Esta tábua possui uma expectativa de vida 
muito inferior a presenciada nos dias de hoje, ou seja, o prêmio puro foi estruturado para pagar 
mais pecúlios do que os ocorridos atualmente. Portanto a utilização desta tábua permite que a 
Entidade acumule recursos significativos para fazer frente aos compromissos com pagamentos de 
benefícios e futuras oscilações nas severidades. 

Data-Base Pecúlios Pagos em 2013 (R$) Pecúlios com elevação de 100% (R$) 

30.06.2013 80.568,09 161.136,18 
 

Data-Base Contribuições Líquidas acumuladas (R$) Pecúlios com elevação de 100% (R$) Excedente Financeiro (R$) 

30.06.2013 2.394.118,04 161.136,18 2.232.981,86 

b) IBNR - Como a Entidade não dispõe de histórico de dados suficientes para desenvolver uma 
metodologia própria, o critério utilizado no cálculo da IBNR foi aquele definido na Circular SUSEP 
nº 488/2012. O cálculo da provisão de eventos ocorridos e não avisados (IBNR) foi determinado 
pelo maior valor entre a aplicação dos percentuais definidos na Circular SUSEP nº 488/2012, 
sobre o somatório das contribuições puras ou dos pecúlios pagos, no período de 12 (doze) meses. 
Entre   os   percentuais   de   4,00% sobre as   contribuições  e 13,90% sobre os pecúlios pagos, a  
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Entidade, no ano de 2013, optou pela aplicação de 4,00% pois este procedimento resultou um 
maior provisionamento. 
Podemos perceber na tabela abaixo que no caso da SUSEP elevar o percentual de aplicação 
sobre as contribuições em 100%, ou seja, de 4,00% para 8,00% a Entidade continuaria 
superavitária. 

Data-Base IBNR (R$) Taxa de 8,00% Superávit Acumulado (R$) 

30.06.2013 300.385,86 21.753.232,31 

 
 
NOTA 19 - OUTROS DÉBITOS 

A Entidade é parte em ações judiciais cíveis e processos administrativos as quais estão sendo 
contestadas. Os desfechos dessas ações e processos encontram-se indefinido, pendentes de 
recursos processuais. Seguindo o estabelecido nas normas vigentes os advogados externos com 
base em estudo pormenorizado dos processos 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 súmula de tribunais superiores sobre idênticas 
questões estimaram os valores de perda em R$ 765.700,70 (R$ 704.082,77 em 31.12.2012), sendo 
R$ 10.159,29 (R$ 9.984,46 em 31.12.2012) decorrentes de processos Relacionados a Benefícios, 
computado no Passivo Circulante - Provisões Técnicas - Provisão de Sinistros a Liquidar - Judiciais e 
Processos Cíveis R$ 739.541,41 (R$ 674.098,31 em 31.12.2012); e Outros Débitos  R$ 16.000,00 
(R$ 20.000,00   em 31.12.2012) no Passivo Não Circulante, conforme demonstrados a seguir: 

Contingências Cíveis Relacionadas a Benefícios  

 30.06.2013 31.12.2012 

Probabilidade Quantidade Valor Valor Quantidade Valor Valor 
de Perda  Reclamado Provisionado  Reclamado Provisionado 

Possível 01 28.000,00 10.159,29 01 28.000,00 9.984,46 

Total 01 28.000,00 10.159,29 01 28.000,00 9.984,46 

Contingências Cíveis não Relacionadas a Benefícios  

 30.06.2013 31.12.2012 

Probabilidade Quantidade Valor Valor Quantidade Valor Valor 
de Perda  Reclamado Provisionado  Reclamado Provisionado 

Provável 03 39.090,18 35.674,14 03 39.090,18 35.674,14 

Possível 43 525.041,38 127.382,74 39 515.317,80 133.681,02 

Remota 721 5.900.372,09 576.484,53 608 5.102.256,92 504.743,15 

Total 767 6.464.503,65 739.541,41 650 5.656.664,90 674.098,31 

Outros Débitos – Administrativos 

 30.06.2013 31.12.2012 

Probabilidade Quantidade Valor Valor Quantidade Valor Valor 
de Perda  Reclamado Provisionado  Reclamado Provisionado 

Provável 02 20.000,00 16.000,00 02 20.000,00 20.000,00 

Total 02 20.000,00 16.000,00 02 20.000,00 20.000,00 

Os montantes foram provisionados baseados na opinião dos consultores jurídicos e da Administração 
da entidade, e são considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas. Em 
atendimento a CPC 25, apresentamos a movimentação dos processos judiciais com probabilidade de 
perda provável: 
  Reserva de Beneficio Cível Outras Provisões 

  Qtde. Valor Qtde. Valor Qtde. Valor 

Saldo Inicial 01.01.2013 00 0,00 00 0,00 02 20.000,00 

(+) Novas constituições 00 0,00 00 0,00 00 0,00 

(-) Total pago no período 00 0,00 00 0,00 01 4.113,52 

(-) Baixa Deposito Recursal 00 0,00 00 0,00 00 1.200,00 

(+) Variações Provisões já constituídas 00 0,00 00 0,00 00 0,00 

(-) Baixa por êxito 00 0,00 00 0,00 00 0,00 

(-) Baixa Prov. P/Alterações Probabilidade 00 0,00 00 0,00 00 0,00 

(+) Atualização monetária 00 0,00 00 0,00 00 1.313,52 

Saldo Final 30.06.2013 00 0,00 00 0,00 01 16.000,00 
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Dentre essas ações para algumas existem: I) Depósitos Judiciais R$ 98.812,64 (R$ 106.551,84 em 
31.12.2012) e Depósitos Recursais R$ 4.800,00 (R$ 6.000,00 em 31.12.2012); e II) Saldos  Bancários 
Bloqueados R$ 10.438,46 (R$ 10.155,26 em 31.12.2012) e Aplicações Financeiras Bloqueadas R$ 
49.098,22 (R$ 48.403,81 em 31.12.2012). 

 
 
NOTA 20 - REALIZAÇÃO DAS RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 

Reconheceu-se nos superávits ou déficits acumulados a importância de R$ 3.965,28 (R$ 7.930,56 em 
31.12.2012), decorrentes da realização da reserva de reavaliação em consequência do 
reconhecimento dos encargos de depreciação incidentes sobre as reavaliações. 

 
 
NOTA 21 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

No decorrer do período procedeu-se aos seguintes registros: 
Descrição Competência Débito Crédito 

Pagamento Parcela Seguro Veiculo - Despesas Administrativas Ano 2012 703,50 0,00 

Reversão Nota Fiscal Lançada a Maior - Despesas Administrativas Ano 2012 0,00 1.000,00 

Totais  703,50 1.000,00 

 
 
NOTA 22 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO - PLA E CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO - CMR 

A seguir demonstramos o PLA e o CMR de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes: 
Descrição 30.06.2013 31.12.2012 

RESOLUÇÃO CNSP Nº. 282 e 283/2013 227/2010 

Patrimônio Líquido 23.224.605,77 20.964.708,05 

Participações em Sociedades Financeiras - Nacionais  (42.656,00) (37.063,03) 

Despesas Antecipadas Não Relacionadas a Resseguro (9.062,26) (19.890,93) 

Patrimônio Líquido Ajustado - PLA 23.172.887,51 20.907.754,09 

Capital Base 0,00 0,00 

Parcela de Capital Adicional - Risco de Subscrição 595.989,21 0,00 

Parcela de Capital Adicional - Risco de Crédito 2.094.348,66 1.863.321,06 

Parcela de Capital Adicional - Risco de Operacional 12.789,73 0,00 

CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO - CMR 2.703.127,60 1.863.321,06 

SUFICIÊNCIA 20.469.759,91 19.044.433,03 

 
 
NOTA 23 - DETALHAMENTO DE CONTAS DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 

Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 
Semestre: 30.06.2013 30.06.2012 

SINISTROS OCORRIDOS (154.773,25) (108.550,62) 

 Despesas com Benefícios  (129.866,93) (91.076,39) 

 Variação Provisão Eventos Ocorridos (24.906,32) (17.474,23) 

CUSTO DE AQUISIÇÃO (857.704,81) (539.714,20) 

 Despesas de Corretagem e Agenciamento (642.571,27) (339.045,69) 

 Despesas de Custeamento e Vendas (215.133,54) (200.668,51) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.569.846,53) (1.313.566,68) 

 Pessoal Próprio (1.008.015,26) (842.924,91) 

Serviços de Terceiros (281.717,00) (234.594,17) 

 Localização e Funcionamento (218.919,15) (196.656,40) 

 Publicidade e Propaganda (4.092,00) (2.425,56) 

 Publicações (21.950,00) (18.071,24) 

 Donativos e Contribuições (13.989,05) (10.316,70) 

 Administrativas Diversas (21.164,07) (8.577,70) 

DESPESAS COM TRIBUTOS (78.395,32) (68.772,66) 

 Impostos (18.647,23) (13.080,53) 

 Contribuições (11.710,42) (8.182,35) 

 Taxa de Fiscalização (48.037,67) (47.509,78) 
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RECEITAS FINANCEIRAS 4.185.149,39 3.824.537,94 

 Títulos de Renda Fixa – Privados 196.360,44 118.737,10 

 Reversão Provisão – Outros Títulos 3.868,57 0,00 

 Reversão Provisão s/ Assistência Financeira 914.900,60 439.496,68 

 Receitas com Empréstimos  3.069.993,53 3.264.776,87 

 Outras Receitas  26,25 1.527,29 

DESPESAS  FINANCEIRAS (1.600.514,68) (1.242.215,74) 

 Provisões Técnicas (10.653,80) (11.184,68) 

Títulos de Renda Fixa – Privados (29.296,33) (22.659,76) 

 Provisão s/ Assistência Financeira (644.520,48) (576.822,19) 

Assistência Financeira (898.983,22) (510.014,37) 

Despesas Juros Empréstimos/Financiamento (9.603,11) (108.574,91) 

Outras Despesas (7.457,74) (12.959,83) 

RECEITAS/DESPESAS PATRIMONIAIS  5.681,72 (9.196,72) 

 Receitas Patrimoniais 7.572,97 15.205,28 

 Despesas Patrimoniais (1.891,25) (24.402,00) 

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (1.096,23) (122.366,27) 

 Receitas C/Correspondente 150.346,07 102.570,92 

 Reversões de Provisões 10.801,69 32.229,13 

 Recuperação Despesas 10.838,40 11.407,68 

 Despesas Com Provisões (143.630,33) (236.426,58) 

 Outras Despesas Operacionais (29.452,06) (32.147,42) 

 
 
NOTA 24 - CONCILIAÇÃO ENTRE O SUPERÁVIT LÍQUIDO E CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Descrição 30.06.2013 30.06.2012 

Superávit do Período 2.259.601,22 2.469.200,68 

Mais:   

Depreciações e Amortizações 51.413,39 39.795,34 

Pagamento Empréstimos e Financiamentos (exceto juros) 0,00 832.820,37 

Juros sobre Empréstimos e Financiamentos 0,00 164.706,98 

Outros - Ajustes Exercícios Anteriores 296,50 695.443,19 

Menos:   

Resultado Participações Societárias – Juros/Rendimentos (5.172,97) (12.803,95) 

Outros - Compras Imobilizado a Prazo (6.471,11) (10.616,00) 

ATIVIDADES OPERACIONAIS   

Variação das Aplicações (1.199.050,25) (2.611.606,34) 

Variação dos Créditos das Operações com Previdência Complementar (101.450,01) (174.438,31) 

Variação de Títulos e Créditos a Receber (1.423.780,96) 649.858,09 

Variação das Despesas Antecipadas 10.828,67 (56.140,11) 

Variação Custos Aquisições Diferidos (2.565,01) (2.655,18) 

Variação Contas a Pagar 50.148,18 (277.866,84) 

Variação de Débitos de Operações com Previdência 242.647,58 285.933,98 

Variação de Depósitos de Terceiros 212.402,87 57.268,76 

Variação das Provisões Técnicas – Previdência Complementar 144.826,80 28.859,01 

Variação de Outros Passivos Contingentes 61.443,10 116.355,84 

CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 295.118,00 2.194.115,51 
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