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Relatório da Administração 
 
Senhores Acionistas, apresentamos as   Demons-
trações Financeiras da empresa Angelus Seguros 
S.A, compreendendo o período de 18 de abril de 
2013, sua      abertura, até 31 de dezembro de 
2013, acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes. 
Descrição dos negócios: 
A Sociedade tem por objeto a operação em seguros 
do ramo pessoas em qualquer uma de suas modali-
dades ou formas. Até a presente data não ofertou 
produtos ao   mercado, estando inativa. 
Comentários sobre a conjuntura atual:  
A Sociedade está atenta a todas as normas emana-

das pela SUSEP, bem como suas alterações. Cum-
pre, irrestritamente, todas as obrigações a ela vin-
culadas, por força de Lei ou norma. Busca neste 
momento, a criação de produtos específicos para a    
devida aprovação do órgão fiscalizador e então iní-
cio das atividades. 
Recursos humanos, Investimentos e Expectati-
vas: 
Por sua inatividade, a empresa não      apresenta 
estrutura funcional completa, não possuindo, neste 
momento, quadro de   pessoal próprio ou mesmo 
despesas     operacionais de grande monta. Tam-
bém pela inatividade, seu capital está aplicado em 
título CDB, lhe devolvendo rendimentos a taxa pré-
fixada. As expectativas são de que a empresa co-

mece a operar no       próximo exercício, quando 
então formará sua estrutura funcional e passará a      
apresentar resultados significativos. 
Direito dos Acionistas:  
Os Acionistas têm todos os direitos        previstos 
em Lei. Os atuais Acionistas     declaram conhecer 
todas as condições operacionais e patrimoniais da 
empresa. 
Agradecimentos:  
Agradecemos a SUSEP, bem como toda equipe 
técnica de assessoria, pelo       atendimento presta-
do a nossa empresa. 
 
Curitiba, 10 de Janeiro de 2014. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em Milhares de Reais) 

ATIVO 31/12/2013 31/12/2012 PASSIVO 2013 2012 

      

CIRCULANTE 3.508 0 CIRCULANTE 9 0 

      

   CONTAS A PAGAR 1 0 

APLICAÇÕES 3.478 0 OBRIGAÇÕES A PAGAR 1 0 

      

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 30 0 DEPÓSITOS DE TERCEIROS 8 0 
CRÉDITOS TRIBUT. E PREVIDENCIÁ-
RIOS 30 0    

   PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.499 0 

   CAPITAL SOCIAL 3.437 0 

   AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 151 0 

   PREJUÍZOS ACUMULADOS (89) 0 

      

TOTAL DO ATIVO 3.508 0 TOTAL DO PASSIVO 3.508 0 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO                                                         
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012  

(Em milhares de reais) 

CONTA 2013 2012 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (54)  0 

(-) Serviços de Terceiros (48)  0 

(-) Localização e Funcionamento (1)  0 

(-) Publicações (5)  0 

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS (36)  0 

(+) RESULTADO FINANCEIRO 1  0 
(+) Receitas Financeiras 2  0 

(-) Despesas Financeiras (1)  0 

(=) RESULTADO OPERACIONAL (89)  0 
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPA-
ÇÕES (89)  0 

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO (89)  0 

(/) QUANTIDADE DE AÇÕES 687  0 

(=) LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO POR AÇÃO 0  0 

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO                                                                            
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  (Em milhares de reais) 

DISCRIMINAÇÃO CAPITAL 
SOCIAL AJUSTE TVM LUCROS/PREJUÍZOS     

ACUMULADOS TOTAL 

SALDOS ANTERIORES EM 31/12/2012 0 0 0 0 

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL: 3.437   3.437 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  151  151 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO   (89) (89) 

SALDOS FINAIS EM 31/12/2013 3.437 151 (89) 3.499 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE                                         
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012                  

(Em Milhares de reais) 

Descrição   2013 2012 

Resultado líquido do período (89) 0 

Ajustes de avaliação patrimonial 151 0 
(=) Resultado abrangente do exercício: 62 0 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA                                            
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012                  

(Em Milhares de reais) 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 2013  2012 
Pagamentos de despesas e obrigações (92)  0 
Recebimentos de Juros e Dividendos 3  0 
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (89)  0 
Aplicações 122  0 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Ope-
racionais 33  0 

ATIVIDADES FINANCIAMENTO    
Aumento de Capital 3.445  0 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Fi-
nanciamento 3.445  0 

    
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 3.478  0 

    
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial 0  0 

    
CAIXA/BANCOS - Saldo Final 3.478  0 

    
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa 3.478  0 

    
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 0  0 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3.478  0 
Financeiras - Recursos Livres 3.478  0 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE 
DEZEMBRO DE 2013 

(Em milhares R$) 
 
NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL  

ANGELUS SEGUROS SA., com sede e foro 

na avenida Candido de Abreu, 776, andar 22º 

conj. 2, Centro Cívico – Curitiba (PR) é uma 

sociedade anônima de capital fechado, regida 

pelo código civil, como que determina o artigo 

2.031, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, e em regência supletiva pela Lei n°. 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, das 

Sociedades por Ações, alterada pela Lei n°. 

11.638, de 28 de dezembro de 2007, e Lei n°. 

11.941, de 27 de maio de 2009, sendo este 

regramento adotado nesta ordem sucessiva e 

ainda no que forem aplicáveis as normas das 

sociedades simples, definidas no artigo 997 e 

seguintes da Lei n° 10.406/2002, 

permanecendo com prazo de duração 

indeterminado. A sociedade tem por objeto 

social: a) Seguradora. 

NOTA 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO 

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

As demonstrações contábeis referentes ao 

período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 

2013 foram preparadas de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, com 

base nas disposições contidas na Lei das 

Sociedades por Ações Lei °. 6.404/76, alterada 

pelas Leis n°s. 11.638/07 e 11.941/09, 

conforme normas e instruções da 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

PRIVADOS – SUSEP, nos pronunciamentos, 

nas orientações e nas interpretações emitidas 

pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC). 

A diretoria da entidade autorizou a elaboração 

e conclusão das demonstrações contábeis em 

10 de janeiro 2014, considerando os eventos 

subsequentes ocorridos até esta data.  

NOTA 3. RECEITAS COM SEGUROS 

Até 31 de dezembro de 2013 a Angelus Segu-

ros S.A não possui receita com a comercializa-

ção de seguros, pois a empresa está em fase 

pré-operacional. 

NOTA 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁ-

BEIS  

Na elaboração das demonstrações contábeis é 

necessário utilizar estimativas para contabilizar 

ativos, passivos e outras transações.  

As demonstrações contábeis da entidade inclu-

em, portanto, projeção de rendimento de apli-

cação de liquidez imediata e imposto de renda 

retido na fonte projetado da aplicação, contabi-

lizado de acordo com o CPC 38 no patrimônio 

líquido no grupo de ajuste patrimonial. 

a) Regime de Escrituração  

Adotado regime de competência para registro 

das mutações patrimoniais ocorridas no exercí-

cio. A aplicação deste regime implica no reco-
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nhecimento das receitas, custos e despesas quando dos ganhos incorridos, 

independentemente do seu recebimento ou pagamento. 

b) Caixa e Equivalentes  

São representados por recursos em caixa, depósitos bancários e aplicações 

de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um 

montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de 

mudança de valor. As aplicações financeiras, quando existentes, representa-

das por títulos de renda fixa ou outra modalidade, são apresentadas pelo cus-

to acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, bem como de 

acordo com o valor da realização.  

c) Ativos Circulantes e Não Circulantes  

Estão demonstrados pelos valores de custo ou realização, incluindo, quando 

aplicáveis, os rendimentos auferidos e ajuste a valor presente.  

NOTA 5. COMPOSIÇÃO DE SALDO DO BALANÇO PATRIMONIAL 

1. Ativo 

a) Aplicações 

 
b) Títulos e Créditos a Receber 

 
Esse crédito tributário existe devido a forma que a seguradora adotou para 

contabilizar o seu imposto de renda retido na fonte projetado pela aplicação 

bancária.  

2. Passivo 

a) Contas a Pagar 

 
b) Depósitos de Terceiros 

 
c) Patrimônio Líquido 

 
 

NOTA 6. CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social no valor de R$ 3.437 dividido em 687.400 quotas, está total-

mente integralizado em moeda corrente. Nos dados consolidados encerrados 

em 31 de dezembro de 2013 a seguradora apurou prejuízo de (R$ 89), con-

forme está apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). 

  

 

ANGELUS SEGUROS S.A 

Descrição 2013 2012 

Aplicação Não Vinculada 3.478 0,00 

Total 3.478 0,00 

Descrição 2013 2012 

Créditos Tributários e Previdenciários 30 0,00 

Total 30 0,00 

Descrição 2013 2012 

Obrigações a pagar 1 0,00 

Total 1 0,00 

Descrição 2013 2012 

Depósitos de Terceiros 8 0,00 

Total 8 0,00 

Descrição 2013 2012 

Capital Social 3.437 0,00 

Ajuste de Avaliação Patrimonial 151  

Prejuízos Acumulados (89)  

Total 3.499 0,00 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2013  

 
 
 
Aos  
Administradores e Acionistas da  
ANGELUS SEGUROS S/A.  
Curitiba - PR  
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da ANGELUS   SEGUROS S/A., 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naque-
la data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais no-
tas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras  
A administração da ANGELUS SEGUROS S/A é responsável pela elabora-
ção e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades            

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pe-
los controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações     financeiras livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro.  
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações financeiras 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 plane-
jada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as de-
monstrações financeiras estão livres de distorção relevante.  
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para ob-
tenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele-
vantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras da seguradora 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 seguradora. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em con-
junto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião.  
 
Opinião  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da ANGELUS SEGUROS S/A., em 31 de dezembro de 2013, o de-
sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicá-
veis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP.  
 

Outros assuntos Demonstração do valor adicionado 

Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, cuja apresentação é requerida 
pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informa-
ção suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa 
demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descri-
tos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em 
todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 

Curitiba - PR, 30 de janeiro de 2014 

CPN AUDITORES INDEPENDENTES S/S 

CRC-PR 005478/O-0    

Claudiney Carlos de Oliveira 

Contador CRC–PR-028035/O-5   
 

Parecer Atuarial  
RAMO PESSOAS - 2013 

 ANGELUS SEGUROS S.A 

Atendendo ao disposto na Resolução CNSP 135, de 11/10/2005, e na Circular 
SUSEP 272, de 22/10/2004, apresentamos o Parecer a seguir, referente Avali-
ação Atuarial da companhia com data base de 31 de dezembro de 2013. 

A Angelus Seguros S.A. foi autorizada a operar pela Portaria SUSEP nº 5.213 
de 11 de março de 2013 e até a data da Avaliação Atuarial não havia iniciado 
as operações de comercialização de apólices de seguros e, portanto, não tive-
ram riscos vigentes, sinistros avisados ou provisões constituídas no período 
base.  
Desta forma, conforme inciso 2º, do artigo 2º da Circular SUSEP 272 não está 
obrigada a apresentar a Avaliação Atuarial data base de 31 de dezembro de 
2013. 
 

CTS CONSULTORIA TÉCNICA ATUARIAL E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 02.617.375/0001-20 

CIBA - 075 

R$ 2.592,00 - 13304/2014


