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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em  cumprimento  às  disposições  legais  e  estatutárias  em  vigor,  a  UNIÃO

PREVIDENCIARIA  COMETA DO  BRASIL  -  COMPREV ,  apresenta  às  autoridades

competentes  e  aos  participantes  de  seus  planos  previdenciários  as  Demonstrações

Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes, correspondentes ao semestre findo

em  30/06/2014,  operando  nas  modalidades  de  Pecúlio  e  Renda.  No  contexto

operacional  a  COMPREV apresentou  no  1º  semestre  de  2014  um  crescimento  de

2,78%, pela evolução do seu Patrimônio Liquido comparando com o período anterior. A

Receita Bruta dos Planos Previdenciários apresentou acréscimo na ordem de 15,78%,

Entidade de forma espontânea, vem contribuindo com diversas instituições legalmente

constituídas e devidamente credenciadas para receber os donativos, sendo objetivo da

Diretoria tornar cada vez mais eficiente essa participação. Da mesma forma é constante

a preocupação quanto ao aperfeiçoamento cultural de seus empregados, legitimados a

receber da Entidade ajuda para custear a sua formação, quer seja no nível fundamental,

superior ou pós-graduação. Em atendimento às disposições legais, a Entidade declara

possuir sólida capacidade financeira e a intenção de manter até o vencimento os ativos

classificados na categoria “Títulos Mantidos até o Vencimento”. A direção da Entidade. A

AGE  de  17/01/2014  deliberou  sobre  a  transformação  da  Entidade  em  Sociedade

Anônima homologada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP através da

portaria nº 5.889, publicada no DOU em 05/06/2014. O mencionado ato societário foi

registrado na JUCERJA sob o NIRE nº 33300312889 em 23/07/2014. A partir desta data



passou  a  ser  uma  sociedade  anônima de  capital  fechado  sob  a  denominação

empresarial de Comprev Previdência S/A.

Rio de Janeiro 05 de agosto de 2014.



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Balanços patrimoniais em 30 de junho
(em reais)

Nota
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013
Ativo Circulante
Disponível 203.584 50.136
Aplicações – Títulos e valores mobiliários  4 33.371.880 21.517.377
Créditos das Operações com Previdência 
complementar – valores a receber 5 8.076.739 7.006.935
Títulos e Créditos a Receber
. Títulos e Créditos a Receber 269.224 257.058
. Assistência Financeira a Participantes/AFP 17.751.097 17.371.147
. Créditos tributários e previdenciários 357 -
. Outros Créditos 161.023 668.614

6 18.181.701 18.296.819

Outros Valores e Bens 29.743 73.218
Despesas Antecipadas 12.369 10.207

59.876.017 46.954.692
Ativo Não Circulante
Títulos e Créditos a Receber
. Depósitos Judiciais e Fiscais 7 4.140.677 3.890.498
. Assistência Financeira a Participantes 6 55.915.814 60.552.034

60.056.491 64.442.532
Investimentos
. Participações Societárias 8.a 19.915.063 19.829.521
. Imóveis Destinados a Renda 8.b 28.500 28.500

19.943.563 19.858.021
Imobilizado
. Imóveis de Uso Próprio 729.357 713.148
. Bens Móveis 31.571 31.571

9 760.928 744.719
80.760.982 85.045.272

Total do Ativo 140.636.999 131.999.964

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Balanços patrimoniais em 30 de junho
(em reais)

Nota
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013
Passivo Circulante
Contas a Pagar
. Obrigações a Pagar 10 342.660 339.492
. Impostos e Encargos Sociais a Recolher 11 193.730 242.558
. Encargos Trabalhistas 12 284.618 205.936
. Impostos e Contribuições 6.775 8.261
. Outras Contas a Pagar 13 909.023 2.252.506

1.736.806 3.048.753
Débitos de Operações com Previdência 
Complementar
. Contribuições a Restituir 14 1.469.233 1.411.643
. Outros Débitos Operacionais 15 213.206 368.140

1.682.439 1.779.783

Depósitos de Terceiros 16 62.840 464.947
Créditos por Conta de Capital 17 3.988.444 -
Provisões Técnicas - Previdência Complementar 18 8.828.407 7.170.560

16.298.936 12.464.043
Passivo Não Circulante
Provisões Técnicas - Previdência Complementar 18 8.189.669 8.670.224
Provisões Judiciais 19 31.789.420 28.791.633

39.979.089 37.461.857
Total do Passivo 56.278.025 49.925.900
Patrimônio Líquido/Social 
Patrimônio Social 1.191.817 1.191.817
Reservas de Retenção de Superávits 2.796.628 2.810.367
Superávits Acumulados 78.761.832 76.463.183
Ajustes de avaliação patrimonial 1.608.697 1.608.697
Total do Patrimônio Líquido/Social 84.358.974 82.074.064
Total do Passivo e do Patrimônio 
Líquido/Social 140.636.999 131.999.964

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Demonstração do resultado e do resultado abrangente em 30 de junho
(em reais)

Nota
30 de junho 

de 2014
30 de junho 

de 2013
Prêmios Ganhos
Contribuições para cobertura de riscos 4.073.966 3.518.676
Variação das provisões técnicas de prêmios (481.565) (283.737)

3.592.401 3.234.939
Benefícios retidos 22 (2.198.892) (2.351.933)
Custos de aquisição 22 (471.007) (418.190)
Outras receitas e despesas operacionais 22 (1.435.251) (572.599)
Despesas administrativas 22 (7.036.736) (3.890.472)
Despesas com tributos 22 (2.299.361) (1.788.254)
Resultado financeiro 22 11.106.951 7.028.882
Resultado patrimonial 22 1.016.805 154.573
Outros 10.000 -
Resultado operacional 2.284.910 1.396.946
Superávit do período 2.284.910 1.396.946

Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total 2.284.910 1.396.946



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 30 de junho
(em reais)

Patrimôn
io Social

Reservas
de

retenção
de

Superávits

Ajustes de
Avaliação
Patrimoni

al

Superávits
Acumulad

os

30 de
junho de

2013
Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 
de 2012 1.191.817 2.773.789 - 67.991.844 71.957.450 

Ajuste de exercícios anteriores - - - 25.366 25.366
Superávit do período - - - 1.396.946 1.396.946

Patrimônio Líquido em 30 de junho de 2013 1.191.817 2.773.789 - 69.414.156 73.379.762

Mutações do semestre - - - 1.422.312 1.422.312
Patrimônio Líquido em 31 de dezembro 
de 2013 1.191.817 2.810.367 1.608.697 76.463.183 82.074.064 

Superávit do período - - - 2.284.910 2.284.910
Reservas de Retenção de Superávit - (13.740) - 13.740 -

Patrimônio Líquido no em 30 de junho de 
2014 1.191.817 2.796.627 1.608.697 78.761.833 84.358.974

Mutações do semestre - (13.740) - 2.298.650 2.282.910



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

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

30 de junho 
de 2014

30 de junho 
de 2013

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de prêmios de seguros, contribuições de 
previdência e taxas de gestão e outros 2.874.627 3.118.869
Outros Recebimentos Operacionais (Salvados, Ressarcimentos 
e Outros) 20.265.151 20.946.309
Pagamentos de sinistros, benefícios e comissões (1.747.762) (3.188.435)
Pagamentos de despesas e obrigações (8.200.001) (10.012.037)
Pagamentos de Indenizações e despesas em processos 
judiciais (67.056) (2.535)
Outros Pagamentos Operacionais (6.027.159) (11.948.541)
Dividendos Recebidos - -
Constituição de Depósitos Judiciais (308.719) (13.414)
Resgates de Depósitos Judiciais - 21.973
Caixa líquido consumido nas operações 6.789.081 (1.077.811)
Investimentos financeiros:
Aplicações (16.002.244) (9.550.000)
Vendas e Resgates 5.461.020 9.890.000
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (3.752.143) (737.811)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aporte referente a crédito por conta de capital 3.988.444 -
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento 3.988.444 -
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Recebimentos pela venda de ativo permanente 10.000 -
Pagamentos pela aquisição de ativo permanente (92.852) (55.899)
Dividendos recebidos - 1.442.030
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (82.852) 1.386.131
Aumento de caixa e equivalente de caixa 153.449 648.320
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 50.135 219.634
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 203.584 867.954

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 e 2013
(em reais)

1 Contexto operacional

A UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV é uma Entidade Aberta de
Previdência Complementar sem fins lucrativos, com sede na capital do Estado do Rio de Janeiro(RJ). Sua
gestão é exercida por administradores eleitos dentre os associados controladores, oriundos do quadro de
participantes.

a) Ramos de Atuação

Tem  como objetivo  operacional  a  instituição,  operação  e  manutenção  de  planos  previdenciários  nas
modalidades de pecúlio e renda e prestação de assistência financeira aos seus participantes; 

b) Região da Federação em que opera

Riscos de Crédito

O gerenciamento de riscos de crédito toma como mecanismos a realização das operações a critérios
rigorosos considerando os seguintes aspectos: i) Para a assistência financeira aos Participantes - leva em
consideração a estabilidade no emprego (funcionalismo público), a possibilidade de descontos em folha de
pagamento  considerando  a  margem  consignável,  tendo  como  premissa  a  contratação  de  plano  de
previdência,  condição  necessária  para  o  direito  ao  crédito  consignado;  e  ii) Investimentos  -  leva  em
consideração  a  classificação  de  riscos  (Rating)  das  instituições  bancárias,  monitoramento  diário  das
operações do mercado financeiro e análise de cenário para novos investimentos;

Riscos de Mercado 

A Entidade adota um processo de análise do quadro macroeconômico interno e externo, identificando os
possíveis  eventos,  suas  probabilidades  de  ocorrência,  avaliação  do  retorno  esperado  e  dos  riscos
envolvidos, visando capturar as melhores oportunidades de investimento no mercado de capitais. A análise
do quadro econômico bem como as definições das melhores oportunidades são realizadas pela Diretoria
Administrativa – Financeira, em conjunto com a Presidência;



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 e 2013
(em reais)

Riscos de Liquidez

O  gerenciamento  do  risco  de  liquidez  contempla  o  acompanhamento  periódico  da  composição  dos
recursos disponíveis, o cumprimento do nível mínimo de liquidez e das melhores oportunidades para a
negociação dos ativos, e, considerando as alterações nas condições de liquidez que podem afetar seu
valor de mercado. A Entidade possui política de investimentos que define as diretrizes e os níveis que
devem ser observados nas aplicações dos seus recursos;

Risco Operacional

O gerenciamento do risco operacional  é imprescindível  para a geração de valor  agregado. Dentre os
planos de redução e eliminação de riscos operacionais há o gerenciamento de continuidade de negócios,
que consiste em procedimentos a serem adotados em momentos de crise, garantindo a recuperação e a
continuidade dos negócios, evitando perdas.

2

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.  

A Diretoria  executiva,  em  reunião  realizada  no  dia  05  de  agosto  de  2014,  autorizou  a  emissão  das
demonstrações contábeis de 30 de junho de 2014.

3 Principais práticas contábeis

a) Apuração do Resultado

É apurado pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas sejam incluídas na
apuração  dos  resultados  dos  períodos  em  que  ocorreram,  sempre  simultaneamente  quando  se
correlacionarem,  independente  de  recebimento  ou  pagamento.  As  contribuições  para  planos  de
previdência são reconhecidas como Rendas de Contribuições Retidas pela vigência do risco e os direitos
dos participantes são refletidos mediante constituição de provisões técnicas em contrapartida do resultado
do período.



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 e 2013
(em reais)

b) Aplicações - Títulos e Valores Mobiliários 

       Classificados em: I) Títulos para negociação – quotas de fundos, adquiridos com o propósito de serem
ativa  e  frequentemente  negociados,  contabilizados  pelo  custo  de  aquisição  acrescidos/reduzidos  dos
rendimentos/perdas no período que são reconhecidos no resultado; II) Títulos mantidos até o vencimento
– título de capitalização, adquiridos com a intenção e capacidade financeira para a sua manutenção em
carteira até o vencimento, com o propósito de garantia de locação imobiliária, contabilizados pelo custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos no exercício do resgate; 

c) Créditos das Operações com Previdência Complementar - Valores a Receber

d)

como redução dos ativos correspondentes na rubrica “Receitas a Apropriar” reconhecidas mensalmente
no resultado em função da fluência dos prazos contratuais

e) Depósitos Judiciais e Fiscais

Classificados no Ativo  não Circulante pelos  respectivos valores originais  atualizados mensalmente de
acordo com: I) INPC-IBGE processos cíveis não relacionados a benefícios; II)IGPM-FGV processos cíveis
relacionados a benefícios;  e  III)  SELIC/BCB processos fiscais  e administrativos (SUSEP).  Os valores
apurados são registrados em contrapartida dos respectivos processos no Passivo não Circulante.

f) Investimentos

Classificados no ativo não circulante sendo constituído por: i) participações societárias,  registradas pelo
valor de aquisição e avaliadas pelo método da equivalência patrimonial e ii) imóveis destinados a renda
registrados pelos respectivos valores de aquisição e representado por imóveis urbanos não destinados ao
uso próprio.



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 e 2013
(em reais)

g) Imobilizado

Classificados no ativo não circulante, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos e
incorpóreos  destinados  à  manutenção das  atividades  ou exercidos  com essa finalidade,  inclusive  os
decorrentes  de  operações  que  transfiram  os  riscos,  benefícios  e  controle  líquido  das  respectivas
depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada
dos  bens,  sendo:  móveis  e  utensílios/máquinas  e  equipamento  –  10%  ao  ano;  e  sistemas  de
processamento  de  dados  e  veículos  –  20%  ao  ano  e  ajustado  por  redução  ao  valor  recuperável
(impairment), quando aplicável.

h) Redução ao Valor Recuperável

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

Provisões Técnicas de Contratos de Previdência

Classificadas no passivo circulante e não circulante são constituídas de acordo com as Notas Técnicas
Atuariais  e,  em consonância com as determinações e critérios  estabelecidos na Resolução CNSP nº
162/2006 e alterações a saber:

As Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos – PMBC e Benefícios a Conceder – PMBAC foram
constituídas de  acordo com as bases técnicas definidas  nas notas técnicas atuariais  aprovadas  pela
SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, com o intuito de fazer frente aos compromissos da



Entidade com as Rendas, Pensões e Pecúlios revertidos em Renda, baseados no Regime financeiro de
Capitalização. 



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 e 2013
(em reais)

Em função da Resolução CNSP n° 281, de 2013, a provisão de Insuficiência de Contribuições – PIC e a
Provisão de Complementação de Contribuição – PCC,  deverão ser transferidas para  Outras Provisões
Técnicas – OPT, a qual será revertida ao longo de 2014. A Provisão de Oscilações de Risco – POR foi
revertida integralmente.

Provisão  de  Prêmio  não  Ganhos  –  PPNG foi  calculada  de  forma  pró-rata,  em  função  dos  prêmios
comerciais  emitidos,  desconsiderado  os  custos  de  aquisição  diretamente  relacionados  ao  valor  da
contribuição e a Provisão de Prêmios Não Ganhos – Riscos Vigentes e Não Emitidos – PPNG – RVNE é
constituída pelo critério determinado pela Circular SUSEP n° 448/2012;    

A Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – IBNR foram constituídas através de Nota Técnica e
para o plano de pecúlio em capitalização, utilizado os percentuais determinado pelo órgão fiscalizador,

 
Em atendimento à Circular SUSEP n° 457/2012, foi elaborado o Teste de Adequação do Passivo – TAP
utilizando premissas atuariais atuais e métodos estatísticos para fluxo de caixa futuros dos contratos de
previdência,  segregados  em duas  partes:  Fase  de contribuição  e  fase  de  pagamento  de  benefícios,
separados por regime financeiro e cobertura, não sendo identificada nenhuma insuficiência; 

O Teste de Sensibilidade foi realizado levando em consideração um aumento ou um decréscimo de 1,5%
da taxa de juros de mercado e o aumento ou decréscimo de 2% na taxa de rotatividade da carteira da
Entidade.

O resultado do TAP indicou a necessidade de aporte no montante de R$ 106.202 no plano de pecúlio em
capitalização, contabilizados em 30/06/2014 a título de Provisão Complementar.

j) Encargos Trabalhistas

Classificados no Passivo Circulante -  Constituído pela Provisão para  Férias, calculada e reconhecida
mensalmente  com  os  respectivos  encargos  sociais  com  base  nos  vencimentos  vigentes  à  época
demonstrando as obrigações dos direitos adquiridos pelos empregados;



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 e 2013

(em reais)

k)       Outros Débitos – Provisões Judiciais e Adm inistrativas – Passivo Contingente 

        Classificado no passivo não circulante, de acordo com CPC 25 são utilizados 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 18); 

 l) Imposto de renda e contribuição social

Por  ser  uma  Entidade  sem  fins  lucrativos,  a  UNIÃO  PREVIDENCIARIA  COMETA DO  BRASIL  -
COMPREV possui isenção do imposto de renda e da contribuição social.

m) 

n)

o) Derivativos

Em 2014 e 2013 a Entidade não operou com instrumentos financeiros derivativos.

p) Estimativas Contábeis

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



UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 e 2013
(em reais)

4 Aplicações – Títulos e valores mobiliários

Registradas, avaliadas, ajustadas e classificadas de acordo com o disposto na nota explicativa 3 “b” a
saber:

Em 30 de junho de 2014:

Composição da Carteira Vencimento Quantidade
Valor de 

custo
Valor de

 Mercado
Ajuste de
mercado

Mantidos até o vencimento Acima de
. Títulos de capitalização 360 dias 20 120.540 103.892 (16.648)
Total de Títulos mantidos até 
o vencimento 20 120.540 103.892 (16.648)

Para Negociação
.  Fundos de Investimento
.  CSHG SOBERANO FI RENDA 
FIXA 13.596.221,06208 27.046.981 27.046.981 -
.. CSHG RLPREV FIA 533.068,85608 1.083.387 1.083.387 -
.. ITAÚ SOBERANO RF FI 3.869,62174 73.855 73.855 -
.. FII Taurus Patrimonium 2.543.429,00887000 5.063.765 5.063.765 -
Total de títulos para negociação 33.267.988 33.267.988 -
Total de aplicações 33.388.528 33.371.880 (16.648)

Em 31 de dezembro de 2013:

Composição da Carteira Vencimento Quantidade
Valor de

 custo
Valor de

 Mercado
Ajuste de
mercado

Mantidos até o vencimento
. Títulos de capitalização 08/08/2013 2 17.761 15.653 (2.108)
Total de Títulos mantidos até 
o vencimento 17.761 15.653 (2.108)

Para Negociação
.  Fundos de Investimento
.. CSHG RLPREV FIA 533.068,85608 1.014.190 1.014.190 -
.. CSHG SOBERANO FI RF 8.125.762,65 15.416.212 15.416.212 -
.. FUNDO ITAÚ SOBERANO RF FI 3.869,62174 70.392 70.392 -
.. FII COMPREV 2.543.429,0089 5.000.930 5.000.930 -
Total de títulos para negociação 21.501.724 21.501.724 -
Total de aplicações 21.519.485 21.517.377 (2.108)

UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL – COMPREV

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Em 30 de junho de 2014 e 2013
(em reais)

5 Créditos  das  operações  com  previdência  complementar  –  Valores  a
receber



Representa  as  mensalidades  de  planos  previdenciários  pendentes  de  recebimento  registrados  pelos
respectivos valores originais no Ativo Circulante conforme detalhamento abaixo:

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Valores a Receber
Consignações de Órgãos Averbadores 3.462.263 3.116.897
Contribuições Riscos Vigentes e Não Recebidos 8.768.282 7.600.534
Redução ao Valor Recuperável (4.153.806) (3.710.671)
Outros Créditos - 175

8.076.739 7.006.935

6 Títulos e créditos a receber

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

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Títulos e créditos a receber
. Títulos e créditos a receber 269.224 257.058

. Assistência Financeira a Participantes/AFP 85.195.545 88.580.040

. Ajuste ao Valor Recuperável (11.528.634) (10.656.859)
73.666.911 77.923.181

Outros Créditos
. Adiantamentos a Empregados 7.144 10.591
. Adiantamentos a Fornecedores 97.742 97.301
. Adiantamentos Administrativos 56.137 560.722
.Créditos tributários e previdenciários 357 -

161.023 668.614
Total de títulos e créditos a receber 74.097.515 78.848.853
Ativo circulante 18.181.701 18.296.819
Ativo Não Circulante 55.915.814 60.552.034
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7 Depósitos judiciais e fiscais

A Entidade é parte em ações judiciais e administrativas em curso, dentre essas, há ações para as quais
foram efetuados depósitos judiciais e recursais, apresentando os seguintes saldos: 

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro
de 2013

Ações Cíveis 604.863 372.228
Ações Fiscais 3.461.207 3.432.386
Outros 74.607 85.884

4.140.677 3.890.498

8 Investimentos



Constituídos pelas rubricas, a saber:

a) Participações societárias 

A Entidade é acionista majoritária da empresa Comprev Seguros e Previdência S.A., com participação
total  de  80,71% das ações  ordinárias.  Os investimentos representados  pelo  valor  da  participação da
Sociedade no seu respectivo patrimônio líquido foram apurados mediante a utilização das demonstrações
contábeis  da  investida  em  30/06/2014,  as  quais  se  encontram  auditadas  para  este  período.  Abaixo
apresentamos quadro demonstrativo do resultado apurado pela equivalência patrimonial:

Comprev Seguros
e Previdência S.A.

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Informações relevantes
Capital total 80,71% 80,71%
Capital social 21.000.000 21.000.000
Total do ativo 62.653.787 54.865.989
Patrimônio líquido 24.898.236 24.319.815
Resultado do semestre/exercício 1.399.806 1.206.933

Evolução dos investimentos
No início do semestre/exercício 19.829.521 18.416.891
Equivalência patrimonial sobre AAP - 1.608.697
Dividendos distribuídos (931.263) (1.170.183)
Resultado de equivalência patrimonial 1.016.805 974.116
No fim do semestre/exercício 19.915.063 19.829.521
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(As  informações  financeiras  da  investida  conforme  o  balanço  patrimonial  encerrado  em  30/06/2014
apresentou os seguintes valores: I)  As despesas Administrativas somaram R$ 1.340.090 (Hum milhão
trezentos e quarenta mil noventa reais); II) O resultado financeiro apresentou o montante de R$ 1.118.002
(Hum milhão cento e dezoito mil e dois reais); III) A Investida apresentou, considerando as Receitas e
Despesas do período, um Lucro Bruto de R$ 2.328.150 (Dois milhões trezentos e vinte e oito mil e cento e
cinquenta e um reais).

b) Imóveis Destinados a Renda

Representados por terrenos urbanos e não sofrem depreciação.

9 Imobilizado

Taxa de
depreciação -

%

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro
de 2013

Custo
Depreciação

LíquidoAcumulada Líquido
Bens Móveis
Equipamentos 10 546.284 (473.931) 72.353 70.053



Sistemas Aplicativos 20 97.307 (29.382) 67.925 15.075
Máquinas, Móveis e 
Utensílios 10 818.539 (337.388) 481.151 624.277
Veículos 20 347.510 (347.510) - 3.743

2.174.754 (1.445.397) 729.357 713.148
Outras Imobilizações
Linhas Telefônicas 31.571 - 31.571 31.571

2.206.325 (1.445.397) 760.928 744.719

10 Obrigações a pagar

Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas como segue:

   
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro

de 2013

Fornecedores  79.704 19.272
Aluguéis a Pagar 31.029 28.467
Honorários, Remunerações e Gratificações 172.821 171.938
Outras Obrigações 59.106 119.815
. Seguro AP/VG a Repassar 59.495 59.167
. Seguro Prestamista a Repassar (389) 60.648

342.660 339.492
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11 Impostos e encargos sociais a recolher

Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas como segue:

   
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro

de 2013

IRRF – Empregados 54.192 51.352
IRRF – Retido de Serviços 6.030 5.281
Impostos sobre Operações Financeiras 22.422 73.943
INSS a Recolher 93.472 85.925
FGTS a Recolher 9.372 13.131
ISS Retido de Terceiros 2.392 11.875
Outros 5.850 1.051

193.730 242.558

12 Encargos Trabalhistas

Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas como segue:

   
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro

de 2013

13° Salário a pagar 72.964 -
Férias a pagar 211.654 205.936

284.618 205.936

13 Outras contas a pagar

Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas como segue:

  
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro

de 2013

Programa de Assistência Social/Educacional 510.125 510.125
Programa de filantropia 393.373 393.373
Obrigações com empresas ligadas - 1.339.430
Outras 5.525 9.578

909.023 2.252.506
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14 Contribuições a restituir

O saldo no valor de R$ 1.469.233 (R$ 1.411.643 em 31/12/2013), corresponde às contribuições de planos
previdenciários  e/ou  parcelas  de  AFP  a  restituir  a  participantes,  decorrentes  de  recebimentos  ou
descontos indevidos, registrados pelos valores originais e ainda não reclamados.

15 Outros débitos operacionais

Os  valores  registrados  nessa  rubrica  referem-se a  rendas  de  pensões  de  benefícios  a  pagar  cujos
pagamentos  se  realizam  sempre  no  início  do  mês  subsequente  ao  encerrado,  assim,  o  valor  aqui
registrado refere-se ao montante em 30/06/2014 a ser pago até o dia 05/07/2014 impreterivelmente.

16 Depósitos de terceiros

17
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18 Provisões técnicas – Previdência complementar 

a) Cálculo

Elaborado sob a responsabilidade do consultor atuarial interno, e com base nas notas técnicas atuariais
que deram origem aos planos de benefícios e com observância às normas legais vigentes, apresentando
a seguinte posição:

Movimentação das 
Provisões Técnicas

31 de dezembro
de 2013 Reversão

Constituiçã
o

Remuneraç
ão

30 de junho
de 2014

Planos Não Bloqueados
Provisão de Prêmios não 
Ganhos - PPNG 336.773 (37.969) 63.443 - 362.247
Matemática de Benefícios 
Concedidos 9.228.307 (1.115.225) 2.078.300 (410.142) 9.781.240
Benefícios a Conceder 585.343 (4.864) 48.735 (5.215) 623.999
Benefícios a Regularizar - 
Administrativos 1.582.040 (20.449) 194.999 - 1.756.590
Benefícios a Regularizar - 
Judiciais 1.577.231 - 283.216 - 1.860.447
Eventos Ocorridos Mas Não 
Avisados 1.409.357 (699.644) 739.336 - 1.449.049
Provisão Complementar de 
Cobertura - - 106.202 - 106.202
Outras Provisões 1.121.733 (669.473) 626.042 - 1.078.302

15.840.784 (2.547.624) 4.140.273 (415.357) 17.018.076
Passivo Circulante 7.170.560 (1.040.027) 2.697.873 - 8.828.407
Passivo Não Circulante 8.670.224 (1.922.954) 1.442.400 (415.357) 8.189.669

b) Cobertura

A Entidade ofereceu em garantia de cobertura das suas Provisões Técnicas os seguintes bens e valores:

Semestre/exercício
30 de junho 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013

. Cotas de Fundos de Investimento 33.267.988 21.501.724
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19 Provisões para passivos contingentes

A Entidade é parte em ações fiscais administrativas e cíveis, reavaliadas periodicamente e atualizadas
mensalmente de acordo com: 1) INPC-IBGE processos cíveis não relacionados a benefícios; 2) IGP-M-
FGV  processos  cíveis  relacionados  a  benefícios;  e  3)  Taxa  Selic  processos  fiscais  e  processos



administrativos – SUSEP. São contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico interno 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: a)  realizados  com observância  ao  disposto  no  pronunciamento  NPC nº  22,  de  03/10/2005 do
IBRACON; e b) Lastreado em estudo pormenorizado realizado pelos advogados e consubstanciado no
histórico de desfechos de decisões judiciais tramitados em julgado sobre causas de semelhante natureza
no  âmbito  da  sociedade,  na  jurisprudência  e  na  existência  de  súmula  de  tribunais  superiores  sobre
idênticas questões. Esta provisão contempla os processos “Não Relacionados a Benefícios”.

A quantidade de ações judiciais,  segregadas segundo a sua natureza e probabilidade,  apresenta sua
composição conforme quadro abaixo:

30 de junho de 2014 31 de dezembro de 2013

Perdas Quantidade
Valor

Reclamado
Valor

Provisionado
Honorário

Sucumbência Quantidade
Valor

Reclamado
Valor

Provisionado
Honorário

Sucumbência

Trabalhistas

Possível 1 30.000 18.567 1 30.000 16.852 - -

Total 1 30.000 18.567 1 30.000 16.852 - -

Cíveis não relacionadas a benefícios

Provável 5 60.076 77.683 1.101 9 75.069 100.426 999

Possível 69 1.193.743 - - 76 1.322.525 - -

Remota 303 3.822.454 - - 337 3.721.655 - -

Total 377 5.076.273 77.683 1.101 422 5.119.249 100.426 999

Fiscais administrativas

Provável 3 58.650 90.824 - 2 58.650 86.967 -

Possível 16 15.149.072 31.601.245 - 16 15.149.072 28.586.389 -

Remota 1 20.000 - - - - - -

Total 20 15.227.722 31.692.069 18 15.207.722 28.673.356 -

Total de provisões judiciais 31.788.319 1.101 - - 28.790.634 999

Total de passivos contingentes 31.789.420 28.791.633
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20 Provisões cíveis relacionadas a benefícios

Os  processos  “Relacionados  a  Benefícios”  estão  contemplados  na  rubrica  “Provisões  Técnicas  de
Benefícios a Regularizar – Judicial”, e os honorários de sucumbência dos processos “Relacionados a
Benefícios”  estão  contemplados  na  rubrica  “Provisões  Técnicas  de  Despesas  Administrativas”.  A
quantidade de ações judiciais, segregadas segundo a sua natureza e probabilidade está demonstrada na
nota nº 18 acima. A composição destes processos apresenta-se em conformidade com o quadro abaixo:

30 de junho de 2014 31 de dezembro de 2013

Perdas Quantidade
Valor

Reclamado Valor Provisionado
Honorário

Sucumbência Quantidade
Valor

Reclamado
Valor

Provisionado
Honorário

Sucumbência

Cíveis relacionadas a benefícios

Provável 3 240.020 379.473 - 3 228.800 423.569 5.597

Possível 14 914.360 1.651.082 10.816 12 783.397 1.302.861 8.953

Remota 15 1.305.774 72.275 10.395 12 1.016.938 46.183 -

Total 32 2.460.154 2.102.830 21.211 27 2.029.135 1.772.613 14.550

Dentre essas ações, para algumas existem depósitos judiciais e fiscais no valor de R$  (R$ 80.089 em
31/12/2013).

21 Patrimônio líquido ajustado

A seguir  demonstramos  o  Patrimônio  Líquido  Ajustado  -  PLA de  acordo  com  as  normas  legais  e
regulamentares vigentes:

30 de junho 
de 2014

31 de dezembro 
de2013

Patrimônio Líquido 84.358.974 82.074.064
Participação Societária (19.915.063) (19.829.521)
Despesas Antecipadas (12.369) (10.207)
Patrimônio Líquido Ajustado 64.431.542 62.234.336
Capital base - -
Capital base por risco de Subscrição 2.030.106 1.894.732
Capital base por risco de Crédito 6.102.531 6.939.752
Capital base por risco Operacional  21.016 20.759

8.153.653 8.855.243
Patrimônio Líquido Ajustado 56.277.889 53.379.093
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22 Detalhamento das contas da demonstração do resultado

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

30 de junho 
de 2014   

30 de junho 
de 2013    

Benefícios Retidos   
Administrativos    (2.159.201) (1.732.209)
Judiciais      - (18.445)
Variação Prov. Eventos Ocorridos Mas Não Avisados - IBNR (39.691) (601.279)
Total de benefícios retidos (2.198.892) (2.351.933)
Custos de Aquisição
Despesas com Corretagem e Agenciamento (101.937) (47.645)
Despesas de Cobrança (109.693) (111.895)
Outras Despesas de Comercialização (259.377) (258.650)
Total de custo de aquisição (471.007) (418.190)
Outras Receitas e Despesas Operacionais
Redução ao Valor Recuperável para Recebíveis (443.135) (5.785)
Provisões Cíveis (992.116) (566.814)
Total de Outras Receitas e Despesas Operacionais (1.435.251) (572.599)
Despesas Administrativas
Pessoal Próprio (5.531.532) (2.671.903)
Serviços de Terceiros (174.604) (244.399)
Localização e Funcionamento (1.124.189) (808.385)
Despesas com Publicação (40.673) (22.830)
Despesas com Donativos e Contribuições (124.698) (107.093)
Outras (41.040) (35.862)
Total de despesas administrativas (7.036.736) (3.890.472)
Despesas com Tributos
Impostos (830.476) (574.661)
Contribuições (1.419.126) (1.160.104)
Taxa de Fiscalização (49.759) (49.208)
Outras - (4.281)
Total de despesas com tributos (2.299.361) (1.788.254)
Receitas Financeiras
Receitas com Empréstimos 10.993.309 10.603.868
Quotas de Fundos de Investimento 1.175.219 182.634
Atualização Monetária 41.607 39.740
Reversão de Ajuste ao Valor de Mercado - Créd. Assistência  Financeira 388.663 312.663
Multas 246.999 341.156
Juros 533 -
Total de receitas financeiras 12.846.330 11.480.061
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de 2014  de 2013    
Despesas Financeiras
Custódia de Títulos (33.968) (32.001)
Perdas na baixa de contratos de AFP (446.219) (620.168)
Ajuste ao Valor de Mercado - Créditos de Assist. Financeira (1.293.130) (1.832.869)
Comissão s/Assistência Financeira (416.889) (2.089.339)
Provisões Técnicas 410.143 133.439
Outras Despesas Financeiras 40.684 (10.241)
Total de despesas financeiras (1.739.379) (4.451.179)
Total de resultado financeiro 11.106.951 7.028.882
Resultado Patrimonial
Equivalência Patrimonial 1.016.805 154.573
Total de resultado patrimonial 1.016.805 154.573

23 Conciliação entre o lucro líquido e o caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades operacionais

Descrição
30 de junho 

de 2014
30 de junho 

de 2013
Superávit do semestre 2.284.910 1.396.946
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas 
atividades operacionais:
. Depreciações e Amortizações 76.643 83.874
. Constituição de provisão para passivos contingentes 2.997.787 2.195.864
. Resultado de equivalência patrimonial (1.016.805) (154.573)
. Outros ajustes (10.000) 25.366
Variações nas contas patrimoniais:
. Créditos das Operações c/Previdência Complementar (1.069.804) (930.479)
. Títulos e créditos a receber 5.432.422 (4.826.610)
. Despesas Antecipadas (2.162) 547
. Outros valores e bens 43.475 (690)
. Contas a pagar (1.311.947) (8.636)
. Débitos de Operações com Previdência (97.344) 150.708
. Depósitos de Terceiros (402.107) 16.038
. Prov. Técnicas Previdência Complementar 1.177.292 1.152.909
Caixa líquido consumido nas operações 8.102.360 (898.736)
Variação das aplicações (11.854.503) 160.925
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (3.752.143) (737.811)
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24 Eventos subsequentes

A AGE de 17/01/2014 deliberou sobre a transformação da Entidade em Sociedade Anônima homologada
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP através da portaria nº 5.889, publicada no DOU em
05/06/2014. O mencionado ato societário foi registrado na JUCERJA sob o NIRE nº 33300312889 em
23/07/2014.  A partir  desta  data  passou  a  ser  uma  sociedade  anônima  de  capital  fechado  sob  a
denominação empresarial de  Comprev Previdência S/A..



*                                       *                                       *

Atuário 
Fabiana Silva de Oliveira
MIBA 1302.

 


