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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

continua

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da BMC Previdência Privada S.A., 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, incluindo as normas expedidas pelo 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do 
Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer dos Auditores Atuariais Independentes.

Desempenho das Operações de Previdência Complementar

 
 de 20

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos
Os acionistas da BMC Previdência Privada S.A., em cada exercício, terão direito a receber, a título de 

de Lucros – Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento 

Evento Societário

detalhes constam nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

Diretoria

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ATIVO Nota 2014 2013
Circulante .................................................................................................  21.169  9.862 
Disponível ...............................................................................................  10  8 
Caixa e bancos .......................................................................................

Aplicações .............................................................................................. 4  21.153  9.836 
Outros créditos operacionais ...............................................................  -  12 
Títulos e créditos a receber ..................................................................  6  6 
Créditos tributários e previdenciários ..................................................... 5

Ativo não circulante ................................................................................  992  819 
Realizável a longo prazo .......................................................................  680  501 
Títulos e créditos a receber ..................................................................  680  501 
Créditos tributários e previdenciários ..................................................... 5

 ....................................................................
Investimentos .........................................................................................  312  318 
Imóveis destinados a renda .................................................................... 6

Total do ativo ...........................................................................................  22.161  10.681 

PASSIVO Nota 2014 2013
Circulante ..............................................................................................  1.016  370 
Contas a pagar ....................................................................................  1.006  355 
Obrigações a pagar .............................................................................  202 
Impostos e encargos sociais a recolher ..............................................
Impostos e contribuições .....................................................................

Débitos de operações com previdência complementar ..................  6  8 
Outros débitos operacionais ................................................................

Provisões técnicas - Previdência complementar ............................ 7  4  7 
 .......................................................................

Passivo não circulante.........................................................................  513  384 
Outros débitos ....................................................................................  513  384 

 ............................................................................... 8
Patrimônio líquido ................................................................................ 9  20.632  9.927 

Capital social .......................................................................................
Reservas de lucros ..............................................................................

Total do passivo e patrimônio líquido ................................................  22.161  10.681 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional

de previdência em todo o território nacional. O endereço registrado da sede da Companhia é Cidade de 
Deus, Vila Yara, Osasco, São Paulo.
A controladora da BMC Previdência Privada S.A. é a Bradesco Vida e Previdência S.A., e o controlador 

2. Resumo das principais políticas contábeis

demonstrações contábeis.
a. Base de preparação

pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações 

pela SUSEP. 

b. Base para avaliação, de preparação e moeda funcional

meio do resultado.

c. Uso de estimativas e julgamentos

e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com 

d. Aplicações e Instrumentos financeiros

i. Disponível (Caixa e equivalentes a caixa)

ii. Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado

ativos são reconhecidas no resultado do período.
iii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento
 Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, 

do período.
iv. Ativos financeiros disponíveis para venda

perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes 

2014 2013
Lucro líquido do exercício .....................................................................................  925  382 
Total do resultado abrangente do exercício ........................................................  925  382 
Atribuível ao acionistas:
Controladores .........................................................................................................

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Nota 2014 2013
Contribuições para cobertura de riscos ..................................................
Variações das provisões técnicas ..........................................................

Prêmios ganhos .....................................................................................  86  120 
Variação de outras provisões técnicas ....................................................  - 
Outras receitas e despesas operacionais ................................................  - 
Despesas administrativas ........................................................................ 12a
Despesas com tributos ............................................................................ 12b

 ................................................................................ 12c
Resultado patrimonial .............................................................................. 12e
Ganho e perdas com ativos não correntes .........................................  4  - 

Resultado antes dos impostos ..............................................................  1.379  534 
Imposto de renda ..................................................................................... 12f
Contribuição social ................................................................................... 12f

Lucro líquido do exercício ......................................................................  925  382 
Quantidade de ações ..............................................................................
Lucro líquido por lote de mil ações em R$ ........................................... 64,30 53,06

2014 2013
Resultado antes dos impostos ..............................................................................  1.379  534 
Ajustes para:

 ..............................................................................
- Variação das provisões técnicas ..........................................................................
- Variação de outras provisões técnicas .................................................................  - 

 .......................................................
 .......................................................

Lucro ajustado do exercício ...................................................................................  1.387  531 
Variações nas contas patrimoniais (Aumento)/Redução:

 ......................................
- Outros créditos operacionais ................................................................................

 ..................................................................................
- Contas a pagar .....................................................................................................  22 
- Débitos das operações de previdência ................................................................
- Outros débitos ......................................................................................................

Caixa consumido pelas operações: .....................................................................  (11.076)  (284)
Imposto de renda sobre o lucro pago .....................................................................
Contribuição social sobre o lucro pago ..................................................................

Caixa Líquido (consumido)/gerado nas atividades operacionais ......................  (9.907)  78 
Atividades de Investimento
- Dividendos pagos .................................................................................................

Caixa Líquido consumido nas atividades de investimentos...............................  (91)  (92)
Atividades de Financiamento
- Aumento de Capital ..............................................................................................  - 

Caixa Líquido gerado nas atividades de financiamento......................................  10.000  - 
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalente de caixa...............................  2  (14)

 ..............................................  22 
 ................................................

Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalente de caixa...............................  2  (14)

 Reservas de lucros 
 Capital Social  Aumento de capital  Reserva legal Reserva estatutária  Lucros acumulados  Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2013 .........................................................................................................  7.250  -  157  2.229  -  9.636 
.......................................................................................................................  -  -  -  - 

 ....................................................................................................................  - -  - 
 .........................................................................  - -  -  - 

Saldos em 31 de dezembro 2013 ........................................................................................................  7.250  -  176  2.501  -  9.927 
 .............................................................................................  -  -  -  - 

 .............................................................  -  -  -  - 
.......................................................................................................................  -  -  -  - 

 ...........................................................................................  -  -  - 
 .........................................................................  -  -  -  - 

Saldos em 31 de dezembro 2014 ........................................................................................................  17.250  -  222  3.160  -  20.632 
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v. Determinação do valor justo

mercado secundário divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros 

de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com 

vi. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros

desaparecimento de um mercado ativo para o título. 
 A Companhia reconhece uma provisão para risco de crédito sobre prêmios a receber com base em 

certo período de tempo em atraso. 

é revertida e registrada no resultado.

tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.
e. Investimento - Imóveis destinados à renda

f. Provisões técnicas

constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de seguros 

g. Teste de Adequação de Passivos (“LAT”)

do teste. Este teste é elaborado semestralmente e considera a soma do saldo contábil das provisões 

e outras receitas e despesas diretamente relacionadas aos contratos de seguros.

risco estabelecidas pela SUSEP.

passivos de seguro.
h. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias 

i. Ativos contingentes

de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível. Os ativos contingentes 

ii. Passivos contingentes

similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento dos tribunais, sempre 

iii. Obrigações legais – Fiscais e previdenciárias:

sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.
i. Imposto de renda e contribuição social

aos períodos anteriores.

j. Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência. As contribuições de planos previdenciários são 

k. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

hedge. A norma mantém 

decorrente da adoção desta alteração está sendo avaliado e será concluído até a data da entrada em 
vigor da norma.

3. Gerenciamento de riscos
a. Introdução

políticas, os processos de mensuração e o gerenciamento de riscos.
Estrutura de gerenciamento de riscos

das operações da Companhia.

valor agregado.

envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 

Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, 

recursos humanos e tecnológicos voltados a estas atividades.
O gerenciamento de riscos inerentes às atividades, de modo integrado é abordado, dentro de um 

planos de mitigação, entre outras atribuições.

limites de exposição a riscos.
b. Risco de seguro/subscrição 

subscrição e aceitação de riscos são periodicamente avaliadas através de grupos de trabalho. Além 
disso, o Departamento de Estudos Atuariais e Gestão de Riscos, parte integrante da estrutura de 
gerenciamento de riscos, têm como uma de suas principais atribuições o desenvolvimento de modelo 
interno para o cálculo do capital adicional baseado no risco de subscrição.
Incertezas na estimativa de pagamentos futuros de sinistros

após o término da vigência deste. Como resultado, os sinistros são avisados ao longo de um período, 

Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)

ALM – Asset Liability Management

com seus participantes.

produtos da Companhia.
Concentração de riscos
As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais onde são 

Contribuição Recebida
Previdência Tradicional

Região Geográfica 2014 2013
Sudeste .......................................................................................................
Total ............................................................................................................ 83 116

c. Risco de crédito
Risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrer perdas associadas ao não cumprimento, pelo 

Gerenciamento do risco de crédito 

rating

2014
Aplicações/Rating ...............................................................................................................  AAA 
A valor justo por meio do resultado .................................................................................. 21.153 

 ...................................................................................................
Total ...................................................................................................................................... 21.153 

e do Comitê Executivo de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros para as tratativas 

nos processos de gestão.
d. Risco de liquidez

Exposição ao risco de liquidez

respectivos passivos. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos 

Prazo estimado de realização

Ativo
De 0 a 3 meses ou sem 

vencimento definido
De 3 a 6 

meses
De 6 a 9 

meses
De 9 a 12 

meses
1 a 5 
anos Total

Disponível ..................................  -  -  -  - 
Aplicações .................................  -  -  -  - 

 ...
Total do ativo ...........................  21.199 36 37 37 293 21.602 
Passivo
Provisões técnicas.....................  -  - -  - 
Contas a pagar .......................... -
Débitos de operações com 
 previdência complementar.......  -  -  -  - 

 .....................
Total do passivo ...................... 680 95 96 315 343  1.529 

Gerenciamento do risco de liquidez

e. Risco de mercado

diariamente, de maneira independente.

probabilidade e magnitude, com seus respectivos planos de mitigação devidamente aprovados pela 
estrutura de governança.
Gerenciamento do risco de mercado 

Conselho de Administração.
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Definição de limites

como pelos Comitês Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. 
Posteriormente, são submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de 

das operações.

das linhas de negócio. 

oscilações de mercado, mas sim a manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de 

Modelos de mensuração do risco de mercado

EVE (Economic 
Value Equity)

Análise de sensibilidade de risco de mercado

f. Risco operacional
O risco operacional é representado pela perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas 

Estratégico e o de Imagem.
Gerenciamento do risco operacional
A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, 

negócios da Companhia;

negócios da Companhia;

das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.
Procedimentos de controle e monitoramento contínuo

para a avaliação, monitoramento e controle do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao 
menor custo.

áreas, visando à melhoria contínua, ações corretivas e preventivas do Risco Operacional.
g. Gerenciamento de Capital

a dimensão da exposição a riscos.

órgão regulador.
h. Limitações da análise de sensibilidade 

impactos maiores ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir desses resultados.

se movimentam através de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda de 
investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção. 
Outras limitações nas análises de sensibilidade incluem o uso de movimentações hipotéticas no mercado 

4. Aplicações
a. Resumo da classificação das aplicações financeiras

2014 % 2013 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ...........  21.153 100,00  9.836 100,00

 .........
 21.153 100,00  9.836 100,00

b. Composição das aplicações financeiras por prazo e por título

2014
De 1 a 30 dias ou sem 

vencimento definido
Valor contábil/ 

Valor justo
Valor justo por meio do resultado ....................................  21.153  21.153 
Notas do tesouro nacional - Operação compromissada ......
Total .....................................................................................  21.153  21.153 

2013
De 1 a 30 dias ou sem 

vencimento definido
Valor contábil/ 

Valor justo
Valor justo por meio do resultado ....................................  9.836  9.836 
Notas do tesouro nacional - Operação compromissada ......
Total .....................................................................................  9.836  9.836 

c. Cobertura das provisões técnicas

2014 2013
 ...............................................................................

Total a ser coberto (A) ......................................................................................  4  7 
 ......................................................................

Total dado em cobertura (B) .............................................................................  10.013  65 
Total (A) - (B) ......................................................................................................  10.009  58 

d. Hierarquia do valor justo

Nível 1:
Nível 2: Inputs

Nível 3: inputs 

2014 2013
Nível 2 Total Nível 2 Total

Títulos a valor justo por meio do resultado ........................  21.153  21.153  9.836  9.836 
Notas do tesouro nacional - Operação compromissada .........
Total ........................................................................................  21.153  21.153  9.836  9.836 

e. Desempenho e taxas contratadas

f. Movimentação das aplicações financeiras

2014 2013
Saldo em 1º de janeiro ..............................................................................  9.836  9.559 

 ..............................................................................................
 .................................................................................................

 ..........................................................................................
Saldo em 31 de dezembro ........................................................................  21.153  9.836 

5. Ativos e passivos fiscais
a. Créditos tributários e previdenciários

2014 2013
Impostos a compensar ................................................................................
Total ............................................................................................................  6  6 

b. Créditos tributários e Tributos diferidos líquidos
2014 2013

...................................................................

................................................................... - 
Total ...........................................................................................................  241  168 
i. Movimentação de créditos tributários diferidos

2013 Constituição Realização 2014
 ......................................  - 

Outros ......................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças 
 temporárias ........................................................  168  130  (37)  261 

ii. Movimentação das obrigações fiscais diferidas
Saldo em 

31/12/2013 Constituição
Saldo em 

31/12/2014
 ........................................  -  20  20 

Total ..................................................................................  -  20  20 

iii. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

Diferenças temporárias
Imposto de renda Contribuição social Total 

...........................................................

...........................................................

...........................................................
Total ..........................................................  192  69  261 

6. Investimentos - Imóveis destinados à renda
Valor contábil

Taxa anual Custo Depreciação acumulada 2014 2013

Imóveis destinados à renda.....
 .................................. -  - 

Total ........................................ 423 (111) 312 318

7. Provisões técnicas
a. Composição

2014 2013
Provisão de eventos ocorridos mas não avisados ......................................
Provisão de despesas relacionadas ............................................................  - 
Total ............................................................................................................ 4 7

b. Movimentação das provisões técnicas de previdência complementar
2014 2013

Saldo em 1º de janeiro ..............................................................................
 Reversão ....................................................................................................
Saldo em 31 de dezembro ........................................................................  4  7 

8. Provisões judiciais

COFINS e constitui provisão do valor total da contribuição com base no entendimento de obrigação legal, 

2014 2013
Saldo em 1º de janeiro ............................................................................. 384 325
Constituições ..............................................................................................

 ................................................................................
Saldo em 31 de dezembro ....................................................................... 513 384

9. Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

nominativas, sem valor nominal.
De acordo com as disposições estatutárias, cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, 

nos termos da legislação societária brasileira.

2014 2013
Lucro líquido do exercício ........................................................................ 925 382 
Constituição da reserva legal ......................................................................
Base de cálculo dos dividendos .............................................................. 879 363 
Dividendos propostos no exercício......................................................... 220 91 
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ................... 25% 25%

b. Atos societários

c. Reserva legal

d. Reserva estatutária

deliberação em Assembleia Geral.
10. Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e adequação de capital 

capital adicional pertinente a risco de mercado, a Companhia está apurando o capital de risco com base 
nos riscos de subscrição, crédi

2014 2013
Patrimônio líquido ..................................................................................... 20.632 9.927
Patrimônio líquido ajustado (PLA) ........................................................... 20.632 9.927
Capital base (I) ........................................................................................... 15.000 7.200
Capital de risco (II) .................................................................................... 50 41

 .....................
............................

 ....
Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre (I) e (II)) ........................ 15.000 7.200
Suficiência de capital (PLA (-) CMR) ........................................................ 5.632 2.727

continua
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos
Administradores e Acionistas da
BMC Previdência Privada S.A.
Osasco - SP 

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base 

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 

Opinião 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

KPMG Auditores Independentes

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

Aos 
Acionistas e Administradores da
BMC Previdência Privada S.A.

Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital 

princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP. 

Responsabilidade da Administração 

A Administração da Companhia é responsável pelas provisões técnicas registradas nas demonstrações 
contábeis e pelos demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos limites de retenção, elaborados 
de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas 

necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por 

Responsabilidade dos atuários independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas registradas nas 
demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos limites de retenção, 

as provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo, da 
solvência e dos limites de rete

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis e dos demonstrativos 

considera os controles internos relevantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas registradas nas 
demonstrações contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo,   da solvência e dos limites de retenção 

opinião de auditoria atuarial.

Opinião 

Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do 

de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas 
da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

 

11. Transações e saldos com partes relacionadas

2014 2013 2014 2013
Ativo ......................................... 21.159 9.843 Receitas ................................................... 73 93
 Disponibilidades .................... 6 7  Receitas com aluguéis .......................... 73 93
  Banco Bradesco S.A. 

 .................
  Banco Bradesco Financiamentos S.A. 

 ..
 Aplicações - Operação 
 Compromissadas ................ 21.153 9.836
  Banco Bradesco S.A. 

 .................
Despesas ................................................. 42 39

Passivo .................................... 220 91 Taxas de custódia .................................. 42 39
Contas a pagar (dividendos) . 220 91 ..
Bradesco Vida e Previdência 

 ..... 220   
Total (Ativo - Passivo  ............ 20.939 9.752 Total (Receitas - Despesas) ................... 31 54

a. Remuneração do pessoal-chave da Administração 

administradores abdicaram do direito ao recebimento da remuneração anual. 
12. Detalhamento das contas de resultado 
a. Despesas administrativas

2014 2013
Despesas com publicação............................................................................
Despesas com serviços de terceiros ............................................................
Despesa com contribuição sindical ..............................................................

 ...............................................
Total ............................................................................................................. (443) (222)

b. Despesas com tributos

2014 2013
 .............................................................

Despesas com COFINS ...............................................................................
Despesas com PIS .......................................................................................
Total ............................................................................................................. (192) (139)

c. Resultado financeiro

2014 2013
Receitas financeiras ................................................................................... 1.938 752 

 ........................................................
 ........................................................................... 22 

Despesas financeiras ................................................................................. (81) (64)
 ..........................................................................................

 .................................................
Total ............................................................................................................. 1.857 688 

d. Resultado financeiro por categoria

2014 2013
...................................................

Total ............................................................................................................. 1.904 730
e. Resultado patrimonial

2014 2013
Receita com imóveis de renda .....................................................................
Despesa com imóveis de renda - depreciação ............................................
Total ............................................................................................................. 67 87 

f. Despesas de imposto de renda e contribuição social

2014 2013
Impostos diferidos
Constituição sobre adições temporárias ......................................................
Impostos correntes
Imposto de renda e contribuição social devidos...........................................
Imposto de renda e contribuição social devidos .................................... (454) (152)

13. Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social

2014 2013
Resultado antes dos impostos ................................................................. 1.379 534

 
 ................................................................

Receitas não tributáveis, líquidas de despesas indedutíveis ................ 15 29
Contribuição para entidade de classe .......................................................
Outros ........................................................................................................

Imposto de renda e contribuição social devidos .................................... (454) (152)
Alíquota efetiva ........................................................................................... 32,92% 28,46%

14. Informações complementares
a. Relatório do Comitê de Auditoria

b. Outras Informações.

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. Destacamos os principais assuntos 

brasileiras aos padrões internacionais;

os

nas Demonstrações Contábeis da Companhia.

DIRETORIA
 Diretor-Presidente  Diretor
 Diretor Gerente Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa  Diretor

Marco Antonio Gonçalves  Diretor Gerente  Diretor
 Diretor
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