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3 - CONTEXTO OPERACIONAL:
A Entidade opera em todas as Unidades da Federação exclusivamente na comercialização
de planos previdenciários, de pecúlio e/ou de renda, mediante a captação de contribuições
de seus associados, pessoas físicas em geral.
Os procedimentos técnicos para gerenciamento de riscos e as premissas de cálculo são
aplicados de acordo com a legislação em vigor e notas técnicas aprovadas pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Após a adequação de seus planos às demandas do mercado, continua promovendo a
renovação da sua carteira por meio de planos de pecúlio por morte estruturados em regime
de repartição simples e de capitais de cobertura.
A captação das contribuições dos participantes de seus planos previdenciários se dá por
meio de desconto em folha de pagamentos.
A Entidade, sem fins lucrativos, comercializa exclusivamente os seus planos previdenciários
sem diferimento de custos de aquisição.

4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Em R$):
a) Aplicações em Títulos de Renda Fixa - Públicos:

Referem-se à Letras Financeiras do Tesouro (LFT’s) e estão contabilizadas com base nos
valores unitários de mercado secundário ANBIMA, em conformidade com as informações
fornecidas pela Instituição Financeira onde se encontram caucionadas. Os títulos públicos
estão classificados na categoria títulos disponíveis para venda e registrados no Ativo Circulante
e Ativo Não Circulante em função dos respectivos vencimentos.
Os ganhos e perdas não realizados estão representados pela provisão de ajuste ao valor do
mercado no valor de R$ 7.411,62, que somado ao saldo da provisão em 31/12/2013, perfaz
o ajuste total de R$ 2.765,34, representada em conta específica do Patrimônio Líquido.

30.06.2014 31.12.2013

Venci- Custo de Valor de Custo de Valor de
Natureza mento Aquisição Mercado Aquisição  Mercado

CIRCULANTE LFT’s07/03/2014 - - 449.665,86 682.594,89
CIRCULANTE LFT’s07/03/20151.885.780,92 2.057.095,59
NÃO CIRCULANTE LFT’s07/03/2015 - - 1.242.596,13 1.321.582,39

Total de Aplicações
Títulos Renda Fixa -
  Públicos .............. 1.885.780,92 2.057.095,59 1.692.261,99 2.004.177,28

b) Aplicações em Títulos de Renda Fixa – Privados:
Referem-se a Certificados de Depósitos Bancários (CDB’s) e Títulos de Capitalização que
estão classificados na categoria títulos disponíveis para venda e registrados no Ativo Circulante
e Ativo Não Circulante em função dos respectivos vencimentos.

Valor  Valor contabil Valor  Valor contabil
Natureza  aplicado  em 30/06/2014  aplicado  em 31/12/2013

BANCO BMG - CDB ...... 8.231.000,00       8.935.542,06        8.524.000,00 8.857.804,47
BANCO HSBC - CDB ..... 1.823.000,00       2.545.211,52                             - -
CIRCULANTE .............. 10.054.000,00     11.480.753,58        8.524.000,00 8.857.804,47

BANCO BMG - CDB ...... 17.150.000,00     17.799.936,38      14.260.000,00 14.556.487,37
BANCO HSBC - CDB ..... 5.142.000,00       6.537.443,55        6.965.000,00 8.701.730,04
BANCO DO BRASIL -
CAPITALIZAÇÃO ......... 1.375.454,69       1.375.454,69        1.454.364,80 1.454.364,80
NÃO CIRCULANTE .... 23.667.454,69     25.712.834,62      22.679.364,80 24.712.582,21

Total de Aplicações
Títulos Renda Fixa -
 Privados ..................... 33.721.454,69     37.193.588,20      31.203.364,80 33.570.386,68

Total de Aplicações
Títulos - Renda Fixa .. 39.250.683,79 35.574.563,96

5 – INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO, INTANGÍVEL E RESERVA DE REAVALIAÇÃO
(Em R$):

a) INVESTIMENTOS

Imóveis Destinados à Renda Saldo em Saldo em
31/12/2013 Adições  Baixas 30/06/2014

Edificações - Custo de Aquisição 185.713,33 - - 185.713,33
Edificações - Reavaliação ........ 132.142,67 - - 132.142,67
Soma .......................................... 317.856,00 - - 317.856,00
( - ) Depreciação ...................... (94.297,28) (6.357,12) - (100.654,40)
(=) SALDO RESIDUAL .......... 223.558,72 (6.357,12) - 217.201,60

b) IMOBILIZADO

Imóveis de Uso Próprio Saldo em Saldo em
31/12/2013 Adições  Baixas 30/06/2014

Edificações - Custo de Aquisição 10.545.410,00 - - 10.545.410,00
Edificações - Reavaliação ........ 542,00 - - 542,00
Soma .......................................... 10.545.952,00 - - 10.545.952,00
( - ) Depreciação ...................... (288.565,85) (50.919,06) - (339.484,91)
(=) SALDO RESIDUAL .......... 10.257.386,15 (50.919,06) - 10.206.467,09

Bens Móveis Saldo em Adições Baixas Saldo em
31/12/2013 30/06/2014

Hardware .................................. 94.386,08 8.026,37 - 102.412,45
Telecomunicações .................... 11.625,00 - - 11.625,00
Refrigeração ............................. 13.430,00 3.871,60 - 17.301,60
Móveis, Máquinas e Utensílios . 38.353,73 - - 38.353,73
Soma .......................................... 157.794,81 11.897,97 - 169.692,78
( - ) Depreciação ...................... (123.378,91) (4.027,92) - (127.406,83)
(=) SALDO RESIDUAL .......... 34.415,90 7.870,05 - 42.285,95

TOTAL DO IMOBILIZADO .. 10.291.802,05 (43.049,01) - 10.248.753,04

c) INTANGÍVEL

Outros Intangíveis Saldo em  Adições  Baixas       Saldo em
31/12/2013 30/06/2014

Licença de Software .................  - 107.453,91 - 107.453,91
Soma .......................................... - 107.453,91  - 107.453,91
( - ) Depreciação ...................... - (1.790,89)  - (1.790,89)
(=) SALDO RESIDUAL .......... -  105.663,02 - 105.663,02

d) RESERVA DE REAVALIAÇÃO
A Entidade optou pela manutenção da reserva de reavaliação até a sua efetiva realização,
conforme previsto no artigo 6º da Lei nº 11.638/07.

c) RESERVAS DE REAVALIAÇÃO Valores  Depreciações  Reserva de
Reavaliados Acumuladas Reavaliação

Imóveis Destinados à Renda ......... 132.142,67 (39.202,49) 92.940,18
Imóveis de Uso Próprio ................. 542,00 (160,97) 381,03
TOTAIS .......................................... 132.684,67 (39.363,46) 93.321,21

6 - MOVIMENTAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$):
As provisões técnicas, contabilizadas de acordo com o Certificado do Atuário Dr. Marcelo
Nascimento Soares/MIBA 759, no período de janeiro a dezembro de 2012 e 2013,
apresentaram as seguintes movimentações:

Saldo Variação Saldo Saldo Variação Saldo
Inicial em no Final  em Inicial em no  Final em

Planos Bloqueados 31/12/12  Período 30/06/13 31/12/13 Período 30/06/14

Provisão de Prêmios
Não Ganhos ........... 0,35 -  0,35 0,35 0,13 0,48

Provisão de IBNR ...... 4,85 (0,28) 4,57 4,57 - 4,57
Outras Provisões

Técnicas ................ 710,08 22,31 732,39 751,92 28,08 780,00
Provisão p/Despesas

Relacionadas ......... 5,53 -  5,53 5,53 - 5,53

Total Bloqueados ....... 720,81 22,03 742,84 762,37 28,21 790,58

1 - APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOCIAL:
A Família Bandeirante Previdência Privada é uma entidade de previdência privada aberta sem
fins lucrativos, fundada em 19 de setembro de 1969 pela Associação de Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo. Pela Carta Patente nº. 26/80 expedida pelo CNSP está autorizada a captar
contribuições em todo o território nacional, tendo por finalidade a instituição de planos previdenciários
- pecúlios e/ou renda, mediante a contribuição de seus associados, pessoas físicas em geral.
As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros permanentes, de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações, sob os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em
conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP,
regulamentadas por Circulares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e
apresentadas em conformidade com o Plano de Contas das Sociedades Seguradoras e Entidades
Abertas de Previdência Complementar, instituído pela Circular SUSEP nº 483/2014.
A Sociedade adota as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 em suas demonstrações contábeis.
Destacamos que a adoção da referida Lei, não apresentou impactos relevantes nas referidas
demonstrações, considerando que as principais alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/
07 que afetam as operações da Companhia, já vinham sendo adotadas em função das
normas contábeis já existentes emanadas da SUSEP, observado o modelo de publicação
determinado pela Circular SUSEP 483/2014.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa do exercício encerrado em 30/06/2014 e 30/06/2013
estão sendo apresentadas pelo método indireto.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL:
As principais práticas adotadas pela Entidade para o registro das suas transações são as seguintes:

a) Reconhecimento das principais receitas e despesas:
a-1: As Receitas e Despesas são escrituradas pelo regime contábil de competência de
exercício, exceto para as contribuições arrecadadas de planos previdenciários, cuja
contabilização é feita pelo regime de caixa por ocasião das arrecadações das contribuições
a-2: As despesas de custos de aquisição são reconhecidas no resultado simultaneamente
com as contribuições arrecadadas.
a-3: Os benefícios e resgates de planos previdenciários são reconhecidos no resultado
quando do recebimento dos respectivos avisos ou solicitações.
a-4: São constituídas provisões técnicas exigidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados-
CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de acordo com os critérios de
avaliação sob a responsabilidade de atuário contratado pela Entidade.
a-5: As aplicações financeiras são contabilizadas pelo custo acrescido dos rendimentos
auferidos até a data do balanço.

b) Redução ao valor recuperável de ativos:
Quando devido, são feitas provisões ao valor recuperável de ativos com contrapartida
temporária na conta de ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio social líquido.
Os valores de contabilização dos ativos têm o seu valor recuperável testado, no mínimo
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.
A Entidade entende não haver indicativo de que os valores contábeis dos bens adquiridos
excedam o seu valor recuperável.

c) Depreciações e Amortizações:
As depreciações e amortizações são reconhecidas no resultado pelo método linear de
acordo com as seguintes taxas anuais para os períodos correntes e comparativos, não tendo
sido estimado a vida útil dos bens imobilizados.
· Depreciação de 4% ao ano para Edificações;
· Depreciação de 10% ao ano para Móveis, Máquinas e Utensílios;
· Depreciação de 20% ao ano para Equipamentos de informática e de comunicações;
· Amortização de 20% ao ano para Licenças de Software.

d) Provisões:
A Entidade adota a prática de fazer provisões sobre os demais ativos e passivos, com efeitos
no resultado, sempre que constatadas diminuições ou aumentos relevantes nos valores
possíveis de realização suportados por laudos técnicos. Não foram identificadas necessidades
desses tipos de provisões materiais que merecessem serem identificadas.

e) Avaliação de Ativos e Passivos:
Todos os demais ativos e passivos da Entidade estão avaliados ao custo e, quando devidos
e de direito, são atualizados de acordo com as condições pactuadas, encargos financeiros,
ou legais devidos, até a data do balanço. Possíveis variações, para mais ou para menos,
quando identificados por eventos subsequentes à data do balanço, são detalhados em nota
explicativa.

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as
Demonstrações Contábeis relativas ao semestre findo em 30/06/2014, acompanhadas das Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes.

Agradecemos a todos àqueles que contribuíram para o desempenho da Família Bandeirante
Previdência Privada no primeiro semestre de 2014 – parceiros, fornecedores, funcionários,

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Família Bandeirante Previdência Privada
CNPJ Nº 62.874.219/0001-77

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (Em R$)

ATIVO 30.06.2014 31.12.2013

CIRCULANTE ..................................................................... 13.635.995,27      9.982.628,32
Disponível ........................................................................... 42.442,67            68.811,92

Caixa e Bancos ................................................................. 42.442,67 68.811,92

Aplicações (Nota 4) ........................................................... 13.537.849,17      9.540.399,36

Títulos e Créditos a Receber ........................................... 55.703,43         373.417,04
Outros Créditos ................................................................. 55.703,43 373.417,04

ATIVO NÃO CIRCULANTE ............................................. 38.003.568,66    37.890.062,30

Realizável a Longo Prazo .................................................. 27.431.951,00    27.374.701,53

Aplicações (Nota 4) ........................................................ 25.712.834,62    26.034.164,60

Títulos e Créditos a Receber ......................................... 1.719.116,38      1.340.536,93
Depósitos Judiciais e Fiscais .........................................  1.719.116,38 1.340.536,93

Investimentos (Nota 5-a) ..................................................  217.201,60         223.558,72
Imóveis Destinados a Renda ...........................................  217.201,60 223.558,72

Imobilizado (Nota 5-b) ....................................................... 10.248.753,04     10.291.802,05
Imóveis de Uso Próprio ................................................... 10.206.467,09 10.257.386,15
Bens móveis ..................................................................... 42.285,95 34.415,90

Intangível (Nota 5-c) ......................................................... 105.663,02                       -
Outros Intangíveis ............................................................  105.663,02 -

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 51.639.563,93    47.872.690,62

PASSIVO 30.06.2014 31.12.2013

CIRCULANTE ..................................................................... 1.488.438,06       1.398.924,14
Contas a Pagar .................................................................. 242.552,76         238.401,59

Obrigações a pagar .......................................................... 152.433,71 144.293,52
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ........................ 17.874,18 1.182,65
Encargos Trabalhistas ...................................................... 71.972,14 84.269,59
Impostos e Contribuições ................................................. 272,73 655,83
Outras Contas a Pagar ..................................................... - 8.000,00

Débitos de Operações com Previdência Complementar 6,03                    6,03
Outros Débitos Operacionais ........................................... 6,03 6,03

Depósitos de Terceiros ...................................................... 348.215,06         429.488,30
Provisões Técnicas - Previdência Complementar (Nota 6) 897.664,21         731.028,22

Planos Bloqueados ........................................................... 790,58 762,37
Planos Não Bloqueados ................................................... 896.873,63 730.265,85

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ......................................... 1.562.352,40 1.183.891,50
Provisões Técnicas - Previdência Complementar (Nota 6) 68.583,98            83.721,21

Planos Bloqueados ........................................................... 5.441,89 6.482,81
Planos Não Bloqueados ................................................... 63.142,09 77.238,40

Outros Débitos ................................................................... 1.493.768,42 1.100.170,29
Provisões Judiciais (Nota10) ........................................... 1.493.768,42 1.100.170,29

PATRIMÔNIO SOCIAL ...................................................... 48.588.773,47    45.289.874,98
Patrimônio Social  (Nota 18 ) .......................................... 44.301.209,08 37.556.116,43
Reservas Patrimoniais (Nota 18) .................................... 428.730,60 428.730,60
Reservas de Reavaliação (Nota 5d) ................................ 93.321,21 93.321,21
Reservas de Contingência de Benefícios (Nota 8) ......... 409.270,10 409.270,10
Ajuste de Avaliação Patrimonial (Nota 4-a) .................. 2.765,34 (4.646,28)
Superávits ou Déficits Acumulados ................................ 3.353.477,14 6.807.082,92

TOTAL DO PASSIVO .......................................................... 51.639.563,93    47.872.690,62

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013
(Em R$)

30/06/2014 30/06/2013

Rendas de Contribuições e Prêmios (Notas 2.a-1; 11) ........ 5.792.134,81 5.333.987,15
(=) Receitas de Contribuições e Prêmios de VGBL ........ 5.792.134,81    5.333.987,15
(-) Variação de Outras Provisões Técnicas (Notas 2.a-4; 11) (52.287,16) (51.896,52)
(+) Benefícios Retidos (Notas 2.a3; 11) ............................... (387.070,33) (304.921,70)
(-) Custos de Aquisição (Notas 2.a2 ; 11) ............................. (928.188,43) (916.287,99)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais (Nota 11) .... (393.598,13) 7.385,51
(-) Despesas Administrativas (Nota 12) ............................... (2.626.003,00) (1.637.640,09)
(-) Despesas com Tributos (Nota 13) ................................... (55.561,53) (57.171,63)
(+) Resultado Financeiro (Nota 14) ...................................... 1.538.949,88 1.174.797,47
(+) Resultado Patrimonial (Nota 15) .................................... 402.041,24 (6.357,12)
(=) Resultado Operacional .................................................. 3.290.417,35    3.541.895,08
(+) Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes ................. 1.069,52 1.080,82
(=) Superavit do Período ..................................................... 3.291.486,87    3.542.975,90

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 (Em R$)

Método Indireto

30/06/2014 30/06/2013

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do período .............................................................. 3.291.486,87 3.542.975,90
Ajustes para:

Depreciações e Amortizações ........................................... 63.094,99 45.217,96
Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários ............................. 7.411,62 2.390,67

Variação nas contas patrimoniais:
Ativos Financeiros .................................................................  (3.676.119,83) (3.196.862,20)
Outros Ativos .........................................................................  317.713,61 215.843,39
Depósitos judiciais e fiscais .................................................. (378.579,45) 94.771,83
Outras contas a pagar + Empréstimos ................................. (12.157,26) 119.468,77
Impostos e contribuições ....................................................... 16.308,43 (5.753,91)
Depósitos de terceiros ........................................................... (81.273,24) 75.235,44
Provisões técnicas - Previdência complementar ................ 151.498,76 75.131,51
Provisões judiciais .................................................................  393.598,13 (7.385,51)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades

Operacionais ...................................................................... 92.982,63 961.033,85

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado ...................................................... (11.897,97) 0,00
Aquisição de intangível .........................................................  (107.453,91) 0,00
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de

Investimento ....................................................................... (119.351,88) 0,00

Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (26.369,25) 961.033,85

Caixa e equivalentes de caixa no início do período ............ 68.811,92 32.740,34
Caixa e equivalentes de caixa no final do período ............. 42.442,67 993.774,19

              As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 (Em Reais)

Reservas Superávits/
Patrimônio Retenção de Déficits

Discriminação Social Patrimoniais Reavaliação Superávits Ajuste TVM Acumulados Total

Saldos em 31/12/2012 ................................................................ 31.028.319,41       428.730,60        98.628,67 409.270,10 705,47 6.584.479,83 38.550.134,08

AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Aumento com Superávit do exercício de 2013 - Ata 50a. .... 6.527.797,02 - - - - (6.527.797,02)                            -

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Realização .............................................................................. - - (2.653,71) - - 2.653,71                            -

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............................... - - - - 2.390,67 - 2.390,67
SUPERÁVIT DO 1º SEMESTRE DE 2013 ............................ - - - - - 3.542.975,90         3.542.975,90

Saldos em 30/06/2013 ................................................................ 37.556.116,43       428.730,60        95.974,96 409.270,10 3.096,14 3.602.312,42       42.095.500,65

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Realização .............................................................................. - - (2.653,75) - - 2.653,75                            -

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............................... - - - - (7.742,42) - (7.742,42)
SUPERÁVIT DO 2º SEMESTRE DE 2013 ............................ - - - - - 3.202.116,75 3.202.116,75

Saldos em 31/12/2013 ................................................................ 37.556.116,43       428.730,60          93.321,21 409.270,10 (4.646,28)        6.807.082,92 45.289.874,98

AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Aumento com Superávit do exercício de 2014 - Ata 51a. .... 6.745.092,65 - - - - (6.745.092,65) -

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............................... - - - - 7.411,62 - 7.411,62
SUPERÁVIT DO 1º SEMESTRE DE 2014 ............................ - - - - -  3.291.486,87 3.291.486,87

Saldos em 30/06/2014 ................................................................ 44.301.209,08       428.730,60          93.321,21 409.270,10 2.765,34 3.353.477,14       48.588.773,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2014

autoridades reguladoras e, especialmente nossos associados, pela confiança depositada nesta
entidade.

Belo Horizonte, 26 de Agosto de 2014

A ADMINISTRAÇÃO

Continua... Pag.1/2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS PERÍODOS FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013 (EM R$)

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO ABRANGENTE 30/06/2014 30/06/2013

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ............................ 3.291.486,87 3.542.975,90
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO ...... 0,00 2.653,71
AJUSTE DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .... 7.411,62 2.390,67

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO ................ 3.298.898,49 3.548.020,28

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



 6 – quarTa-feira, 27 de agosTo de 2014 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas gerais - Caderno 2

248 cm -26 600215 - 1

Família Bandeirante Previdência Privada
CNPJ Nº 62.874.219/0001-77

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2014

...Continuação.

Planos Não Bloqueados Saldo Variação Saldo Saldo Variação Saldo
Inicial em no Final em Final em no Final em

31/12/2012  Período 30/06/2013 31/12/2013 Período 30/06/2014
Provisão de Prêmios

Não Ganhos ........... 23.240,17 2.621,85 25.862,02 25.299,23 20.447,84 45.747,07
Provisão de Oscilação

de Riscos ................ 10.697,98 1.916,35 12.614,33 - -                   -
Provisão Matemática de

Benefícios Concedidos 3.160,35 90,13 3.250,48 3.274,75 107,86 3.382,61
Provisão de Insuficiência

de Contribuições ..... 1.503,51 2,18 1.505,69 - - -
Provisão de Sinistros

a Liquidar .............. 193.766,21 12.703,57 206.469,78 221.469,48 19.803,54 241.273,02
Provisão de IBNR ...... 277.037,51 10.367,84 287.405,35 302.259,69 79.207,44 381.467,13
Provisão de Resgates

a Regularizar .......... 1.632,20  51,42 1.683,62 1.728,77 64,68 1.793,45
Provisão p/ Despesas

Relacionadas ......... 161.865,57 18.284,35 180.149,92 176.233,93 46.976,42 223.210,35
Provisão Complementar

de Contribuições ..... 269.319,57 30.723,98 300.043,55 - - -
Total Não Bloqueado  942.223,07 76.761,67 1.018.984,74 730.265,85 166.607,78 896.873,63

Total das Reservas
Curto Prazo .......... 942.943,88 76.783,70 1.019.727,58 731.028,22 166.635,99  897.664,21

Planos Bloqueados Saldo Variação Saldo Saldo Variação Saldo
Inicial em no Final em Final em no  Final em

 31/12/2012  Período 30/06/2013 31/12/2013  Período 30/06/2014
Provisão Mat. de

Benefícios a Conceder 6.482,81 -  6.482,81 6.482,81 (1.040,92) 5.441,89
Planos Não Bloqueados Saldo Variação Saldo Saldo Variação Saldo

Inicial em no Final em Final em no  Final em
 31/12/2012  Período 30/06/2013 31/12/2013  Período 30/06/2014

Provisão Mat. de
Benefícios a Conceder 78.424,44 (1.652,19) 76.772,25 77.238,40 (14.096,31) 63.142,09

Total das Reservas
Longo Prazo ........... 84.907,25 (1.652,19) 83.255,06 83.721,21 (15.137,23) 68.583,98

Total das Provisões
Técnicas .................  1.027.851,13 75.131,51 1.102.982,64 814.749,43 151.498,76 966.248,19

a) As Reservas Técnicas de Benefícios e Resgates a Regularizar contemplam as atualizações
financeiras devidas no período por ocasião dos resgates.

b) Em consonância com a CNSP 281/2013 e Circular SUSEP 483/2014 foram determinadas
transferência e reversões de provisões com prazo até 31 de dezembro de 2014. A Entidade
se antecipou e ajustou as provisões conforme norma a partir do corrente ano.

c) A taxa de juros utilizada como parâmetro para constituição da Provisão de Oscilação
Financeira: A entidade não constitui Provisão para Oscilação Financeira.

d) As razões para não constituição dessas provisões: A provisão de Oscilação Financeira é uma
provisão facultativa e visa atenuar impactos de variações das taxas futuras nos recursos
destinados ao pagamento das obrigações para com participantes de planos nos quais há
remuneração mínima garantida contratualmente. Os atuais planos de benefícios da Família
Bandeirante Previdência Privada, face à natureza de cada plano, não contemplam tal garantia.

7 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVO (TAP):
Em atendimento a circular SUSEP 457/12, a Entidade elabora as estimativas correntes
projetadas na data base 30/06/2014, sob a  responsabilidade do atuário da Entidade Sr. Marcilio
Nascimento Soares – MIBA 1656, cujas tabelas das estimativas são projetadas até o final de
vigência dos planos, encaminhadas à Superintendência de Seguros Privados- SUSEP nos
prazos estabelecidos e estão à disposição para consultas em nosso departamento atuarial.
As estimativas foram elaboradas de forma a expressar o fluxo de caixa que decorra do
cumprimento e persistência dos planos em comercialização, descontado por Estruturas a
Termo da Taxa de juros (ETTI), no caso Cupom-IPCA. Entendemos mais adequado frente
ao perfil da Entidade pela adoção do IPCA como indexador dos planos.
Para as projeções descontadas adotamos a tábua BR-EMS na tentativa de aderência à
experiência da Entidade. Foram considerados apenas contratos que iniciaram sua vigência até
a data base além de remuneração das provisões pela média de títulos NTN-B na data base.
Os dados foram agrupados por regime financeiro, tipo de evento e em eventos ocorridos e
eventos não ocorridos.
Os planos em Capitalização não mais são comercializados, mas apenas mantidos em manutenção
de ainda haver participantes.  A longo prazo, estes planos serão extintos por não haver mais
direitos ou obrigações para com seus participantes, sejam contribuintes ou em gozo de benefício.
Considerando as características do plano e de forma a atender a norma em referência,
procedemos o fluxo de caixa descontado, cujos demonstrativos históricos até o término da
vigência dos planos encontram-se à disposição em nosso departamento financeiro e atuarial.
Em última análise, o Teste de adequação do passivo não demonstra insuficiência em nenhum
dos fluxos apresentados, demonstrando que a entidade possuí os saldos de provisões
constituídas adequados frente as suas obrigações.

8 – RESERVAS DE CONTINGÊNCIA DE BENEFICIOS (Em R$):
A Entidade deixou de constituir a partir de 2008, a Reserva de Contingência de Benefícios
a que se refere o art. 31 do Anexo I da Circular SUSEP nº 483/2014, uma vez que a mesma
já se encontra acima do limite de 25% sobre as reservas mencionadas na circular.
Conseqüentemente o seu saldo de R$ 409.270,10, não sofreu variações neste período. A
constituição da reserva segue conforme demonstrado abaixo:

30/06/2014 31/12/2013
Provisão de Riscos Ocorridos e não Avisados – IBNR .. 381.471,70 302.264,26
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder                     68.583,98          83.721,21
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos                       3.382,61             3.274,75
Provisão de Oscilação de Riscos ....................................  -                         -
Provisão de Insuficiência de Contribuições ...................  - -
Provisão de Prêmios não Ganhos ..................................  45.747,55 25.299,58
SOMA ............................................................................. 499.185,84 414.559,80

Reserva de Contingência de Benefícios ...................... 124.796,46 103.639,95
(25% do somatório das reservas acima mencionadas)
Valor contabilizado ......................................................... 409.270,10 409.270,10

Excesso da reserva ........................................................ 284.473,64 305.630,15

9 – GARANTIAS DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$):
Os ativos vinculados à SUSEP para garantia das provisões técnicas estão representados por
Títulos de Renda Fixa – Públicos e Imóveis, na seguinte proporção:

30/06/2014 31/12/2013
Títulos de Renda Fixa - Públicos ....................................  2.057.095,59       2.004.177,28
Imóveis (líquido de depreciação) .................................. 217.201,60 223.558,72
SOMA ............................................................................. 2.274.297,19 2.227.736,00

10 – PASSIVOS CONTINGENTES (Em R$):
A entidade no decorrer de suas atividades é parte em processos de natureza fiscal e cível.
As respectivas provisões foram constituídas levando-se em conta a legislação em vigor, a
opinião dos assessores jurídicos, a natureza e a complexidade dos processos e o posicionamento
dos tribunais. O histórico de perdas e outros critérios que permitam a sua estimativa,
acompanhamento e os saldos estão assim resumidos:

Saldo Inicial Variação Saldo Final
Contingências Passivas em 31/12/2013  no Período  em 30/06/2014
Provisões Fiscais ..................... 50.015,18  -               50.015,18
Provisões Cíveis ...................... 1.050.155,11                     393.598,13 1.443.753,24
Total ......................................... 1.100.170,29                     393.598,13 1.493.768,42

a) Provisões Fiscais:
As provisões fiscais no total de R$ 50.015,18, referem-se a multas lançadas pela Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, cuja exigibilidade a Entidade discute judicialmente e estão
provisionadas pelo regime de competência no Passivo Não Circulante. A Entidade, baseada
na opinião de seus consultores jurídicos, considera a contingência passiva de Perda Provável.

b) Provisões Cíveis:
As provisões cíveis no total de R$ 1.443.753,24, referem-se a ações judiciais de autoria de
beneficiários que discordam do valor oferecido pela Entidade a título de indenização do
pecúlio. Estão contabilizadas como provisão para contingências cíveis, as ações cuja
possibilidade de perda é considerada provável pelos consultores jurídicos da entidade.
Perda Quantidade Valor Reclamado Valor Provisionado
Provável 35                     444.953,05                     415.486,53
Possível 740               10.696.961,94                  1.028.266,71
Remota 231                  5.457.291,81                                      -
Total 1006               16.599.206,80                  1.443.753,24

À
DD. DIRETORIA DA
FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
BELO HORIZONTE – MG
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da FAMÍLIA BANDEIRANTE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, 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 exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis
A Administração da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA é responsável
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis 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
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 evidências
a respeito dos valores, do parecer do atuário responsável pelos cálculos das provisões técnicas
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 FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA
PRIVADA 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
FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 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.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas, quando lidas em
conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FAMÍLIA BANDEIRANTE
PREVIDÊNCIA PRIVADA em 30 de junho de 2014, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros
Privados – SUSEP.

Belo Horizonte, 22 de Agosto de 2014.
UHY MOREIRA - AUDITORES

CRC RS 3717 S MG
DIEGO ROTERMUND MOREIRA

Contador CRC RS 68603 S MG
CNAI N° 1128

Sócio - Responsável Técnico

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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11 – DETALHAMENTOS DAS CONTAS DE RESULTADO DIRETO DAS OPERAÇÕES
(Em R$):

Modalidade dos Planos  Planos bloqueados  Planos não bloqueados  Totais
30/06/14 30/06/13 30/06/14 30/06/13 30/06/14 30/06/13

Renda - Aposentadoria -
Capitalização                  95,16 95,16  237,30 237,30 332,46 332,46

Prov. Matemática
Benef. a Conceder 1.040,92 - 14.096,31 1.652,19 15.137,23 1.652,19

(=) Receita de Contr.
e Prêmios ......... 1.136,08 95,16  14.333,61 1.889,49 15.469,69 1.984,65

Pecúlio - Repartição
Simples ............. - - 5.790.367,05 5.332.076,62 5.790.367,05 5.332.076,62

Pecúlio - Capitalização -  - 1.061,07 1.187,28 1.061,07 1.187,28
Renda - Pensão - RCC 70,86 70,86 - -  70,86 70,86
Renda - Pensão -

Capitalização ..... - - 303,37 319,93 303,37 319,93
(=) Contr. P/ Cobert.

e Riscos ............ 70,86 70,86 5.791.731,49 5.333.583,83 5.791.802,35 5.333.654,69
Var. Provisões de Risco - - - (4.538,20) - (4.538,20)
(=) Receita com Cob.

de Riscos .......... 70,86 70,86 5.791.731,49 5.329.045,63 5.791.802,35 5.329.116,49
Desp.c/Benefícios

Administrativos . - - (307.862,89) (294.554,14) (307.862,89) (294.554,14)
Desp.c/ Resgates -

Renda ............... - -  - - - -
Var. Provisão de IBNR(79.207,44)  - - (10.367,56) (79.207,44) (10.367,56)
(=) Benefícios e

Resgates .......... (79.207,44) - (307.862,89) (304.921,70) (387.070,33) (304.921,70)

Var. Prov.Insufic.
Contribuições .... - - - (2,18) - (2,18)

Var. Prov.de Desp.
Administrativas . - - - (18.284,35) - (18.284,35)

Plano de Pecúlio-
Repart. Simples - - (20.447,84)  - (20.447,84) -

Prov. de Prêmios
não Ganhos ...... (0,13) - - - (0,13) -

Prov. p/Despesas
Relacionadas ... - - (46.976,42) - (46.976,42) -

Var. Outras Provisões -(30.723,98) -  - - (30.723,98)
(=) Var. de Outras

Prov. Técnicas . (0,13)(30.723,98) (67.424,26) (18.286,53) (67.424,39) (49.010,51)

Desp. Corretagem-
Riscos Receb. .... - - - - - -

Desp. Cobrança-
Planos Previdência  - - (928.188,43) (916.287,99) (928.188,43) (916.287,99)

(=) Desp. Comercialização - - (928.188,43) (916.287,99) (928.188,43) (916.287,99)

Outras Receitas Operacionais - 7.385,51
Outras Despesas Operacionais  (393.598,13) -

(=) Outras Rec. e Desp. Operacionais (393.598,13)  7.385,51

RESULTADO OPERACIONAL 4.030.990,76 4.068.266,45

12 – DETALHAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Em R$):
30/06/2014 30/06/2013

Despesas com Pessoal Próprio ......................................   (485.635,13)      (407.958,98)
Despesas com Serviços de Terceiros .............................   (789.312,51)      (593.734,31)
Despesas de Localização e Funcionamento ..................  (254.215,45)      (150.280,74)
Despesas com Publicidade e Propaganda ..................... (1.033.365,12)      (403.100,00)
Despesas com Publicações ............................................ (22.689,04)        (40.913,84)
Despesas com Donativos e Contribuições .....................   (35.081,40)        (37.557,14)
Outras Despesas Administrativas ...................................   (5.704,35) (4.095,08)
TOTAL ............................................................................ (2.626.003,00) (1.637.640,09)

13 – DETALHAMENTOS DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (Em R$):
30/06/2014 30/06/2013

Impostos Municipais .......................................................    (3.713,87)         (5.964,36)
PIS/PASEP ......................................................................     (2.782,30)         (2.641,71)
Taxa de Fiscalização da SUSEP .....................................   (48.565,56)      (48.565,56)
Outros Tributos e Taxas ..................................................      (499,80)                       -
TOTAL ............................................................................ (55.561,53)      (57.171,63)

14 – DETALHAMENTOS DO RESULTADO FINANCEIRO (Em R$):
Receitas Financeiras 30/06/2014 30/06/2013
Receita com título de Renda Fixa Privados ...................   1.786.572,36     1.385.878,51
Receita com título de Renda Fixa Públicos ....................      98.206,92           62.530,49
Outras Receitas Financeiras ...........................................  34.763,23 18.969,84
SOMA ............................................................................. 1.919.542,51     1.467.378,84
Despesas Financeiras
Desp. Financ. Provisoes Técnicas de Prev. Privada .....  (22.976,71) (14.771,66)
Desp. C/Impostos e Contr. S/Trans. Financeiras ............  (357.615,92) (277.809,71)
SOMA ............................................................................. (380.592,63)       (292.581,37)

TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO .................. 1.538.949,88 1.174.797,47

15 – DETALHAMENTOS DO RESULTADO PATRIMONIAL (Em R$):
Receitas Patrimoniais 30/06/2014 30/06/2013
Receitas com Imoveis de Renda .................................... 408.398,36                       -
SOMA ............................................................................. 408.398,36                       -
Despesas Patrimoniais
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ................. (6.357,12)         (6.357,12)
SOMA ............................................................................. (6.357,12)         (6.357,12)

RESULTADO PATRIMONIAL .................................... 402.041,24 (6.357,12)

16 – GESTÃO DE RISCOS:
A Entidade tem capacidade financeira compatível com suas operações, exclusivamente de
planos de previdência privada aberta, com captação de contribuições em regime de caixa.
Como detalhado na nota explicativa nº 6 os riscos operacionais são calculados e revistos
frequentemente pelos atuários da Entidade e não se limitam apenas a gestão das provisões
técnicas. Com relação aos ativos financeiros da Entidade, e conforme detalhado na nota
explicativa nº 4. , a Entidade possui em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2013, títulos
e valores mobiliários classificados como disponíveis para venda. A gestão de riscos de
investimentos financeiros é realizada através de análises e monitoramento dos Riscos
estabelecidos em parceria com Entidades Financeiras.

a) - Riscos de Liquidez: O risco da Entidade não dispor de recursos líquidos para honrar seus
compromissos financeiros, face a um eventual descasamento de prazo ou de volume entre
recebimentos e os pagamentos previstos é nulo pelos seguintes fatores:

· A captação de contribuições se dá através de desconto em folha de pagamento e são
suficientes para atender as obrigações de curto prazo,

· Os investimentos em títulos e valores mobiliários, embora estejam disponíveis para venda,
os resgates são feitos nos respectivos vencimentos e imediatamente reaplicados,

· A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo Departamento Financeiro da Entidade que
acompanha as revisões das exigências de pagamentos a fim de assegurar recursos suficientes
de caixa visando atender às necessidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez 30/06/2014 31/12/2013
Liquidez corrente ............................................................ 9,16 7,14
Liquidez geral .................................................................. 13,46 14,46

b) - Risco de mercado:
A Entidade adota uma política de investimentos conservadora com 100% de suas aplicações
financeiras em títulos de renda fixa pós-fixados, em moeda nacional, que flutuam conforme
as taxas de mercado estão assim distribuídas:

30/06/2014 31/12/2013
Títulos públicos ................................................................ 5,24% 5,63%
Títulos privados ............................................................... 94,76% 94,37%
Soma ................................................................................ 100,00% 100,00%

c) - Risco de crédito:
A Entidade adota política de baixo grau de exposição a risco de crédito, não tendo provisões
de recebíveis. Não obstante isso, os contratos de novos produtos são previamente analisados
pelo Departamento Jurídico da Entidade. Com relação aos ativos financeiros, opera
exclusivamente com títulos de emissão do Governo Federal e de instituições financeiras
privadas classificadas como de baixo risco de crédito, devido a sua política de investimentos,
análises de metas a curto prazo, análise das condições econômicas brasileiras, como inflação
e medidas governamentais, além da análise dos riscos para instituições financeiras.

17 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE:
Considerando-se as principais variáveis preconizadas na alínea E do item XI do Art. 43 do
Anexo I da Circular 483/2014 da SUSEP, são utilizadas premissas atuariais que contemplam
os benefícios retidos, custos de aquisição e despesas administrativas, bem como as taxas de
juros pactuadas, com impactos modestos no resultado, devido à característica conservadora
dos planos de previdência comercializados pela Entidade. E isso está demonstrado nas notas
explicativas nº 6 e 7.

R$ em mil R$ em mil
30/06/2014 31/12/2013

VARIÁVEL ALTERAÇÃO RESULTADO RESULTADO

Despesas Administrativas Menos 5% 3.426 6.952
Despesas Administrativas Mais 5% 3.157 6.538
A carteira é constituída essencialmente de planos de pecúlio em regime de repartição. A
variável mais significativa que afeta o resultado é a Sinistralidade. Elaborado Teste de
Sensibilidade considerando as principais premissas, não alterou significativamente o resultado,
conforme demonstrado abaixo:

30/06/2014 31/12/2013
Variação do Variação do

Variável Alteração R$ em mil Resultado R$ em mil  Resultado

Sinistralidade Menos 5% 3.289 -0,08% 6.745 -0,01%
Sinistralidade Mais 5% 3.294 0,08% 6.745 0,01%

18 – PATRIMÔNIO SOCIAL:
O Patrimônio Social acrescido das Reservas Patrimoniais da Entidade, que em 31 de dezembro
de 2013 era de R$ 37.984.847,03, foi aumentado em R$6.745.092,65, mediante o
aproveitamento de parte do superávit acumulado, passando o mesmo a ser de R$ 44.729.939,68,
conforme deliberação na 51ª Reunião Ordinária do Conselho Controlador realizada em 31/03/
2014 está acima da suficiência obrigatória prevista na Resolução nº 282 de 2013 do CNSP.

19 - PATRIMÔNIO SOCIAL AJUSTADO (Em R$):
Conforme determinações da SUSEP, as Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Sociedades
de Capitalização e de Previdência Privada Aberta, devem divulgar nas notas explicativas
a demonstração do seu Patrimônio Social Ajustado.

30/06/2014     31/12/2013
Patrimônio Líquido Social .............................................. 48.588.773,47   45.289.874,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO ...................... 48.588.773,47   45.289.874,98

20 – PATRIMÔNIO SOCIAL ADICIONAL (Em R$):
Com base na composição acima lida em conjunto com as demais notas explicativas, e
considerando que não tem carteira transferida e tratar-se de entidade sem fins lucrativos
não apresenta necessidades de patrimônio social adicional baseado em risco de crédito.
Contas 30/06/2014 30/06/2013

Depósitos Bancários ........................................................ 41.568,67       993.424,19
Depósitos judiciais e fiscais ............................................ 1.719.116,38    1.150.850,44
Títulos Privados de renda fixa, com prazo de venc. até 3 meses - 13.057.110,48
Tít priv. de renda fixa, com prazo de vencto sup. a
 3 meses, emit. por inst. finan. ........................................ 35.818.133,51 23.590.472,59
Outras aplicações ............................................................  1.375.454,69    1.186.800,70
Outros créditos ................................................................ 55.703,43         55.904,97
Total ................................................................................. 39.009.976,68    40.034.563,37

21 – MOEDA FUNCIONAL
A Família Bandeirante Previdência Privada utiliza em suas transações correntes a moeda
vigente em circulação “REAL”.

22 – EVENTOS SUBSEQUENTES:
A Família Bandeirante Previdência Privada avaliou os eventos subseqüentes até 22 de
agosto de 2014, que é a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da
empresa, e não identificou fato ou evento subseqüente material que mereça ser relatado.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2014.
JOSE EUSTAQUIO TORRES

DIRETOR

RONALDO NUNES FARIA MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA
DIRETOR DIRETOR

MARCELO NASCIMENTO SOARES JOSE CARLOS FERREIRA
ATUÁRIO - MIBA/759 CONTADOR - CRC-SP - 140285/O-0 S-MG

 Balanço realizado em 31/12/2009 do lar senhor 
bom Jesus CNPJ 17 .480 .666/000197

Ativo circulante 4 .472,88 = caixa geral 4 .472,88 + ativo não circu-
lante 310;430,00= permanente imobilizado 310 .430,00 totalizando o 
ativo em 314 .902,88 – passivo = 314 .902,88 +patrimonio liquido = 
314 .902,88, totalizando o passivo em 314 .902,88 .foram apuradas o der 

assim discriminado: receitas serviços assistência social 284 .420,17 e 
as despesas operacionais de 279 .947,29 originando um superávit de 
4 .472,88 . Presidente Getulio cerqueira e tec contabilidade Ana maria 
ferreira de souza tc crc mG 43572

3 cm -23 599352 - 1

 Balanço realizado em 31/12/2013 do lar senhor 
bom Jesus CNPJ 17 .480 .666/000197

Ativo circulante 53 .600,31 = caixa geral 14 .085,02 + deposito ban-
cário 2.026,91 + aplicação financeira 37.488,38 + ativo não cir-
culante 128 .772,21 = INsTAlAçÃO 47 .600,90+mOVEIs E 
uTENsIlIOs 4 .353,00+VEICulOs 17 .790,00+maquinas e equi-
pamentos 5 .428,00 totalizando o ativo em 128 .772,21 – passivo 

circulante= 22 .274,71=salários e contribuições a pagar 22274,71 +patri-
monio9 liquido = 106 .497,50, totalizando o passivo em 128 .772,21 .
foram apuradas o der assim discriminado: receitas serviços assistência 
social 329 .013,16 e as despesas operacionais de 116 .634,86 originando 
um superávit de 63 .986,74 . Presidente Getulio cerqueira e tec contabi-
lidade Ana maria ferreira de souza tc crc mG 43572

3 cm -23 599349 - 1


