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ARC Previdência Privada
Relatório da administração

Prezados Senhores;

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias em vigor, a  ARC PREVIDÊNCIA
PRIVADA, entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos, com sede na Praça Ana Amélia,
9 - 8° andar - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ apresenta as autoridades competentes e aos participantes
de  seus  planos  previdenciários  o  Relatório  dos Auditores Independentes  e  as  demonstrações  contábeis
relativas ao primeiro semestre de 2014.

POLÍTICA DE REINVESTIMENTOS
Os  resultados  apurados  são  incorporados  ao  patrimônio  da  Entidade,  após  a

constituição da reserva de contingência de benefícios, quando aplicável.

NEGÓCIOS SOCIAIS
A Entidade focou o primeiro semestre na sua restruturação e na analise de seus planos

de previdência complementar, subentendo a aprovação da SUSEP novos planos previdência complementar
em regime de repetição simples.

PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA OS PERÍODOS FUTUROS 
Os  planos  e  ações  da  Administração  para  o  segundo  semestre  de  2014  é  o

aparelhamento e aprimoramento de seus controles internos, com a implantação de sistemas informatizados
de  última  geração,  visando  a  manutenção  das  despesas  administrativas  em  patamares  aceitáveis,  a
manutenção da qualidade da informação, aprimoramento/treinamento do quadro funcional e o fortalecimento
dos procedimentos de análise e controle de riscos, em busca do fortalecimento do patrimônio da Entidade.

A Entidade pretende focar a comercialização dos seus produtos por meios remotos, nos
termos da Resolução CNSP nº 294/2013.

DECLARAÇÃO  SOBRE  A  CAPACIDADE  FINANCEIRA  - De  acordo  com  as
disposições contidas na Circular  SUSEP nº 464, de 01.03.2013 declaramos a capacidade financeira e a
intenção da Entidade em manter até os vencimentos, os ativos financeiros classificados na categoria “Títulos
Mantidos até o Vencimento.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2014.

A Administração
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias 
 
 
Aos Administradores da 
ARC  Previdência Privada 
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da ARC Previdência Privada (“Entidade”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 30 de junho de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela mesma data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 

 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis 
intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 
 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis intermediárias com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e 
das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do 
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para  planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
 
Base para opinião com ressalva 
A Sociedade encontra-se em processo de revisão e aprimoramento do seu sistema de controles internos administrativos e 
operacionais, e, de conciliação dos saldos dos relatórios gerados com os respectivos saldos das rubricas contábeis, a 
saber: (I) Outros Créditos, Títulos e Créditos a Receber, Ativo Circulante; (II) Bens Móveis, Imobilizado, Ativo Não 
Circulante; e (III) Outros Débitos Operacionais, Débitos de Operações com Previdência Complementar, Passivo Circulante. 
Não pudemos nos satisfazer quando a adequação dos saldos destas rubricas por meio de outros procedimentos de 
auditoria. 
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Opinião com ressalva 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para opinião com ressalva, as 
demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da ARC Previdência Privada em 30 de junho de 2014, 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. 
 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2013 
Os valores correspondentes às demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2013 apresentados para fins comparativos 
foram anteriormente por nós auditados, de acordo com as normas de auditoria vigentes e emitido relatório em 06 de março 
de 2014, contendo parágrafo “Base para opinião com ressalva” de idêntico teor ao acima descrito. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2014. 
 
 
 
dns - Auditoria e Consultoria 
CRC/RJ nº 1.824 
 
 
 
Delson Nei Santana 
Contador CRC/RJ nº 050.301/O-4 
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30.06.2014 31.12.2013

Circulante 729.481,45       874.191,19       
Disponível 2.342,74           9.177,61           

Caixa e bancos 2.342,74           9.177,61           

Aplicações 34.906,18         39.018,76         
Créditos das operações com previdência complementar 1.060,00           720,00              

Valores a receber 1.060,00           720,00              

Títulos e créditos a receber 691.172,53       820.881,52       
Títulos e créditos a receber 9.640,99           29.858,60         

Créditos tributários e previdenciários 3.875,52           3.875,52           

Assistência financeiras a participantes 32.969,37         73.706,10         

Outros créditos 644.686,65       713.441,30       

Despesas antecipadas -                    4.393,30           

Ativo não circulante 4.011.912,69    4.089.433,88    
Realizável a longo prazo 197.860,29       188.232,74       

Aplicações 197.860,29       188.232,74       

Investimentos 3.513.719,57    3.563.450,99    
Imóveis destinados a renda 3.513.719,57    3.563.450,99    

Imobilizado 300.332,83       337.750,15       
Imóveis de uso 24.981,82         26.039,38         

Bens móveis 275.351,01       311.710,77       

Total do ativo 4.741.394,14    4.963.625,07    

A  T  I  V  O

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

Balanço patrimonial em 
(Em Reais)

ARC PREVIDÊNCIA PRIVADA
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30.06.2014 31.12.2013

Circulante 754.410,60       542.413,83       
Contas a pagar 63.994,81         84.272,82         

Obrigações a pagar 29.523,97         57.864,27         

Impostos e encargos sociais a recolher 24.739,63         17.786,46         

Encargos trabalhistas 2.993,44           2.993,44           

Impostos e contribuições 6.737,77           5.628,65           

Débitos de operações com previdência complementar 513.836,82       287.361,63       
Outros débitos operacionais 513.836,82       287.361,63       

Provisões técnicas- previdência complementar 176.578,97       170.779,38       
Planos bloqueados 161.209,83       155.990,27       

Planos não bloqueados 15.369,14         14.789,11         

Passivo não circulante 200.000,00       60.044,80         
Contas a pagar -                    -                    

Obrigações a pagar -                    -                    

Provisões técnicas- previdência complementar -                    44,80                
Planos não bloqueados -                    44,80                

Outros débitos 200.000,00       60.000,00         
Outras provisões 200.000,00       60.000,00         

Patrimjônio líquido 3.786.983,54    4.361.166,44    
Patrimônio social 12.122,99         12.122,99         

Reservas de reavaliação 259.990,40       265.741,81       

Reservas de retenção de superávits 334.902,00       334.902,00       

Ajustes com títulos e valores mobiliários (33.743,87)        (29.631,29)        

Superávits ou déficists acumulados 3.213.712,02    3.778.030,93    

Total do passivo 4.741.394,14    4.963.625,07    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis 

ARC PREVIDÊNCIA PRIVADA
Balanço patrimonial em 
(Em Reais)

P  A  S  S  I  V  O
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30.06.2013 30.06.2013

Rendas de contribuições e prêmios 2.130,00         -                  

( = ) Receitas de contribuições e prêmios de VGBL 2.130,00         -                  

Benefícios retidos 3.824,93         (1,98)               

Outras receitas e despesas operacionais (140.000,00)    -                  

Contribuições para cobertura de riscos -                  116,80            

Variação das provisões técnicas de prêmios 16,93              (63,89)             

 

( = ) Prêmios ganhos (134.028,14)    50,93              

Sinistros ocorridos 121,24            -                  

Despesas administrativas (362.312,99)    (395.576,91)    

Despesas com tributos (31.358,94)      (49.128,91)      

Resultado financeiro 34.598,40       (32.805,00)      

Resultado patrimonial (56.591,79)      (190.385,35)    

( = ) Resultado operacional (549.572,22)    (667.845,24)    

Ganhos ou perdas com ativos não correntes (20.498,10)      

( = ) Superávit (déficit) do período (570.070,32)    (667.845,24)    

ARC PREVIDÊNCIA PRIVADA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 2012
(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias



9

Patrimônio Ajustes Superávits
Retenção de títulos e ou déficits

social superávits mobiliários acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2012 12.122,99         276.706,23       334.902,00       26.911,47         5.079.921,07    5.730.563,76    

Reserva de reavaliação

Realização -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Titulos e valores mobiliários -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Resultado Líquido do Semestre -                    -                    -                    -                    (667.845,24)      (667.845,24)      

Saldos em 30 de junho de 2013 12.122,99         276.706,23       334.902,00       26.911,47         4.412.075,83    5.062.718,52    

Saldos em 31 de dezembro de 2013 12.122,99         265.741,81       334.902,00       (29.631,29)        3.778.030,93    4.361.166,44    

Reserva de reavaliação

Realização -                    (5.751,41)          -                    -                    5.751,41           -                    

Titulos e valores mobiliários -                    -                    -                    (4.112,58)          -                    (4.112,58)          

Resultado Líquido do Semestre -                    -                    -                    -                    (570.070,32)      (570.070,32)      

Saldos em 30 de junho de 2014 12.122,99         259.990,40       334.902,00       (33.743,87)        3.213.712,02    3.786.983,54    

ARC PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração das mutações do patrimômio líquido em 30 de junho de 2014 e 2013
(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Descrição
Reservas de

Total
Reavaliação
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30.06.2014 30.06.2013

Atividades operacionais

Superávit (déficit) do período (570.070,32)          (667.845,24)          

Ajuste para:

Depreciações e amortizações 54.650,64              50.128,56              

Outros ajustes (Baixa imobilizado por obsolescência) 32.498,10              

                       (Variação ao valor justo - aplicações em ações) (4.112,58)              

Variação nas contas patrimoniais

 Ativos financeiros (5.514,97)              52.489,54              

 Créditos das operações de previdência complementar (340,00)                 (58,40)                   

 Despesas antecipadas 4.393,30                (4.417,10)              

 Outros ativos 129.708,99            (19.264,39)            

 Impostos e contribuições 1.109,12                1.200,23                

 Outras passivos (21.387,13)            (31.804,32)            

 Débitos de operações com previdência complementar 226.475,19            -                        

 Provisões técnicas - previdência complementar 5.754,79                65,87                     

 Provisões Judiciais 140.000,00            -                        

Caixa gerado/ (consumido) nas operações (6.834,87)              (619.505,25)          

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais (6.834,87)              (619.505,25)          

Atividades de investimentos

 Pagamento pela compra de ativo permanente

 Imobilizado -                        (68.073,03)            

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento -                        (68.073,03)            

Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (6.834,87)              (687.578,28)          

Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (6.834,87)              (687.578,28)          

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 9.177,61                1.322.383,25         

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 2.342,74                634.804,97            

ARC - PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração dos fluxos de caixa em
(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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30.06.2014 30.06.2013

Resultado líquido do período (570.070,32)    (667.845,24)    

(+/-) Outros resultados abrangentes -                  -                  

Variação de reserva de reavaliação 5.751,41         -                  

Ganhos/perdas em planos previdência complementar ou conversão das

demonstrações contábeis para o exterior -                  -                  

Ajuste de avaliação patrimonial (4.112,58)        -                  

(+/-) resultados abrangentes de empresas investidas

(Quando reconhecidas pela equivalência patrimonial) -                  -                  

Resultado abrangente do período (568.431,49)    (667.845,24)    

ARC PREVIDÊNCIA PRIVADA
Demonstração do resultado abrangente em
(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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ARC - PREVIDÊNCIA PRIVADA 
Notas explicativas às demonstrações contábeis em 30 de junho de 2014 
 (Em Reais) 
 
 
  1 - Contexto operacional 

 
A Entidade é uma Entidade Aberta de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, autorizada 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em previdência em todo o território 
nacional. O endereço registrado da sede da Entidade é na Praça Ana Amélia, 9 - 8° andar - Centro - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ. Sua gestão é exercida por diretores eleitos dentre os associados 
controladores, oriundos do quadro de participantes. 
 
A Administração autorizou a emissão dessas demonstrações contábeis em 24 de agosto de 2014. 

 
 
  2 - Resumo das principais práticas contábeis 

 
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os exercícios apresentados 
nas demonstrações contábeis. 
 
 

a) Base de preparação 
 
Em consonância à Circular SUSEP n° 483/2014, as demonstrações contábeis foram preparadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações 
e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) quando referendados 
pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com o disposto no 
CPC 21 – Da Demonstração Intermediária, o qual requer a comparabilidade do balanço patrimonial 
com o correspondente do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, e as demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa, com as 
correspondentes demonstrações do semestre findo em 30 de junho de 2013, as quais tiveram 
quando aplicável suas rubricas reclassificadas para fins de comparabilidade com as demonstrações 
contábeis do período atual. 

 
 

b) Base para avaliação e moeda funcional 
 
A Moeda Funcional da Companhia é o Real; 
 
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais e foram elaboradas de acordo com o 
princípio do custo histórico, com exceção para: 
 

• Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e 
• Ativos financeiros não mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
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c) Das estimativas e julgamento 
 
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC requer o uso de 
certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração da 
Sociedade, no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior 
nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e 
estimativas são significativas para as demonstrações contábeis estão divulgadas na nota explicativa, 
a seguir: 
 

• Nota 11 - Provisões técnicas; e 
• Nota 12 - Outros débitos - provisões fiscais. 

 
 

d) Aplicações 
 
A Entidade determina a classificação de seus ativos financeiros através do reconhecimento inicial 
sobre as seguintes categorias: 1) Títulos Disponíveis para Negociação, mensurados a valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes e evidenciado no patrimônio líquido; e 2) Títulos Mantidos até 
o Vencimento, mensurados a valor justo por meio do resultado. 
 

• Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado 
No reconhecimento inicial, uma aplicação é classificada pelo valor justo por meio do resultado, 
caso seja classificada como mantida para negociação, e, seja designada como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do 
resultado se a Entidade 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. 
As mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado. 

 

• Disponíveis para negociação 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos, que não são 
classificados em nenhuma das categorias anteriores. Esses ativos financeiros são registrados 
pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são 
reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. 

 

• Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
Caso a Administração tenha intensão e a capacidade de manter títulos de dívida até o 
vencimento, então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os 
investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável. 

 

• Determinação do valor justo 
O valor das aplicações em títulos de renda variável foi obtido a partir dos valores das ações 
divulgadas pela BOVESPA. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seu valor justo obtido através 
de informações divulgadas pela instituição financeira custodiante desses títulos. 

 

• Redução ao valor recuperável (impairment) 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado tem seu valor 
recuperável avaliado sempre que apresente indícios  de perda. Um  ativo tem  perda no seu  valor  
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recuperável se há evidência que um evento de perda ocorreu  após  o reconhecimento inicial do 
ativo, com efeito negativo nos fluxos de caixa, tais como: desvalorização significativa e prolongada 
de instrumentos financeiros, reconhecida publicamente pelo mercado, tendências históricas da 
probabilidade de inadimplência do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos. As 
perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente 

 
 
e) Redução ao valor recuperável - ativos não financeiros 

 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revisto no mínimo semestralmente para apurar 
se há indicação de perda no valor recuperável. A redução do valor recuperável de ativos (impairment) 
é determinada quando  o  valor contábil  residual  exceder o valor de  recuperação, que  será  o maior 
valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos  
fluxos  de caixa futuros  estimados  em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa; 

 
 
f) Créditos das operações com previdência complementar - valores a receber 

 
Reconhecidos na rubrica: (i) Consignação de Órgãos Averbadores quando da emissão dos 
certificados e/ou ocorrência do risco, o que ocorrer primeiro, e (ii) Riscos Vigentes não Recebidos, os 
valores pertinentes ao montante das contribuições mensais não recebidas até o mês seguinte ao da 
emissão, permanecendo nesta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, quando então é constituída provisão 
equivalente a 100% para risco de crédito sobre prêmios a receber (Redução ao Valor Recuperável). 

 
 
g) Títulos e Créditos a Receber - Assistência Financeira a Participantes 

 
Os rendimentos pré-fixados de competência de períodos futuros são registrados em conjunto com o 
valor principal das operações e demonstrados como redução dos ativos correspondentes na rubrica 
“Receitas a Apropriar”, e reconhecidos mensalmente no resultado do período em função da fluência 
dos prazos contratuais. Foi reconhecida a Redução ao Valor Recuperável com base em 
levantamento dos contratos que apresentem duas ou mais parcelas vencidas, os quais foram 
considerados integralmente vencidos, em observância à cláusula contratual, no montante de R$ 
314.709,74 (R$ 314.709,74 em 31.12.2013). 

 
 
h) Investimentos 

 
Os investimentos compreendem os imóveis urbanos destinados a renda, demonstrado ao custo 
histórico, deduzido por depreciação acumulada e perdas de redução de valor recuperável acumulada, 
quando aplicável. A depreciação é reconhecida no resultado pelo método linear a taxa de 4% a.a. 

 
 
i) Imobilizado 

 
O   ativo   imobilizado   de  uso  próprio  compreende:  imóveis,  equipamentos,  móveis,  máquinas  e  
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utensílios, veículos e outros bens, demonstrados ao custo histórico, deduzido por depreciação 
acumulada, quando calculada, e perdas de redução de valor recuperável acumulada, quando 
aplicável. A depreciação é reconhecida no resultado pelo método linear a taxa anual 4% sobre os 
bens imóveis e 10% sobre os bens móveis. 

 
 
j) Impairment de ativos não financeiros 

 
Os valores dos ativos não financeiros, exceto créditos tributários, são revistos no mínimo 
semestralmente para determinar se há alguma indicação de perda considerada permanente, que é 
reconhecida no resultado do período se o valor contábil de um ativo exceder seu valor recuperável. 

 
 
k) Provisões técnicas 

 
  I - Previdência complementar aberta 

Provisão de sinistros a liquidar (PSL) - constituída mensalmente em conformidade com a Nota 
Técnica Atuarial (NTA); 
 

Provisão para despesas relacionadas (PDR) - constituída para cobrir despesas decorrentes de 
pagamento de benefícios futuros em função de eventos ocorridos e a ocorrer, calculada com 
base na formulação constante na Nota Técnica Atuarial (NTA); 
 

Provisão de oscilação de riscos (OPT) - tem como objetivo reduzir o risco de eventuais 
oscilações no volume de sinistros nos contratos, calculada com base em Nota Técnica Atuarial 
(NTA);  
 

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) - constituída mensalmente em 
conformidade com a Nota Técnica Atuarial (NTA); 
 

Provisão de prêmios não ganhos (PPNG) - constituída mensalmente em conformidade com a 
Nota Técnica Atuarial (NTA); 
 

Provisão de resgates e outros valores a regularizar (PVR) - constituída mensalmente em 
conformidade com a Nota Técnica Atuarial (NTA); 

 
 II - Teste de adequação de passivo (TAP) 

Este teste foi elaborado em atendimento à Circular SUSEP n° 457/2012. 
 

O Teste de Avaliação de Passivos - AP avaliou na data base de 30/06/2014, as obrigações dos 
contratos de previdência complementar aberta em cumprimento ao disposto na Circular Susep 
n° 457/2012. O TAP foi realizado com prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos 
estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em dados atualizados e 
informações fidedignas fornecidas pela Entidade de onde podemos indicar que a EAPC não tem, 
pelas suas operações de Previdência Principal a necessidade de constituição suplementar de 
provisões, em função do TAP. 

 
III - Análise de sensibilidade 

Em atendimento a Circular SUSEP nº 483/2014, foram utilizados para o teste de sensibilidade o 
aumento  e  a  redução  de  dois  pontos  percentuais na probabilidade de morte, e um e meio na  
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taxa de juros. Através dos cenários observados, conclui-se que alterações menos favoráveis, 
nas variáveis citadas, não impactarão na Entidade, considerando a comercialização apenas de 
produtos estruturados no regime financeiro de repartição simples e que as vidas remanescentes 
em planos de capitalização não apresentam mais pagamentos de contribuições ou recebimentos 
de rendas, sendo apenas saldos a quitar. 

 
 
l) Passivos contingentes 

 
São constituídos por processos administrativos fiscais, não relacionados a benefícios, avaliados 
pelos assessores jurídicos como de perda provável, e, reconhecidos pelos respectivos valores 
originais. 
 
 

m) Provisões Trabalhistas 
 
Constituída pelas provisões para férias e décimo terceiro salários, calculadas e reconhecidas com 
base nos vencimentos vigentes à época, demonstrando as obrigações decorrentes dos direitos 
adquiridos pelos empregados, acrescido dos respectivos encargos sociais. 

 
 
n) Resultado 

 
O resultado é apurado pelo regime de competência. 
 
As contribuições para planos de previdência complementar são reconhecidas como Rendas de 
Contribuições e Prêmios e/ou Contribuições para Cobertura de Riscos, quando da emissão dos 
certificados e/ou ocorrência do risco, o que ocorrer primeiro. 
 
Os direitos dos participantes são refletidos mediante a constituição de provisões técnicas em 
contrapartida do resultado do período. 

 
 
o) Outros Ativos e Passivos 

 
Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, incluindo quando aplicável, os rendimentos e/ou encargos correspondentes, calculados a 
índices ou taxas oficiais e ou contratados, bem como, os efeitos de ajuste a valor justo. Os valores 
realizáveis ou exigíveis no curso do período subsequente estão classificados como Ativos ou 
Passivos Circulantes. 

 
 
  3) Gerenciamento de risco 

 
a) Introdução 
 
A  Entidade  aborda  o  gerenciamento   de   riscos   de  modo  integrado,  proporcionando  unicidade  às 
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políticas, processos, critérios e metodologias de controle de riscos, centralizado na Diretoria 
Executiva, aprovado pelo Conselho Deliberativo, os principais riscos são: 

 
 
b) Risco de subscrição 

 
Oriundo de uma situação econômica adversa que contraria as expectativas da Entidade no momento 
da elaboração de sua política de subscrição no que se refere às incertezas existentes, tanto na 
definição da tábua biométrica e da taxa de juros, quanto na constituição de provisões técnicas. A 
Entidade avalia o risco de subscrição em três etapas: aceitação (quais riscos são aceitáveis); 
adequação (precificação conforme os termos e condições da proposta) e monitoramento 
(acompanhamento das decisões para mantê-las atualizadas e revisadas). Exercido sob a 
responsabilidade do Diretor Social e Administrativo. 

 
 
c) Risco de Crédito 

 
O gerenciamento de risco de crédito é um processo contínuo e evolutivo de aferição dos 
instrumentos e procedimentos vigentes, exigindo disciplina e controle nas análises das operações 
efetuadas, preservando a integridade e a independência dos processos. Exercido sob a 
responsabilidade do Diretor Financeiro. 

 
 
d) Risco de Mercado 

 
É acompanhado, aferido e gerenciado. O perfil de exposição a risco de mercado da Entidade é 
conservador, sendo as diretrizes monitoradas de maneira independente. Avaliado sob a 
responsabilidade do Diretor Social e Administrativo. 

 
 
e) Risco de Liquidez 

 
A política de liquidez define, não apenas, mas também, em que tipo de instrumentos financeiros os 
recursos devem permanecer aplicados, e define ainda a estratégia de atuação a ser acionada em 
caso de necessidade. O gerenciamento do risco de liquidez contempla o acompanhamento periódico 
da composição dos recursos disponíveis, o cumprimento do nível mínimo de liquidez, e do plano de 
contingência para situações criticas. Exercida sob a responsabilidade da Diretoria. 

 
 
f) Risco operacional 

 
Consiste na possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de falhas, deficiências ou 
inadequações de processos internos, pessoas ou sistemas, ou de eventos externos. O 
gerenciamento do risco operacional é imprescindível para a geração de valor agregado. O controle 
desse risco é realizado por meio da identificação, mensuração, mitigação e acompanhamento 
permanente pela administração da Entidade. 
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  4 - Aplicações 

 
Resumo da classificação das aplicações financeiras. 

Valores de mercado em 30.06.2014 Valores Resultado não  Percentual Parâmetro 
Categoria 

Faixas de vencimento de realizado (perda) ganho por   
Natureza dos títulos Sem vencimento Acima 360 dias custo no período categoria utilizado 

Para negociação         
Renda variável  34.906,18 0,00 9.215,38 (4.112,58) 15,00%   
Ações 34.906,18 0,00 9.215,38 (4.112,58) 15,00% Bovespa 
Mantidos até o vencimento          
Renda fixa - públicos 0,00 197.860,29 183.856,00 0,00 85,00%   
LFT 0,00 197.860,29 183.856,00 0,00 85,00% Custo + Rendimentos 

Montante 34.906,18 197.860,24 193.071,38 (4.112,58) 100,00%   
Valores de mercado em 31.12.2013 Valores Resultado não  Percentual Parâmetro 

Categoria 
Faixas de vencimento de realizado (perda) ganho por   

Natureza dos títulos Sem vencimento Acima 360 dias custo no período categoria utilizado 
Para negociação         
Renda variável  39.018,76 0,00 9.215,38 (56.542,76) 17,17%   
Ações 39.018,76 0,00 9.215,38 (56.542,76) 17,17% Bovespa 
Mantidos até o vencimento          
Renda fixa - públicos 0,00 188.232,74 183.856,00 0,00 82,83%   
LFT 0,00 188.232,74 183.856,00 0,00 82,83% Custo + Rendimentos 

Montante 39.018,76 188.232,74 193.071,38 (56.542,76) 100%   

 
 
  5 - Créditos das operações com previdência complementar 

 
Representa o montante das mensalidades de planos previdenciários pendente de recebimento, 
registrados pelos respectivos valores originais R$ 1.060,00 (R$ 720,00 em 31.12.2013). 

 
 
  6 - Outros créditos 

 
Representado pelas rubricas a seguir: 
Composição em: 30.06.2014 31.12.2013 
Outros Créditos 644.686,65 713.441,30 
Adiantamentos funcionários 0,00 1.681,29 
Adiantamentos administrativos 38.421,25 80.526,50 
  Outros 38.421,25 80.526,50 

Outros créditos 606.265,40 631.233,51 
  Clube recreativo - Clubarc 601.318,65 606.656,14 

  Outros 4.946,75 24.577,37 

 
 
  7 - Investimentos 

 
Constituído pelas rubricas, a saber: 

30.06.2014 Depreciação 31.12.2013 Depreciação 
DISCRIMINAÇÃO 

Custo Acumulada Custo Acumulada 
Investimentos 4.267.298,93 (753.579,36) 4.267.298,93 (703.847,94) 
Imóveis Destinados a Renda 4.267.298,93 (753.579,36) 4.267.298,93 (703.847,94) 
Terrenos Urbanos 124.047,44 0,00 124.047,44 0,00 
Edificações Urbanas 4.143.251,49 (753.579,36) 4.143.251,49 (703.847,94) 

 
 
 



 
 

1 9  
 
 
 
 
 
  8 - Imobilizado 

 
Constituído pelas rubricas, a saber: 

30.06.2014 Depreciação 31.12.2013 Depreciação 
DISCRIMINAÇÃO 

Custo Acumulada Custo Acumulada 
Imobilizado 365.633,27 (64.656,83) 398.131,37 (60.381,22) 
Imóveis de Uso Próprio 59.000,00 (34.018,18) 59.000,00 (32.960,62) 
Edificações Urbanas 59.000,00 (34.018,18) 59.000,00 (32.960,62) 
Bens Móveis 306.633,27 (30.638,65) 339.131,37 (27.420,60) 
Equipamentos 54.964,76 0,00 66.964,76 0,00 
Móveis, Máquinas e Utensílios 232.667,51 (12.281,26) 232.667,51 (8.419,60) 
Veículos 19.001,00 (19.001,00) 19.001,00 (19.001,00) 
Outros Bens 0,00 0,00 20.498,10 0,00 

 
 
  9 - Obrigações a pagar 

 
Saldo representado pelas rubricas, a saber: 
Composição em: 30.06.2014 31.12.2013 
Passivo circulante 29.523,97 57.864,27 
Fornecedores 21.185,69 50.617,91 
Honorários, remunerações e gratificações  1.091,92 0,00 
Pagamentos a efetuar 7.197,58 7.197,58 
Outras obrigações a pagar 48,78 48,78 

 
 
10 - Débitos das operações com previdência complementar 

 
Saldo relativo a créditos efetuados em nossa conta corrente, pendentes de regularização R$ 
513.836,82 (R$ 287.361,63 em 31.12.2013). 

 
 
11 - Provisões técnicas 

 
a) Cálculo 

 
Elaborado sob a responsabilidade de consultores atuariais externos contratados pela Entidade, com 
base nas notas técnicas atuariais que deram origem aos planos de benefícios e com observância às 
normas legais vigentes, apresentando a seguinte composição em: 
Movimentação das provisões técnicas 30.06.2014 30.06.2014 Reversão Constituição Remuneração 31.12.2013 
Passivo circulante 176.578,97 176.578,97 -    4.009,53 91,23 9.717,89 170.779,38 
Planos bloqueados 161.209,83 161.209,83 -    3.666,19 0,00 8.885,75 155.990,27 
Provisão de sinistros a liquidar 161.209,83 161.209,83 -    3.666,19 0,00 8.885,75 155.990,27 
Planos não bloqueados 15.369,14 15.369,14 -       343,34 91,23 832,14 14.789,11 
Provisão de sinistros a liquidar 5.347,19 5.347,19 -       343,34 0,00 516,46 5.174,07 

Provisão de prêmios não ganhos 169,38 169,38 0,00 25,76 0,00 143,62 
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados IBNR 99,20 99,20 0,00 63,36 0,00 35,84 
Provisão para despesas relacionadas - PDR 3,39 3,39 0,00 2,11 0,00 1,28 
Provisão de resgates e outros valores a regularizar 9.749,98 9.749,98 0,00 0,00 315,68 9.434,30 
Passivo não circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 
Planos não bloqueados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 
Provisão de oscilação de riscos - OPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 
Total das provisões técnicas 176.578,97 176.578,97 -    4.009,53 91,23 9.717,89 170.824,18 
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b) Cobertura 
 

A Entidade ofereceu em garantia de cobertura de suas provisões técnicas os seguintes bens e 
valores: 
Cobertura 30.06.2014 31.12.2013 
- Títulos de renda fixa - públicos 197.860,29 188.232,74 
Totais 197.860,29 188.232,74 

 
 
12 - Outros débitos 

 
a) Provisões fiscais 

 
Nesta rubrica estão contempladas as ações fiscais administrativas onde a Entidade figura no polo 
passivo, as quais estão sendo contestadas. O desfecho dessas ações encontra-se indefinido, 
pendente de recursos processuais. 
Não circulante 
Provisões fiscais 30.06.2014 31.12.2013 
No início do período 60.000,00 0,00 
- Provisões adicionais 140.000,00 60.000,00 
- Montantes utilizados (baixas) 0,00 0,00 
- Montantes não utilizados (reversão) 0,00 0,00 
- Encargos financeiros 0,00 0,00 
No final do período 200.000,00 60.000,00 

Provisões fiscais 
30/06/2014 31/12/2013 

Valor Valor Probabilidade 
Quantidade 

Reclamado Provisão 
Quantidade 

Reclamado Provisão 
Perda provável 4 200.000,00 200.000,00 3 60.000,00 60.000,00 

Total 4 200.000,00 200.000,00 3 60.000,00 60.000,00 

 
 
13 - Patrimônio líquido ajustado - PLA e Capital mínimo requerido - CMR 

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

Descrição 30.06.2014 31.12.2013 
Patrimônio líquido 3.786.983,54 4.361.166,44 
Despesas antecipadas 0,00 4.393,30 
Imóveis de renda urbanos que excedam 14% (2014) 8% (2013) do total do ativo 2.849.924,40 3.166.360,98 
Patrimônio líquido ajustado – PLA 937.059,14 1.190.412,16 
Capital base 0,00 0,00 
Parcela de capital adicional - risco de crédito 76.138,17 88.405,62 
Parcela de capital adicional - risco de subscrição 51.824,19 311,45 
Parcela de capital adicional - risco operacional 141,34 1,85 
Capital de risco total  128.103,70 88.718,92 
Capital mínimo requerido – CMR 128.103,70 88.718,92 
Solvência 808.955,44 1.101.693,24 

 
 
14 - Detalhamento das contas da demonstração do resultado 

 
Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 
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Exercício 30.06.2014 30.06.2013 
Benefícios retidos 3.824,93 (1,98) 
Despesas com benefícios administrativos 3.824,93 (1,98) 
Sinistros ocorridos 121,24 0,00 
Administrativos 121,24 0,00 
Outras receitas e despesas operacionais  (140.000,00) 0,00 
Despesas com provisões contingenciais (140.000,00) 0,00 
Despesas administrativas (362.312,99) (395.576,91) 
Pessoal próprio (143.283,10) (188.441,83) 
Serviços de terceiros (164.984,01) (158.156,35) 
Localização e funcionamento (42.174,09) (26.979,63) 
Donativos e contribuições (8.888,00) (1.837,00) 
Outras despesas administrativas (3.073,79) (20.162,10) 
Despesas com tributos (31.358,94) (49.128,91) 
Contribuições (4.243,60) (4.786,79) 
Taxa de fiscalização (27.115,34) (44.342,12) 
Receitas financeiras 56.887,13 70.826,84 
Títulos de renda fixa – privados 25,83 3.114,01 
Títulos de renda fixa – públicos 9.627,55 0,00 
Títulos de renda variável 1.713,75 67.712,83 
Receitas com empréstimos 44.143,16 0,00 
Outras receitas financeiras 1.376,84 0,00 
Despesas financeiras (22.288,73) (103.631,84) 
Títulos de renda variável (9.000,00) (62.509,33) 
Provisões técnicas (9.717,89) 0,00 
Outras (3.570,84) (41.122,51) 
Receitas e despesas patrimoniais (56.591,79) (190.385,35) 
Receitas com imóveis de renda 29.511,05 34.064,40 
Despesas com imóveis destinados a renda ou venda (86.102,84) (224.449,75) 
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