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NEWPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, coloca à disposição de V.Sas., para 
apreciação, as Demonstrações Contábeis Intermediárias referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2013, 
acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes.

MERCADO
Conforme dados da Fenaprevi,  o mercado de seguros gerais cresceu 19% de janeiro a 

junho de 2013.

A sociedade trabalha com projeções para um cenário em que a economia brasileira oscile 
entre um desenvolvimento fraco e moderado, no período de 2013 a 2015, com o PIB crescendo entre 2,5% em 
2013 a 3,5% em 2016.

A expectativa é que o mercado de seguros se desenvolva, entre 2013 e 2016, com taxas de 
crescimento superiores a média da economia.

PERPESCTIVAS
Através da Portaria n° 4.921, de 15.10.2012 da Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP resolveu  suspender  a  autorização  para  funcionamento  da  Sociedade  em razão  de  sua  inatividade 
operacional,  sem justificativa  aceitável,  conforme decisão do Conselho  Diretor,  através  de reunião  ordinária 
realizada em 22.09.2010. Ato este convolado em 10.12.2012, de suspensão da autorização para funcionamento 
em cancelamento da autorização para operar..

A Sociedade não vem operando, mas busca a obtenção de novos acionistas e, posterior 
aprovação da SUSEP para atuar no mercado de microseguros, voltada para os ramos de vida e danos, com 
cobertura em todas as regiões do país, exceto no estado de São Paulo. A Administração espera com isso buscar 
o incremento de seus negócios.

DESEMPENHO ECONÔMICO - FINANCEIRO
A Newprev teve no semestre findo em 30 de junho de 2013 um prejuízo de R$ 21.115,28, 

reflexo da ausência de operações e representado integralmente pelo pagamento de Taxas de Fiscalização.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2013.

A Administração
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as 
Demonstrações Contábeis Intermediárias 

 
 
 
Aos 
Administradores da 
Newprev Previdência Privada S. A. 
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Newprev Previdência Privada S. A. 
(“Sociedade”), 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 Sociedade 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 
intermediarias 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 Sociedade 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 Sociedade. 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. 
 
 
Base para opinião com ressalva 
 
Através da Portaria n° 4.921, de 15.10.2012, publicada no DOU em 17.10.2012 a Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP resolveu suspender a autorização para funcionamento da Newprev 
Previdência Privada S. A. em razão de sua inatividade operacional, sem justificativa aceitável, 
conforme decisão do Conselho Diretor, através de reunião ordinária realizada em 22.09.2010, com 
base no disposto no inciso I do art. 18 do anexo à Resolução CNSP n° 166/2007. Ato este convolado 
em 10.12.2012 de suspensão da autorização para funcionamento em cancelamento da autorização 
para opera da Newprev Previdência Privada S. A., em razão de sua inatividade operacional, sem 
justificativa aceitável, com base no disposto no § 3° do art. 18 do anexo à Resolução CNSP n° 166, de 
17 de julho de 2007, (NOTA 13). 
 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo base para opinião com 
ressalva, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Newprev Previdência Privada S. A. em 30 
de junho de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
 
Ênfase 
 
A NEWPREV - PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A., necessita atualizar sua estrutura econômico financeira 
às normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, para as 
entidades abertas de previdência complementar, como se observa, pelo volume do Patrimônio Líquido 
constituído em 30 de junho de 2013, inferior ao mínimo requerido, para operar no mercado de 
previdência complementar aberta. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2013. 
 
 
 
dns - Auditoria e Consultoria 
Roberto Rossi 
CRC/RJ nº 1.824” 
Contador CRC/RS nº 18.940/O “S/RJ”  
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30/06/2013 31/12/2012

2.038,90         2.038,90         
2.038,90         2.038,90         
2.038,90         2.038,90         

26.700,00       26.700,00       
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 26.700,00       26.700,00       

26.700,00       26.700,00       
Depositos Judiciais e Fiscais 26.700,00       26.700,00       

28.738,90       28.738,90       

30/06/2013 31/12/2012

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 273.932,07     252.816,79     
Contas a Pagar 184.932,07     163.816,79     
Outras Contas a Pagar 184.932,07     163.816,79     

Outros Débitos 89.000,00       89.000,00       
Provisões Judiciais 89.000,00       89.000,00       

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (245.193,17)    (224.077,89)    
Capital Social 109,09            109,09            
Reservas de Capital 517.942,80     517.942,80     
Lucros ou Prejuízos Acumulados (763.245,06)    (742.129,78)    

28.738,90       28.738,90       TOTAL DO PASSIVO

NEWPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

A  T  I  V  O

ATIVO NÃO CIRCULANTE

CIRCULANTE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 
(Em Reais)

Titulos e Creditos a Receber

Disponível
Caixa e Bancos

As notas explicativas são parte integrante das demontrações contábeis

P  A  S  S  I  V  O

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demontrações contábeis
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30/06/2013 30/06/2012

DESPESAS COM TRIBUTOS (21.115,28)       (21.115,28)       

RESULTADO OPERACIONAL (21.115,28)       (21.115,28)       

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPACOES (21.115,28)       (21.115,28)       

PREJUIZO LÍQUIDO DO PERÍODO (21.115,28)       (21.115,28)       

QUANTIDADE DE AÇOES 109,09             109,09             
PREJUÍZO POR AÇÃO (193,56)            (193,56)            

30/06/2013 30/06/2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Pagamentos de Despesas e Obrigações (21.115,28)       (21.115,28)       
Outros Recebimentos Operacionais (Outros) -                   2.000,00          

Caixa Consumido pelas Operações (21.115,28)       (19.115,28)       
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (21.115,28)       (19.115,28)       

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Outros (Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital) 21.115,28        21.115,28        

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento 21.115,28        21.115,28        

AUMENTO ( REDUÇÃO ) LÍQUIDO(A) DE CAIXA E EQUIVALENTE E EQUIVALENTE DE CAIXA -                   2.000,00          
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 2.038,90          38,90               
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 2.038,90          2.038,90          

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES -                   -                  

As notas explicativas são parte integrante das demontrações contábeis

NEWPREV - PREVIDENCIA PRIVADA S. A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 
(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demontrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 
(Em Reais)
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CAPITAL RESERVAS LUCROS /
DE PREJUIZOS TOTAL

SOCIAL CAPITAL ACUMULADOS
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2012 109,09             517.942,80      (758.233,61)     (240.181,72)     

AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Retificação de Erro -                   -                   58.334,39        58.334,39        

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -                   -                   (21.115,28)       (21.115,28)       

SALDOS FINAIS EM 30 DE JUNHO DE 2012 109,09             517.942,80      (721.014,50)     (202.962,61)     

SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2013 109,09             517.942,80      (742.129,78)     (224.077,89)     

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -                   -                   (21.115,28)       (21.115,28)       

SALDOS FINAIS EM 30 DE JUNHO DE 2013 109,09             517.942,80      (763.245,06)     (245.193,17)     

As notas explicativas são parte integrante das demontrações contábeis

NEWPREV - PREVIDENCIA PRIVADA S. A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30 DE JUNHO 2013 E 2012
(Em Reais)

DISCRIMINAÇÃO
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30/06/2013 30/06/2012

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (21.115,28)      (21.115,28)      
-                  

(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRAGENTES -                  58.334,39       
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -                  58.334,39       

(+/-) RESULTADOS ABRAGENTES DE EMPRESAS INVESTIDAS (QUANDO 
     RECONHECIDAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL) -                  -                  

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO (21.115,28)      37.219,11       

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 
(Em Reais)

NEWPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A. 

As notas explicativas são parte integrante das demontrações contábeis
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NEWPREV - PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A. 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Intermediárias em 30 de junho de 2013 
(Em Reais) 

 
 
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A NEWPREV - PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A. é uma Entidade Aberta de Previdência 
Complementar, com sede no Rio de Janeiro, tendo como acionistas a GHG Multis 
Empreendimentos e Participações em Coligadas Ltda. com 91,75% das ações ordinárias e Gilson 
Araujo, Gilson Araujo Junior e Helenita Silva Araujo com 2,75% das ações ordinárias, cada um. 
a) Ramos de Atuação - tem como objetivo operacional à instituição, operação e manutenção de 

planos previdenciários nas modalidades de pecúlio e renda; e 
b) Região da Federação em que Opera - a Newprev Previdência Privada S. A. encontra-se com 

sua autorização para operar cancelada em decorrência do disposto na Retificação em 
10.12.2012 da Portaria SUSEP n° 4.921, de 15 de outubro de 2012; e 

c) Critério de Gerenciamento de Riscos - Gerenciamento de Riscos - A Entidade encontra-se 
com suas atividades paralisadas a mais de uma década, face ao exposto a Administração não 
definiu políticas de gerenciamento de riscos, considerando exclusivamente a sua atual 
situação, cabe ressaltar que não existe nenhum contrato em aberto, decorrente de plano de 
previdência, de emissão pela Sociedade. 

 
 
NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

a) Da Elaboração - elaboradas especificamente 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 nº 464  de 01 de março de 
2013. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis 
e também o exercício por parte da Administração da Sociedade, no processo de aplicação das 
politicas 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 na nota explicativa 06 (Outros Débitos); 

b) Da Apresentação - em conformidade com disposto no CPC 21 – Da Demonstração 
Intermediária, o qual requer a comparabilidade do balanço patrimonial com o correspondente 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, as demonstrações de 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 

c) Da Autorização - a Diretoria através de reunião realizada em 09 de agosto de 2013 autorizou a 
emissão das demonstrações contábeis intermediárias de 30 de junho de 2013. 

 
 
NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

a) Apuração do Resultado - apurado segundo o regime de competência; 
b) Depósitos Judiciais e Fiscais - classificados no Ativo Não Circulante pelos respectivos 

valores originais; 
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c) 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 reconhecida publicamente pelo mercado, tendências 
históricas da probabilidade de inadimplência do prazo de recuperação e dos valores de perda 
incorridos; e Ativos não Financeiros - os valores contábeis dos ativos não financeiros são 
revistos 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;  

d) Outros Débitos - Provisões Judiciais e Administrativas - Passivo Contingente - 
classificados no Passivo Não Circulante, de acordo com o CPC 25 é utilizado 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 06); e 

e) 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 - DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 

A Entidade é parte em ações fiscais administrativas, para as quais promoveu depósitos recursais, 
registrados pelos respectivos valores originais. 
Depósitos Judiciais e Fiscais 30/06/2013 31/12/2012 
- Outros (Processos Administrativos) 26.700,00 26.700,00 
Total 26.700,00 26.700,00 

 
 
NOTA 05 - CONTAS A PAGAR 

Corresponde a recursos provenientes do acionista majoritário, para futuro aumento de capital, 
registrado a valor original de R$ 184.932,07 (R$ 163.816,79 em 31/12/2012). 

 
 
NOTA 06 - OUTROS DEBITOS 

A Entidade é parte em processos fiscais na esfera administrativa os quais estão sendo 
contestados. O desfecho desses processos encontra-se indefinido, pendentes de recursos 
processuais. As estimativas de desfechos e os efeitos financeiros dos desembolsos para liquidar 
os processos em andamento foram: I) realizados com observância ao disposto no pronunciamento 
CPC nº 25 e II) lastreados em estudo pormenorizado dos mesmos, realizado por consultor jurídico 
externo. A provisão contempla os processos “Não Relacionados a Benefícios”. 
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NOTA 07 - CAPITAL SOCIAL  

O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 109,09 representado por 109,09 
ações ordinárias nominativas no valor de R$ 1 (um real) cada uma. 

 
 
NOTA 08 - DETALHAMENTO DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 
Períodoso 30/06/2013 30/06/2012 
Despesas com Tributos (21.115,28) (21.115,28) 
   Taxa de Fiscalização (21.115,28) (21.115,28) 

 
 
NOTA 09 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS - TAP 

A realização do Teste de Adequação de Passivo - TAP, em cumprimento ao disposto na Circular 
SUSEP nº 457/2012, não foi aplicado pela Sociedade devido ao fato de a mesma não assumir 
riscos até a data-base, para realização do referido teste. 

 
 
NOTA 10 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A realização da análise de sensibilidade prevista na letra “e”, do inciso XI, do artigo 43, do anexo I, 
da Circular SUSEP nº 464/2013, não foi realizada pela mesma razão que levaram a não aplicação 
do Teste de Adequação de Passivos - TAP, NOTA 09. 

 
 
NOTA 11 - PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTADO - PLA E CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO - CMR 

A seguir demonstramos o PLA e o CMR cálculo de acordo com as normas legais e 
regulamentares, vigentes nas respectivas datas de levantamento das demonstrações contábeis. 

DESCRIÇÃO 30/06/2013 31/12/2012 
RESOLUÇÃO CNSP Nº 282 e 283/2013 227/2010 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (245.193,17) (224.077,89) 
Adições - - 
Deduções - - 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (245.193,17) (224.077,89) 
CAPITAL BASE 7.200.000,00 7.200.000,00 
Capital de Risco Total 588,26 588,26 
Parcela de Risco de Subscrição - - 
Parcela de Risco de Crédito 588,26 588,26 
Parcela de Risco Operacional - - 
CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO 7.200.000,00 7.200.588,26 
INSUFICIÊNCIA 7.445.193,17 7.424.666,15 

 
 
NOTA 12 - CONCILIAÇÃO  ENTRE  O  DÉFICIT  LÍQUIDO   E   O   CAIXA   LÍQUIDO   CONSUMIDO   NAS 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
A seguir demonstramos: 

 
 
 
 
 

 

Conciliação Entre o Déficit Líquido e Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais  
Descrição 30/06/2013 30/06/2012 
PREJUIZO LIQUIDO (21.115,28) (21.115,28) 
ATIVIDADES OPERACIONAIS   
Variação de Títulos e Créditos a Receber - 2.000,00 
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (21.115,28) (19.115,28) 
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NOTA 13 - FATO RELEVANTE 

Através da Portaria n° 4.921, de 15.10.2012, publicada no DOU em 17.10.2012 a 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP resolveu suspender a autorização para 
funcionamento da Newprev Previdência Privada S. A. em razão de sua inatividade operacional, 
sem justificativa aceitável, conforme decisão do Conselho Diretor, através de reunião ordinária 
realizada em 22.09.2010, com base no disposto no inciso I do art. 18 do anexo à Resolução CNSP 
n° 166/2007. Ato este convolado em 10.12.2012 de suspensão da autorização para 
funcionamento em cancelamento da autorização para opera da Newprev Previdência Privada S. 
A., em razão de sua inatividade operacional, sem justificativa aceitável, com base no disposto no § 
3° do art. 18 do anexo à Resolução CNSP n° 166, de 17 de julho de 2007. 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2013. 
 
 
 
 

GILSON ARAUJO  HELENITA SILVA ARAUJO             GILSON ARAUJO JUNIOR 
Diretor Presidente  Diretor Financeiro             Diretor Administrativo 
 
 
 
PEDRO ANTONIO DUARÊ                 FÁBIO DA SILVA TEIXEIRA 
Téc. Cont. CRC/RJ N° 044.810/O-5               Atuário MIBA n° 1451 


