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COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho
(em reais)

Nota
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013

Ativo Circulante
Disponível 69.972 42.206
Aplicações – Títulos e valores Mobiliários 4 60.608.975 52.156.128
Outros créditos operacionais 5 1.482.977 1.015.266
Títulos e créditos a receber 5.781 1.350.578
Despesas Antecipadas 6.232 111
Valores e bens - 31.755

62.173.937 54.596.044
Ativo Não Circulante
Investimentos 6 192.945 172.176
Imobilizado 7 241.072 58.893
Intangível 8 45.833 38.876

479.850 269.945  

Total do Ativo 62.653.787 54.865.989



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Balanços patrimoniais em 30 de junho
(em reais)

Nota
30 de junho de

2014
31 de dezembro

de 2013

Passivo Circulante
Obrigações a pagar 9 487.505 538.331
Financiamentos 16.000 -
Impostos e encargos sociais a recolher 7.791 1.170
Impostos e contribuições 10 547.277 357.797
Outras contas a pagar 776 878
Débitos com operações de seguros e 
resseguros 1.238.652 524.514
Provisões Técnicas - seguros 12 35.913.985 29.123.484

38.211.986 30.546.174
Passivo Não Circulante
Financiamentos 16.000 -

16.000 -

Total do Passivo 38.227.986 30.546.174
Patrimônio Líquido 13
Capital Social 21.000.000 21.000.000
Reservas de Capital 328.073 328.073
Reservas de lucros 1.104.547 998.561
Ajuste de avaliação patrimonial 1.993.181 1.993.181
Total do Patrimônio Líquido 24.425.801 24.319.815
Total do Passivo e do Patrimônio 
Líquido 62.653.787 54.865.989



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Demonstração do resultado em 30 de junho
(em reais)

Nota
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro

de 2013

Prêmios Ganhos 
Prêmios emitidos, líquidos 16 18.404.112 17.130.025
Variação das provisões técnicas (332.093) (90.856)

18.072.019 17.039.169
Receita com Emissão de Apólices 1.060.820 1.027.196
Sinistros ocorridos  16 (15.929.307) (14.596.685)
Custos de aquisição (263.334) (250.938)
Outras receitas e despesas operacionais 16 134.750 (1.263.625)
Despesas administrativas 16 (1.340.090) (707.443)
Despesas com tributos 16 (528.259) (492.385)
Resultado patrimonial 3.670 3.925
Ganhos ou Perdas c/ativos não correntes (121) -
Resultado financeiro 16 1.118.002 (424.553)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição
social 20 2.328.150 334.661
Imposto de Renda 20 (575.715) (71.665)
Contribuição Social 20 (352.629) (50.199)
Participações dos Administradores (139.981) (21.280)
Lucro líquido do período  1.259.825 191.517
Quantidade de ações 21.000.000 21.000.000
Lucro líquido por ação R$0,06 R$0,01
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 1.259.825 191.517



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 30 de junho
(em reais)

Capital 
Social

Reservas 
de Capital

Reservas 
de Lucros

Ajuste 
TVM

Lucros
Acumulados Total

Patrimônio Líquido em 31 de 
dezembro de 2012 21.000.000 328.073 110.124  1.340.010 - 22.778.207

Destinação do Lucro - 2012
. Dividendos - - - (1.151.938) - (1.151.938
. Participação dos administradores - - - (188.072) - (188.072)

Lucro Líquido do semestre - - - - 191.517 191.517

Destinações do Lucro:
. Constituição de Reserva Legal - - 10.640                   -  (10.640) - 
. Distribuição de Dividendos - - - - (45.219) (45.219)
. Retenção de Lucros - - - 135.658 (135.658) -
Patrimônio Líquido em 30 de junho 
de 2013 21.000.000 328.073 120.764 135.658 - 21.584.495

Mutações do semestre - - 10.640 (1.204.352) - (1.193.712)
Patrimônio Líquido em 31 de 
dezembro de 2013 21.000.000 328.073  998.561 1.993.181 - 24.319.815

Destinação do Lucro - 2013
. Dividendos - - (821.385) - - (821.385)

Lucro Líquido do semestre - - - - 1.259.825 1.259.825

Destinações do Lucro:
. Constituição de Reserva Legal - - 69.990 - (69.990) - 
. Distribuição de Dividendos - - - - (332.454) (332.454)
. Retenção de Lucros - - 857.381 - (857.381) -
Patrimônio Líquido em30 de junho 
de 2014 21.000.000 328.073 1.104.547 1.993.181 - 24.425.801

Mutações do semestre - - 105.987 - - 105.987



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Demonstrativo do fluxo de caixa em 30 de junho
(em reais)

Nota
30 de junho 

de 2014
30 de junho 

de 2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Outros recebimentos operacionais 3.264.826 1.591.695
Outros pagamentos operacionais (1.471.504) (1.576.450)
Caixa gerado pelas operações 1.793.322 15.245
Impostos e contribuições pagos (768.668) (531.934)
Investimentos financeiros:
  Aplicações (3.248.066) (4.136.278)
  Vendas e resgates 2.662.000 6.356.278
Caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 438.588 1.703.311
Fluxos de caixa das atividades de 
investimento 
Pagamento pela aquisição de investimento (20.769) -
Pagamento pela aquisição de imobilizado (160.976) -
Pagamento pela aquisição de intangível (9.198) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (190.943) -
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento 
Dividendos pagos (219.879) (1.614.121)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (219.879) (1.614.121)    
Redução de caixa e equivalente de caixa 27.766 89.190
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do semestre 42.206 51.493
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
semestre 69.972 140.683



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 
(em reais)

1 Contexto operacional

A COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (Seguradora) é uma sociedade anônima de capital fechado,
constituída pela AGE de 04/07/2011, com sede na Avenida Mem de Sá, 247 - 1° andar - Parte - Centro -
Rio de Janeiro - RJ, e tem por objeto social operar no grupamento de Seguros de Pessoas e de Planos de
Previdência  Complementar  Aberta,  podendo como sócia  ou  acionista  participar  de  outras  sociedades
observadas as disposições legais.  Autorizada a operar  nos  Ramos Vida  e de Planos  de Previdência
Complementar  Aberta,  através  da  Portaria  SUSEP  nº  4.198  de  12/09/2011.  A  Cia  opera  com  a
participação através de convênio com a Seguradora Líder  do Consórcio DPVAT, foram desenvolvidas
atividades financeiras e administrativas, estas últimas voltadas à organização estrutural da Cia, para o
exercício pleno das atividades operacionais a serem desenvolvidos. Sua composição acionária é formada
da seguinte forma: União Previdenciária Cometa do Brasil - COMPREV com 80,71%; Francisco
Alves  de  Souza  com 14,29%;  Hortência  Maria  Moreira  Alves  1%,  Clarissa  Moreira  Alves  1%,  Marco
Aurélio  Moreira 1%, Carson Alves Carvalho 1% e Guilherme Nascimento de Carvalho 1% das ações

Região da Federação em que Opera 

Autorizada  pela  Superintendência  de  Seguros  Privados  –  SUSEP a  Seguradora  operar  em  todo  o
Território Nacional.

2 Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC e aprovados pela SUSEP, no que não contrariem a Circular n° 483 de 06 de janeiro de
2014, a Seguradora não identificou diferenças em práticas anteriores adotadas no Brasil, aplicáveis às
Seguradoras  supervisionadas  pela  SUSEP,  que  requeressem  ajustes  contábeis  nas  demonstrações
contábeis.

A Diretoria da Seguradora através de reunião realizada em 05 de agosto de 2014 autorizou a emissão das
demonstrações contábeis de 30 de junho de 2014.



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 
(em reais)

3 Principais práticas contábeis

a) Apuração do Resultado

É apurado segundo o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas sejam incluídas
na  apuração  do  resultado  do  período  em  que  ocorreram,  sempre  simultaneamente  quando  se
correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

b) Aplicações Financeiras – Títulos e valores mobiliários

As aplicações estão classificadas e avaliadas, seguindo os seguintes critérios.

b1)  Títulos para negociação – Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de

categorias descritas nos itens (b1) e (b2). Esses títulos são contabilizados pelo valor de mercado, sendo
os seus rendimentos auferidos reconhecidos na demonstração de resultado e os ganhos e as perdas
decorrentes das variações do valor de mercado ainda não realizados, reconhecidos em conta especifica
do patrimônio líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários. Os ganhos e as perdas, quando
realizados, são reconhecidos mediante a identificação específica na data de negociação na demonstração
do resultado, em contrapartida de conta especifica do patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes
efeitos tributários.

c) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações contábeis  de  acordo com as práticas contábeis  adotadas no Brasil
requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos
e  passivos  significativos  sujeitos  a  essas  estimativas  e  premissas.  A  liquidação  das  transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A Seguradora revisa as estimativas e premissas pelo menos
anualmente;



d) Outros créditos operacionais 

Refere-se, basicamente, a recebimento da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., a
título de 50% do resultado da participação acionaria, cadastro e regulação de processos DPVAT.  



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 
(em reais)

e)   Investimentos 

O investimento na Seguradora Líder é avaliado por equivalência patrimonial.

f)   Redução ao Valor Recuperável - Ativos Financeiros (Incluindo Recebíveis)

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 recuperável se há
evidência que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, com efeito negativo
nos  fluxos  de  caixa.  Os  valores  contábeis  dos  ativos  não  financeiros  são  revistos  no  mínimo
semestralmente  para  apurar  se  há  indicação  de  perda  no  valor  recuperável.  A  redução  do  valor

Os  direitos  e  as  obrigações  são  demonstrados  pelos  valores  calculáveis  e  realizáveis,  incluindo  os
rendimentos, os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do balanço, quando aplicáveis.
A classificação de curto e longo prazo obedece aos artigos 179 e 180 da Lei n° 6.404/76, alterados pela
Lei N°11.638.

i)   Provisões Técnicas - Seguros

Constituída em montante considerado suficiente pela Administração da Seguradora para fazer  face a
cobertura de eventuais perdas, sendo atualizada até a data do balanço, observada a natureza de cada
contingência e apoiada na opinião do seu consultor atuarial.

A seguradora contabilizou,  conforme estabelecido pela Resolução CNSP nº 192/2008, alterada pelas
Resoluções 215/10 e 274/12, a provisão de sinistros ocorridos mas não avisados – IBNR para o ramo
DPVAT, com base nos valores informados pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT.

A provisão IBNR, dos demais ramos de sinistros, é atualizada por meio de cálculos atuarias que tem
como base a provisão de sinistros a liquidar.  



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 
(em reais)

k)   Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Calculados e registrados com base nas regras fiscais vigentes na data da elaboração das demonstrações
contábeis.  A Seguradora  adota  o  sistema  de  Lucro  Real,  para  tributação  do  Imposto  de  Renda  e
Contribuição Social Sobre o Lucro, utilizando, respectivamente, as alíquotas de 15% mais 10% a título de
adicional para Imposto de Renda, quando a base deste ultrapassa R$ 60.000 no trimestre, e de 15% para
a Contribuição Social;

l)   Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As  demonstrações  contábeis  estão  apresentadas  em  reais  (R$),  sendo  esta  a  moeda  funcional  e  a

m)   

n)  

portabilidade e opção de conversão em renda foram baseadas na experiência observada pela seguradora
ou de mercado, limitada ao período máximo de 3 (três) anos

Para estimativa de mortalidade foi utilizada a tábua BR-EMS e o fluxo de caixa foi descontado a valor
presente pela taxa de juros livre de risco desenvolvida com base na base nas estruturas a termo da taxa
de juros (ETTJ) livre de risco definidas pela Susep.

O teste de adequação dos passivos, realizado em 30 de junho de 2014, não indicou a necessidade de
ajuste nas Provisões Técnicas.

4 Aplicações - Títulos e valores mobiliários

A metodologia de avaliação adotada pela Administração da Seguradora considerou os títulos e valores
mobiliários representados através das rubricas de cotas de fundos de investimento em 30 de junho de
2014 na classificação de Títulos para negociação, pois os mesmos são exclusivamente para garantia das
reservas técnicas da Seguradora, que correspondem a sinistros a liquidar com expectativas de perdas
prováveis  informadas  pelos  consultores  jurídicos,  cujas  constituições  e/ou  pagamentos  ocorrem
frequentemente.  Durante  o  exercício,  não  foram  efetuadas  reclassificações  dos  títulos  e  valores
mobiliários entre as categorias acima descritas.



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014
(em reais)

Em 30 de junho de 2014: 

Composição da Carteira Quantidade Valor de custo
Valor de

 Mercado

Título de Capitalização 
Título de Capitalização BB 150.000 128.190
Para Negociação
.Fundos de Investimento
    CSHG RLPREV FIA 4.779.163,09605 9.702.025 9.702.025
    CSHG SOBERANO FI RF 4.382.631,34637 8.718.887 8.718.887
    FUNDO DE INVESTIMENTO RF BB INSTITUCIONAL 19.916,721538 105.138 105.138
..  FII TURUS PATRIMONIUM 3.029.554,16479 6.031.601 6.031.601
..  FUNDO BB FI RF DPVAT 6.980.674,2576645 9.552.091 9.552.091
..  FUNDO BRADESCO FI RF DPVAT 6.990.582,3017034 9.545.865 9.545.865
..  FUNDO CEF FI RF DPVAT 2.009.346,2380151 2.455.894 2.455.894
..  FUNDO ICATÚ VANGU. FI RF DPVAT 1.459.336,2758948 1.768.410 1.768.410
..  FUNDO ITAÚ FI RF DPVAT 667.032,0430410 9.104.759 9.104.759
    FUNDO SAFRA FI RF DPVAT 9.404,1468770 1.161.921 1.161.921
    FUNDO MAPFRE FI RF DPVAT 20.830,8797304 2.334.194 2.334.194
Total de títulos para negociação 60.480.785 60.480.785

Total de aplicações em 30 de junho de 2014 60.630.785 60.608.975

Em 31 de dezembro de 2013:

Composição da Carteira Vencimento Quantidade Valor de custo
Valor de

 Mercado

Para Negociação
.Fundos de Investimento
     Fundo Imobiliário COMPREV FII 2.029.554,16479 3.990.541 3.990.541
     BB Institucional RF 37.964,33592 190.797 190.797
     CSHG RLPREV FIA 4.779.163,09605 9.092.593 9.092.593
     CSHG Soberano FI RF 5.137.103,71946 9.746.395 9.746.395
     Fundo BB FI RF DPVAT 6.217.320,95524 8.099.423 8.099.423
     Fundo Bradesco FI RF DPVAT 6.198.421,67813 8.066.609 8.066.609
     Fundo CEF FI RF DPVAT 1.496.064,79985 1.741.447 1.741.447
     Fundo Icatú Vangu FI RF DPVAT  1.085.549,55708 1.252.734 1.252.734
     Fundo Itaú FI RF DPVAT 620.501,13573 8.073.491 8.073.491
     Fundo MAPFRE FI RF DPVAT 9.863,36112 1.052.092 1.052.092
     Fundo Safra FI RF DPVAT 7.259,06570 850.006 850.006
Total de títulos para negociação 52.156.128 52.156.128
Total de aplicações em 31 de dezembro de 2013 52.156.128 52.156.128



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014
(em reais)

5 Outros créditos operacionais

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Consórcio DPVAT   388.740 588.521
Consórcio DPVAT – Cadastro 49.038 11.525
Consórcio DPVAT – Regularização 1.015.394 415.220
Consórcio DPVAT – PIS e COFINS 29.805 -
Total 1.482.977 1.015.266

6

   

7

Equipamentos 55.024 50.281
Software 12.349 12.062
Móveis 17.650 14.670
Veículos 175.574 3.460
Refrigeração 5.418 2.412
Benfeitorias em imóveis de terceiros 48.789 38.943
(-) depreciação (73.732) (62.935)
Total 241.072 58.893

8 Intangível

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Desenvolvimento de software 53.382 44.184
(-) amortização (7.549) (5.308)
Total 45.833 38.876

COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014



(em reais)

9 Obrigações a pagar

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Participações dos administradores a pagar 139.981 134.104
Aluguéis  5.594 5.594
Serviço de terceiros a pagar 8.576 20.706
Dividendos a pagar 333.354         377.927
Total 487.505 538.331

10 Impostos e contribuições

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Imposto de renda 321.170 221.373
Contribuição social 196.302 136.424
COFINS 25.638 -
PIS 4.167 -
Total 547.277 357.797

11 Partes relacionadas 

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

 
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro

de 2013
Ativo circulante
Fundos de investimento 6.031.601 3.990.541
Antecipação de dividendos - 1.339.431

Passivo circulante
Dividendos a pagar 333.354         377.927 
Participação dos administradores a pagar 139.981 134.104

Resultado
Receitas financeiras 81.159 63.277
Remuneração dos administradores 139.981 134.104

COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis



Em 30 de junho de 2014
(em reais)

12 Provisões técnicas – seguros 

a) Constituição

As  provisões  técnicas  aplicáveis  às  sociedades  seguradoras  autorizadas  pela  Superintendência  de
Seguros Privados – SUSEP a operar em seguros e/ou plano de previdência complementar aberta são
constituídas de acordo com as disposições das Resoluções CNSP n° 162/06, 181/07, 195/08, 204/09,
281/13 e Circulares SUSEP 462/13 e 485/14 em conformidade com Nota Técnica Atuarial  –  NTA. As
Provisões  Técnicas  apresentadas  são  oriundas  do  convênio  DPVAT  distribuído  de  acordo  com  o
percentual de participação administrado pela Seguradora Líder do Consórcio DPVAT.

Considerando a relevância de seu saldo, detalhamos a rubrica como segue:

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro
 de 2013

Provisões de sinistros ocorridos, mas não avisados 20.705.128 13.089.651
Provisões para despesas administrativas 433.443 130.037
Provisões de sinistros a liquidar – administrativas 3.455.630 2.466.831
Provisões de sinistros a liquidar – judiciais 11.319.784 13.436.965
Total 35.913.985 29.123.484

b) Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro
 de 2013

Saldo no início do semestre/exercício 13.089.651 12.047.187
Adições 9.628.248 7.881.966
Baixas (2.012.771) (6.839.502)
Saldo no fim do semestre/exercício 20.705.128 13.089.651

c) Provisão de sinistros a liquidar

30 de junho 
   de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Saldo no início do semestre/exercício 15.903.796 13.476.381
Adições 2.796.962 9.902.735
Baixas (3.925.344) (7.475.320)
Saldo no fim do semestre/exercício 14.775.414 15.903.796



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014
(em reais)

13 Patrimônio líquido

a) Capital Social

O Capital Social da Seguradora é de R$ 21.000.000 totalmente integralizado, e está representado por
21.000.000 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 

b) Reserva de Capital

Constituída pelo valor original dos rendimentos das aplicações financeiras dos recursos aportados pelos
acionistas  quando da constituição da Seguradora,  e apurado no período de 04/07 a 21/09/2011,  que
antecedeu  a  autorização  para  funcionamento  concedida  através  da  Portaria  SUSEP  n°  4.198,  de

c)

d) 

e) Dividendos 

Em 2014, a Seguradora distribuiu dividendos no valor de R$ 1.153.839.

14 Destinação do lucro líquido do período

O resultado líquido do semestre no montante total de R$ 1.259.825 foram assim destinados: 

a) R$ 69.990 equivalentes a 5% à constituição da Reserva Legal; 
b) R$ 332.454 para dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido do semestre, antes das participações,

após  deduzido  o  valor  destinado a  Reserva  Legal,  reconhecidos  na  rubrica  Obrigações  a  Pagar  no
Passivo Circulante; e 

c) R$ 857.381 para a constituição da reserva de Lucros a destinar. 



COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014
(em reais)

15 Patrimônio líquido ajustado e capital mínimo requerido

Nos termos das Resoluções CNSP nº 302/13 o capital mínimo requerido (CMR) para funcionamento das
sociedades seguradoras, a partir de 1º de janeiro de 2014 é considerado pelo maior entre o capital base e
o capital de risco. Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais riscos identificados na
regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio líquido ajustado deverá ser aferida em relação ao
maior  dos  valores  entre  os  capitais  base  e  de  risco  e  a  margem  de  solvência  calculada  na  forma
estabelecida  pela  Resolução  CNSP nº  302/13,  conforme  demonstrado  abaixo  para  a  data  base  de
30/06/2014 e 31/12/2013:

30 de junho
de 2014

31 de dezembro de
2013

Patrimônio Líquido Contábil   24.425.801 24.319.815

Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro (6.232) (111)
Ativos intangíveis (45.833) -
Investimentos (192.945) -
Patrimônio Líquido Ajustado  A 24.180.791 24.319.704

Capital Base    15.000.000 15.000.000
Capital de Risco  7.058.316 -
Capital Mínimo Requerido B 15.000.000 15.000.000

Suficiência de capital  9.180.791 9.319.704

As deduções do Patrimônio Líquido estão de acordo com o disposto na Resolução CNSP nº 300/13,
vigente desde janeiro de 2014.
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16 Detalhamento das contas da demonstração do resultado

Considerando a relevância de seus saldos
30 de junho 

de 2014
30 de junho 

de 2013
Sinistros ocorridos
Sinistros de Seguros – Consórcio DPVAT (9.771.383) (9.137.348)
Investigação Perícia e Análise Médica (735.117) (386.210)
Honorários advocatícios de sinistros (1.057.348) (844.256)
Ressarcimento de custos operacionais (867.277) (201.326)
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados (3.498.182) (4.027.545)
Total de despesas com sinistros ocorridos (15.929.307) (14.596.685)
Outras receitas e despesas operacionais
Outras Receitas Operacionais Consórcio 1.525.619 54.990
Outras Despesas Operacionais Consórcio (1.004.656) (967.399)
Despesas Diversas Consórcio (375.462) (349.361)
Processos Judiciais em Curso - (1.855)
Outras (10.751) -
Total de outras receitas e despesas operacionais 134.750 (1.263.625)
Despesas administrativas
Pessoal (225.967) (203.264)
Serviços de Terceiros (835.744) (203.563)
Localização e Funcionamento (108.674) (117.396)
Despesas com donativos e contribuições (8.031) (2.143)
Publicações (105.856) (128.062)
Outras (55.818) (53.015)
Total de despesas administrativas (1.340.090) (707.443)
Despesas com tributos
Impostos (2.464) (110)
Contribuições (461.955) (428.468)
Taxa de Fiscalização (42.231) (42.231)
Outros (21.609) (21.576)
Total de despesas com tributos (528.259) (492.385)
Receitas financeiras
Títulos de Renda Fixa – Públicos - 11.896
Títulos de Renda Fixa – Derivativos 1.599.566 864.559
Consórcio – DPVAT 70.999 41.268
Fundo de Investimentos 1.109.424 -
Total de receitas financeiras 2.779.989 917.723
Despesas financeiras
Fundo de Investimento - (441.795)
Outras despesas (21.811) -
Operações de Seguros (1.607.156) (868.528)
Custódia de Títulos (33.020) (31.953)
Total de despesas financeiras (1.661.986) (1.342.276)
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17 Garantias das provisões técnicas de seguros

A parcela do ativo vinculado diretamente às provisões técnicas é de R$ 35.923.134 referente a aplicações
em quotas de fundos de investimento.

18 Ramos de Atuação da Seguradora

Os ramos de atuação da Seguradora, prêmios ganhos, sinistros retidos e índices de sinistralidade estão
assim demonstrados:

Ramos Prêmios Ganhos Sinistros Retidos Sinistralidade (%)

DPVAT 18.072.019 (15.929.307) 88,14

20 Conciliação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido

30 de junho
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Resultado antes do imposto de renda e 
contribuição social o lucro líquido 

 
 2.328.150 2.209.218

Base de cálculo após as compensações  2.328.150 2.209.218

Despesa de IRPJ/CSLL do ano corrente  (928.344) (868.181)
Alíquota efetiva  39% 39%
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21 Conciliação entre o lucro líquido e caixa líquido gerado nas atividades
operacionais 

Descrição
30 de junho 

de 2014
30 de junho 

de 2013
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 2.188.169 313.381
Ajustes por:
. Depreciação 2.094 -
. Resultado patrimonial (3.670) -
Variações nos ativos e passivos:
. Variação de Outros créditos (467.711) (105.130)
. Variação de Títulos a Receber 424.799 -
. Variação de Outros e Bens 31.755 (83.930)
. Variação das Despesas antecipadas (6.121) 74



. Variação de Contas a Pagar (50.276) (72.923)
- Variação de Débitos com Operações de Seguros e Resseguros 714.138 161.694
. Variação das Provisões Técnicas – Seguros 6.790.501 3.821.234
. Variações de Provisões Jurídicas - (65.656)
Caixa gerado pelas operações 9.660.103 3.989.435
Impostos sobre Lucro Pagos (768.668) (531.934)
Variação das aplicações (8.452.847) (1.754.190)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 438.588 1.703.311

22 Gerenciamento de Riscos 

Os principais riscos a que a Seguradora está sujeita são os riscos de taxas de juros, de crédito e de
liquidez.  A Seguradora  é  uma controlada da União  Previdenciária  Cometa  do  Brasil  –  COMPREV e,
consequentemente utiliza-se da estrutura de gerenciamento de riscos desta Seguradora, administrando
seus riscos  de  forma corporativa.  A Administração desses riscos contempla uma série  de políticas  e
estratégias consideradas adequadas pela Administração. Essas políticas e estratégias, além de serem
reavaliadas  frequentemente,  contemplam,  entre  outras,  a  verificação  tempestiva  da  adequação  das
aplicações financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos.  A União Previdenciária Cometa do


