
 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

INTERMEDIÁRIAS EM  

30 DE JUNHO DE 2014 

 



 
ANGELUS SEGUROS S.A 
CNPJ 18.133.809/0001-57 

Curitiba - PR 
 

 

Senhores Acionistas, apresentamos as Demonstrações Financeiras da 

empresa Angelus Seguros S.A, compreendendo o período de 01 de janeiro de 

2014 até 30 de junho de 2014, acompanhadas do relatório dos auditores 

independentes. 

Descrição dos negócios: 

A Sociedade tem por objeto a operação em seguros do ramo pessoas em 
qualquer uma de suas modalidades ou formas. Até a presente data não ofertou 
produtos ao mercado. No entanto, a empresa participa do Consórcio DPVAT, o 
que lhe concede direitos de recebimento de dividendos, devidamente 
contabilizados nos moldes da Lei. Também a contabilização da parcela de 
resultados que lhe cabe do Consórcio. 

Comentários sobre a conjuntura atual: 

A Sociedade está atenta a todas as normas emanadas pela SUSEP, bem como 

suas alterações. Cumpre, irrestritamente, todas as obrigações a ela vinculadas, 

por força de Lei ou norma. Busca neste momento, a criação de produtos 

específicos para a devida aprovação do órgão fiscalizador e então início de 

comercialização de seus produtos. 

Recursos humanos, Investimentos e Expectativas: 

Pela pouca atividade, a empresa não apresenta estrutura funcional completa, 

não possuindo, neste momento, quadro de pessoal completo ou mesmo 

despesas operacionais de grande monta. Seu capital está aplicado em título 

CDB, lhe devolvendo rendimentos a taxa pré-fixada. A empresa opera com o 

mínimo de pessoal necessário, pois somente participa do consórcio DPVAT. 

Direito dos Acionistas:  

Os Acionistas têm todos os direitos previstos em Lei. Os atuais Acionistas 

declaram conhecer todas as condições operacionais e patrimoniais da 

empresa. 

Agradecimentos: 



Agradecemos a SUSEP, bem como toda equipe técnica de assessoria, pelo 

atendimento prestado a nossa empresa. 

 

Curitiba, 10 de Julho de 2014. 

A Diretoria 



ATIVO 30/06/2014 30/06/2013 PASSIVO 30/06/2014 30/06/2013

CIRCULANTE 14.257 3.444 CIRCULANTE 10.594           17                      

DISPONÍVEL 12 -                     CONTAS A PAGAR 249                13                      

CAIXA E BANCOS 12 -                     OBRIGAÇÕES A PAGAR 1                    13                      

ENCARGOS TRABALHISTAS 1                    -                         

APLICAÇÕES 14.083 3.444              IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 247                -                         

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 162 -                     DÉBITOS DE OPERAÇÃO COM SEGUROS E RESSEGUROS 33                  -                         

OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS 162 -                     OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS 33                  -                         

ATIVO NÃO CIRCULANTE 95 -                     DEPÓSITOS DE TERCEIROS 8                    4                        

INVESTIMENTOS 62 -                     PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 10.304           -                         

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 62 -                     DANOS 10.304           -                         

IMOBILIZADO 20 -                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.758 3.427

BENS MÓVEIS 13 -                     CAPITAL SOCIAL 3.437 3.437

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 7 -                     AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL -                     7

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 321 (17)

INTANGÍVEL 13 -                     

OUTROS INTANGÍVEIS 13 -                     

TOTAL DO ATIVO 14.352 3.444              TOTAL DO PASSIVO 14.352           3.444                  

BALANÇO PATRIMONIAL

Angelus Seguros S.A
CNPJ 18.133.809/0001-57

Em milhares (R$)

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras



30/06/2014 30/06/2013

11.975 -                    

(233) -                    

11.742 -                    

662 -                    

(10.369) -                    

(168) -                    

(813) -                    

(683) (17) 

(27) 0

276 0

620 (17) 

2 -                    

622 (17) 

(128) -                    

(84) -                    

410 (17) 

687 687               

0,60                  -                

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

Angelus Seguros S.A

CNPJ 18.133.809/0001-57

Demonstração do Resultado do Exercício

Em Milhares (R$)

(/) QUANTIDADE DE AÇÕES

(=) LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO POR AÇÃO (Em R$)

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS

(=) RESULTADO OPERACIONAL

(+) RESULTADO FINANCEIRO

(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

PRÊMIOS EMITIDOS

(+) GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(-) IMPOSTO DE RENDA

(+/-) VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS

(=) PRÊMIOS GANHOS

(+)RECEITA COM EMISSÃO DE APÓLICES – DPVAT

(-) SINISTROS OCORRIDOS

(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO

(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA



30/06/2014 30/06/2013

410 (17)

-                          8

410 (9)

Resultado Abrangente Atribuído aos Acionistas 410 (9)

Angelus Seguros S.A
CNPJ 18.133.809/0001-57

Demonstração do Resultado Abrangente
Em milhares (R$)

Resultado líquido do período

   Ajustes de avaliação patrimonial

(=) Resultado Abrangente Total

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras



CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCROS

-                                    -                           -                                 -                           -                              -                                              -                             

3.437 3.437

7 7

(17) (17)

3.437 -                           -                                 -                           7 (17) 3.427

3.437 -                           -                                 -                           151 (89) 3.499

(151) (151)

410 410

3.437                           -                           -                                 -                           -                              321                                         3.758                    

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 01/01/2013

AJUSTE TVM

Angelus Seguros S.A
CNPJ 18.133.809/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Em milhares (R$)

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

LUCROS/PREJUÍZOS           

ACUMULADOS
TOTAL

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

DISCRIMINAÇÃO CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 01/01/2014

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/06/2014

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/06/2013



30/06/2014 30/06/2013

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdencia e taxas de gestão e outras 586                          -                      

Recuperações de sinistros e comissões -                               -                      

Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) -                               -                      

Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e comissões -                               -                      

Repasses de prêmios por cessão de riscos -                               -                      

Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros -                               -                      

Pagamentos de despesas e obrigações -                               (4)

Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais -                               -                      

Outros pagamentos operacionais (64) (3)

Recebimentos de Juros e Dividendos -                               -                      

Constituição de Depósitos Judiciais -                               -                      

Resgates de Depósitos Judiciais -                               -                      

Pagamentos de Participações nos Resultados -                               -                      

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 522 (7)

Impostos e Contribuições Pagos: (355) -                      

Juros Pagos -                               -                      

Investimentos financeiros: 142 -                      

Aplicações 15 (3.437)

Vendas e resgates 127 -                      

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 309 (3.437)

ATIVIDADES INVESTIMENTO

Recebimento pela Venda:

Investimentos -                               -                      

Imobilizado -                               -                      

Intangível -                               -                      

Pagamento pela Compra: -                               -                      

Investimentos -                               

Imobilizado -                               

Intangível -                               -                      

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento -                               -                      

ATIVIDADES FINANCIAMENTO

Aumento de Capital -                               3.437              

Redução de Capital -                               -                      

Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio -                               -                      

Aquisição das próprias ações -                               -                      

Venda das próprias ações -                               -                      

Aquisição de Empréstimos -                               -                      

Pagamento de Empréstimos (exceto juros) -                               -                      

Outros -                               -                      

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento -                               3.437              

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 309                          3.444-              

CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial 3.478                       -                      

CAIXA/BANCOS - Saldo Final 3.787                       3.444              

Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa 309                          3.444              

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.478                       -                      

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3.787                       3.444              

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

Em Milhares (R$)

Angelus Seguros S.A

CNPJ 18.133.809/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) PELO MÉTODO DIRETO 



30/06/2014 30/06/2013

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do período 410 (17)

Ajustes para: -                               -                              

Depreciação e amortizações -                               -                              

Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos -                               -                              

Variação no valor justo de propriedades para investimento -                               -                              

Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangível -                               -                              

Resultado de Equivalência Patrimonial -                               -                              

Outros Ajustes (151) 7

Variação nas contas patrimoniais:

Ativos financeiros (10.307) -                              

Créditos das operações de seguros e resseguros (162) -                              

Créditos das operações de previdência complementar -                               -                              

Créditos das operações de capitalização -                               -                              

Ativos de Resseguro -                               -                              

Créditos fiscais e previdenciários 30 -                              

Ativo fiscal diferido -                               -                              

Depósitos judiciais e fiscais -                               -                              

Despesas antecipadas -                               -                              

Custos de Aquisição Diferidos -                               -                              

Outros Ativos (33) -                              

Impostos e contribuições 247 -                              

Outras contas a pagar 1 13

Débitos de operações com seguros e resseguros 33 -                              

Débitos de operações com previdência complementar -                               -                              

Débitos de operações com capitalização -                               -                              

Depósitos de terceiros -                               4

Provisões técnicas - seguros e resseguros 10.304 -                              

Provisões técnicas - previdência complementar -                               -                              

Provisões técnicas - capitalização -                               -                              

Provisões judiciais -                               -                              

Outros passivos -                               -                              

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 372 7
Juros pagos -                               -                              

Juros recebidos -                               -                              

Recebimento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio -                               -                              

Imposto sobre o lucro pagos -                               -                              

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 372 7

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimento pela Venda: -                               -                              

Investimentos 122 -                              

Imobilizado -                               -                              

Intangível -                               -                              

Pagamento pela Compra: -                               -                              

Investimentos (184) -                              

Imobilizado -                               -                              

Intangível -                               -                              

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (62) -                              

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de Capital -                               3.437

Redução de Capital -                               -                              

Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio -                               -                              

Aquisição das próprias ações -                               -                              

Venda das próprias ações -                               -                              

Aquisição de Empréstimos -                               -                              

Pagamento de Empréstimos (exceto juros) -                               -                              

Outros -                               -                              

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento -                          3.437
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa 310 3.444

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 3.477 -                              

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 3.787 3.444

Angelus Seguros S.A
CNPJ 18.133.809/0001-57

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO



VALOR %

12.601

(233)

2

(10.537)

(57) (4)

(1.398) (13)

378 (17)

378 (17)

275

653 (17)

4 1%

239 35% (4) 25%

410 64% (13) 75%

653 100% (17) 100%

2013

 RECEITAS

2014

Angelus Seguros S.A
CNPJ 18.133.809/0001-57

Demonstração do Valor Adicionado
Em milhares (R$)

2.1) Custo das mercadorias e serviços vendidos

2.2) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros

2.3) Outros

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços

1.3) Não operacionais

1.2) Variações das Provisões Técnicas

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

6.1) Receitas financeiras

7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

8.1) Pessoal e encargos

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO

4 - RETENÇÕES

5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA…

6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

8.2) Impostos, taxas e contribuições

8.3) Lucros retidos / prejuízo do exercício

VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO



 
ANGELUS SEGUROS SA. 
CNPJ: 18.133.809/0001-57 

CURITIBA – PR 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2014 

(Em milhares R$) 

 

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL  

 

ANGELUS SEGUROS SA., com sede e foro na Rua Pádua Fleury, 1200, Vila 

Hauer – Curitiba (PR) é uma sociedade anônima de capital fechado, regida 

pelo código civil, como que determina o artigo 2.031, da Lei n° 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002, e em regência supletiva pela Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, das Sociedades por Ações, alterada pela Lei n°. 11.638, de 28 de 

dezembro de 2007, e Lei n°. 11.941, de 27 de maio de 2009, sendo este 

regramento adotado nesta ordem sucessiva e ainda no que forem aplicáveis as 

normas das sociedades simples, definidas no artigo 997 e seguintes da Lei n° 

10.406/2002, permanecendo com prazo de duração indeterminado. A 

sociedade tem por objeto social: a) Seguradora. 

 

NOTA 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS  

 

As demonstrações contábeis referentes ao período de 01 de janeiro a 30 de 

junho de 2014 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades 

por Ações Lei °. 6.404/76, alterada pelas Leis n°s. 11.638/07 e 11.941/09, 

conforme normas e instruções da SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 



PRIVADOS – SUSEP, nos pronunciamentos, nas orientações e nas 

interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

 

NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

 

a) Regime de Escrituração  

 

Adotado regime de competência para registro das mutações patrimoniais 

ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento 

das receitas, custos e despesas quando dos ganhos incorridos, 

independentemente do seu recebimento ou pagamento. 

 

b) Caixa e Equivalentes  

 

São representados por recursos em caixa, depósitos bancários e aplicações de 

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

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

mudança de valor. As aplicações financeiras, quando existentes, representadas 

por títulos de renda fixa ou outra modalidade, são apresentadas pelo custo 

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

acordo com o valor da realização.  

 

c) Ativos Circulantes e Não Circulantes  

 

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

aplicáveis, os rendimentos auferidos e ajuste a valor presente. 

 

d) Outros Créditos a Receber 

 

Os outros créditos mantidos neste balanço se refere a créditos a receber da 

seguradora Líder e outros ajustes das demonstrações enviadas pela líder como 

o resultado operacional a receber do DPVAT. 



e) Investimentos 

 

Investimentos contabilizados conforme carta de compra e carta de venda de 

quotas do consórcio do DPVAT, foi comprado 123.351 quotas, posteriormente 

foi vendido 82.500 quotas, passando a deter somente 40.851 no mês de abril, 

em maio foi comprado mais 2. A Angelus Seguros possui 40.853 quotas do 

consorcio DPVAT. 

 

f) Imobilizado 

O imobilizado está contabilizado conforme relatório enviado pela seguradora 

Líder dos Consórcios DPVAT. 

 

g) Provisões Técnicas 

As provisões técnicas estão de acordo com as informações recebidas da 

Seguradora Líder dos Consórcio DPVAT. 

 

h) Contas a Pagar DPVAT 

Conta a pagar DPVAT representa a variação da participação da Angelus no 

imobilizado do consórcio DPVAT. 

 

NOTA 4. CAPITAL SOCIAL 

 

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

totalmente integralizado em moeda corrente. Na apuração intermediária a 

seguradora apurou lucro líquido de R$ 409, conforme está apresentado na 

Demonstração de Resultado do Exercício (DRE). 

 

NOTA 5. RECEITA X DESPESA 

 

As receitas e despesas relacionadas ao consórcio DPVAT, foram 

contabilizados conforme informações recebidas da Seguradora Líder do 



Consórcio DPVAT, as receitas financeiras oriundas de aplicação foram 

contabilizada conforme regime de competência. 

 

NOTA 6. CAIXA E BANCOS 

30.06.2014 30.06.2013 

CAIXA - - 

BANCOS CONTA DEPÓSITOS - MOV - PAÍS 12 - 

 

NOTA 7. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

30.06.2014 30.06.2013 

TÍTULOS DE RENDA FIXA – PRIVADOS 3.775 3.444 

QUOTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - DPVAT 10.307 - 

 

As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, 

mensurados ao valor justo através do resultado. Quota de outros fundos do 

investimento se refere aos ativos garantidores do consórcio DPVAT. 

 

NOTA 8. CONTAS A RECEBER 

30.06.2014 30.06.2013 

CONSÓRCIO DPVAT 162 - 

 

Conta de créditos do consórcio DPVAT a receber. 

 

NOTA 9. ATIVO NÃO CIRCULANTE 

30.06.2014 30.06.2013 

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - INV NO PAÍS 61 - 

IMOBILIZADO 20 - 

INTANGÍVEL 13 - 

 



Os valores de ativo não circulante estão contabilizado conforme relatórios 

informativos do consórcio DPVAT. A participação societária se refere a 

quantidade de quotas do consórcio DPVAT. 

 

NOTA 10. PASSIVO 

30.06.2014 30.06.2013 

OBRIGAÇÕES A PAGAR 1 13 

ENCARGOS TRABALHISTAS 1 - 

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 247 - 

DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE SEGUROS E RESSEGUROS – DPVAT 33 - 

ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL 8 4 

PROVISÕES TÉCNICAS – DANOS 10.304 - 

 

NOTA 11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

30.06.2014 30.06.2013 

CAPITAL SOCIAL 3.437 3.437 

GANHOS E PERDAS NÃO REALIZADOS COM TVM 0 7 

LUCROS ACUMULADOS 321 0 

PREJUÍZOS ACUMULADOS 0 (17) 

 

No ano de 2013 foram contabilizados ganhos e perdas não realizados, neste 

ano esses valores foram revertidos para o resultado. 

 

NOTA 12. CAPITAL BASE  

 

Conforme CNSP Nº 302, de 2013, o capital base para uma seguradora que 

atua nas regiões 5 e 8 é de R$ 2.800. A Angelus Seguros tem um capital social 

de R$ 3.437. Assim sendo com mais o resultado, o patrimônio líquido da 

Seguradora é suficiente conforme segue demonstração abaixo. 



30.06.2014 30.06.2013 

CAPITAL BASE 2.800 2.800 

CAPITAL SOCIAL 3.437 3.437 

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 0 7 

PREJUÍZOS ACUMULADOS 0 (17) 

LUCROS ACUMULADOS 321 0 

SUFICIÊNCIA DE CAPITAL 958 627 

 

 

ANGELUS SEGUROS S.A 

Curitiba (PR), 30 de Junho de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETORIA 

REGINALDO CZECZAKI 

Diretor 

 

WILSON MARTINS MARQUES 

Diretor Financeiro 

 

CONTADOR 

TIAGO DA SILVA OLIVEIRA 

Contador / CRC/PR 063671/O-6 

 



 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS DE 30 DE JUNHO DE 2014  

 
 

 
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da  
ANGELUS SEGUROS S/A.  
Curitiba - PR  
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da ANGELUS SEGUROS 
S/A., 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 data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
intermediárias 
A administração da ANGELUS SEGUROS S/A é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras intermediárias livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.  
 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras intermediárias estão livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras intermediárias. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras intermediárias, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras intermediárias da 
seguradora para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da seguradora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 



 

adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  
 
 
Opinião  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da ANGELUS SEGUROS S/A., em 30 de junho de 2014, o resultado 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 ao exercício 
anterior  
Os valores correspondentes as demonstrações financeiras intermediárias encerradas 
em 30 de junho de 2013, apresentados para fins comparativos, foram anteriormente 
por nós auditados, para os quais emitimos Relatório de Opinião dos Auditores 
Independentes, sem ressalvas, datado de 30 de agosto de 2013. 
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Curitiba - Pr, 28 de agosto de 2014 

        

 

Aos Diretores e Acionistas da  

ANGELUS SEGUROS S/A 

Curitiba - PR 

 

 

Prezados Senhores: 

 

 

Encaminhamos a V.Sas., nosso Relatório de Auditoria sobre o trabalho realizado no 

mês de Agosto de 2014. 

 

O presente relatório resume de forma sintética a extensão de nossos trabalhos, com 

abrangência aos aspectos gerais, contábeis, fiscais, legais e específicos da 

entidade. 

 

Para emitirmos nossa opinião através do “Relatório de Opinião dos Auditores 

Independentes”, nos respaldamos no trabalho de auditoria de Demonstrações 

Financeiras Intermediárias do semestre findo em 30.06.2014. 

 

Com a certeza de que empenhamos todos os esforços no sentido de contribuir 

para que a ANGELUS SEGUROS S/A, possa atingir os seus objetivos, firmamos com 

 

 

 

Cordiais Saudações 

 

 

 

CPN AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
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I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Em cumprimento ao nosso Contrato de Auditoria Independente, realizamos junto a 

esta entidade, Auditoria das Demonstrações Financeiras Intermediárias relativas ao 

semestre findo em 30.06.2014. Os exames basearam-se na análise do balanço 

patrimonial e demais demonstrações financeiras encerradas em 30 de junho de 

2014, controles internos e auxiliares e outros documentos colocados a nossa 

disposição. 

  

Com base na documentação apresentada, verificamos que a sociedade teve sua 

Ata de Constituição e seu Estatuto Social registrados na Junta Comercial do Estado 

do Paraná em 18.04.2012, tendo iniciado suas operações no 1º. Semestre de 2014, 

mediante participação no Consórcio DPVAT. 

 

No contexto desse relatório, relacionamos alguns pontos de atenção, orientações e 

recomendações de suma importância, abordando a extensão de nossos trabalhos 

que entendemos convenientes destacar para conhecimento e informação dos 

Diretores, Acionistas e colaboradores, visando o cumprimento das normas do setor 

no qual a entidade está inserida. 

 

II - ASPECTOS CONTÁBEIS E FISCAIS 

 

1. CAIXA 

Em 30.06.2014 a entidade não apresentava saldo em caixa. 

 

Recomendamos implantar o “Livro Caixa ou Boletim de Caixa” para eventuais 

operações de recebimentos e pagamentos administrativos via caixa. Referido 

documento, além de demonstrar a respectiva movimentação de entradas e saídas, 

deve demonstrar o saldo inicial e final, bem como a devida composição e 

conferência do saldo a cada fechamento. 

  

Deverá também ser providenciado o Termo de Conferência e de Responsabilidade, 

com assinaturas dos responsáveis. 
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2. BANCOS 

Confrontamos o saldo da conta corrente existente no Banco do Brasil, apresentado 

no balancete analítico e no Balanço Patrimonial findo em 30.06.2014 com o extrato 

bancário fornecido pela empresa auditada. Referidos valores conferem. 

Concluímos pela regularidade do saldo de R$ 12.499,91 em 30.06.2014. 

 

3. APLICAÇÕES 

Representadas por: 

 

a) Aplicações financeiras de Renda Fixa – Privados – CDB/RDB, junto ao Banco 

do Brasil. 

Examinamos extrato bancário fornecido pela seguradora, concluindo pela 

regularidade do saldo atualizado no montante de R$ 3.775.282,36, apresentado no 

Balanço Patrimonial encerrado em 30.06.2014. 

 

b) Quotas de Fundos de Investimentos – DPVAT 

Examinamos demonstrativos fornecidos pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT, 

os quais respaldam o saldo de R$ 10.307.300,82 apresentado no Balanço Patrimonial 

de 30.06.2014 da seguradora auditada. 

 

4. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 

4.1. OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS 

Examinamos demonstrativos fornecidos pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT, 

para verificação da composição do saldo de R$ 162.330,76 apresentado no 

Balanço Patrimonial de 30.06.2014. 

Composição: 

Resultado acumulado retido a ser distribuído em períodos subsequentes.........R$  143.926,24 
Ativos a serem resgatados em períodos subsequentes.........................................(R$     2.622,32) 
Resultado distribuído e já recebido em julho/2014).................................................R$   21.026,84 
Saldo em 30/06/2014...................................................................................................R$ 162.330,76 
 

5. INVESTIMENTOS 

Representados por investimentos contabilizados conforme carta de compra e carta 

de venda de quotas do consórcio do DPVAT. Inicialmente foram adquiridas 123.351 

quotas, posteriormente foram vendidas 82.500, passando a deter somente 40.851 no 
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mês de abril. Em maio/2014 foi comprado mais 02 quotas. Em 30.06.2014 a 

seguradora possuía 40.853 quotas do consorcio DPVAT, registradas ao custo de R$ 

61.898,34. 

 

6. IMOBILIZADO 

Em 30.06.2014 o imobilizado está constituído por registros realizados de acordo com 

os demonstrativos de operações do DPVAT, conforme fornecido pela seguradora 

Líder do Consórcio. Em 30.06.2014 este grupo no montante de R$ 20.419,57 

apresentava a seguinte composição: 

 

Descrição do Bem  30.06.2014  

Hardware 5.291,74 

Sistemas Aplicativos 2.031,25 

Telecomunicações 519,49 

Refrigeração 1.481,85 

Outros 1,40 

Móveis, Máquinas e Utensílios 3.509,10 

Veículos 612,64 

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 6.972,10 

TOTAL 20.419,57 

 

7. INTANGÍVEL 

Constituído por Despesas com Desenvolvimento de Sistema de Computação, 

registrados com base nos demonstrativos de operações do DPVAT, fornecido pela 

seguradora Líder do Consórcio, cujo montante em 30.06.2014 era de R$ 13.150,81. 

 

8. OBRIGAÇÕES A PAGAR 

Representado pela folha de salários líquidos a pagar referente a competência 

junho/2014, no montante de R$ 577,54 

 

Examinamos resumo de folha de pagamento concluindo pela regularidade do 

saldo de 30.06.2014. 
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9. IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 

Em 30.06.2014 estavam representados por IRRF a Recolher com saldo de R$ 102,00 e 

por contribuições federais retidas de terceiros com saldo de R$ 316,20, totalizando o 

montante de R$ 418,20. 

 

Referidas obrigações estavam devidamente suportadas por documentação hábil.  

 

10. ENCARGOS TRABALHISTAS 

Representados por Provisões Trabalhistas de Férias e 13º. Salário com os devidos 

encargos correspondentes, calculados com base nos direitos adquiridos pelos 

empregados até a data do encerramento do Balanço no montante de R$ 568,72, e 

por INSS e FGTS a Recolher referente 06/2014 no montante de R$164,27. 

 

Examinamos resumo de folha de pagamento e memórias de cálculos, concluindo 

pela regularidade dos saldos. 

 

11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

Representados por: 

 

Descrição 30.06.2014 

Provisão para IRPJ 143.661,55 

Provisão para CSLL 94.784,48 

COFINS  7.356,16 

PIS 1.195,35 

TOTAL 246.997,54 

 

A seguradora apura os valores de IRPJ e CSLL com base no Lucro Real Trimestral. 

 

Examinamos planilhas com memórias de cálculos apresentadas para exames dos 

débitos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Durante nossos trabalhos recomendamos a 

atualização dos valores já vencidos e não recolhidos até a data de 30.06.2014 em 

atendimento ao regime de competência, cuja providência foi tomada 

tempestivamente. Considerando que a contabilidade sofreu alguns ajustes, 
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recomendamos revisar as bases de cálculos do IRPJ e da CSLL competência 

06/2014, bem como proceder com os ajustes necessários no mês subsequente.  

 

12. DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 

Composto por obrigações relativas ao imobilizado referente a participação da 

seguradora no consórcio DPVAT, com saldo de R$ 33.570,38 em 30.06.2014. 

 

Verificamos que referida obrigação foi registrada com base nos demonstrativos 

fornecidos pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT. 

 

13. DEPÓSITOS DE TERCEIROS 

O montante de R$ 7.936,13 apresentado nessa rubrica em 30.06.2014, está 

representado por valores recebidos de sócios para pagamentos de despesas pré-

operacionais, cujos valores ingressaram na entidade e foram contabilizados sob o 

título de Adiantamento para Aumento de Capital. 

 

Ressaltamos que referidos valores deverão ser integralizado ao Capital Social da 

seguradora. 

 

14. PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS E RESSEGUROS 

Foram constituídas com base nos demonstrativos fornecidos pela Seguradora Líder 

do Consórcio DPVAT, apresentando a seguinte posição em 30.06.2014: 

 

Descrição 30.06.2014 

Provisão de Sinistros a Liquidar 4.239.459,60 

Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados 5.940.852,53 

Provisão para Despesas Administrativas - DPVAT 124.366,37 

TOTAL 10.304.678,50 

 

 
Examinamos demonstrativos fornecidos pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT, 

concluindo pela regularidade do saldo de R$ 10.304.678,50 apresentado no 

Balanço Patrimonial de 30.06.2014. 
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15. CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social no valor de R$ 3.437.000,00, dividido em 687.400 quotas, está 

totalmente integralizado e pertence inteiramente a sócios domiciliados no país. 

 

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Em 30.06.2014, o Patrimônio Líquido da entidade apresentava a seguinte 

composição: 

 

Descrição  30.06.2014 30.06.2013 

Capital Social                3.437.000,00 3.437.000,00 

Lucros/(Prejuízos Acumulados) 320.971,29 (17.177,56) 

Ajustes de Avaliação Patrimonial - 7.795,70 

TOTAL                        3.757.971,29 3.427.618,14 

 

 

 
III - ASPECTOS LEGAIS/ESPECÍFICOS 

 

 

1.    PLANO DE CONTAS PADRÃO e ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL  

Para os registros contábeis da seguradora, recomendamos que observem as últimas 

alterações promovidas através da Circular SUSEP n. 483/2014: 

 
Art. 12. A escrituração inadequada da contabilidade ou de seus respectivos registros 
auxiliares, o fornecimento de informações inexatas, a falta ou atraso de conciliações 
contábeis e a escrituração mantida em atraso por período superior a 20 (vinte) dias 
subsequentes ao encerramento de cada mês, sujeitam a sociedade supervisionada, 
seus administradores, gerentes, membros do conselho de administração e 
assemelhados, às penalidades previstas em regulamentação específica.  
 
Parágrafo único. Para os resseguradores locais, o prazo de que trata o caput será o 
dia 20 (vinte) do segundo mês imediatamente subsequente ao mês de referência.  
 
Art. 13. As conciliações dos títulos contábeis com os respectivos controles analíticos 
deverão ser efetuadas mensalmente e mantidas atualizadas, conforme determinado 
nas seções próprias deste Plano Contábil.  
 
Parágrafo único. A documentação comprobatória dos registros contábeis efetuados 
deverá ser arquivada por, pelo menos, 5 (cinco) anos. 

 



9 
 

1.1. Do conjunto completo das Demonstrações Contábeis 

Assim como existe a obrigatoriedade do Plano de Contas Padrão analítico exigido 

pela SUSEP, este órgão também estabelece modelos de apresentação e 

divulgação do conjunto completo das Demonstrações Contábeis/Financeiras 

semestrais. 

 

Recomendamos a seguradora, uma revisão minuciosa do seu Plano de Contas, 

bem como dos modelos de apresentação/divulgação do conjunto completo das 

Demonstrações Contábeis/Financeiras e Notas Explicativas instituídas pelo órgão 

regulador. 

 

2. REGISTROS AUXILIARES DA CONTABILIDADE 

Aproveitamos para ressaltar sobre a obrigatoriedade de a seguradora manter a 

disposição da SUSEP, REGISTROS AUXILIARES que permitam, a qualquer tempo, a 

comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrita contábil. 

 

Dessa forma, quando do início de suas atividades operacionais de seguros, deverão 

observar a RN 483/2014, a qual estabelece: 

 

Dos Registros Auxiliares da Contabilidade  

Art. 24. As sociedades supervisionadas deverão manter registros auxiliares de 
contabilidade gerados, totalizados e conciliados, mensalmente, na forma 
estabelecida pela Susep.  
 
Art. 25. As sociedades supervisionadas deverão manter à disposição da Susep, em 
meio magnético, para fins de análise e de supervisão, a estrutura de dados relativa 
aos registros contábeis auxiliares obrigatórios de suas operações, em conformidade 
com o disposto nas normas vigentes.  
 
Art. 26. Os dados a serem postos à disposição da Susep deverão ser gerados no 
formato estabelecido em norma específica e encaminhados, por meio de CD-ROM, 
quando solicitados.  
 
Art. 27. As sociedades supervisionadas deverão estar aptas a enviar à Susep os dados 
solicitados, bem como a prestar quaisquer informações, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, contado do recebimento do pedido. Circular Susep nº 483, de 6 de janeiro 
de 2014. 
 
Art. 28. As sociedades supervisionadas poderão manter o arquivo dos registros 
auxiliares de contabilidade em papel, microficha ou outro meio eletrônico ou 
magnético, o qual deverá estar obrigatoriamente disponível em suas sedes.  
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§ 1o No caso da adoção de microficha ou outro meio eletrônico ou magnético:  
a) a assinatura do diretor responsável poderá ser substituída pela transcrição de seu 
nome;  
b) deverá estar garantida a rápida recuperação e exibição das informações, em 
papel ou outro meio que venha a ser solicitado, para efeito de análise, pela Susep;  
c) as informações solicitadas pela Susep deverão ser sempre acompanhadas de 
documento datado e assinado pelo diretor responsável.  
 
§ 2o Os registros auxiliares da contabilidade serão consolidados mensalmente.  
 
§ 3o É facultada a contabilização unificada dos movimentos da matriz e de outras 
dependências emissoras, quando da formatação dos registros auxiliares, devendo ser 
observadas:  
 
a) a perfeita identificação da origem de cada registro auxiliar, no cabeçalho;  
 
b) a indicação de cada ramo de seguro ou modalidade do plano de benefício de 
cada dependência, seguida dos lançamentos destacados e consolidados, no texto 
do registro auxiliar.  
 
§ 4o Na hipótese da sociedade supervisionada adotar meio eletrônico ou magnético, 
a base de dados utilizada como fonte das informações contidas nos registros auxiliares 
de contabilidade deverá ser copiada, no encerramento de cada mês, em mídia CDs 
ou DVDs não regraváveis, de forma que somente possam ser utilizados para leitura e 
reprodução.  
 
§ 5o As mídias utilizadas para armazenamento das informações contidas nos registros 
auxiliares de contabilidade deverão ser mantidas na sociedade supervisionada e 
homologadas pelos analistas técnicos da Susep, quando do regular exercício da 
fiscalização.  

 

3. FIPSUSEP 

Recomendamos que a contabilidade realize regularmente, confronto dos dados do 

FIPSUSEP com os registros contábeis, corrigindo eventuais erros/inconsistências e 

procedendo com retificações das informações junto a SUSEP, caso sejam 

necessárias e desde que autorizadas por aquele órgão.  

 

4. PRINCIPAIS CONTROLES CONTÁBEIS A SEREM EXERCIDOS NAS ENTIDADES 

REGULADAS PELA SUSEP: 

� Proceder às devidas conciliações dos títulos contábeis com os respectivos 

controles analíticos mantê-los atualizados, conforme determinado nas seções 

próprias do Plano de Contas Padrão, devendo a respectiva documentação ser 

arquivada para fins de fiscalização e auditoria. 

� Elaborar e conferir os registros auxiliares obrigatórios e sua compatibilidade 

com a movimentação financeira e contábil da seguradora; 
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� Fazer a apropriação mensal das rendas, inclusive mora, receitas, ganhos, 

lucros, despesas, perdas e prejuízos; 

� A escrituração deve obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 

devendo as receitas e despesas serem registradas em obediência ao regime de 

competência e devidamente fundamentada por documentos hábeis; 

� Manter a escrituração em dia, bem como a plena adoção às normas do 

Plano de Contas Padrão, não deixando de observar os prazos de escrituração 

estabelecidos pela fiscalização federal e pela SUSEP; 

� Manter memórias de cálculo das Provisões Técnicas e Garantias Financeiras 

exigidas pela SUSEP, as quais devem estar sempre adequadas; 

� Manter todas as obrigações acessórias com a SUSEP em dia; 

�  Controle e adequação aos aspectos fiscais, previdenciários, trabalhistas, 

societários, legais e contingenciais pertinentes. 

�    Disponibilizar à Auditoria Independente, quando da realização dos 

trabalhos desta, o conjunto completo das demonstrações contábeis, inclusive notas 

explicativas e todos os registros auxiliares analíticos que servirão para respaldar ou 

explicar os saldos das demonstrações contábeis a serem auditadas. 

 

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os fatos por nós descritos estão relacionados com os procedimentos técnicos 

aplicados internamente e sobre estes, enfatizamos nossas preocupações e 

recomendações, objetivando subsidiar a Diretoria de medidas que resguarde a 

gestão no processo operacional da ANGELUS SEGUROS S/A. 

 

Este relatório deve ser de uso restrito da entidade e do órgão regulador. Sua 

utilização para outros fins, que não os internos é de responsabilidade desta 

administração. 

 

Outros comentários, orientações e recomendações, constarão em nosso relatório 

relativo ao encerramento do exercício de 2014. 
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Embasados nos exames, expedimos o “Relatório de Opinião dos Auditores 

Independentes sobre as Demonstrações Financeiras”, relativo ao semestre findo em 

30.06.2014. 

 

Permanecendo ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos 

adicionais, subscrevemo-nos. 

 

 

Atenciosamente. 

 
 
 
CPN AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC-PR 005478/O-0  
CLAUDINEY CARLOS DE OLIVEIRA 
Contador CRC–PR-028035/O-5 


