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Relatório da Administração 
 
Prezados Acionistas, 
 
É com satisfação que apresentamos as Demonstrações Financeiras de 30 de junho de 
2013 da Unimed Previdência Privada S.A. (“Companhia”). 
 
O Mercado Segurador 
 
O mercado segurador brasileiro iniciou o ano de 2013 mostrando um crescimento 
bastante consistente e vigoroso, a despeito do ritmo relativamente lento de crescimento 
da economia. 
 
De acordo com dados divulgados pela SUSEP, no Brasil, de Janeiro a Maio de 2013, o 
mercado de seguros, previdência e capitalização alcançou prêmios de R$ 72,8 bi, um 
crescimento de 19,7% em relação ao mesmo período de 2012. 
 
Já quando os dados são analisados de forma isolada, , de Janeiro a Maio de 2013, o 
setor de seguros cresceu 20,9%, o de Previdência apresentou alta de 2,9% e o de 
Capitalização cresceu 21,5%. 
  
Em termos de tendências para o decorrer do ano de 2013 e também no médio prazo, a 
expectativa é de que a sociedade brasileira continuará a demandar mais seguros de bens, 
desde que continue aumentando a demanda de bens duráveis. 
 
Outro aspecto importante, são as migrações econômico-financeiras que estão ocorrendo 
por todo o país, com a construção de novas cidades ao redor de grandes obras de 
infraestrutura. Adicionalmente, novos polos industriais acabam por representar o 
crescimento de regiões, muitas vezes de maneira rápida. Assim sendo, a rapidez no 
atendimento às demandas do mercado será um grande diferencial para a potencialização 
do mercado de segurados e consequentemente a manutenção das taxas de crescimento 
que vem sendo notadas no decorrer dos últimos anos. 
 
Cenário Econômico 

O marasmo econômico persistente na Europa é um dos responsáveis pela queda na nova 
previsão de crescimento mundial em 2013. A tendência é de que a recessão na Zona do 
Euro vai se acentuar , sendo que a redução da atividade econômica do bloco será de 
0,6% este ano. A OCDE considera que o desemprego é o principal desafio dos governos 
do continente. 

Em outras regiões, espera-se que  a crise recue. O Japão registra uma retomada do 
crescimento econômico. Graças à política do Banco Central japonês, a OCDE prevê que 
a economia da potência asiática irá crescer 1,6% este ano e 1,4% em 2014. 

  



A taxa de crescimento da economia americana teve uma ligeira queda, sendo revista de 
2% para 1,9%,  devido aos cortes orçamentários automáticos que entraram em vigor este 
ano, explica a OCDE. Mas em 2014 a previsão é que os Estados Unidos vão crescer 
2,8%, a maior taxa desde 2005. 

Quanto à China, a mesma deve crescer 7,8% e 8,4 % no ano que vem. Boas perspectivas 
também para Índia (+ 5,7 % e + 6,6 %) e Indonésia (+ 6 % e + 6,2 %).  

Quanto ao cenário nacional, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) reduziu de 3,2% 
para 2% a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano, posto que de 
acordo com a  entidade, o modelo de crescimento baseado no consumo esgotou-se. Para 
a CNI, a retomada da atividade depende agora da recuperação dos investimentos – 
públicos e privados. 

Já a previsão para o crescimento do consumo das famílias está prevista na faixa de 2,3%, 
o que, reflete a desaceleração da criação de empregos e da expansão da renda. Somado 
ao endividamento do consumidor, isso inibe o aumento do consumo doméstico. No 
primeiro trimestre, o consumo aumentou apenas 0,1% em relação ao último trimestre de 
2012. 

Desempenho Econômico-Financeiro 
 
A Companhia encerrou o primeiro semestre de 2013 com um prejuízo de R$ 0,57 milhões, 
influenciado, pelo resultado financeiro positivo de R$ 0,9 milhões e por despesas 
administrativas e tributárias no montante de R$ 1,47 milhões, referentes a investimentos 
realizados no planejamento e desenvolvimento de novas atividades desta companhia. 
 
Capital Social 
 
O patrimônio líquido da Companhia alcançou R$ 18,34 milhões ao final do primeiro 
semestre de 2013, representado por 19.614.845 ações ordinárias, escriturais, sem valor 
nominal e não conversíveis em outra espécie.  
 
Política de dividendos 
 
Após as deduções relativas à reserva legal, é assegurado aos acionistas um dividendo 
mínimo de 10% do lucro líquido, conforme estabelecido no Estatuto Social. 
 
Agradecimentos 
 
Agradecemos a todos os nossos colaboradores, clientes, parceiros e acionistas pela 
confiança, apoio e dedicação. 
 
 
São Paulo, 22 de agosto de 2013 
 
A Administração 
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Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras intermediárias 
 
À 
Diretoria e aos Acionistas da 
Unimed Previdência Privada S.A. 
São Paulo - SP 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da Unimed Previdência 
Privada S.A. (“Companhia”), 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 data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 
intermediárias 
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras 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 financeiras intermediárias 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 
financeiras 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 financeiras intermediárias 
estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações 
financeiras intermediárias. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras intermediárias, 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 financeiras intermediárias da 
Companhia 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 Companhia. 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 
financeiras intermediárias 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 financeiras intermediárias anteriormente referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Unimed 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. 
 
Outras informações 
 
As demonstrações financeiras referentes ao exercícios e semestre findos em 31 de 
dezembro 2012 e 30 de junho de 2012, apresentadas para fins de comparação, foram 
examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, sem 
ressalvas e com ênfase com relação ao fato da Companhia estar em fase pré-
operacional, datados de 26 de fevereiro de 2013 e 28 de agosto de 2012. 
 
 
São Paulo, 22 de agosto de 2013. 
 
 
ERNST & YOUNG TERCO 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 
 
 
 
Eduardo Wellichen 
Contador CRC-1SP184050/O-6 
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Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Balanços patrimoniais 
30 de junho de 2013 
(Em milhares de reais) 
 
Ativo Notas 2013 2012 
Circulante 1.541 2.935 
Disponível - 12 
Caixa e bancos - 12 
Aplicações 5a 1.149 2.614 
Títulos e créditos a receber 392 309 
Títulos e créditos a receber 63 82 
Créditos tributários e previdenciários 329 227 
Ativo não circulante 16.950 16.135 
Realizável a longo prazo 16.950 16.135 
Aplicações 5a 16.950 16.135 
Total do ativo 18.491 19.070 
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Passivo Notas 2013 2012 
Circulante 154 167 
Contas a pagar 154 167 
Obrigações a pagar 6 153 162 
Encargos trabalhistas 7 1 5 
Patrimônio líquido 18.337 18.903 
Capital social 8 20.000 20.000 
Reserva de lucros 341 340 
Prejuízos acumulados (2.004) (1.437) 
Total do passivo 18.491 19.070 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Demonstrações de resultados 
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012 
(Em milhares de reais, exceto, o lucro líquido por ação) 
 
 

Notas 2013 2012 
Despesas administrativas 9a (1.447) (478) 
Despesas com tributos 9b (21) (46) 
Resultado financeiro 10 901 891 
(=) Resultado operacional (567) 367 
(=) Resultado antes dos impostos e participações (567) 367 
Imposto de renda 11 - (80) 
Contribuição social 11 - (55) 
Lucro líquido (prejuízo) do semestre (567) 232 
Quantidade de ações 19.614.845 19.614.845 
Lucro (prejuízo) por ação (28,91) 11,85 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Demonstrações de resultados abrangentes 
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012 
(Em milhares de reais) 
 
 

2013 2012 
  
Lucro líquido (prejuízo) do semestre (567) 232 
Outros resultados abrangentes - - 
Resultado abrangente do semestre, líquido dos impostos (567) 232 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
30 de junho de 2013 e 2012 
(Em milhares de reais) 
 
 

Capital 
Aumento de 
capital (em Reserva 

legal 

Reserva de 
investimento e capital 

de giro 

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total social Aprovação) 
  
Saldos em 31 de dezembro de 2011 15.000 - 17 292 - 15.309 
  
Aumento de capital - AGE de 13 de abril de 2012 - 5.000 - - - 5.000 
Dividendos (reversão de dividendos AGO de 29 de março de 2012) - - - 32 - 32 
Lucro íquido do semestre - - - - 232 232 
  
Saldos em 30 de junho de 2012 15.000 5.000 17 324 232 20.573 
Saldos em 31 de dezembro de 2012 20.000 - 17 323 (1.437) 18.903 
  

      Prejuízo do semestre - - - 1 (567) (566) 
Saldos em 30 de junho de 2013 20.000 - 17 324 (2.004) 18.337 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Semestres findos em 30 de junho de 2013 e 2012 
(Em milhares de reais) 
 

2013 2012 
Lucro líquido (prejuízo) do semestre (567) 232 
Variação nas contas patrimoniais 555 (5.2498) 
   Ativos financeiros 651 (5.114) 
   Créditos fiscais e previdenciários (102) (273) 
   Outros ativos 19 - 
   Fornecedores e outras contas a pagar (9) (33) 
   Impostos e contribuições (4) 172 
Caixa líquido (consumido) nas atividades operacionais (12) (5.016) 
Atividades de financiamento 

 
5.032 

   Aumento de capital - 5.000 
   Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos - 32 
    

 Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento - 5.032 
    

  Aumento (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa (12) 16 
    

 Caixa e bancos no início do semestre 12 19 
Caixa e bancos no final do semestre - 35 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 



 
 
Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
30 de junho de 2013 
(Em milhares de reais)  
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1. Contexto operacional 
 
A Unimed Previdência Privada S.A.(doravante denominada por “Companhia”), é uma 
sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil e situada na Alameda 
Ministro Rocha Azevedo, 346 - São Paulo e cadastrada no CNPJ sob o nº 
12.973.906/0001-71, tendo como objeto social a comercialização de planos de 
benefícios de previdência complementar. A Companhia é controlada pela Unimed 
Seguradora S.A. que está integrada ao Sistema Cooperativo Unimed, que é formado 
pelas cooperativas médicas que atuam sob a denominação Unimed, pelas suas 
federações, pela confederação nacional e por empresas associadas.  
 
Em 17 de maio de 2012, a SUSEP autorizou a referida cessão da carteira, no 
entanto, diante das novas estratégias operacionais da Controladora da Companhia, a 
Administração decidiu por manter a carteira de planos de previdência complementar 
aberta na própria Controladora (Unimed Seguradora S.A.) e solicitar uma nova 
autorização junto a SUSEP para transformar a Unimed Previdência Privada S.A. em 
uma seguradora de danos, e posteriormente alterar a razão social e seu objeto social. 
Para essa nova estratégia operacional a Companhia preparou o projeto com todos os 
quesitos necessários para atender a Resolução CNSP nº 166/2007 e o protocolou 
junto a SUSEP. 
 
A Companhia obteve a aprovação prévia da SUSEP, em 21 de janeiro de 2013, para 
a alteração do seu objeto e da sua denominação social, através do processo nº 
15414.004125/2012-66. O objeto social passará a ser de seguro de danos e a 
denominação social de Unimed Previdência Privada S.A. para Unimed Seguros 
Patrimoniais S.A. O processo de autorização definitiva na SUSEP foi protocolado 28 
de março de 2013 e o inicio das operações dependerá da confirmação de autorização 
deste regulador, o qual ainda não foi deferido.  
 



 
 
Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2013 
(Em milhares de reais)  
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1. Contexto operacional--Continuação 
 
A Companhia até o encerramento deste semestre, não havia iniciado suas 
operações, e sua atividade se resumiu à gestão dos recursos depositados em conta 
corrente por sua controladora referente ao seu capital social, receitas financeiras, 
despesas legais e custos administrativos rateados entre a Companhia e sua 
controladora para o semestre em atividade. 
 
 

2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
 
a) Declaração de conformidade 

 
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas conforme os 
dispositivos da Circular SUSEP 464, de 1 de março de 2013, com efeitos 
retroativos a partir de 1º de janeiro de 2013, e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), 
doravante denominadas “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. A circular SUSEP 464/13 
revoga a circular SUSEP 430/12. 
 
Essas demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas pela Diretoria 
em 22 de agosto de 2013.` 
 

b) Comparabilidade 
 
As demonstrações financeiras intermediárias estão sendo apresentadas com 
informações comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC 
nº 21 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da Circular SUSEP nº 
464, de 1º de março de 2013. Para o balanço patrimonial, utilizamos as 
informações constantes no período findo imediatamente precedente (31 de 
dezembro de 2012), e para as demais peças, utilizamos o mesmo período 
intermediário do ano anterior (semestre findo em 30 de junho). 
 

c) Continuidade 
 
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem 
o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 
significativas sobre a capacidade de iniciar suas operações. Portanto, as 
demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base nesse 
princípio.  



 
 
Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2013 
(Em milhares de reais)  
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2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras--
Continuação 

 
d) Base de mensuração 

 
As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas de acordo com o 
custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais no balanço 
patrimonial: 
 
• Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; 
• Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo; e 
• Ativos financeiros mantidos até o vencimento. 
 

e) Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras intermediárias estão sendo apresentadas em Real 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras 
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto 
quando indicado de outra forma. 
 

f) Utilização de estimativas e julgamento 
 
A preparação de demonstrações financeiras intermediárias exige que a 
Administração registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e 
despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas a partir de 
julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação 
das operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetividade 
inerente ao processo de sua determinação. 
 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação 
a estimativas contábeis são reconhecidas no semestre em que são revisadas e 
em quaisquer semestres futuros afetados. 

  



 
 
Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2013 
(Em milhares de reais)  
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3. Principais práticas contábeis 
 
As políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 
intermediárias estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas 
consistentemente para todos os períodos apresentados. 
 

a) Disponível 
 
O saldo de caixa e bancos inclui numerário em caixa, saldos em banco conta 
movimento e valores em trânsito. 
 

b) Ativos financeiros 
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias: (i) 
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, (ii) ativos 
financeiros disponíveis para venda e (iii) ativos financeiros mantidos até o 
vencimento. A classificação dentre as categorias é definida pela Administração 
no momento inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. 
 
i. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado 

 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso 
seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal 
no momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais 
investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus 
valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de 
investimentos. Esses ativos são medidos pelo valor justo, e mudanças no 
valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do semestre. 
 

ii. Ativos financeiros disponíveis para venda 
 
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos não derivativos que não 
são classificados em nenhuma das categorias anteriores.  
 
Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as 
mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são 
reconhecidas nos resultados abrangentes e registradas nopatrimônio líquido 
pelo valor líquido dos respectivos efeitos tributários sobre o ganho não 
realizado. Quando um investimento é realizado, o saldo acumulado é 
transferido para o resultado. Os juros são reconhecidos no resultado. 

  



 
 
Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2013 
(Em milhares de reais)  
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3. Principais práticas contábeis--Continuação 
 

b) Ativos financeiros--continuação 
 

iii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
 
São classificados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a 
capacidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os 
investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo 
amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.  
 

iv. Determinação do valor justo 
 
Os títulos de renda fixa públicos tiveram seu valor justo obtido a partir das 
tabelas de referência divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades 
do Mercado Financeiro e de Capitais - ANBIMA. Os certificados de depósitos 
bancários e os depósitos a prazo com garantia especial (DPGE) são 
registrados ao custo, acrescido dos rendimentos incorridos, que se 
aproximam de seu valor justo. 

 
c) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido 

 
A provisão para imposto de renda do exercício corrente e diferido foram 
calculados à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%, sobre o lucro 
tributável anual que excede R$ 240 (R$ 180 no semestre), e a contribuição social 
sobre o lucro é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente 
reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do semestre, a taxas de impostos decretadas ou 
substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações 
financeiras intermediárias e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação 
aos semestres anteriores. 
  



 
 
Unimed Previdência Privada S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
30 de junho de 2013 
(Em milhares de reais)  
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4. Gerenciamento de risco 
 
A Companhia encontra-se em fase pré operacional, sendo que a estrutura de 
gerenciamento de risco é corporativa e realizado de forma conjunta com sua 
Controladora, composta por princípios, políticas, responsabilidades, procedimentos e 
ações. Ela abrange os riscos de mercado, liquidez, operacional e de crédito. Para 
fazer frente aos eventos de risco, essa estrutura é compatível com a natureza e 
complexidade dos produtos, serviços, processos e sistemas da Companhia. 
 
 

5. Aplicações 
 
a) Resumo da classificação dos ativos financeiros 

 
  

Vencimentos 
 

Ativos 
 

Total 

             
 Ganhos  

   
  

 
 

    
Até 

 
De 1 a 

  
Valor  

 
Valor 

 
(perdas) não 

   
  

 
 

 
Níveis (*) 1 ano 

 
5 anos 

  
Contábil 

 
Justo 

 
realizados 

 
2013 %  2012 % 

Valor justo por meio do resultado 
 

1.149 
 

- 
 

 1.149 
 

1.149 
 

- 
 

1.149   1.321  

 
Quotas de Fundos de Renda Fixa 2 - 

 
- 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
-   1.321 7 

 
Operações compromissadas 2 1.149 

 
- 

 
 1.149 

 
1.149 

 
- 

 
1.149 6  -  

        
 

       
   

Disponível para venda 
 

- 
 

- 
 

 - 
 

- 
 

- 
 

-   1.293  
Operações Compromissadas 2 - 

 
- 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
-   1.293 7 

    
 

       
   

Mantidos até o  vencimento 
 

- 
 

16.950 
  

16.950 
 

16.888 
 

(62) 
 

16.950   16.135  
Letras Tesouro Nacional (LTN) 1 - 

 
16.950 

  
16.950 

 
16.888 

 
(62) 

 
16.950 94  16.135 86 

    
 

       
   

Total 
 

1.149 
 

16.950 
  

18.099 
 

18.037 
 

(62) 
 

18.099 100  18.749 100 

 
(*) A Companhia não efetuou reclassificação entre os níveis hierárquicos entre 31 de dezembro de 2012 e 30 de junho de 2013. 

 
b) Hierarquia do valor justo 

 
Os valores de referência foram definidos como se segue: 
 
• Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo; 

 
• Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas que 

cuja precificação é direta ou indiretamente observável; e 
 

• Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um 
mercado observável. 

 
Durante os semestre e exercício findos em 30 de junho de 2013 e 31 de 
dezembro de 2012, não houve reclassificações entre as categorias dos referidos 
ativos financeiros, incluindo os ativos financeiros classificados na categoria 
“Mantidos até o vencimento”, bem como não houve reclassificações entre níveis 
hierárquicos dos ativos financeiros. 
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5. Aplicações--Continuação 
 

c) Movimentação das aplicações financeiras 
 

Descrição 2013 2012 
Saldo inicial do semestre 18.749 15.578 
Aplicação  1.263 28.375 
Resgate (2.803) (27.074) 
Resultado financeiro 890 1.878 
Outros - (8) 
Saldo final do semestre 18.099 18.749 
 

d) Desempenho da carteira de aplicações financeiras 
 
A administração mensura o desempenho sobre o valor justo de suas aplicações 
através da Taxa Interna de Retorno (TIR) no período, utilizando como parâmetro 
a variação do CDI. 
 
Em 30 de junho de 2013, o desempenho acumulado no ano da carteiras da 
Companhia atingiu 4,86% (5,16% em 2012). 

 
 

6. Obrigações a pagar 
 

2013 2012 
Fornecedores – diversos - 9 
Fornecedores – controladora 153 153 
Dividendos 

 Total 153 162 
 
 

7. Impostos e contribuições a pagar 
 

2013 2012 
Imposto de renda retido na fonte - 1 
Outros impostos e encargos sociais 1 4 
Total 1 5 
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8. Patrimônio líquido 
 
a) Capital social 

 
O capital Social totalmente integralizado e subscrito no valor de R$ 20.000, é 
composto por 19.614.845 ações ordinárias (19.614.845 em 2012) todas 
nominativas e sem valor nominal. 
 

b) Reserva legal 
 
É constituída ao final do exercício social por valor correspondente a 5% do lucro 
líquido, não podendo exceder a 20% do capital social. 
 

c) Reserva estatutária (investimento e capital de giro) 
 
É constituída por até 100% do lucro líquido remanescente, após as deduções 
legais, ao final de cada exercício social, tendo por finalidade assegurar 
investimentos em ativos permanentes e reforço do capital de giro podendo, 
também, absorver prejuízos. 
 
Essa reserva, em conjunto com a reserva legal, não poderá exceder o valor do 
capital social. A Assembleia Geral poderá a qualquer tempo, ou quando atingido 
o limite estabelecido, deliberar sobre sua destinação para aumento do capital 
social ou distribuição de dividendos. 
 

d) Dividendos 
 
É assegurado aos acionistas um dividendo mínimo de 10% do lucro líquido anual, 
quando da ocorrência deste resultado. No semestre findo em 30 de junho de 
2013, foi apurado prejuízo acumulado, bem como no final do exercício de 2012, 
não existindo a destinação de dividendos para estes períodos. 
 

e) Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência/capital mínimo requerido 
 
O gerenciamento de capital procura otimizar a relação risco versus retorno de 
modo a minimizar perdas, por meio de estratégias de negócios bem definidas, 
em busca de maior eficiência na composição dos fatores que impactam na 
Margem de Solvência e/ou Capital Mínimo Requerido. 
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8. Patrimônio líquido--Continuação 
 

e) Patrimônio líquido ajustado e margem de solvência/capital mínimo requerido--
continuação 
 
A seguir detalhamos o cálculo do patrimônio líquido ajustado e margem de 
solvência da Companhia em 30 de junho de 2013 e 31 dezembro de 2012: 
 
 

2013 2012 
Patrimônio líquido 18.337 18.903 

 Patrimônio líquido ajustado (PLA) 18.337 18.903 
 Capital mínimo requerido (CMR) 7.348 7.360 

Capital base 7.200 7.200 
Capital adicional de risco de crédito 148 160 

 Excesso de PLA em relação ao capital mínimo requerido 10.989 11.543 
 
O capital mínimo requerido (CMR) foi calculado levando em consideração os 
riscos de créditos e ponderados de acordo as orientações das Resoluções 
SUSEP 227 e 228 de 2010. 

 
9. Detalhamento das contas de resultado 

 
a) Despesas administrativas  

 
2013 2012 

Serviços de terceiros 1.326 417 
Localização e funcionamento 58 36 
Publicidade e propaganda 39 7 
Outras despesas 24 18 
Total 1.447 478 
 

b) Despesas com tributos 
 

2013 2012 
Taxa de fiscalização 21 46 
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10. Resultado financeiro 
 

2013 2012 
Receitas 

 Receitas com títulos privados 38 455 
  Valo justo 9 - 
  Disponível para venda 29 455 
Receitas com títulos públicos 815 436 
  Mantidos até o vencimento 815 436 
Quotas de outros fundos de investimento 48 - 
  Valor justoixi 37 - 
  Outras receitas financeiras 11 - 

Resultado financeiro 901 891 

 
 

11. Imposto de renda e contribuição social 
 

Imposto 
de Renda 

Contribuição 
Social 

2013 2012 2013 2012 
Lucro antes dos impostos e após participações sobre o resultado  (567) 367 (567) 367 
Adições: 
     Imposto de renda e Contribuição social a alíquota básica 15% - (55) - (55) 
     Adicional 10% - (25) - - 
Resultado imposto de renda e contribuição social - (80) - (55) 

 
A Companhia possui saldo de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 
no montante de R$ 226 em 30 junho de 2013,as quais não possuem prazo 
prescricional e sua compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis. 
 
 

12. Outras informações 
 
Em 30 de junho de 2013, a Companhia não possuía processos judiciais em 
andamento. 
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