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PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias em vigor, a 
PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA, Entidade Aberta de Previdência Complementar, sem fins lucrativos, 
com sede na Av. Tancredo Neves, nº 999 - 1º andar grupo 101 - Caminho das Árvores - Salvador - BA 
apresenta as autoridades competentes e aos participantes de seus planos previdenciários o parecer dos 
auditores independentes e as demonstrações contábeis relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2014.  

 
POLÍTICA DE REINVESTIMENTOS - Os resultados apurados são 

incorporados ao patrimônio da Entidade, após constituição da Reserva de Contingência de Benefícios, 
quando esta for aplicável.  

 
NEGÓCIOS SOCIAIS - A Entidade opera com planos previdenciários e a 

concessão de assistência financeira, com recursos de terceiros. A Previcorp revisando suas atividades voltou 
seus esforços para a manutenção de seu quadro de participantes, bem como para a reformulação dos 
convênios até então firmados, com o intuito de melhorar o perfil destes. Este procedimento esta resultando na 
redução do quadro de participantes por cancelamentos decorrentes de atualização do cadastro, apresentando 
discreta melhoria neste semestre, e esperando resultados favoráveis no próximo semestre. 

 
PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA PERÍODOS 

FUTUROS – Os planos e ações da Administração para o segundo semestre de 2014 e para exercício de 
2015 estão voltados para a melhoria e qualidade das informações em face do aperfeiçoamento dos Controles 
da Entidade. Nossos ativos financeiros garantem os compromissos pactuados. Desta maneira, a Entidade 
busca o aperfeiçoamento dos controles das informações, bem como equacionar seus numerários, para 
posteriormente buscar incrementos para os futuros negócios. 

 
DECLARAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA - De acordo com as 

disposições contidas na Circular SUSEP nº 483/2014 declaramos a capacidade financeira e a intenção da 
Entidade em manter até os vencimentos, os ativos financeiros classificados na categoria “Títulos Mantidos até 
o Vencimento”. 

 
Declaramos ainda, que em decorrência da situação de Insuficiência 

verificada quando da apuração do PLA e do CMR, a Administração estará apresentando à Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP, um Plano de Regularização de Solvência (PRS), de acordo com a Resolução 
CNSP nº 302/2013, objetivando equacionar tal situação, para tanto já antecipamos medidas, as quais já 
surtiram efeitos no decorrer do primeiro semestre e outras que se consolidarão a partir do segundo semestre 
de 2014. A Administração, num cenário normal, acredita na reversão da Insuficiência ainda no decorrer do 
exercício de 2014. 

 
 

Salvador–BA, 30 de junho de 2014. 
 
 

A Administração 
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Relatório dos Auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias 
 
 
 
Aos Administradores da 
Previcorp Previdência Privada 
Salvador - BA 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Previcorp Previdência Privada (“Entidade”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2014 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
semestre findo naquela mesma data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. 
 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias 
 
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a 
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
 
Base para opinião com ressalva 
 
A Sociedade encontra-se em processo de revisão dos seus sistemas operacionais informatizados e, de 
conciliação dos saldos dos relatórios gerados com os respetivos saldos das rubricas contábeis, a saber: 1) 
Valores a Receber - Créditos das Operações com Previdência Complementar - Ativo Circulante; e 2) 
Valores a Reclassificar - Previdência Complementar - Depósitos de Terceiros – Passivo Circulante. Não 
pudemos nos satisfazer quanto a adequação dos saldos destas rubricas por meio de outros 
procedimentos de auditoria. 
 
 
Opinião com ressalva 
 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para a opinião com 
ressalva, as demonstrações as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Previcorp 
Previdência Privada em 30 de junho de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
 
Ênfase 
 
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para o contido na nota explicativa dezesseis às 
demonstrações contábeis, que demonstra o Patrimônio Líquido Ajustado - PLA e o Capital Mínimo 
Requerido - CMR, evidenciando a existência de Insuficiência. Situação essa, que considerando o disposto 
na Resolução CNSP n° 302/2013 requer a apresentação à Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP, de Plano de Regularização de Solvência - PRS, contemplando as medidas a serem adotadas 
pela Administração no sentido de reverte a situação Insuficiência. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2014. 
 
 
 
dns - Auditoria e Consultoria 
CRC/RJ nº 1.824 “S/BA” 
 
 
Delson Nei Santana 
Contador CRC/RJ nº 050.301/O-4 “S/BA” 



30.06.2014 31.12.2013

CIRCULANTE 409.308,59         731.637,84         

DISPONÍVEL 23.396,49           365.689,20         

CAIXA E BANCOS 10.292,93           166.129,54         

EQUIVALENTE DE CAIXA 13.103,56           199.559,66         

APLICAÇÕES 144.925,24         137.811,31         

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 58.967,83           42.445,29           

VALORES A RECEBER 58.967,83           42.445,29           

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 179.914,63         183.526,24         

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 157.091,71         168.267,52         

OUTROS CRÉDITOS 22.822,92           15.258,72           

DESPESAS  ANTECIPADAS 2.104,40             2.165,80             

ATIVO NÃO CIRCULANTE 691.181,22         722.350,96         

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 479.474,87         509.853,22         

APLICAÇÕES 389.691,79         370.879,68         

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 89.783,08           138.973,54         

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER -                      60.070,04           

DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS 89.783,08           78.903,50           

INVESTIMENTOS 210.000,00         210.000,00         

IMÓVEIS DESTINADOS A RENDA 210.000,00         210.000,00         

IMOBILIZADO 1.706,35             2.497,74             

BENS MÓVEIS 1.706,35             2.497,74             

TOTAL DO ATIVO 1.100.489,81      1.453.988,80      
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Balanços Patrimoniais 

(Em Reais)

PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA

A  T  I  V  O  



30.06.2014 31.12.2013

CIRCULANTE 739.524,40       1.134.378,52   

CONTAS A PAGAR 587.675,76       554.908,61      

OBRIGAÇÕES A PAGAR 5.721,34           6.866,26          

IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 3.336,58           2.826,92          

ENCARGOS TRABALHISTAS 11.573,66         3.489,20          

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 96.513,00         96.167,52        

OUTRAS CONTAS A PAGAR 470.531,18       445.558,71      

DEPÓSITOS DE TERCEIROS 54.529,12         489.584,92      

PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 97.319,52         89.884,99        

PLANOS NÃO BLOQUEADOS 97.319,52         89.884,99        

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 264.494,26       263.839,31      

PROVISÕES TÉCNICAS - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR -                    51.122,85        

PLANOS NÃO BLOQUEADOS -                    51.122,85        

OUTROS DÉBITOS 264.494,26       212.716,46      

PROVISÕES JUDICIAIS 264.494,26       212.716,46      

PATRIMÔNIO SOCIAL 96.471,15         55.770,97        

RESERVAS PATRIMONIAIS 1.697.222,19   1.697.222,19   

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 253.101,52       253.101,52      

RESERVAS DE RETENÇÃO DE SUPERAVITS 40.809,48         40.809,48        

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS (1.894.662,04)  (1.935.362,22)  

TOTAL DO PASSIVO 1.100.489,81   1.453.988,80   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA

Balanços Patrimoniais 

(Em Reais)

P  A  S  S  I  V  O
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30.06.2014 30.06.2013

CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DE RISCOS 112.632,17       57.562,27         

VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS 48.972,94         30.394,06         

 

PRÊMIOS GANHOS 161.605,11       87.956,33         

SINISTROS OCORRIDOS (6.151,99)         456,85              

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (193.815,94)     (101.013,96)     

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (223.352,75)     (170.226,40)     

DESPESAS COM TRIBUTOS (43.359,18)       (38.538,46)       

RESULTADO FINANCEIRO 345.774,93       4.483,33           

RESULTADO OPERACIONAL 40.700,18         (216.882,31)     

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO 40.700,18         (216.882,31)     

Demonstrações do Resultado 

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA
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PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA

Reservas Reservas Reservas Superávits

de Retenção de ou Déficits Total

Patrimoniais Reavaliação Superávits Acumulados

Saldos em 01 de janeiro de 2013 1.697.222,19  253.101,52   40.809,48      (1.442.125,58)  549.007,61   

Déficit do Período -                 -                -                 (216.882,31)     (216.882,31)  

Saldos em 30 de junho de 2013 1.697.222,19  253.101,52   40.809,48      (1.659.007,89)  332.125,30   

Mutações do Período -                 -                -                 (216.882,31)     (216.882,31)  

Saldos em 01 de janeiro de 2014 1.697.222,19  253.101,52   40.809,48      (1.935.362,22)  55.770,97     

Superávit do Período -                 -                -                 40.700,18        40.700,18     

Saldos em 30 de junho de 2014 1.697.222,19  253.101,52   40.809,48      (1.894.662,04)  96.471,15     

Mutações do Período -                 -                -                 40.700,18        40.700,18     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Semestre findo em 30 de junho de 2013

Semestre Findo em 30 de junho de 2014

9

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

(Em Reais)

Discriminação



30.06.2014 30.06.2013

Atividades operacionais

Lucro Líquido do Período 40.700,18           (216.882,31)       

Ajustes para:

Depreciação e Amortizações 791,39                1.441,21             

Variação das contas patrimoniais:

Ativos Financeiros (25.926,04)         (15.694,05)         

Créditos das Operações de Previdência Complementar (16.522,54)         (5.916,94)           

Depósitos Judiciais e Fiscais (10.879,58)         -                      

Despesas Antecipadas 61,40                  131,30                

Outros Ativos 63.681,65           61.827,82           

Impostos e Contribuições 345,48                (2.290,51)           

Outras Contas a Pagar 32.421,67           (605.180,12)       

Depósitos de Terceiros (435.055,80)       427.484,15         

Provisões Técnicas - Previdência Complementar (43.688,32)         (29.693,34)         

Provisões Judiciais 51.777,80           6.596,89             

Caixa consumido pela operações (342.292,71)       (378.175,90)       

Caixa líquido consumido nas atividades operacionais (342.292,71)       (378.175,90)       

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (342.292,71)       (378.175,90)       

Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (342.292,71)       (378.175,90)       

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 365.689,20         737.528,93         

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 23.396,49           359.353,03         

69.614,36           45.387,39           

10

Aumento nas aplicações financeiras - recursos livres

PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



30.06.2014 30.06.2013

Resultado Líquido 40.700,18           (216.882,31)       

(+/-) Outros Resultados Abrangentes -                      -                      

Variação de Reserva de Reavaliação -                      -                      

Ganhos/Perdas em Planos Previdência Complementar ou Conversão das

Demonstrações Contábeis para o Exterior -                      -                      

Ajuste de Avaliação Patrimônial -                      -                      

Ajustes de Exercício Anterior -                      -                      

(+/-) Resultados Abrangentes de Empresas Investidas -                      -                      

(Quando Reconhecidas pela Equivalência Patrimonial) -                      -                      

Resultado Abrangente do Período 40.700,18           (216.882,31)       

11

PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA

Demonstrações do resultado abrangente

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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PREVICORP - PREVIDÊNCIA PRIVADA 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de junho de 2014 
(Em Reais) 

 
 
01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

A PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA é uma Entidade Aberta de Previdência Complementar sem fins 
lucrativos, com sede na capital do Estado da Bahia e que tem sua gestão exercida por diretores eleitos 
dentre os associados controladores, oriundos do quadro de participantes. 
a) Ramos de Atuação - tem como objetivo operacional à instituição, operação e manutenção de planos 

previdenciários nas modalidades de pecúlio e renda, focando os planos de pecúlio em repartição 
simples; 

b) Região da Federação em que Opera - autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
a operar em todo o Território Nacional, mantendo operações em todas as Regiões da Federação; e 

c) Critérios e Gerenciamento de Riscos - a Entidade aborda o gerenciamento de riscos de modo 
integrado, proporcionando unicidade às políticas, processos, critérios e metodologias de controle de 
riscos através das políticas de gerenciamento de riscos aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Os 
principais riscos que a Entidade está exposta são: Risco de Crédito - o gerenciamento deste é um 
processo contínuo de acompanhamento dos procedimentos vigentes, exigindo controle nas análises das 
operações efetuadas, preservando a integridade e a independência das operações. São observados os 
aspectos pertinentes ao processo de concessão de assistência financeira, tais como garantias e prazos, 
visando a assegurar a qualidade da carteira. A Entidade utiliza-se de recursos de terceiros, através de 
bancos conveniados, para concessão de assistência financeira aos seus participantes, desta maneira 
ficando somente com a responsabilidade de repassar aos bancos conveniados os valores recolhidos em 
suas rubricas de assistência financeira, diluindo assim sua responsabilidade com o risco da 
inadimplência da operação. A Entidade controla os recebimentos de suas rubricas de assistência 
financeira através de documentação de órgãos averbadores e de sistema de informática. Risco de 
Mercado - o risco de mercado é acompanhado, aferido e gerenciado continuamente de maneira a 
identificar e evitar a possibilidade destes riscos, levando-se em consideração as taxas de juros e 
rendimentos praticadas pelas instituições financeiras e suas variáveis. O perfil de exposição a risco de 
mercado da Entidade é conservador, no tocante aos seus ativos financeiros, cujos valores vinculados a 
cobertura das provisões técnicas, são aplicados em títulos públicos federais e em CDB - pré fixados de 
instituições financeiras de confiabilidade. A confiabilidade das instituições é definida por histórico do 
mercado financeiro, levando-se em consideração as instituições de renome e tradição no mercado 
financeiro; Risco de Liquidez - a política de liquidez define não apenas os níveis mínimos que devem 
ser observados, mas também em que tipo de instrumentos financeiros os recursos devem permanecer 
aplicados. O gerenciamento do risco de liquidez contempla o acompanhamento periódico da composição 
dos recursos disponíveis em relação ao risco de mercado. São considerados os recursos disponíveis, a 
manutenção das aplicações financeiras, os custos administrativos e o comprometimento financeiro da 
Entidade; e Risco Operacional - o gerenciamento do risco operacional é imprescindível para a geração 
de valor agregado, sendo acompanhado e gerenciado periodicamente. Para redução e eliminação de 
riscos operacionais, há o gerenciamento de todo processo que se inicia com a subscrição de um Plano 
de Previdência e vai até o momento de liquidação de um benefício. Levando-se em conta o 
acompanhamento das variáveis das contribuições dos planos de previdência, do perfil dos participantes, 
benefícios e provisões técnicas. 
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02 - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

a) Da Elaboração - 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; 

b) Das Estimativas e Julgamento - a preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas 
estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da administração da Entidade, no 
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas  
para as demonstrações contábeis estão divulgadas na nota 15; 

c) Da Apresentação – em conformidade com o disposto no CPC 21 - Da Demonstração Intermediária, o 
qual requer a comparabilidade do balanço patrimonial com o correspondente do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2013, e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, com as correspondentes demonstrações do semestre findo em 
30 de junho de 2013, as quais tiveram quando aplicável suas rubricas reclassificadas para fins de 
comparabilidade com as demonstrações contábeis do período atual; e 

d) Da Autorização - a administração em 11 de agosto de 2014 aprovou e autorizou a emissão das 
demonstrações contábeis em 30 de junho de 2014. 

 
 
03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

a) Apuração do Resultado - de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e 
despesas sejam incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. As 
contribuições para planos de previdência são reconhecidos como Rendas de Contribuições Retidas pela 
vigência do risco e os direitos dos participantes são refletidos mediante a constituição de provisões 
técnicas em contrapartida do resultado do período; 

b) Equivalentes de Caixa - Disponível - são representados por aplicações financeiras com vencimento em 
até 90 dias, considerado a partir da data da efetiva operação e apresentam risco insignificante de 
mudança de valor justo, que são utilizados para no gerenciamento de compromissos imediatos; 

c) Aplicações - são classificados em: 1) Títulos para Negociação - adquiridos com o propósito de serem 
negociados, quando necessário. São registrados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos 
auferidos e ajustados ao valor justo em contrapartida ao resultado do período; e 2) Títulos Mantidos até o 
Vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o 
vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em 
contrapartida ao resultado do período; d) Créditos das Operações com Previdência Complementar - 
Valores a Receber - classificados no Ativo Circulante pelos respectivos valores originais, sendo na 
rubrica Consignação de Órgãos Averbadores reconhecidos quando da emissão do risco, e na rubrica 
Riscos Vigentes não Recebidos, os valores pertinentes ao montante das contribuições mensais não 
recebidas até o mês seguinte; 

e) Títulos e Créditos a Receber: 1) Direitos Resultantes das Vendas de Imóveis - classificadas no Ativo 
Circulante e Não Circulante pelos respectivos valores originais, deduzido do montante das parcelas 
mensais vencidas a mais de 30 (trinta) dias que são apresentadas como redução ao valor recuperável; e 
2) Depósitos Judiciais e Fiscais - classificados no Ativo Não Circulante pelos respectivos valores 
originais; 
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f) Investimentos - constituídos por Imóveis Destinados a Renda registrados pelos respectivos valores de 

aquisição e representado por bens imóveis urbanos - terrenos; não destinados ao uso próprio; 
g) Imobilizado - corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 

das atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram 
os riscos, benefícios e controles dos bens para Entidade. É demonstrado ao custo de aquisição, líquido 
das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-
econômica estimada dos bens, sendo a taxa anual de: 10% - móveis  e  utensílios  e  máquinas  e  
equipamento; 10% - equipamentos de informática adquiridos até 2009; e 20% - equipamentos de 
informática adquiridos a partir de 2010. Ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), quando 
aplicável; 

h) 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, 
tais como: desvalorização significativa e prolongada de instrumentos financeiros reconhecida 
publicamente pelo mercado, tendências históricas da probabilidade de inadimplência do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos. Ativos Não Financeiros - Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros são revisto no mínimo semestralmente para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. A redução do valor recuperável de ativos (impairment) é determinada quando o valor 
contábil residual exceder o valor de recuperação que será o maior valor entre o valor estimado na venda 
e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em 
decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa; 

i) Provisões Técnicas – A Entidade comercializa apenas produtos estruturados no Regime Financeiro de 
Repartição Simples. As Provisões são classificadas no Passivo Circulante e Não Circulante e 
constituídas de acordo com as Notas Técnicas Atuariais e, em consonância com as determinações e 
critérios estabelecidos na Resolução CNSP Nº 281/2013 e alterações posteriores, a saber: Provisão de 
Prêmios Não Ganhos – Riscos Recebidos (PPNG) - constituída pelo método pro-rata-die, tendo como 
base a contribuição líquida, dividida pelo número de dias de cobertura total, multiplicado pelo número de 
dias da cobertura do risco a decorrer; Provisão de Prêmios Não Ganhos - Riscos Vigentes mas não 
Emitidos (PPNG-RVNE) - calculada conforme metodologia estabelecida através da Circular SUSEP nº 
485/2014. O teste de consistência foi realizado por ocasião da Avaliação Atuarial do ano base 2011 e 
detectamos que esta provisão está totalmente coberta pela metodologia atual; Provisão de Sinistros a 
Liquidar (PSL) - corresponde ao total dos benefícios de pecúlios vencidos e não pagos aos 
beneficiários, calculados com base nos avisos recebidos em decorrência de eventos já ocorridos, 
incluindo atualização monetária cabível; Provisão de Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) - 
calculada e constituída mensalmente em conformidade com a Nota Técnica Atuarial - NTA do plano e as 
normas vigentes. O cálculo da Provisão é efetuado com base em percentual de cálculo estabelecido nas 
normas vigentes para as EAPC que não disponham de massa de dados para elaboração de nota técnica 
de IBNR própria. Devido a insuficiência de dados para um estudo da provisão com base em triângulos de 
run off, a Provisão de Sinistros  Ocorridos  e  Não Avisados  é  calculada com base nos percentuais 
definidos pela Circular SUSEP nº 485/2014; Outras Provisões (OPT) - tem como objetivo reduzir o risco 
de eventuais oscilações no volume de sinistros nos contratos, sendo calculada de forma cumulativa com 
base em percentual previsto nas notas técnicas dos planos aplicado sobre o montante da contribuição 
pura mensal do plano. Após determinação da SUSEP em 04/2011 a EAPC congelou o valor desta 
provisão e neste período, foram efetuados os devidos ajustes de acordo com as Provisões Atuariais. A 
Provisão de Oscilação de  Riscos (POR)  poderá  ter  reversão  anual,  sempre  no  mês  de  Janeiro,  de  



 
 

15 

 

 
 
 
 
 

acordo com a Avaliação Atuarial encaminhada a SUSEP; Provisão Para Despesas Relacionadas 
(PDR) - constituída para cobrir despesas decorrentes de pagamento de benefícios futuros em função de 
eventos ocorridos e a ocorrer. Devido ao baixo volume de avisos de benefícios da EAPC, o que não gera 
consistência estatística para realização do cálculo desta provisão, a Entidade manteve o valor 
constituído atualizando-o mensalmente para cobrir uma possível ocorrência de aviso de benefício; - 
Provisão Complementar de Prêmios (PCP) - calculada em conformidade com a Resolução CNSP nº 
162/2006 e a Nota Técnica encaminhada à SUSEP na última Avaliação Atuarial. Sua metodologia de 
cálculo encontra-se em conformidade com a legislação em vigor e o valor constituído tem a finalidade de 
complementar a PPNG; 

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

k) Outros Débitos - Provisões Judiciais e Administrativas - Passivo Contingente - classificados no 
Passivo Não Circulante, de  acordo  com  o CPC 25 é utilizado para passivos que não são reconhecidos,  
pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e 
incertos que não estejam totalmente sob o controle da administração (nota 15); e 

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

 
 
04 - DAS APLICAÇÕES 

a) Classificação 
Registradas, avaliadas, ajustadas e classificadas de acordo com o disposto na nota 03 “c”, a saber: 

Categoria 
Valores de Mercado em 30.06.2014 Percentual Valores Taxa de Juros Parâmetro 

Faixas de Vencimento Por de   

Natureza dos Títulos Até 60 dias Mais 360 dias Categoria Custo Contratada Utilizado 

Para Negociação 
 

 

Renda Fixa-Privados 144.925,24 0,00 27,11% 143.462,39 
 

 

 CDB 144.925,24 0,00 27,11% 143.462,39 11,30 Custo + Rendimentos 

Mantidos até o Vencimento 
 

 

Renda Fixa-Públicos 0,00 389.691,79 72,89% 345.246,30 
 

 

 LFT 0,00 389.691,79 72,89% 345.246,30 100% SELIC Resolução BCB 550 

Montante 144.925,24 389.691,79 100,00% 488.708,69 
 

 

Categoria 
Valores de Mercado em 31.12.2013 Percentual Valores Taxa de Juros Parâmetro 

Faixas de Vencimento Por de 
 

 

Natureza dos Títulos Até 60 dias Mais 360 dias Categoria Custo Contratada Utilizado 

Para Negociação 
 

 

Renda Fixa-Privados 137.811,31 0,00 27,09% 136.514,59 
 

 

 CDB 137.811,31 0,00 27,09% 136.514,59 11,30 Custo + Rendimentos 

Mantidos até o Vencimento 
 

 

Renda Fixa-Públicos 0,00 370.879,68 72,91% 345.246,30 
 

 

 LFT 0,00 370.879,68 72,91% 345.246,30 100% SELIC Resolução BCB 550 

Montante 137.811,31 370.879,68 100,00% 481.760,89 
 

 
 

b) Movimentação 

 Saldo em 
31.12.2013 

Aplicações Resgates Rendimentos/ 
Atualizações 

Saldo em 
30.06.2014 

Valor Justo por meio do Resultado 137.811,31 283.344,05 283.343,95 7.113,83 144.925,94 

  Renda Fixa - Privados - CDB 137.811,31 283.344,05 283.343,95 7.113,83 144.925,94 

Mantidos até o Vencimento 370.879,68 - - 18.812,11 389.691,79 

  Renda Fixa - Públicos - LFT  370.879,68 - - 18.812,11 389.691,79 
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 Saldo em 
31.12.2012 

Aplicações Resgates Rendimentos/ 
Atualizações 

Saldo em 
31.12.2013 

Valor Justo por meio do Resultado 127.529,93 529.429,26 529.765,84 10.617,96 137.811,31 

  Renda Fixa - Privados - CDB 127.529,93 529.429,26 529.765,84 10.617,96 137.811,31 

Mantidos até o Vencimento 343.160,37 345.246,30 346.959,56 29.432,57 370.879,68 

  Renda Fixa - Públicos - LFT  343.160,37 345.246,30 346.959,56 29.432,57 370.879,68 

 
 
05 - CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  

Representado pelos Valores a Receber, a saber: 
Composição em: 30.06.2014 31.12.2013 

- Consignação de Órgãos Averbadores 24.100,71 23.520,76 

- Contribuições de Riscos Vigentes não Recebidos 254.880,02 168.982,57 

- Redução ao Valor Recuperável (220.012,90) (150.058,04) 

Totais 58.967,83 42.445,29 

Movimentação de Valores a Receber - Previdência    

Composição em: 30.06.2014 31.12.2013 

Saldo no Início do Período 42.445,29 35.006,64 

Prêmios Emitidos 137.828,58 296.465,48 

Cancelamentos 26.253,62 200.125,69 

Recebimentos 25.097,56 66.567,35 

Redução ao Valor Recuperável (69.954,86) (22.333,79) 

Saldo no Final do Período  58.967,83 42.445,29 

 
 
06 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

Representado pelas rubricas a seguir: 
Composição em: 30.06.2014 31.12.2013 

Circulante 179.914,63 183.526,24 

Direitos Resultantes da Venda de Imóveis (Terrenos) 157.091,71 168.267,52 

Valor Original 552.639,76 492.569,72 

Redução ao Valor Recuperável (420.485,80) (348.402,52) 

Caução de Aluguéis 24.937,75 24.100,32 

Outros Créditos 22.822,92 15.258,72 

Adiantamentos Administrativos 3.118,72 3.012,65 

Saldos Bancários Bloqueados por Decisão Judicial 19.704,20 12.246,07 

Não Circulante - 60.070,04 

Direitos Resultantes da Venda de Imóveis (Terrenos) - 60.070,04 

 
 
07 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS  

A Entidade é parte em ações judiciais em curso, dentre essas, há ações para as quais foram efetuados 
depósitos judiciais, apresentando a seguinte situação: 
Composição em: 30.06.2014 31.12.2013 

Não Circulante 89.783,08 78.903,50 

Ações Trabalhistas 9.617,29 9.617,29 

Ações Cíveis – Não Relacionadas a Benefícios 66.365,79 55.486,21 

Outros (Processos Administrativos SUSEP) 13.800,00 13.800,00 

 
 
08 - INVESTIMENTOS 

Constituído pelas rubricas, a saber: 

DISCRIMINAÇÃO 
30.06.2014 31.12.2013 

Custo Redução ao Valor Recuperável Custo Redução ao Valor Recuperável 

Investimentos 420.000,00 (210.000,00) 420.000,00 (210.000,00) 

Imóveis Destinados a Renda 420.000,00 (210.000,00) 420.000,00 (210.000,00) 

Terrenos Urbanos 420.000,00 (210.000,00) 420.000,00 (210.000,00) 
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09 - IMOBILIZADO 

Constituído pelas rubricas, a saber: 

DISCRIMINAÇÃO 
30.06.2014 31.12.2013 

Custo Depreciação Acumulada Custo Depreciação Acumulada 

Bens Móveis 29.320,70 (27.614,35) 29.320,70 (26.822,96) 

Equipamentos 24.843,70 (23.398,32) 24.843,70 (22.750,68) 

Móveis, Máquinas e Utensílios 4.477,00 (4.216,03) 4.477,00 (4.072,28) 

 
 
10 - CONTAS A PAGAR 

Saldo representado pelas rubricas, a saber: 
Composição em: 30.06.2014 31.12.2013 

Obrigações a Pagar 5.721,34 6.866,26 

Remunerações a Pagar 2.683,71 3.828,63 

Pagamentos a Efetuar 1.576,00 1.576,00 

Aluguéis a Pagar 1.461,63 1.461,63 

Impostos e Encargos Sociais a Recolher 3.336,58 2.826,92 

Imposto de Renda Retido 188,01 259,72 

Contribuições Previdenciárias 2.453,93 1.740,96 

Contribuições para FGTS 527,72 561,60 

Outros Encargos 166,92 264,64 

Encargos Trabalhistas 11.573,66 3.489,20 

13º Salários, Férias e Encargos Sociais a Recolher 11.573,66 3.489,20 

Impostos e Contribuições 96.513,00 96.167,52 

COFINS 872,04 574,86 

PIS 141,71 93,41 

IPTU 95.499,25 95.499,25 

Outras Contas a Pagar 470.531,18 445.558,71 

Programas Assistenciais e Culturais 470.531,18 445.558,71 

Totais 587.675,76 554.908,61 

Outras Contas a Pagar: 1) Programas Assistenciais e Culturais - o montante de R$ 470.531,18 (R$ 
445.558,71 em 31/12/2013) refere-se a recebimento de diversos participantes, repassados pelos órgãos 
averbadores, relativos a parcelas de assistência financeira, porém não repassados aos bancos 
conveniados. 
Neste semestre, após a realização de procedimentos administrativos foram identificados diversos valores 
pendentes, no montante de R$ 343.333,18, na rubrica Valores a Reclassificar - Depósitos de Terceiros, 
relativos a assistência financeira a participantes. A “Do Brasil Operadora de Serviços Financeiros Ltda.” 
avalista das operações perante aos agentes financeiros, quando necessário, honrou com as obrigações 
decorrentes dessas operações, passando a partir de então a qualidade de credora. Por deliberação dos 
cotistas da Do Brasil o citado crédito foi passado à Previcorp em 23.06.2014 a título de doação conforme 
Instrumento Particular de Doação, e, reconhecido no resultado do período na rubrica Outras Receitas 
Financeiras. 

 
 
11 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS 

Saldo integralmente oriundo de créditos pendentes de identificação-reclassificação, referentes a Planos 
Previdenciários e Assistência Financeira registrados na rubrica “Valores a Reclassificar” pelos respectivos 
valores originais R$ 54.529,12 (R$ 489.584,92 em 31.12.2013). Conforme demonstrativo abaixo: 
Faixas de Recebimentos 30.06.2014 31.12.2013 

- De 01 a 30 dias 54.529,12 273.222,02 

- De 31 a 60 dias - 19.821,14 

- De 61 a 120 dias - 1.800,00 

- De 121 a 180 dias - 4.381,79 

- De 181 a 365 dias - 190.359,97 

Totais 54.529,12 489.584,92 



 
 

18 

 

 
 
 
 
 
Neste semestre, após a realização de procedimentos administrativos internos, foram identificados valores 
que montam em R$ 343.333,18, o qual foi reclassificado para a rubrica Programas Assistenciais e Culturais 
aos Participantes. 

 
 
12 - DAS PROVISÕES TÉCNICAS 

a) Cálculo - elaborado sob a responsabilidade de consultores atuariais externos contratados pela Entidade, 
e, com base nas notas técnicas atuariais que deram origem aos planos de benefícios e com observância 
às normas legais vigentes, apresentando a seguinte composição: 

Movimentação das Provisões Técnicas 
Saldo em Reversão Constituição Saldo em 
30.06.2014   31.12.2013 

Passivo Circulante 97.319,52 (6.402,68) 13.837,21 89.884,99 

Planos Não Bloqueados 97.319,52 (6.402,68) 13.837,21 89.884,99 

 Provisão de Prêmios Não Ganhos - Riscos Recebidos 9.957,75 (1.238,76) 4.816,73 6.379,78 

 Provisão de Prêmios Não Ganhos - Riscos Vigentes Não Recebidos  1.010,19 (55,74) 390,88 675,05 

 Provisão de Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados 11.071,01 - 3.525,97 7.545,04 

 Provisão de Sinistros a Regularizar 71.543,76 (3.222,93) 4.981,58 69.785,11 

 Provisão para Despesas Relacionadas 3.736,81 (32,76) 122,05 3.647,52 

 Outras Provisões - PCP  - (1.852,49) - 1.852,49 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - (51.122,85) - 51.122,85 

Planos Não Bloqueados - (51.122,85) - 51.122,85 

 Outras Provisões – POR  - (51.122,85) - 51.122,85 
 

b) Movimentação  
 PPNG 

Riscos 
Recebidos 

PPNG 
Riscos Vigentes  
não Recebidos 

IBNR PSR PDR OPT 
PCP 

OPT 
POR 

Saldo no Início do Período   01.01.2014 6.379,78 675,05 7.545,04 69.785,11 3.647,52 1.852,49 51.122,85 

Aviso de Sinistros  - - - 2.626,02 . . . 

Pagamento de Sinistros / Benefícios - - - 2.626,02 - - - 

Atualização Monetária e Juros - - - 1.758,65 - - - 

Outras Constituições 4.816,73 390,88 3.525,97 - 122,05 - - 

Outras Reversões (1.238,76) (55,74) - - (32,76) (1.852,49) (51.122,85) 

Saldo no Final do Período    30.06.2014 9.957,75 1.010,19 11.071,01 71.543,76 3.736,81 - - 

 PPNG 
Riscos 

Recebidos 

PPNG 
Riscos Vigentes  
não Recebidos 

IBNR PSR PDR OPT 
PCP 

OPT 
POR 

Saldo no Início do Período   01.01.2013 6.035,22 635,41 7.814,33 66.107,47 3.456,52 1.713,72 74.506,39 

Aviso de Sinistros  - - - 1.688,28 - - - 

Pagamento de Sinistros / Benefícios - - - 1.688,28 - - - 

Atualização Monetária e Juros - - - 3.677,64 - - - 

Outras Constituições 1.897,80 77,93 261,45 - 191,00 601,60 13.869,65 

Outras Reversões (1.553,24) (38,29) (530,74) - - (462,83) (37.253,19) 

Saldo no Final do Período    31.12.2013 6.379,78 675,05 7.545,04 69.785,11 3.647,52 1.852,49 51.122,85 
 

c) Cobertura - A Entidade ofereceu em garantia de cobertura das suas Provisões Técnicas os seguintes 
bens e valores: 
Cobertura 30.06.2014 31.12.2013 

- Títulos de Renda Fixa Privados 40.407,87 40.379,95 

- Títulos de Renda Fixa Público - LFT  389.691,79 370.879,68 

Totais 430.099,66 411.259,63 

 
 
13 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS - TAP 

A PREVICORP realizou o Teste de Adequação de Passivos - TAP, conforme regras e procedimentos 
instituídos pela Circular SUSEP nº 457/2012. O TAP tem o objetivo de avaliar as obrigações decorrentes 
dos contratos dos planos de previdência aberta, devendo essa avaliação ser feita com o uso de métodos 
estatísticos e atuariais com base em considerações realistas. A metodologia utilizada considera a melhor 
estimativa de todos  os  fluxos  de  caixa futuros,  levando em conta premissas  de  entradas  e  saídas  de  
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recursos, métodos atuariais, estatísticos e financeiros utilizados, hipóteses e premissas consideradas para a 
projeção. Os fluxos de caixa são trazidos a valor presente segundo a Estrutura a Termo das Taxas de Juros 
- ETTJ divulgada pela SUSEP. O TAP realizado para a data base de 30/06/2014 não apresentou 
insuficiência. A entidade comercializa apenas produtos estruturados no Regime Financeiro de Repartição 
Simples, exclusivamente com operações de Previdência Complementar Aberta, sendo assim, segue abaixo 
o resultado do TAP: 
Valor atual das Receitas Futuras                   R$ 4.542.962,09 
Valor atual dos Desembolsos Futuros                  R$ 3.443.395,33 
Saldo do TAP                     R$ 1.099.566,76 
Constatamos que o resultado positivo encontrado no TAP deveu-se em boa parte pela baixa incidência de 
sinistros na carteira da entidade, ocasionando desembolsos reduzidos ao longo dos anos e que a entidade 
não necessita, no momento, de constituição de provisão adicional para cobrir essa estimativa.   

 
 
14 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A alínea “e”, inciso Xl, artigo 43 do anexo I da Circular SUSEP n° 483/2014 determina que se faça um 
recálculo das operações considerando outros cenários com alterações das seguintes variáveis: 1) índice de 
conversibilidade; 2) taxas de juros; 3) mortalidade (frequência e severidade); 4) sinistralidade; 5) inflação; e 
6) sobrevivência. Dentre as variáveis elencadas e devido à natureza das operações da PREVICORP, pode-
se afirmar que para ocorrer um desequilíbrio financeiro nos planos de pecúlios da Entidade as oscilações 
nas variáveis deverão ser de extrema elevação, algo que extrapola a probabilidade de ocorrência. Isso 
implica dizer que dificilmente, na atual conjuntura, os planos ficarão desequilibrados por oscilações nessas 
premissas. 

 
 
15 - OUTROS DÉBITOS 

A Entidade é parte em ações fiscais administrativas e cíveis, reavaliadas periodicamente e atualizadas 
mensalmente pelo IGPM. São contabilizadas com base nas opiniões dos Assessores Jurídicos Externos e 
da Administração. O desfecho dessas ações encontra-se indefinido, pendente de recursos processuais. As 
estimativas de desfecho e os efeitos financeiros do desembolso para liquidar os processos em andamento 
foram: 1) realizados com observância ao disposto no pronunciamento CPC 25; e 2) lastreados em estudo 
pormenorizado realizado pelos Assessores Jurídicos Externos. A provisão contempla os processos “Não 
Relacionados a Benefícios”. A quantidade de ações judiciais, segregadas segundo a sua natureza e 
probabilidade, apresenta a seguinte situação em 30/06/2014 e 31/12/2013: 

Contingências - Fiscais Administrativas 

Probabilidade 30.06.2014 31.12.2013 

de 
Quantidade 

Valor Valor 
Quantidade 

Valor Valor 

Perda Reclamado Provisionado Reclamado Provisionado 

Provável 10 46.550,74 46.550,74 10 46.550,74 46.550,74 

Total 10 46.550,74 46.550,74 10 46.550,74 46.550,74 

Contingências Cíveis não Relacionadas a Benefícios  

Probabilidade 30.06.2014 31.12.2013 

de 
Quantidade 

Valor Valor 
Quantidade 

Valor Valor 

Perda Reclamado Provisionado Reclamado Provisionado 

de Perda  Reclamado Provisionado  Reclamado Provisionado 

Provável 12 250.976,18 182.644,75 11 223.590,00 67.561,60 

Possível 06 75.826,83 35.298,77 02 41.396,18 89.865,96 

Remota - - - 01 8.300,00 8.738,16 

Total 18 326.803,01 217.943,52 14 273.286,18 166.165,72 
 

Os montantes foram provisionados baseados na opinião da Assessoria Jurídica Externa e da Administração 
da Entidade, e são considerados suficientes pela Administração para cobrir eventuais perdas. 
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Em atendimento ao CPC 25 apresentamos a movimentação dos processos judiciais com probabilidade de 
perda provável: 
 Fiscais Cível 

 Quantidade Valor Quantidade Valor 

Saldo Anterior 31.12.2013 10 46.550,74 11 67.561,60 

(+) Novas constituições 0 0,00 02 38.301,50 

(-) Total pago no período 0 0,00 0 0,00 

(+) Variações provisões constituídas 0 0,00 0 5.270,00 

(-) Baixa por êxito 0 0,00 01 3,100,00 

(-) Baixa de provisões por Alterações de probabilidade 0 0,00 0 0,00 

(+) Atualização monetária 0 0,00 0 74.611,65 

Saldo Final 31.12.2013 10 46.550,74 12 182.644,75  - - 

Dentre essas ações, para algumas existem Depósitos Judiciais e Fiscais no valor de R$ 89.783,08 (R$ 
78.903,50 em 31.12.2013), detalhados na nota 07. 

 
 
16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO - PLA E CAPITAL MINIMO REQUERIDO – CMR 

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

Descrição 30.06.2014 31.12.2013 

RESOLUÇÃO CNSP N° 282 e 283/2013 282 e 283/2013 

Patrimônio Líquido 96.471,15 55.770,97 

Imóveis de Renda Urbanos que Excedam a 14% do Total do Ativo (55.931,43) (93.680,90) 

Despesas Antecipadas Administrativas (2.104,40) (2.165,80) 

Patrimônio Líquido Ajustado - PLA  38.435,32 (40.075,73) 

Capital Base 0,00 0,00 

Capital de Risco Total  (70.247,87) (82.061,00) 

Parcela de Capital Adicional - Risco de Subscrição  (39.236,64) (38.313,00) 

Parcela de Capital Adicional - Risco de Crédito (30.319,29) (43.074,00) 

Parcela de Capital Adicional - Risco Operacional  (691,94) (674,00) 

Capital Mínimo Requerido - CMR  (70.247,87) (82.061,00) 

Insuficiência (31.812,55) (122.136,73) 

A Administração tendo por base a obrigatoriedade de apresentar à Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP, Plano de Regularização de Solvência - PRS, conforme disposto na Resolução CNSP n° 302, de 16 
de dezembro de 2013, de modo a equacionar a situação de insuficiência, acima demonstrada, já se 
antecipou e adotou no decorrer do primeiro semestre de 2014, medidas visando a reverter tal situação. A 
Administração num cenário otimista considera que essa reversão ocorrerá ainda no segundo semestre de 
2014 e num cenário menos otimista que o prazo se estenda para o primeiro semestre de 2015. 

 
 
17 - DETALHAMENTO DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 
Semestre 30.06.2014 30.06.2013 

Benefícios Retidos (6.151,99) 456,85) 

Benefícios (2.626,02) (0,00) 

Variação da Provisão IBNR (3.525,97) 456,85 

Outras Receitas e Despesas Operacionais (193.815,94) (101.013,96) 

Outras Despesas Operacionais (193.815,94) (101.013,96) 

Despesas Administrativas (223.352,75) (170.226,40) 

Pessoal Próprio (63.760,71) (59.624,77) 

Serviços de Terceiros (54.134,04) (53.069,16) 

Localização e Funcionamento (43.025,10) (38.224,76) 

Publicações (20.439,04) (0,00) 

Donativos e Contribuições (12.691,00) (10.902,00) 

Administrativas Diversas (29.302,86) (8.405,71) 
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Despesas com Tributos (43.359,18) (38.538,46) 

Impostos (698,40) (826,00) 

Contribuições (8.804,12) (7.254,85) 

Taxa de Fiscalização (33.856,66 (30.457,61) 

Receitas Financeiras 377.399,99 34.704,81 

Títulos de Renda Fixa – Privados 7.113,83 4.575,20 

Títulos de Renda Fixa – Públicos 18.812,11 13.648,19 

Outras 351.474,05 16.481,42 

Despesas Financeiras (31.625,06) (30.485,48) 

Provisões Técnicas (1.758,65) (1.157,57) 

Títulos de Renda Fixa – Privados (29.335,34) (28.123,29) 

Outras (531,07) (1.204,62) 

 
 
 

Salvador, 30 de junho de 2014. 
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