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BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais)

ATIVO - LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2013 - (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Em milhares de reais)

Nota n° 31/12/2013 31/12/2012
CIRCULANTE 116.066 80.436
DISPONÍVEL 3.369 3.210
Caixa e Bancos 3.369 3.210

APLICAÇÕES 9 77.209 55.967
CRÉD. DAS OPER. C/ SEGUROS E RESSEGUROS 7.699 14.566
Prêmios a Receber 10.1 5.545 13.721
Operações com Seguradoras 0 200
Operações com Resseguradoras 2.154 645

OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS 581 691
ATIVOS DE RESSEGURO E RETROCESSÃO -
 PROVISÕES TÉCNICAS 2.331 2.629
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 23.526 1.627
Títulos e Créditos a Receber 11.1.1 18.322 473
Créditos Tributários e Previdenciários 11.1.2 4.612 332
Outros Créditos 11.1.1 592 822

OUTROS VALORES E BENS 12.1 586 583
Outros Valores 586 583

DESPESAS ANTECIPADAS 102 48
CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS 13 663 1.115
Seguros 663 1.115

ATIVO NÃO CIRCULANTE 30.262 75.335
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 27.162 29.411
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 11.828 29.193
Títulos e Créditos a Receber 11.2.1 41 22.935
Créditos Tributários e Previdenciários 11.2.2 5.262 0
Depósitos Judiciais e Fiscais 11.2.1 6.513 6.250
Outros Créditos Operacionais 11.2.1 12 8

OUTROS VALORES E BENS 12.2 15.325 205
DESPESAS ANTECIPADAS 9 13
INVESTIMENTOS 14 1.026 34.148
Participações Societárias 654 655
Imóveis Destinados à Renda 212 21.251
Outros Investimentos 160 12.242

IMOBILIZADO 2.036 11.744
Imóveis de Uso Próprio 212 6.356
Bens Móveis 1.702 1.876
Outras Imobilizações 122 3.512

INTANGÍVEL 38 32
Outros Intangíveis 38 32

TOTAL DO ATIVO 146.328 155.771

Nota n° 31/12/2013 31/12/2012
CIRCULANTE 92.975 108.692
CONTAS A PAGAR 8.606 24.482
Obrigações a Pagar 15.1 2.973 8.243
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 1.176 2.395
Encargos Trabalhistas 749 720
Empréstimos e Financiamentos 2.682 12.442
Impostos e Contribuições 1.026 682

DÉBITOS DE OPER. C/ SEGUROS E RESSEGUROS 8.505 9.105
Operações com Resseguradoras 2.917 3.874
Corretores de Seguros e Resseguros 5.275 4.684
Outros Débitos Operacionais 313 547

DEPÓSITOS DE TERCEIROS 16 2.639 1.371
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 73.225 73.734
Danos 30.598 26.425
Pessoas 42.560 47.182
Vida Individual 67 127

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 20.029 5.548
CONTAS A PAGAR 15.750 3.992
Obrigações a Pagar 3 14
Tributos Diferidos 58 665
Empréstimos e Financiamentos 149 1.403
Outras Contas a Pagar 15.2 15.540 1.910

PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 63 114
Pessoas 63 114

OUTROS DÉBITOS 4.216 1.442
Provisões Judiciais 4.216 1.442

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 33.324 41.531
Capital Social 24.618 24.618
Aumento de Capital (em aprovação) 13.870 0
Reservas de Capital 146 151
Reservas de Reavaliação 87 1.551
Reservas de Lucros 1.341 15.211
Lucros ou Prejuízos Acumulados (6.738) 0

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 146.328 155.771

AUMENTO DE RESERVAS RESERVAS RESERVAS LUCROS/
                             DISCRIMINAÇÃO CAPITAL CAPITAL EM DE DE DE PREJUÍZOS TOTAL

SOCIAL  APROVAÇÃO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCROS ACUMULADOS
SALDO EM 31/12/2012 24.618 - 151 1.551 15.211 - 41.531
AUMENTO DE CAPITAL (EM APROVAÇÃO)
AGE E AGO N° 198 13.870 (13.870) -

RESERVA DE REAVALIAÇÃO
- REALIZAÇÃO (2.071) 1.287 (784)
- TRIBUTOS DIFERIDOS IR E CS 607 607

RESERVA DE CAPITAL
- RESGATE AÇÕES (5) (5)

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (8.025) (8.025)
SALDO EM 31/12/2013 24.618 13.870 146 87 1.341 (6.738) 33.324

Nota n°31/12/2013 31/12/2012
PRÊMIOS EMITIDO 121.874 146.502
(+/-) VARIAÇÕES DAS PROV. TÉCN. DE PRÊMIOS 2.787 (789)
(=) PRÊMIOS GANHOS 17 124.661 145.713
(+) RECEITA COM EMISSÃO  DE APÓLICES 1.659 1.206
(-) SINISTROS OCORRIDOS 18 (81.811) (81.254)
(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO 18 (20.328) (23.862)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERAC. 18 (19.215) (14.381)
(+/-) RESULTADO COM RESSEGURO 999 1.209
(+) Receita com Resseguro 3.282 6.618
(-)  Despesa com Resseguro (2.283) (5.409)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 18 (27.249) (27.549)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS 18 (1.198) (1.488)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO 18 (1.353) 6.612
(+/-) RESULTADO PATRIMONIAL 18 11 106
(=) RESULTADO OPERACIONAL (23.824) 6.312
(+/-) GANHOS OU PERDAS C/ ATIVOS Ñ CORRENTES 18 9.509 -
(=) RESULTADO ANTES DOS IMP. E PARTICIPAÇÕES (14.315) 6.312
(-) IMPOSTO DE RENDA 19 4.102 (8)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 19 2.446 (9)
(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO (258) (403)
(=) LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO (8.025) 5.892
Quantidade de Ações 4.991 998.893.545
Lucro Líquido/Prejuízo por Ação (2) 5,92

1. Contexto operacional - A Companhia de Seguros Previdência Sul atua no mercado brasileiro
de seguros há mais de 107 anos, tendo sido fundada em 1º de agosto de 1906, com atividade
direcionada principalmente em operações de seguros nos ramos de pessoas (vida, acidentes
pessoais, rendas por incapacidade e por internação hospitalar). A Companhia está autorizada
pela SUSEP a operar em todo o País, tendo sua casa Matriz situada em Porto Alegre/RS e
possui sucursais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito
Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará.
2. Principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis aplicadas na preparação
destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir: 2.1. Elaboração e apresentação
- As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados
– SUSEP e estão sendo apresentadas segundo critérios estabelecidos pela Circular nº 464/
2013. 2.2. Reconhecimento das receitas e despesas - Os prêmios de Seguros, deduzidas
as cessões de cosseguro e resseguro, são apropriados ao resultado quando da emissão das
respectivas apólices ou faturas e diferidos para apropriação, no decorrer do prazo de vigência
das apólices, por meio da constituição da Provisão de Prêmios não Ganhos. Os respectivos
custos de aquisição são diferidos e apropriados ao resultado, no decorrer do prazo de vigência
dos seguros. 2.3. Ativos financeiros - A Companhia classificou os seus títulos na Categoria
Títulos para negociação. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes.
As compras e vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os ativos
financeiros são contabilizados pelo valor justo, por meio de resultado e os custos da transação
são debitados à demonstração do resultado. A Companhia avalia periodicamente se há evidência
objetiva de que o ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Um ativo ou
grupo de ativos está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há
evidência objetiva de que houve um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos
ativos, represente um evento de perda e tem um impacto nos fluxos de caixa futuros do ativo
financeiro, que possa ser estimado de maneira confiável. Os critérios utilizados pela Companhia
para identificar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: a) dificuldade
financeira relevante do emissor ou devedor; b) uma quebra de contrato, como inadimplência ou
mora no pagamento dos juros ou principal; c) clara probabilidade de que o tomador declare
falência ou outra reorganização financeira; e d) desaparecimento de um mercado ativo para
aquele ativo financeiro. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber e contas a pagar aos
fornecedores pelo seu valor contábil, deduzidos da perda (impairment), estejam próximos de
seus valores justos. As mensurações do valor justo seguem os níveis de hierarquia elencados
a seguir: Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos idênticos.
Nível 2: classificado quando se utiliza uma metodologia de fluxo de caixa descontado ou outra
metodologia para precificação do ativo com base em dados de mercado e quando esses dados
são observados no mercado aberto. Nível 3: ativo que não seja com base em dados observáveis
do mercado e a Companhia utiliza premissas internas para a determinação de sua metodologia
e classificação. A companhia utiliza como política de gestão de risco financeiro, a contratação
de produtos financeiros disponíveis no mercado, cujo valor possa ser mensurado com
confiabilidade, visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como uma política
prudente de gestão de risco de liquidez. Na nota 09 encontra-se a composição das aplicações
financeiras, as quais foram classificadas no Nível 2. 2.4. Impairment de ativos não financeiros
- Os valores dos ativos não financeiros são revistos periodicamente para apurar se há indicação
de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, o valor recuperável do ativo é determinado
e reconhecido contabilmente. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso
o valor contábil de um ativo exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são
reconhecidas no resultado. Uma perda de valor é revertida caso tenha ocorrido uma mudança
nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável. Uma perda por redução ao valor
recuperável somente é revertida na condição em que o valor do bem não exceda o valor contábil
que tenha sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda do valor não
tivesse sido reconhecida. 2.5. Avaliação de ativos e passivos - Os demais ativos são
demonstrados ao valor de custo, incluindo os respectivos rendimentos e as variações monetárias
auferidas e, quando aplicável, o efeito desses ativos para o valor de mercado ou de realização.
Os demais passivos são demonstrados por valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data
do balanço. A Companhia constitui provisão para riscos de créditos sobre os prêmios a receber
para 100% dos prêmios vencidos a mais de 60 dias considerando a totalidade dos valores a
receber de um mesmo devedor. 2.6. Provisões - A Administração da Companhia constitui
provisões judiciais baseadas na opinião de seus assessores jurídicos internos e externos, e
considera os valores provisionados na rubrica “Provisões Judiciais” no passivo não circulante,
em montante suficiente para cobrir eventuais perdas decorrentes de decisões judiciais. As
provisões são reconhecidas quando a Companhia, cumulativamente: tem uma obrigação presente
como resultado de eventos passados;  considere provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar obrigação; e presume que o valor pode ser estimado com segurança.
As provisões são mensuradas pelo valor presente. As Provisões para o Imposto de Renda e
Contribuição Social estão constituídas de acordo com a legislação vigente. 2.7. Imobilizado
- O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico deduzido da depreciação acumulada. Os
custos subseqüentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo
separado, conforme o caso, somente quando for provável que estes custos fluam benefícios

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL

Senhores Acionistas,
Temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S.A. (“Previsul”) relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2013, em conformidade com as disposições legais e
estatutárias.
Em março de 2013, a Caixa Seguros Participações do Sul Ltda. (“Caixa Seguros”), empresa
subsidiária da Caixa Seguros Holding S.A., assinou com a Consulfac – Administradora e
Participações Societárias Ltda., Contrato de Compra e Venda de Ações, por meio do qual a
Caixa Seguros adquiriu 70% das ações do capital social da Previsul. A transferência do controle
acionário está sujeita a homologação da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”).
A partir da nova estrutura societária, a nova Administração da Companhia pretende iniciar uma

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO 2013

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO (Em milhares de reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS 31/12/2013 31/12/2012
Lucro/prejuízo líquido do período (8.025) 5.892
Ajustes para:
Depreciações e amortizações 606 368
Perda (Reversão de perda) por redução ao valor recup. dos ativos 10.446 (525)
Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangivel (10.067) 0

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros (21.241) 8.808
Créditos das operações de seguros e resseguros (3.398) (7.546)
Ativos de resseguro 297 (1.289)
Créditos fiscais e Previdenciários (1.507) 37
Ativo fiscal diferido (5.262) 0
Depósitos judiciais e fiscais (262) (2.788)
Despesas antecipadas (50) (31)
Custos de Aquisição Diferidos 451 (174)
Outros ativos 102 (18.403)
Impostos e contribuições (875) 2.269
Outras contas a pagar (4.474) (1.237)
Débitos de operações com seguros e resseguros (599) 2.896
Depósitos de terceiros 1.268 60
Provisões técnicas - Seguros e resseguros (559) 17.330
Provisões Judiciais 2.773 (355)
Outros passivos 12.877 (319)
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações
Juros pagos (1.238) (2.886)
Recebimento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 5 220
Imposto sobre o lucro pagos (2.772) (145)

Caixa Líq. Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais (31.504) 2.182
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela venda:
Investimentos 33.337 2.332
Imobilizado 9.243 24
Intangivel 0 5

Pagamento pela compra:
Investimentos (3) 0
Imobilizado (317) (2.537)
Intangivel (9) (15)

Caixa Líq. Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investim. 42.251 (191)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 0 (5.268)
Aquisição de Empréstimos 4.797 13.751
Pagamento de Empréstimos (exceto juros) (15.380) (8.695)
Outros (Resgate de ações de não controladores) (5) 0
Caixa Líq. Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiam. (10.588) (212)
Aumento/(Redução) Líq. de Caixa e Equivalentes de Caixa 159 1.779
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 3.210 1.431
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 3.369 3.210

CNPJ nº 92.751.213/0001-73 - NIRE n° 43300006123
Rua General Câmara nº 230, Centro Histórico- Porto Alegre/RS

acionistas, a título de dividendos, o mínimo de 25%, conforme estabelecido no Estatuto Social.
Considerações Finais e Agradecimentos - A COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA
DO SUL S.A. agradece o apoio e a confiança dos acionistas.
Agradecemos também o apoio recebido da SUSEP, do IRB - Brasil Resseguros S.A., da
CNSEG, dos corretores e, em particular, dos nossos clientes, objetivo principal do nosso
trabalho.
Por fim, a Companhia reconhece o esforço eficaz e o profissionalismo do corpo funcional da
Previsul. O apoio e a dedicação mais uma vez demonstrados por todos são fatores fundamentais
para consolidar as conquistas obtidas e enfrentar, com competência e dinamismo, nossos
futuros desafios.

Brasília, 18 de fevereiro de 2014.
A Administração

2.8. Ativo intangível - Os gastos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos
serão amortizados usando-se o método linear ao longo de suas vidas úteis estimadas, à medida
que entrarem em operação. 2.9. Arrendamentos - A Companhia arrenda bens do Imobilizado.
Os contratos de arrendamento mercantil são classificados como arrendamento financeiro uma
vez que a Companhia detém, substancialmente, todos os riscos e benefícios inerentes à
propriedade. O imobilizado adquirido por meio de arrendamentos financeiro é depreciado durante
a vida útil do ativo. 2.10. Contas a pagar aos fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores
são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos de fornecedores no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivo circulante quando o pagamento for devido no
período de até um ano e classificados como passivo não circulante se devido para um período
superior a um ano. 2.11. Ativos e passivos contingentes - Os ativos contingentes não são
reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação
ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais
recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo e pela confirmação da capacidade
de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes
cuja expectativa de êxito é provável são divulgados em notas explicativas, quando aplicável. Os
passivos contingentes são constituídos levando em conta: a opinião dos assessores jurídicos,
a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento
de nossos Tribunais. 2.12. Teste de adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy
Test) - Conforme requerido pelo CPC11, em cada data de balanço a Seguradora elabora o teste
de adequação dos passivos de todos os contratos que atendam à definição de um contrato de
seguro, segundo o CPC11

,
 e que estejam vigentes na data de sua execução. Este teste é

elaborado considerando-se como valor líquido contábil todos os passivos desses contratos,
deduzidos dos custos de aquisição diferidos diretamente relacionados aos mesmos, em
conformidade com as normas específicas. Para esse teste, a Companhia elaborou uma
metodologia atuarial que considera a sua melhor estimativa de todos os fluxos de caixa futuros,
que também incluem as despesas incrementais e de liquidação de sinistros, utilizando-se
premissas correntes. Para determinação das estimativas dos fluxos de caixas futuros, os contratos
são agrupados em função de similaridades (ou características de risco similares), conforme
a estrutura disposta no inciso IV do Art. 10 da Circular SUSEP nº 457/2012. Uma vez definidos,
os fluxos são trazidos a valor presente a partir de premissas de taxas de juros livres de risco,
de onde se calcula o resultado do TAP de cada um destes grupos. Para realizar o TAP,
considerando-se todos os tipos de planos e riscos em vigor pela Seguradora, foi utilizada
metodologia que leva em conta elementos e bases técnicas que impactam diretamente nos
fluxos de caixa referidos, tais como, taxas de tábuas de mortalidade e estatísticas de sinistralidade,
dentre outros, considerando-se premissas atuariais realistas e não tendenciosas para cada
variável envolvida. Os resultados e as conclusões em relação aos testes realizados na data base
de 31/12/2013 estão expostos na tabela específica denominada “Resultados Parciais Obtidos
nos fluxos de 31/12/2013” destas notas explicativas, e também na tabela “TAP - Resultado
Final de 31/12/2013”.
3. Provisões para passivos oriundos de contratos de seguros - Movimentação dos
passivos de seguros - As provisões técnicas são constituídas de acordo com as determinações
do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e da Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados através de Notas Técnicas
Atuariais (NTA), ou previstos nas Avaliações Atuariais anuais, as quais são elaboradas de
acordo com a Circular SUSEP nº 272 de 22/10/2004, pelo Atuário Responsável Técnico da
Seguradora. O CNSP, através da Resolução nº281 de 30/01/2013 e a SUSEP, por meio da
Circular nº 462 de 31/01/2013, estabeleceram regras, a partir do inicio de 2013, para constituição
das provisões técnicas das Seguradoras, com um prazo até 31/12/2013 para adequação, a
partir da qual fica revogada a Resolução nº 162 de 26/12/2006 e seus complementos. As provisões
são calculadas pelo Atuário Responsável Técnico, em conformidade com a Resolução CNSP
nº 135/2005, e fiscalizadas de forma continua pela SUSEP. As principais definições aplicáveis
aos ramos de seguros pela Companhia são as seguintes: Seguros de Pessoas de modo
geral - (i) A provisão de prêmios não ganhos - PPNG é constituída mensalmente, mediante a
aplicação da fórmula constante da Circular SUSEP nº 462/2013, tendo por objetivo dar cobertura
aos valores a pagar relativos a sinistros e despesas a ocorrer. É calculada de modo a considerar
a parcela de prêmios não ganhos relativa ao período de cobertura dos riscos assumidos de cada
apólice ou endosso, representativos de todos os contratos de seguro em vigor no mês de sua
constituição ou a eles relacionados. (ii) A provisão de prêmios não ganhos de riscos vigentes,
mas não emitidos - PPNG-RVNE, tem como objetivo estimar a parcela de prêmios não ganhos,
referentes aos riscos assumidos pela seguradora, cujas vigências já se iniciaram e que estão
pendentes do processo de emissão, conforme metodologia prevista em NTA, na qual o saldo da
provisão será o resultado da média da PPNG referente aos prêmios emitidos em atraso, utilizando-
se o histórico dos últimos 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data base de cálculo,
realocados nas devidas competências atuariais. No caso do Ramo de Vida Individual – 1391,
esta provisão é calculada com base na aplicação do percentual constante do normativo em vigor
pela SUSEP. (iii) A provisão de sinistros a liquidar - PSL é constituída com vistas à garantia dos
valores de sinistros a pagar. Seu saldo corresponderá, na data do cálculo, ao total devido de
sinistros avisados e ainda não indenizados, considerando despesas relacionadas, deduzida a
parcela relativa à recuperação de cosseguro e/ou resseguro, caso houver, inclusive aqueles
referentes às demandas judiciais, os quais são provisionados observando-se sua classificação
jurídica de perda. (iv) A provisão de sinistros ocorridos e não avisados - IBNR é constituída para
atender à demanda de sinistros que já ocorreram, mas que ainda não foram avisados à
seguradora. Para os ramos de Pessoas Coletivo e o de Acidentes Pessoais Individual - 1381,
seu valor é apurado mediante a aplicação de metodologia própria, cujo critério de cálculo
considera a estimativa do Percentual Médio Ponderado, obtido através da construção de um
modelo de triângulo de Run-Off. Sobre o valor resultante do método, aplica-se um parâmetro de
agravo de segurança. Para o ramo Vida Individual – 1391, a IBNR é apurada por meio da

aplicação de percentual do normativo SUSEP. (v) A Provisão Complementar de Cobertura –
PCC, trazida pelo novo normativo, será constituída, quando for constatada insuficiência nas
provisões técnicas, conforme valor apurado no Teste de Adequação de Passivos, de acordo com
as determinações especificadas na regulamentação em vigor, situação esta não ocorrida no
TAP de dezembro/2013. As tabelas a seguir apresentam a movimentação e a variação destes
passivos, considerando os saldos de 01/01/2012 e sua evolução até 31/12/2013:
Pessoas Coletivo: movimentação das provisões

Por R$ 1.000
Competências PPNG* PSL IBNR
Saldo em 01/01/2012 4.986 11.100 16.033
Constituições 9.633 58.566 4.987
Reversões 9.220 47.794 1.016
Saldo em 31/12/2012 5.399 21.872 20.004
Constituições 17.989 61.130 5.245
Reversões 20.671 67.272 1.359
Saldo em 31/12/2013  2.717 15.730 23.890
*PPNG+RVNE
Pessoas Coletivo: variação das provisões técnicas

Por R$ 1.000
Provisão 31/12/2012 31/12/2013
PPNG* 413 (2.682)
PSL 10.772 (6.142)
IBNR 3.971 3.886
*PPNG+RVNE
Pessoas Individual: movimentação das provisões técnicas

Por R$ 1.000
Competências PRNE(PPNG)* POR PBAR(PSL) IBNR
Saldo em 01/01/2012 18 9 - 11
Constituições 75 81 81 66
Reversões 74 9 81 30
Saldo em 31/12/2012 19 81 - 47
Constituições 218 - 8 107
Reversões 171 81 8 23
Saldo em 31/12/2013 66 - - 131
*PRNE(PPNG)+RVNE
Pessoas Individual: variação das provisões técnicas

Por R$ 1.000
Provisão 31/12/2012 31/12/2013
PRNE* 1 47
POR 72 (81)
PBAR(PSL) - -
IBNR 36 84
*PRNE(PPNG)+RVNE
4. Gestão de risco financeiro - Apresentam-se abaixo as principais práticas adotadas pela
Seguradora visando ao controle e à minimização dos riscos. 4.1. Risco de mercado - O risco
de mercado é definido como a probabilidade de perda advinda de flutuações nos preços de ativos
financeiros decorrentes de alterações inesperadas em fatores como taxa de juros, taxa de
câmbio, taxa de inflação, bem como de mudanças nas condições de liquidez de títulos ou mercados.
A métrica de risco mais utilizada pelos agentes do mercado financeiro é o Value at Risk - VaR.
A Previsul se utiliza dessa mesma métrica para monitorar a exposição da carteira de investimentos
a risco de mercado. Esse acompanhamento é realizado por Consultoria Especializada e
monitorado pela Diretoria Financeira, o qual avalia o risco incorrido versus o retorno obtido,
com vistas a dimensionar a alocação entre os diversos ativos de modo a obter o melhor retorno
ajustado ao risco, tendo em vista as perspectivas macroeconômicas e de mercado. Em Dezembro/
2013, a carteira da Previsul apresentava uma baixíssima exposição ao risco de mercado, uma
vez que 78,52% do patrimônio estavam alocados no mercado de ativos pós-fixados indexados ao
fator de risco Selic/CDI. No quadro a seguir destacamos a distribuição das aplicações em
CDBs junto às instituições financeiras, bem como a classificação destas junto às agências de
crédito.

remodelagem dos processos internos, com o objetivo de estabelecer metas de crescimento
sustentável, com investimento em inteligência e tecnologia, elaboração de novos produtos e
melhoria no relacionamento com os clientes.
A Companhia apresentou, em 2013, um prejuízo de R$ 8,0 milhões e patrimônio líquido em
dezembro, de R$ 33.3 milhões. Apesar do prejuízo, a Companhia apresenta melhores índices
de liquidez e solvência, com o enquadramento da Companhia às regras de garantia de suas
provisões técnicas e de capital mínimo requerido, definidas pela SUSEP, encerrando o Plano
de Recuperação de Solvência existente no início deste exercício.
Todos os projetos estruturados e executados pela Previsul seguem os princípios de
responsabilidade social e ambiental e gestão sustentável dos negócios.
A Seguradora tem como prática a distribuição dos resultados obtidos, assegurando aos

Continua

Edificações entre 34 e 35 anos
Móveis, máquinas e utensílios em 10 anos
Equipamentos em 10 anos
Veículos em 5 anos
Equipamentos de informática em 5 anos

econômicos futuros associados ao item e que
o custo do item possam ser mensurados com
segurança. As depreciações foram calculadas
pelo método linear com base em taxas que
levam em consideração o prazo vida útil-
econômica dos bens, como segue:

NÃO HOUVE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES, PORTANTO, NÃO SE
APRESENTA UMA DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO ABRANGENTE
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CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2013 - (Em milhares de reais)

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL
CNPJ nº 92.751.213/0001-73 - NIRE n° 43300006123

Rua General Câmara nº 230, Centro Histórico - Porto Alegre/RS

Ratings das Instituições Financeiras
Rendim.

Instituições Financeiras 31/12/ Rendim. 31/12/ médio -%
2013 médio -% 2012 do CDI S&P  Fitch  Austin

Banco Mercantil do Brasil  S.A. 4.052 107,00 CDI 5.449 106,20 A- - -
Banco Daycoval  S.A 1.464 108,00 CDI 5.739 105,25 AA AA(bra) -
Banco do Estado do Rio Gran-
 de do Sul S.A. 6.200 100,17 CDI 5.950 100 AAA AA-(bra) AA-
Banco Indl. e Comercial  S.A - - 3.199 102 AA A+(bra) AA-
Paraná Banco  S.A. - - 815 103 AA A (bra) -
Banco Santander (Brasil)  S.A. - - 736 100,50 AAA AAA (bra) -
Caixa Econômica Federal 10.367 3,7576 - - AAA AAA(bra) -
Total 22.083 21.888
4.2. Risco de crédito - O risco de crédito pode ser definido como medida da perda potencial
advinda da alteração da capacidade de pagamento de contrapartes, nos casos em que a Previsul
é credora. Essa categoria também engloba vários tipos de riscos, como o de inadimplência, o
de degradação, o de garantia, o soberano e o de concentração. A Resolução CMN nº. 3.308/
06 estabelece critérios para o dimensionamento do grau de risco de crédito, assim como limites
de alocação de recursos por segmento e por classe de risco. A Previsul adota política de baixo
grau de exposição a risco de crédito, na medida em que opera, preponderantemente, com títulos
de emissão do Governo Federal e de Instituições Financeiras classificados na referida Resolução
como de baixo risco de crédito, na sua grande maioria. No caso dos títulos privados de crédito,
o controle de risco é realizado com base em ratings elaborados por, no mínimo, uma Agência
de Classificação de Risco de renome nacional ou internacional. 4.3. Riscos operacionais e
legais – sistema de controles internos - Os riscos operacionais podem ser definidos como
medidas das perdas potenciais advindas no caso dos sistemas, práticas e controles internos da
Sociedade não serem capazes de resistir às falhas humanas, de processos ou de equipamentos.
O risco legal, por sua vez, expressa a possibilidade de perda decorrente da violação de marco
legal ou regulatório, inclusive de contrapartes (crimes de “colarinho branco” e de “lavagem” de
dinheiro, por exemplo). Com vistas ao atendimento dos dispositivos estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados e buscando dar continuidade ao processo permanente de
aprimoramento das suas práticas de controles internos e de governança consagrados, a Previsul
vem executando Plano de Adequação com vistas ao constante aperfeiçoamento de seus sistemas
de Controles Internos. 4.4. Riscos de liquidez - É o risco da Seguradora não dispor de recursos
líquidos para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência do descasamento de
prazo ou de volume entre os recebimentos e os pagamentos previstos. A previsão de fluxo de
caixa é realizada na Companhia pelo Departamento Financeiro. Esse departamento monitora as
previsões contínuas das exigências de liquidez para assegurar que tenha caixa suficiente para
atender às necessidades operacionais.
5. Gerenciamento de riscos - 5.1. Riscos de Seguro - 5.1.1 Riscos inerentes - A Seguradora
define risco de seguro como aquele transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade
futura de que o evento de sinistro ocorra, havendo, por consequência da aleatoriedade, a incerteza
sobre o valor da indenização resultante do respectivo evento. Refere-se ao risco transferido do
detentor do contrato para o emitente que não seja um risco financeiro, em outras palavras, o
risco de seguro é um risco preexistente, transferido do segurado para a Seguradora. A definição
de Risco de Seguro refere-se ao risco que a Seguradora aceita do segurado e Gestão de
Riscos é o enfoque estruturado que alinha estratégia, processos, pessoal, tecnologia e
conhecimento, com o objetivo de avaliar e gerenciar essas incertezas. 5.1.2 Análise Qualitativa
- Objetivos, políticas e processos de gestão de riscos - A Seguradora atua junto ao mercado
com produtos do segmento de Pessoas Coletivo, operando os ramos Vida – 0993, Acidentes
Pessoais – 0982, Educacional – 0980, Desemprego/Perda de Renda – 0987, Eventos Aleatórios
– 0990 e Prestamista – 0977, com destaque para o ramo Vida – 0993 com aproximadamente 64%
dos prêmios anuais arrecadados. Além destes, existe uma operação residual nos seguros do
segmento de Pessoas Individual, nos ramos Acidentes Pessoais – 1381 e Vida – 1391. O
modelo de negócio da Companhia é visto como simples, onde seus produtos são constantemente
avaliados e, regra geral, tem apresentado taxas de sinistralidade dentro dos padrões de mercado.
No principal ramo de sua operação Vida – 0993, do segmento de Pessoas Coletivo, a Seguradora
trabalha basicamente com contratos de vigência anual. As políticas de subscrição de riscos são
definidas através de sua diretoria, cujas regras de aceitação são estabelecidas por tipo de
produto, considerando o risco proposto e um elenco de dados do proponente. As áreas de
aprovação e o departamento técnico são as responsáveis pelo monitoramento dos riscos de
subscrição, onde um dos instrumentos moderadores é o resseguro, cuja estratégia atual é a
retenção, pela Companhia, do limite de R$ 120mil, tendo contratos com o IRB-Brasil Re em
parceria com a SCOR Global Life U.S. Reinsurance Company, através de retrocessão.
Discriminação dos Resseguradores

Ressegurador Classe do Categoria de Prêmio de
Ressegurador Risco/Rating* Resseguro Cedido

IRB Brasil Resseguros Ressegurador Local A - 2.099
* O processo de rating do ressegurador foi apurado pela agência classificadora de riscos A.M.
Best.
Atualmente a Seguradora opera com 3 contratos de resseguro, sendo subdivididos da seguinte
forma e com as seguintes características:
Contratos Proporcionais

Modalidade Ramos de Prêmios Prêmios %
Ressegu- de Seguro Emitidos Cedidos em        Resse-

rador Resseguro Abrangidos Resseguro gurado
Vida-0993 e

Excedente 1391, Acidentes
   IRB Brasil de Pessoais -
  Resseguros Responsa- 0982 e 1381 e 78.946 1.994 2,70%

bilidade Prestamista -
0977

Contratos Não Proporcionais
Modalidade Ramos de Prêmios

Ressegu- de Seguro Cedidos em
rador Resseguro Abrangidos Prioridade Resseguro

Renda de Eventos
   IRB Brasil Excesso de Aleatórios - 0990
  Resseguros danos, por risco e Acidentes 50 9

Pessoais - 0982
Vida - 0993 e 1391,

   IRB Brasil Excesso de danos, Acidentes Pessoais -
  Resseguros por evento-Catástrofe 0982 e 1381 e 360 96

Prestamista - 0977

Tendo em vista a adoção das políticas de subscrição que observam a capacidade econômica da
Companhia, bem como os limites técnicos e a política adotada para resseguro, a Seguradora
possui, aproximadamente, 10% de participação dos segurados no contrato de resseguro de
Excedente de Responsabilidade. Periodicamente, a Companhia procede à análise de
recuperabilidade dos passivos de resseguro (redução ao valor recuperável), além de proceder
a um acompanhamento mensal deste parâmetro. Nas últimas análises efetuadas não se obteve
perda entre os valores previamente provisionados e os valores recuperados pelos ressegurados,
tal fato pode ser justificado pelas políticas adotadas para escolha dos resseguradores. Presente
a teoria da probabilidade para a precificação de seus prêmios, a Seguradora entende que o
principal risco atinente aos seus contratos está presente nos sinistros avisados, em situações
onde os pagamentos das indenizações resultantes desses eventos possam exceder ao valor
contábil de seus passivos atuariais. A aceitação de riscos pela Companhia é realizada em
conformidade com sua capacidade econômica, considerando os limites técnicos estabelecidos
para cada ramo de atuação, bem como em obediência à política de resseguro adotada para a
assunção de responsabilidades. A gestão de riscos considera a similaridade dos riscos
transferidos pelos seus contratos nos ramos em que opera, sendo que seus principais segmentos
estão estruturados da seguinte forma: • Seguros de Pessoas - ramos coletivos, concentrando
praticamente toda a operação. • Seguros de Pessoas – ramos individuais, com participação
residual. A Companhia observa os aspectos de treinamento de seus funcionários na área de
controles internos, e, em relação à sua estrutura de produção, procura monitorar a qualidade
dos negócios propostos pelos corretores e escritórios regionais, a fim de avaliar e melhorar o
seu desempenho. 5.1.3 Análise Quantitativa - Sobre os produtos: a) Seguros de Pessoas
- coletivos - A Companhia direciona sua operação nos seguros de pessoas coletivos, que
oferecem principalmente as coberturas de morte qualquer causa e morte por acidente,
concentradas nos ramos Vida – 0993 e Acidentes Pessoais – 0982, operando também com
ênfase no ramo de Eventos Aleatórios – 0990. Já em menor escala opera com os ramos Auxílio
Funeral – 0929, Prestamista – 0977, Educacional – 0980, Desemprego/Perda de Renda – 0987
e Doenças Graves/Terminal – 0984, os quais concentram pequena fatia frente aos anteriores,
onde todos estes ramos estão estruturados no modelo tradicional com característica mutualista.
b) Seguros de Pessoas - individuais - Atualmente a Companhia possui operação nos ramos
de Acidentes Pessoais – 1381 e Vida – 1391, onde concentrou aproximadamente 0,3% do total
da arrecadação de prêmios retidos dos últimos 12 meses (líquidos do DPVAT e da retrocessão),
o que demonstra ser uma operação residual. Concentração de Risco e Análise de
Sensibilidade: Em uma abordagem quantitativa segregada, os seguros de pessoas coletivos
responderam por 99,7% e dos prêmios retidos pela Seguradora em 2013. A carteira de seguros
de pessoas da Companhia conta com aproximadamente 400mil contratos em vigor. Para fins de
divulgar o parâmetro financeiro de receita com prêmios retidos, em 2013 a Seguradora arrecadou
R$ 91,8 milhões (excetuado o ramo DPVAT e a retrocessão, que não fazem parte desta análise),
e em 2012 havia arrecadado R$ 114,5 milhões neste parâmetro. Os valores dos prêmios retidos
em 2013 e 2012 se apresentaram da seguinte forma:
             Ramos Prêmios % Prêmios %

Retidos - 2013  Participação Retidos - 2012  Participação
Prestamista - 0977 1.971 2,15% 2.189 1,91%
Educacional - 0980 2.371 2,58% 2.168 1,89%
APC - 0982 16.194 17,63% 19.104 16,68%
Perda de Renda - 0987 1.201 1,31% 10.770 9,40%
REA - 0990 9.216 10,03% 5.280 4,61%
VG - 0993 58.407 63,60% 74.758 65,27%
Demais Ramos 2.482 2,70% 276 0,24%
Total 91.842 100,00% 114.545 100,00%

A concentração dos riscos em vigor pelas U.F. estão assim distribuídas:
      Estados 2013 2012

Prêmios Sinistros Prêmios(-) Prêmios Sinistros Prêmios(-)
Retidos Retidos Sinistros Retidos Retidos Sinistros

Ceará 196 (222) (26) 240 0 240
Bahia 1.188 (767) 421 955 (473) 482
Distrito Federal 2.715 (1.285) 1.430 2.879 (684) 2.195
Minas Gerais 3.220 (3.216) 4 2.496 (955) 1.541
Rio de Janeiro 13.706 (14.678) (972) 13.974 (6.849) 7.125
São Paulo 16.957 (12.299) 4.658 22.294 (8.668) 13.626
Paraná 15.345 (21.394) (6.049) 25.501 (13.900) 11.601
Santa Catarina 1.992 (2.665) (673) 2.675 (1.148) 1.527
Rio Grande Sul 36.523 2.581 39.104 43.531 (20.548) 22.983
Total 91.842 (53.945) 37.897 114.545 (53.225) 61.320
Diante dos números apresentados, denota-se que o Estado do Rio Grande do Sul em 2013
concentrou 39,7% da arrecadação, seguido do Estado de São Paulo com 18,5%. Estes dois
Estados juntos representaram 58,2% da arrecadação da seguradora do ano. Já no ano anterior,
o Estado do Rio Grande do Sul, concentrava 38% da arrecadação, seguido do Paraná com
22,26%. Análise de Sensibilidade - A Seguradora utiliza as seguintes premissas atuariais
para seus planos de seguros coletivos: - Base de dados composta por informações referentes
a um período concernente com as apólices com riscos em vigor; - Utilização de Tábuas
Biométricas aprovadas pela legislação, nas coberturas de morte não acidental; e - Observação
da sinistralidade estatística e avaliação atuarial do seu equilíbrio. Com o objetivo de analisarmos
a sensibilidade nos resultados da Companhia, frente à oscilação em algum de seus parâmetros
técnicos, optou-se em realizar o teste agravando as rubricas de sinistralidade, pois este é um
indicador relevante que pode trazer algum impacto nos Resultado e no Patrimônio Líquido
avaliado em 31/12/2013, uma vez que, pelas características de seus planos, os demais parâmetros
(tais como taxas de juros, índices de conversibilidade, inflação e excedente financeiro) não
demandam relevância no contexto da Companhia. Não incluímos no teste o segmento de planos
individuais, considerando possuir volumes insignificantes no contexto. Sendo assim, a evolução
das taxas de sinistralidade dos seguros coletivos seguem divulgadas abaixo:

Parâmetro de Sinistralidade*
Segmentos Observada Observada Observada
de Seguros em 2011 em 2012 em 2013

Planos Coletivos 47,9% 46,1% 56,80%
*Fonte: SES corresponde ao produto de Sinistro Retido por Prêmio Ganho.
Apesar de considerarmos que houve uma situação atípica em 2013, em relação ao aumento na
premissa de despesas com sinistros, a qual vai retornar aos patamares de normalidade em
2014, para fins do teste de sensibilidade aplicou-se um agravo de 5% nesta premissa de
despesa para planos coletivos, estressando este parâmetro, cujo reflexo no Resultado e no
Patrimônio Líquido (Contábil e Ajustado) da Companhia, em 31 de dezembro de 2013, líquido
dos efeitos tributários, segue demonstrado na tabela a seguir:
Premissas Efeito no Resultado Efeito no PLC Efeito no PLA

Com efeito Com efeito Com efeito
Normal do teste Normal do teste Normal do teste

Incremento de 5% nas
 despesas c/sinistros de
 Pessoas Coletivo (8.025) (9.654) 33.324 31.695 31.028 29.399
Conforme se observa acima, os indicadores contábeis testados com base nas premissas
consideradas no teste geraria um agravo de R$ 1,6 milhão no resultado da Companhia, refletindo,
consequentemente, numa redução de mesmo valor no PLC e no PLA, na data base de 31/12/
2013. Esta situação não geraria reflexos relevantes em seu indicador de solvência, uma vez que
a Companhia apresentou Capital Mínimo Requerido de R$ 28,79 milhões na data base, logo,
permaneceria com suficiência de capital em relação ao seu PLA. 5.2 Tabelas de
desenvolvimento de sinistro (bruto e líquido de resseguro) - Comportamento da
provisão de sinistros em anos posteriores aos anos de constituição - A tabela abaixo
mostra a movimentação das provisões para sinistros da Seguradora, denominada de tábua de
desenvolvimento de sinistros:
Pessoas – Coletivo (bruto)* Por R$ 1.000
Período 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
saldo anterior 7.000 6.146 6.995 3.547 12.212
retidos 44.009 46.886 45.624 52.526 58.446
exercício atual 27.000 26.204 23.776 27.092 26.412
exercícios anteriores 17.009 20.682 21.848 25.434 32.034
pagamentos 44.863 46.037 49.072 43.861 60.593
exercício atual 26.125 24.509 23.151 19.838 21.644
exercícios anteriores 18.738 21.528 25.921 24.023 38.949
saldo final 6.146 6.995 3.547 12.212 10.065
Pessoas – Coletivo (líquido)* por R$ 1.000
Período 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
saldo anterior 6.135 5.507 6.257 3.370 11.408
retidos 43.017 44.041 43.682 48.438 55.211
exercício atual 26.297 24.590 23.007 24.843 24.935
exercícios anteriores 16.720 19.451 20.675 23.595 30.276
pagamentos 43.645 43.291 46.569 40.400 56.795
exercício atual 25.465 23.249 22.396 18.299 20.220
exercícios anteriores 18.180 20.042 24.173 22.101 36.575
saldo final 5.507 6.257 3.370 11.408 9.824
  (*) Não incluem as prov. do DPVAT e retrocessão. Os saldos são líquidos de ajustes de
IBNER.
A tabela a seguir mostra o desenvolvimento de pagamentos de sinistros. O objetivo dessa tabela
é demonstrar a consistência da política de provisionamento de sinistros da Seguradora.
Pessoas – Coletivo (pagamentos brutos de resseguros)
Período 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Prov. período anterior 7.000 6.146 6.995 3.547 12.212
Pagamentos
Um ano mais tarde 5.006 6.249 7.448 5.809 13.023
Dois anos mais tarde 8.351 10.355 10.824 9.538
Três anos mais tarde 11.513 13.022 13.764
Quatro anos mais tarde 13.785 15.836
Cinco anos mais tarde 16.034
6. Teste de adequação do passivo – TAP - Em consonância com o IFRS4 e normativos
SUSEP, foi elaborado o teste de adequação do passivo - TAP da Companhia, instituído pela
Circular SUSEP n.º 457/2012, cuja abrangência está vinculada aos contratos dos planos de
seguros com riscos em vigor na data base de 31/12/2013. O resultado do TAP, avaliado a valor
presente na respectiva data base, tem como intuito constatar a necessidade ou não de se proceder
a garantias financeiras complementares às provisões constituídas, com vistas a garantir
plenamente os riscos em vigor com estas operações, ou manter os seus saldos da forma como
estão constituídos. Para a realização do TAP, a Seguradora agrupou os contratos de acordo
com as características e bases técnicas de seus planos, desconsiderando as operações do
ramo DPVAT, resultando 6 (seis) grupos, conforme abaixo: 1. Seguros - eventos ocorridos
PR*: Congrega todos os ramos de seguros, exceto o de Vida Individual, cujo evento gerador
da indenização já tenha ocorrido. 2. Seguros - eventos não ocorridos PR*: Congrega todos
os ramos de seguros, exceto o de Vida Individual, cujo evento gerador da indenização ainda não
tenha ocorrido e seja oriundo dos Prêmios Registrados. 3. Seguros - eventos não ocorridos
PF**: Congrega todos os ramos de seguros, exceto o de Vida Individual, cujo evento gerador
da indenização ainda não tenha ocorrido. 4. Vida Individual - eventos ocorridos PR*:
Congrega os ramos de Pessoas Individual 1381 e 1391, cujo evento gerador da indenização já
tenha ocorrido. 5. Vida Individual - eventos não ocorridos PR*: Congrega os ramos de
Pessoas Individual 1381 e 1391, cujo evento gerador da indenização ainda não tenha ocorrido.
6. Vida Individual - eventos não ocorridos PF**: Congrega os ramos de Pessoas Individual
1381 e 1391, cujo evento gerador da indenização ainda não tenha ocorrido e seja oriundo das
Projeções de Prêmios Futuros. * PR = Prêmios Registrados - **PF = Prêmios Futuros.
Critérios técnicos utilizados nas projeções dos fluxos - Para os grupos acima, foram
feitos até 8 (oito) fluxos de caixa, os quais estão estruturados em consonância com a Circular
SUSEP 457/2012 e conforme as características de cada grupo, seguindo a estrutura e premissas
descritas a seguir: Período utilizado nas projeções: o prazo entre a data inicial (riscos
vigentes na data base), e o final da vigência destes contratos (ou a data da sua renovação); Os
respectivos fluxos foram numerados de I a VIII, identificados conforme abaixo, os
quais são aplicados a partir do seguinte critério: Fluxos utilizados, conforme a
necessidade, especificamente para os grupos de Seguros e Vida Individual - Eventos
Ocorridos - Fluxo I: Sinistros a pagar de eventos já ocorridos + Despesas relacionadas; Fluxo
VII: Salvados e ressarcimentos; Fluxos utilizados, conforme a necessidade, especificamente
para os grupos de Seguros e Vida Individual - Eventos Não Ocorridos - Fluxo II: Sinistros
a pagar de eventos ainda não ocorridos + Despesas relacionadas; Fluxo III: Estimativa de
prêmios futuros que não estejam contidos na PPNG constituída na data base do teste; Fluxo V:
Despesas de comercialização incidentes sobre as estimativas de receitas com prêmios futuros,
constantes do Fluxo III, referentes a apólices vigentes, não considerando novas vendas; Fluxos
utilizados, conforme a necessidade, para todos os Grupos - Fluxo IV: Despesas
administrativas futuras, relacionadas a riscos cujas vigências tenham se iniciado até a data
base do TAP; Fluxo VI: Despesas com resgates, saldamentos, garantias e excedentes
financeiros; Fluxo VIII: Outras receitas/despesas não incluídas nos fluxos anteriores. Nos cálculos
das estimativas correntes dos diversos fluxos de caixa, foram adotadas as seguintes premissas
e bases técnicas: • Estatística de Sinistralidade: Para o fluxo II considerou-se as taxas de
sinistralidades observadas nas respectivas carteiras, cujo período de abrangência foi adequado
a cada situação. • Tábuas Biométricas: Considerou-se as taxas da tábua BR-EMS_Morte_2010
nos fluxos necessários dos Grupos de Vida Individual. • Taxa de Juros e índice de preços: A
taxa de juros livre de risco adotada neste trabalho foi a disponibilizada pela SUSEP ao mercado
segurador, por meio de seu site, cuja aplicação na Seguradora foi realizada em consonância
com o cupom do IPCA/IBGE, índice oficial de inflação do governo. • Custo de Aquisição
Diferido (DAC) e Ativos Intangíveis: Os custos de comissionamento e angariação são
diferidos e amortizados de acordo com a estimativa de permanência dos segurados nas apólices
ou então de acordo com o prazo de vigência das mesmas. A composição dos custos de aquisição
diferidos (DAC) está apresentada na tabela a seguir. Não houve ativo intangível diretamente
relacionado aos contratos de seguros do teste, apenas do DPVAT, razão pela qual não o
consideramos:
DAC Dez/2013
Seguros 652
Vida Individual 11
• Método de apuração: Do valor presente obtido em decorrência dos fluxos de caixa realizados
para cada um dos agrupamentos da Seguradora, foram subtraídos os saldos contábeis das
provisões técnicas, em conformidade com o disposto no § 1º do artigo 8º da Circular SUSEP
nº 457/2012, deduzida dos Custos de Aquisição Diferidos-DAC e dos Ativos Intangíveis
diretamente relacionados às respectivas provisões, se houver, gerando, a partir daí, os resultados

parciais para cada grupo. Após a apuração destes resultados parciais, considerando que o
objetivo maior do TAP está relacionado à solvência da Seguradora, fizemos a compensação dos
resultados de ambos, conforme previsto na Circular mencionada, reagrupando-os pelo critério
de similaridade técnica – “Grupos de Compensação”, cujo resultado consolidado, se positivo,
deverá ser reconhecido na PCC ou efetuando-se ajuste na própria provisão que o originou,
conforme o caso. A tabela a seguir demonstra os resultados obtidos no TAP da Companhia,
segregados por grupamento e, ao final, consolidados:
Resultados Parciais Obtidos nos fluxos de 31/12/2013:

VP Provisões DAC e/ou
                   Grupos Fluxos Técnicas em Ativos Resultados

de Caixa 31/12/2013 Intangíveis Parciais
1 - Seguros - Sinist. Ocorridos PR 37.290 39.878 - (2.588)
2 - Seguros - Sinist. ñ Ocorridos PR 766 2.720 652 (1.302)
3 - Seguros - Sinist. ñ Ocorridos PF (3.755) - - (3.755)
4 - Vida Indiv.- Sinist. Ocorridos PR - 30 - (30)
5 - Vida Indiv.- Sinist. ñ Ocorridos PR 29 62 11 (22)
6 - Vida Indiv.- Sinist. ñ Ocorridos PF 227 - - 227
TAP - Resultado Final de 31/12/2013:
GRUPOS DE COMPENSAÇÃO Resultados Finais
Sinistros Ocorridos (Seguros + V.I.) PR (2.618)
Sinistros Não Ocorridos (Seguros + V.I.) PR (1.324)
Sinistros Não Ocorridos (Seguros + V.I.) PF (3.528)
• Conclusão: O TAP final resultou em valor negativo para os três Grupos de Compensação da
tabela acima, indicando que as provisões técnicas constituídas na data base apresentaram
saldos superiores aos valores presentes necessários advindos dos respectivos testes, portanto
sem a necessidade de constituição de provisão complementar.
7. Aplicação inicial do CPC 43 - Divulgação das tábuas, taxas de carregamento e taxas
de juros dos principais produtos, percentuais de despesa de comercialização. - Os
principais produtos da Seguradora, os quais são responsáveis por aproximadamente 95% da
arrecadação total, são os ramos Vida – 0993, Acidentes Pessoais – 0982, Perda de Renda –
0987 e Eventos Aleatórios – 0990, conforme já divulgado, os quais, exatamente por serem
coletivos, não guardam uma taxa de carregamento fixa e, da mesma forma, não mantém um
percentual fixo para despesas de comercialização, pois tais parâmetros são aderentes às
condições de cada grupo segurado e respectivo estipulante. Na estrutura de custeio destes
planos, pelas suas características, não são consideradas taxas de juros, pois os mesmos são
precificados com base na observação de sua sinistralidade histórica, entretanto, no caso do
Ramo Vida – 0993, a precificação considera como referência mínima as taxas da Tábua de
mortalidade AT-1983M.
NOTA Nº 8 - TABELA DE DESENVOLVIMENTO EM RELAÇÃO ÀS PROVISÕES
CONSTITUÍDAS:

Exercício 2013 Exercício 2012
Total Resseguros Total Resseguros

1)Saldo do início do período 2.719 401 2.010 217
2)Total pago no período 3.403 329 4.772 620
2.1)Total provision. até o fecham. do
 exerc. anterior p/ações pagas no período 233 8 278 13
2.2)Quantidade de ações pagas no período 93 - 86 -
3)Novas constituições no período
 (soma 3.1+3.2+3.3+3.4) 5.346 594 6.054 811
3.1)Novas constituições referentes a citações
 do exercício base do quest. trimestral 1.398 60 420 8
3.2)Novas constitituições referentes a
 citações do exercício Nº1 394 4 795 187
3.3)Novas constituições referentes a
 citações do exercício Nº2 295 - 738 137
3.4)Novas constituições referentes a
 citações do exercício Nº3 3.259 530 4.101 479
3.5)Quantidade de ações referentes a novas
 constituições no período 150 - 180 -
4)Baixa da provisão por êxito 272 21 638 56
5)Alterações da provisão por alteração de
 estimativas ou probabilidades 260 100 160 52
6)Alteração da provisão por atualização
 monetária e Juros 608 336 225 101
7) Saldo final do período (soma das parcelas
 registradas nos itens 1+2+3+4+5+6=7) 4.738 881 2.719 401
9. Aplicações financeiras - As aplicações financeiras estão assim compostas:

31/12/2013
Sem Até 01 Entre 01

Títulos para negociação 31/12/2013 31/12/2012 Vencto ano e 02 anos
Títulos Públicos Federais - LFT 13.084 8.651 - - 13.084
Certific. de Depós. Bancários - CDB 22.083 21.888 - 22.083 -
Fundo de Investimento 13.078 - 13.078 - -
Fundo de Invest. - Seguradora Líder 28.928 25.400 28.928 - -
Outras Aplicações 36 28 36 - -
Total 77.209 55.967 42.042 22.083 13.084
10. Prêmios a receber - Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão direta e as
operações de retrocessão. A Companhia não efetua parcelamento de prêmios a receber. 10.1.
Prêmios a receber por ramo - A seguir, a abertura dos prêmios a receber por ramos nas datas
indicadas:

Redução Redução
Prêmios ao valor Prêmios ao valor
a receber recuperável a receber recuperável

Ramos 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2012
Acidentes Pessoais - Individual 27 (8) 3 -
Acidentes Pessoais - Coletivo 4.271 (2.649) 3.351 (133)
Desemprego/Perda de Renda 5.032 (4.987) 5.071 -
Renda de Eventos Aleatórios 1.429 (1.360) 1.368 (5)
Vida Individual 38 (10) 5 -
Vida em Grupo 5.175 (2.321) 5.232 (1.427)
Outros 962 (54) 258 (2)
Total 16.934 (11.389) 15.288 (1.567)
10.2. Prêmios a receber por vencimento - Os prêmios a receber por vencimento, nas datas
a seguir indicadas, estão distribuídos da seguinte forma:
AGING - Prêmios a receber 31/12/2013 31/12/2012
Vencidos entre 01 e 30 dias 1.486 2.345
Vencidos entre 31 e 60 dias 1.032 145
Vencidos entre 61 e 120 dias 8.421 6
Vencidos entre 121 e 180 dias 272 -
Vencidos entre 181 e 365 dias 661 1
Vencidos acima de 365 dias 1.141 1.547
A vencer entre 01 e 30 dias 3.127 2.876
A vencer entre 31 e 60 dias 523 8.124
A vencer entre 61 e 120 dias 258 244
A vencer entre 121 e 180 dias 8 -
A vencer entre 181 e 365 dias 5 -
Total 16.934 15.288
11. Títulos e créditos a receber - 11.1. Títulos e créditos a receber - curto prazo - Os
Títulos e Créditos a Receber estão demonstrados conforme abaixo: 11.1.1. Títulos e créditos
a receber
Créditos a receber 31/12/2013 31/12/2012
Aluguéis a receber 34 34
Dividendos 6 6
Títulos resgatáveis 0 47
Valores a receber- diretores/funcionários/fornecedores 46 315
Cond. Ed. Previdência do Sul 98 49
Caixa Capitalização Compra Títulos 176 0
Valores a receber- Consulfac pela compra de Imóveis 30 0
Valores a receber- Caixa Seguros Holding p/ compra de Imóveis 18.000 0
Outros créditos 3 22
Redução ao valor recuperável (71) 0
Total 18.322 473

Adiantamentos 31/12/2013 31/12/2012
Adiantamentos funcionários 0 573
Adiantamentos administrativos 11 11
Saldos bancários bloq. p/decisão judicial 289 238
Outros créditos 292 0
Total 592 822
Títulos e créditos a receber 18.914 1.295
11.1.2. Créditos tributários e previdenciários
Créditos tributários e previdenciários 31/12/2013 31/12/2012
Imposto de renda 2.012 128
Contribuição social 960 78
Imposto de renda - prejuízo fiscal 931 0
Contribuição social - prejuízo fiscal 559 0
Cofins 150 124
Iof 0 2
Total 4.612 332
Total títulos a receber - curto prazo 23.526 1.627
11.2. Títulos e créditos a receber - longo prazo - 11.2.1 Títulos e créditos a receber
Títulos e Créditos a receber 31/12/2013 31/12/2012
Crédito s/ a venda de investimento 0 7.943
Adiantamento p/aumento de capital 0 131
Dividendos 0 158
Créditos s/CDB’s Banco BVA 0 14.663
Outros títulos e créditos 41 40
Total 41 22.935
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17. Ramos de atuação - Os Principais Ramos de Atuação da Companhia são:
31/12/2013 31/12/2012

Índice Índice de Índice Índice de
Ramos Nome Prêmio de Sinis- Comissio- Prêmio de Sinis- Comissio-

Ganho tralidade namento Ganho tralidade namento
0993 Vida em Grupo 62.935 71,51% 20,55% 78.309 53,91% 18,24%
0981/0982 Acid. Pessoais 17.107 52,62% 27,98% 20.516 31,86% 29,82%
0990  Eventos Aleat. 8.649 -17,18% 6,66% 5.273 58,04% 14,72%
0588/0589 DPVAT 28.004 87,28% 1,43% 26.219 87,94% 1,47%
 - Demais Ramos 7.966 60,77% 20,47% 15.396 41,48% 14,96%
Total  124.661 65,63% 16,31% 145.713 55,76% 16,38%
18. Detalhamento das contas de resultado
I) Sinistro Ocorridos 31/12/2013 31/12/2012
Indenizações avisadas (52.327) (51.079)
Despesas com sinistros (1.434) (1.459)
Sinistros de consórcios e fundos (22.466) (20.838)
Recuperação de sinistros 365 28
Salvados e ressarcimentos - 17
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (5.949) (7.923)
Total (81.811) (81.254)

II) Custos de Aquisição 31/12/2013 31/12/2012
Comissões sobre prêmios (18.643) (22.274)
Recuperação de comissões - (23)
Outras despesas comercialização (1.233) (1.739)
Variação dos custos de aquisição diferidos (452) 174
Total (20.328) (23.862)
III) Outras receitas/despesas operacionais 31/12/2013 31/12/2012
Outras receitas com operações de seguros 686 35
Despesas com cobrança (478) (414)
Despesas com administração de apólices ou contratos (5.745) (12.030)
Redução ao valor recuperável para recebíveis (10.375) 525
Outras despesas com operações de seguros (1.235) (1.530)
Consórcio DPVAT (2.047) (967)
Despesa com provisões (21) -
Total (19.215) (14.381)
IV) Despesas administrativas 31/12/2013 31/12/2012
Administração (1.824) (1.008)
Pessoal (11.294) (11.262)
Serviços de terceiros (4.775) (6.160)
Localização e funcionamento (6.367) (5.120)
Publicidade e propaganda (754) (784)
Convênio DPVAT (1.155) (1.468)
Multas (416) (1.010)
Outras despesas administrativas (664) (737)
Total (27.249) (27.549)
V) Despesas com Tributos 31/12/2013 31/12/2012
Impostos federais - (5)
Impostos municipais (87) (84)
PIS (383) (661)
Cofins - (10)
Taxa SUSEP (728) (728)
Total (1.198) (1.488)

VI) Receitas/despesas financeiras 31/12/2013 31/12/2012
Resultado com títulos de renda fixa 2.426 3.502
Resultado com títulos de renda variável (111) 637
Receitas com fundo de investimento 597 -
Receitas com fundo de investimento Dpvat 2.163 2.200
Receitas com depósitos judiciais e fiscais 117 3.349
Despesas com operações de seguros (2.206) (2.271)
Despesas com impostos e contribuições (186) (379)
Despesas com empréstimos e financiamentos (1.449) (2.922)
Despesas financeiras de encargos sobre tributos (3.023) (350)
Outras receitas e despesas financeiras 319 2.846
Total (1.353) 6.612
VII) Resultado Patrimonial 31/12/2013 31/12/2012
Resultado com imóveis de renda 11 104
Outros investimentos - 2
Total 11 106
VIII) Ganhos ou perdas com ativos não correntes 31/12/2013 31/12/2012
Resultado na alienação de bens do ativo permanente 10.067 -
Resultado de outras operações (487) -
Redução ao valor recuperável (71) -
Total 9.509 -
Total (141.634) (141.816)

19. Imposto de renda e contribuição social
31/12/2013 31/12/2012

Descrição Contribuição Imposto Contribuição Imposto
Social de Renda Social de Renda

Resultado antes dos Trib. e após particip. (14.690) (14.690) 539 539
(+) Constituições de Provisões 12.962 12.962 201 201
(+) Outras Variações 2.550 2.550 (657) (656)
Lucro real antes das compensações 822 822 83 84
Compensação Prejuízo fiscal (247) (247) (25) (25)
Base de cálculo 575 575 58 59
Parcela isenta - (240) - (240)
Taxa nominal do tributo 15% 15,00% 15,00% 15,00%
Taxa adicional - 10,00% - 10,00%
Tributos Calculado a taxa nominal (86) (120) (9) (9)
Crédito Tributário (3.728) (3.726) - -
Ajuste Temporários Diferidos (13.155) (13.155) - -
Total dos ajustes a base de cálculo (16.883) (16.881) - -
Tributos sobre os ajustes 2.532 4.220 - -
PAT - Progr. de aliment. ao trabalhador - 2 - 1
Despesa/Receita Contabilizada 2.446 4.102 (9) (8)
Taxa Efetiva 15,00% 24,70% 15,00% 14,40%
20. Contingências passivas - A Companhia é parte em processos judiciais, envolvendo,
principalmente, contingências fiscais, previdenciárias, trabalhistas e relacionadas a sinistros
como segue:
20.1. Composição Depósitos judiciais Provisões judiciais

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Ações judiciais Sinistros 2.101 1.743 3.858 2.318
Ações judiciais Sinistros - Seguradora Líder - - 13.341 11.371
Ações judiciais trabalhistas 286 492 174 203
Ações judiciais fiscais 4.051 3.951 4.022 1.239
Ações judiciais benefícios 27 26 - -
Ações judiciais cíveis 8 - 20 -
Ações judiciais outros 39 36 - -
Total 6.512 6.248 21.415 15.131
20.2. Segregação em função da probabilidade de perda 31/12/2013

Remota Possível Provável Total
Sinistros 1.539 1.770 549 3.858
Sinistros - Seguradora Líder 2.445 7.433 3.463 13.341
Trabalhista 589 1.222 174 1.985
Fiscais 29 0 4.022 4.051
Benefícios 27 0 0 27
Cíveis 0 0 20 20
Outros 39 0 0 39
Total 4.668 10.425 8.228 23.321

31/12/2012
Remota Possível Provável Total

Sinistros 459 1.455 404 2.318
Sinistros - Seguradora Líder - - 11.371 11.371
Trabalhistas 248 - - 248
Fiscais 28 - 1.239 1.267
Benefícios 26 - - 26
Outros 36 - - 36
Total 797 1.455 13.014 15.266
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Depósitos judiciais e fiscais 31/12/2013 31/12/2012
Depósitos judiciais - sinistros 2.101 1.743
Depósitos judiciais e fiscais - encargos sociais 4.051 3.952
Depósitos judiciais e fiscais - benefícios 27 27
Depósitos judiciais  e fiscais - trabalhistas 287 492
Depósitos judiciais  e fiscais - cíveis 8 0
Outros depósitos 39 36
Total 6.513 6.250

Outros créditos a receber 31/12/2013 31/12/2012
Caução contratual 12 8
Ulbra recebíveis 1.081 1.081
Redução ao valor recuperável (1.081) (1.081)
Total 12 8
11.2.2 Créditos tributários e previdenciários
Créditos tributários e previdenciários 31/12/2013 31/12/2012
Ajustes Temporais – IRPJ 3.289 0
Ajustes Temporais – CSLL 1.973 0
Total 5.262 0

Total títulos a receber - longo prazo 11.828 29.193

11.3. Prejuízo fiscal - Os créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal de IRPJ e CSLL
foram contabilizados levando em consideração o histórico de rentabilidade e sua previsão de
realização, fundamentada por estudo técnico, tem como previsão de realização 100% em 2014.
Abaixo demonstramos o efeito no Resultado e Ativo do montante de tributos constituídos.

31/12/2013 31/12/2012
Prejuízo Fiscal Ativo Resultado Ativo Resultado
IRPJ 931 931 - -
CSLL 559 559 - -
11.4. Crédito Tributário - 11.4.1. Composição dos créditos tributários

31/12/2013
Contribuição Imposto Outros

Social de Renda Tributos
Curto Longo Curto Longo Curto
Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Total

Antecipações 115 - 366 - - 481
A compensar 845 - 1.646 - 150 2.641
Adições temporárias - 1.973 - 3.289 - 5.262
Prejuízos Fiscais 559 - 931 - - 1.490
Total 1.519 1.973 2.943 3.289 150 9.874

31/12/2012
Contribuição Imposto Outros

Social de Renda Tributos
Curto Longo Curto Longo Curto
Prazo Prazo Prazo Prazo Prazo Total

Antecipações 70 - 103 - - 173
A compensar 8 - 25 - 126 159
Total 78 - 128 - 126 332
11.4.2. Expectativa de efetiva realização
Ano de Diferenças
Realização Temporárias A Compensar Antecipações Total

Valor % Valor % Valor % Valor %
2014 - 0% 2.641 100% 481 100% 3.122 37%
2015 5.262 100% - 0% - 0% 5.262 63%
Total 5.262 100% 2.641 100% 481 100% 8.384 100%
11.4.3. Movimentação créditos tributários sobre as adições temporárias
 Contribuição Social Imposto de Renda Total

Saldo inicial - - -
Constituições s/ diferenças temporária 1.973 3.289 5.262
Realização s/ diferenças temporária - - -

Saldo Atual 1.973 3.289 5.262
Efeito no result. das constit. e realizações 1.973 3.289 5.262

12. Outros valores e bens - 12.1. Outros valores e bens - curto prazo - A conta outros
valores e bens registrados no Ativo Circulante esta composta da seguinte forma:
Outros valores e bens 31/12/2013 31/12/2012
Almoxarifado 98 73
Consórcio 1 23
Créditos s/sistemas 487 487
Total 586 583
12.2. Outros valores e bens - longo prazo - A conta outros valores e bens registrados no
Ativo Não Circulante esta composta da seguinte forma:
Outros valores e bens 31/12/2013 31/12/2012
Crédito ref aos CDBs Banco BVA 14.663 -
Crédito ref a alienação de imóveis 648 -
Outros 14 205
Total 15.325 205
O montante relativo aos títulos junto ao BVA totalizando R$ 14.663 foi objeto da operação ocorrida
na venda das ações da Companhia ao novo acionista, Caixa Seguros Participações do Sul Ltda,
conforme Contrato celebrado entre as partes e aguardam a transferência de titularidade, junto
ao Banco BVA, que encontra-se em liquidação extrajudicial, o que impede a transferência. A
entrada do recurso proveniente desta operação ocorreu no primeiro semestre de 2013 e encontra-
se registrado em outras obrigações, conforme demonstrado na nota explicativa nº 15.2.
13. Custo de aquisição - As comissões e os outros custos de aquisição são diferidos e
amortizados de acordo com o prazo de vigência das apólices ou com a estimativa de permanência
dos segurados e são refletidos no saldo da conta “Custos de Aquisição Diferido”. Os custos
de aquisição diferidos existentes em 31/12/2012, no valor de R$ 1.115 foram acrescidas em R$
2.623 e tiveram reversões de R$ 3.075 ao longo do período, perfazendo um saldo em 31/12/2013
de R$ 663 conforme abaixo:
Custo de Aquisição 31/12/2013 31/12/2012
0977 - Prestamista 72 66
0981/1381 - Acidentes Pessoais - Individual 11 3
0982 - Acidentes Pessoais - Coletivo 179 312
0990 - Renda de Eventos Aleatórios 20 41
0993 - Vida em Grupo 361 692
Outros 20 1
Total 663 1.115
14. Investimentos - O saldo de investimentos de R$ 1.026 é composto conforme segue:
Investimentos 31/12/2013 31/12/2012
Sociedade Garage Excelsior Ltda 405 405
Imóveis urbanos destinados à renda 212 21.251
Outros investimentos 409 12.492
Total 1.026 34.148
15. Detalhamento dos principais grupos de contas a pagar - 15.1. Obrigações a pagar
- curto prazo
Obrigações a pagar 31/12/2013 31/12/2012
Fornecedores 252 451
Dividendos, bonificações e juros sobre o capital próprio 1 4.479
Participações nos lucros a pagar 239 195
Honorários e remunerações a pagar 364 354
Parcelamentos de tributos 956 1.139
Arrendamentos a pagar 212 231
Serviços de terceiros 339 53
Caixa Capitalização compra títulos 9 -
Outras obrigações a pagar 601 1.341
Total 2.973 8.243
15.2. Outras contas a pagar - longo prazo
Outras contas a pagar 31/12/2013 31/12/2012
Parcelamentos de tributos 786 1.632
Arrendamentos a pagar 91 278
Adto transferência de ativo (CDBs Banco BVA) 14.663 -
Total 15.540 1.910
Os montantes relativos ao adiantamento para transferência de ativo (CDB Banco BVA) no valor
de R$ 14.663 representa o ingresso de recursos na operação ocorrida na venda das ações da
Companhia ao novo acionista, Caixa Seguros Participações do Sul Ltda., conforme Contrato
celebrado entre as partes e aguarda a transferência de titularidade do respectivo ativo, junto ao
Banco BVA, que encontra-se em liquidação extrajudicial, para a efetivação da baixa.
16. Depósitos de terceiros - Referem-se a valores recebidos de segurados e estipulantes
como arrecadação de prêmios de seguros. Em 31/12/2013 do total de R$ 2.639 de Depósitos
de Terceiros, estão em processo de identificação o montante de R$ 445. Abaixo demonstramos
o período de permanência dos valores nesta conta:

31/12/2013 31/12/2012
Cobrança Prêmios e Cobrança Prêmios e
antecipada emolumentos antecipada emolumentos
de prêmios recebidos Total de prêmios recebidos Total

De 01 a 30 dias 812 1.520 2.332 476 607 1.083
De 31 a 60 dias 10 - 10 12 4 16
De 61 a 120 dias 17 - 17 11 4 15
De 121 a 180 dias 10 - 10 8 2 10
De 181 a 365 dias 18 - 18 33 2 35
Superior a 365 dias 252 - 252 212 - 212
Total 1.119 1.520 2.639 752 619 1.371

20.3. Movimentação das ações judiciais relevantes - A movimentação das contingências
relevantes pode ser resumida como segue:

Saldo   Atualização Saldo
31/12/2012 Adições Reduções e juros 31/12/2013

Natureza Fiscal - Contingências 1.239 - - 2.783 4.022
21. Cobertura das provisões técnicas - Como garantia das Provisões Técnicas das
Operações de Seguros, encontram-se vinculados à SUSEP, em 31/12/2013, os seguintes bens
integrantes do Ativo:

31/12/2013 31/12/2012
Provisões Técnicas - Seguros 73.289 73.848
Exclusões:
Ativos de Resseguro 2.331 2.629
Provisões Retidas IRB 36 28
Depósitos Judiciais 1.758 1.558
Provisões dos Consórcios  DPVAT 28.916 25.391
Total das Exclusões: 33.041 29.606
Total a ser coberto 40.248 44.242
Ativos garantidores
Aplicações
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 13.068 8.647
CDB - Certificados de Depósitos Bancários 22.083 21.889
Imóveis (líquidos de depreciação) - 3.504
Fundo de Investimento 13.078 -
Total oferecido em cobertura de reservas 48.229 34.040
Suficiência/Insuficiência de ativos oferecidos em
 cobertura de Provisões Técnicas 7.981 (10.202)
22. Patrimônio líquido ajustado - PLA, margem de solvência e capital mínimo requerido

31/12/2013 31/12/2012
Patrimônio Líquido 33.324 41.531
(-) Particip. societárias em socied. financ. e não financ. - nacionais 654 655
(-) Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro 112 61
(-) Créditos Tributários 1.491 -
(-) Ativos intangíveis 39 32
(-) Imóveis de renda urbano que excedam 8% do total do ativo - 20.871
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 31.028 19.912
Margem de solvência (I) 24.872 28.188
0,20 prêmio retido anual médio - últimos 12 meses 23.924 28.188
0,33 sinistro retido anual médio - últimos 36 meses 24.872 23.810
Capital-base (II) 15.000 15.000
Capital adicional (III) 28.794 31.597
Capital adicional de subscrição - CAS 24.707 29.259
Capital adicional de risco de crédito 6.288 4.245
Benefício da diversificação (2.201) (1.907)
Soma do capital base com o capital adicional (IV) - 46.597
Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre (I) e (IV)) - 46.597
Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre (I) (II) e (III)) 28.794 -
Suficiência/Insuficiência de capital (PLA-CMR) 2.234 (26.685)
23. Empréstimos - Os passivos originados de empréstimos e financiamentos são reconhecidos
inicialmente ao valor justo, líquido de custos de transações incrementais diretamente atribuíveis
ao passivo financeiro.

   Empréstimos   Posição Dezembro/2013
Prazo/

Valor Condições Forma 31/12/
Data Emprest. Credor Financeiras Amortização 2013

07.03.12 3.000 Banco Estado do
 Rio Grande do Sul CDI + 0,45% a.m. 24 meses/mensal 384

31.05.12 1.000 Banco Mercantil
 do Brasil S.A CDI +1,50% a.m. 24meses/mensal 286

19.09.12 1.500 Banco Estado do
 Rio Grande do Sul CDI + 0,45% a.m. 24 meses/mensal 632

16.10.12 300 Banco Santander
 -Brasil S.A. 1,64% a.m. 24 meses/mensal 143

16.01.13 2.500 Banco Estado do
 Rio Grande do Sul CDI + 0,45% a.m. 24 meses/mensal 1.364

Total 2.809
24. Capital social - O Capital Social, subscrito e realizado, está representado por 4.991 ações
sendo, 4.349 ações Ordinárias Nominativas e 642 ações Preferenciais Nominativas, sem valor
nominal, pertencentes a acionistas residentes no país, conforme segue:

Ações ON               Ações PN
Acionista Quantidade Participação Quantidade Participação
Caixa Seguros Partic. do Sul Ltda 3.045 70,016% 450 70,093%
Consulfac Administradora e
 Participações Societárias Ltda 1.304 29,984% 192 29,907%
A portaria nº 5.688 de 09/01/2014 emitida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)
aprovou a transferência do controle acionário direto da Companhia para a Caixa Seguros
Participações do Sul Ltda.

25. Partes relacionadas - (a) Os saldos a receber e a pagar por transações com partes
relacionadas estão demonstrados  a seguir:
Ativo 31/12/2013 31/12/2012
-Consulfac - Administradora e Participações Societárias Ltda 15.311 7.943
-Administradores 291 731
-Caixa Seguradora S/A 32 -
-Caixa Capitalização S/A 176 -
-Caixa Seguros Holding S/A 18.000 -

33.810 8.674
Passivo 31/12/2013 31/12/2012
-Consulfac - Administradora e Participações Societárias Ltda. 14.663 -
-Nacional GPS - Rastreamento Veicular e Patrimonial Ltda. 1 -
-Caixa Seguradora S/A 28 -
-Caixa Capitalização S/A 8 -

14.700 -
Receitas Despesas

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Demonstração do Resultado
-Consulfac - Administradora e Participações
 Societárias 32.042 3.055 (31.919) -
-Nacional GPS - Rastreamento Veicular e
 Patrimonial Ltda - - (23) (36)
-Caixa Seguradora S/A 5.561 - (297) -
-Caixa Capitalização S/A 46 - (223) -
-Caixa Seguradora Especializ. em Saúde S/A - - (260) -
-Caixa Seguros Holding S/A 18.000 - (7.967) -

55.649 3.055 (40.689) (36)
(b) Transações com pessoal-chave da administração, remuneração paga ou a pagar por serviços
estão demonstrada a seguir:

31/12/2013 31/12/2012
-Honorários de diretoria e encargos (1.651) (1.239)

(1.651) (1.239)

PARECER  ATUARIAL

Aos
Administradores e Acionistas da Companhia de Seguros Previdência do Sul.
Porto Alegre - RS.
1. Realizada a Avaliação Atuarial da Cia. de Seguros Previdência do Sul, com data base 31/12/
2013, em conformidade com a Circular SUSEP nº 272/2004 e observando os demais normativos
aplicáveis à matéria, em especial as Resoluções CNSP nos. 281/2013 e 162/2006, no que
couber, e a Circular SUSEP nº 462/2013, foram examinadas suas carteiras de seguros quanto
à consistência das provisões técnicas constituídas e seu objetivo de garantia das operações e
compromissos assumidos.
2. Os cálculos e testes de consistência realizados nas provisões de prêmios acusaram
adequação, não demandando situações relevantes, assim como no Teste de Adequação do
Passivo – TAP, o qual não acusou necessidade de constituição da Provisão Complementar de
Cobertura (PCC). O ajuste aplicado na metodologia da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não
Avisados (IBNR) durante o exercício, refletiu em saldo consistente frente à cobertura dos riscos
a que se destina. A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) encontra-se constituída considerando
os processos administrativos e judiciais, contemplando valor de ajuste na Provisão de Sinistros
Ocorridos e Não Suficientemente Avisados – IBNER, cujo provisionamento vem demonstrando
evolução importante, entretanto, a Companhia vai buscar maior aderência junto ao segmento
judicial, mediante ajuste em sua metodologia de cálculo, amparada em estudo a ser concluído
pela área atuarial.
3. Ademais, não foram constatadas situações relevantes durante a elaboração da presente
Avaliação Atuarial, cujas provisões encontram-se analisadas de forma pormenorizada no
respectivo relatório. Os resultados advindos do Teste de Adequação do Passivo – TAP, realizado
em consonância com a Circular SUSEP nº 457/2012, não demandou necessidade de
provisionamento complementar.

Porto Alegre, 29 de janeiro de 2014.

Alexandre Turk de Almeida - MIBA nº 1034
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda
CNPJ nº 08.614.081/0001-21 – CIBA nº 102

Renato Wolf Pedroso
Diretor Responsável Técnico

Cia de Seguros Previdência do Sul
Continua
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