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5 – DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS (Em R$):
A Família Bandeirante Previdência Privada visando preservar os seus direitos como parte
em processos de natureza fiscal e cível e, como garantia de seus passivos contingentes,
efetua quando exigido judicialmente, depósitos judiciais.

30/06/2015 31/12/2014
Depósitos judiciais em garantia de indenizações reclamadas
 em juízo; ...................................................................... R$ 0,00 R$ 2.020.323,17
Depósitos judiciais em garantia de tributos .............. R$ 17.708,68 R$ 17.708,68

Soma ........................................................................... R$ 17.708,68 R$2.038.031,85

6 – DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DO IMOBILIZADO (Em R$):

a) INVESTIMENTOS

Imóveis Destinados à Renda Saldo em Saldo em
31/12/2014 Adições  Baixas 30/06/2015

Edificações - Custo de Aquisição 185.713,33 8.000.000,00 - 8.185.713,33
Edificações - Reavaliação ......... 132.142,67 - - 132.142,67

Soma ......................................... 317.856,00 8.000.000,00 0,00 8.317.856,00
( - ) Depreciação ...................... (107.011,52) (6.357,12) - (113.368,64)

(=) SALDO RESIDUAL .......... 210.844,48 7.993.642,88 0,00 8.204.487,36

b) IMOBILIZADO

Imóveis de Uso Próprio Saldo em Saldo em
31/12/2014 Adições  Baixas 30/06/2015

Edificações - Custo de Aquisição 10.545.410,00  - (8.000.000,00) 2.545.410,00
Edificações - Reavaliação ......... 542,00  -  - 542,00

Soma ......................................... 10.545.952,00 0,00 (8.000.000,00) 2.545.952,00
( - ) Depreciação ...................... (390.403,97) (50.919,06)  - (441.323,03)

(=) SALDO RESIDUAL .......... 10.155.548,03 (50.919,06) (8.000.000,00) 2.104.628,97

Bens Móveis Saldo em  Adições  Baixas          Saldo em
 31/12/2014 30/06/2015

Hardware ................................. 105.752,45 - - 105.752,45
Telecomunicações .................... 11.625,00 - - 11.625,00
Refrigeração ............................. 17.301,60 - - 17.301,60
Móveis, Máquinas e Utensílios ... 39.278,63 - - 39.278,63

Soma ......................................... 173.957,68 0,00 0,00 173.957,68
( - ) Depreciação ...................... (132.215,52) (4.959,96) - (137.175,48)

(=) SALDO RESIDUAL .......... 41.742,16 (4.959,96) 0,00 36.782,20

TOTAL DO IMOBILIZADO ... 10.197.290,19 (55.879,02) (8.000.000,00) 2.141.411,17

c) INTANGÍVEL:

Outros Intangíveis Saldo em  Adições  Baixas          Saldo em
 31/12/2014 30/06/2015

Licenças de Software ................ 108.453,90 - - 108.453,90
( - ) Amortizações ..................... (12.586,24) (10.845,36) - (23.431,60)

(=) SALDO RESIDUAL
 INTANGÍVEL ........................ 95.867,66 (10.845,36) 0,00 85.022,30

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

Imóveis Destinados à Renda ..... 132.142,67 (47.131,13) 85.011,54
Imóveis de Uso Próprio ............ 542,00 (193,55) 348,45

TOTAIS .................................... 132.684,67 (47.324,68) 85.359,99

e) A Entidade optou pela manutenção da reserva de reavaliação até a sua efetiva realização
conforme previsto na Lei nº 11.638/07.

7 - MOVIMENTAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$):
As provisões técnicas, contabilizadas de acordo com o Certificado do Atuário Dr. Marcílio
Nascimento Soares - MIBA 1656, no período de janeiro a junho de 2014 e 2015, apresentaram
as seguintes movimentações:

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

Planos Bloqueados 31/12/13  Período 30/06/14 31/12/14 Período 30/06/15

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

Provisão de IBNR ... 4,57 - 4,57 4,57 - 4,57
Outras Provisões

Técnicas .............. 751,92 28,08 780,00 -                     -                  -
Provisão p/ Despesas

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

Total Bloqueado ..... 762,37 28,21 790,58 10,58 - 10,58

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

Planos Não Bloqueados 31/12/13  Período 30/06/14 31/12/14 Período 30/06/15

Provisão de Prêmios
Não Ganhos ............ 25.299,23 20.447,84 45.747,07 45.479,43 (223,34) 45.256,09

Provisão Matemática
de Benefícios Concedidos 3.274,75 107,86 3.382,61 3.412,27 175,80 3.588,07

Provisão de Sinistros
a Liquidar ................ 221.469,48 19.803,54 241.273,02 247.748,59 28.240,73 275.989,32

Provisão de IBNR ....... 302.259,69 79.207,44 381.467,13 374.922,11 (2.002,67) 372.919,44
Provisão de Resgates

a Regularizar ........... 1.728,77 64,68 1.793,45 2.639,53 162,68 2.802,21
Provisão p/ Despesas

Relacionadas ........... 176.233,93 46.976,42 223.210,35 221.904,79 (1.089,44) 220.815,35

Total Não Bloqueado .. 730.265,85 166.607,78 896.873,63 896.106,72 25.263,76 921.370,48

Total das Reservas
Curto Prazo ........... 731.028,22 166.635,99 897.664,21 896.117,30 25.263,76 921.381,06

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

Planos Bloqueados 31/12/13  Período 30/06/14 31/12/14 Período 30/06/15

Provisão Mat. de
Benefícios a Conceder  6.482,81  (1.040,92) 5.441,89 5.441,89               - 5.441,89

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

Planos Não Bloqueados 31/12/13  Período 30/06/14 31/12/14 Período 30/06/15

Provisão Mat. de
Benefícios a Conceder 77.238,40 (14.096,31) 63.142,09 64.193,79 683,16 64.876,95

Total das Reservas
Longo Prazo .......... 83.721,21 (15.137,23) 68.583,98 69.635,68 683,16 70.318,84

Total das Provisões
Técnicas ................. 814.749,43 151.498,76 966.248,19 965.752,98 25.946,92 991.699,90

As Reservas Técnicas de Benefícios e Resgates a Regularizar contemplam as atualizações
financeiras devidas no período por ocasião dos resgates.
A taxa de juros utilizada como parâmetro para constituição da Provisão de Oscilação
Financeira: A entidade não constitui Provisão para Oscilação Financeira.

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

8 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVO (TAP):
Em atendimento a circular 457/12 e Legislação Complementar, a Entidade elabora as
estimativas correntes projetadas na data base 30/06/2015.
As Estimativas Correntes foram elaboradas de forma a expressar o fluxo de caixa que
decorra do cumprimento e persistência dos planos em comercialização, descontado por
Estruturas a Termo da Taxa de Juros (ETTJ), no caso Cupom IPCA.
Entendemos mais adequado frente ao perfil da Entidade pela adoção do IPCA como
indexador dos planos.
Para as projeções descontadas adotamos a tábua BR EMS na tentativa de aderência à
experiência da Entidade. Foram considerados apenas os contratos que iniciaram sua vigência
até a data base. As provisões não foram remuneradas nos fluxos apurados.
Os dados são agrupados por regime financeiro, tipo de evento e em eventos ocorridos e
eventos não ocorridos.
Os planos em Capitalização não mais são comercializados, mas apenas mantidos em manutenção
por ainda haver participantes. A longo prazo, estes planos serão extintos por não haver mais
direitos ou obrigações para com seus participantes, sejam contribuintes ou em gozo de benefício.
Metodologia   Elaboração dos fluxos

· As entradas e saídas de recursos foram estimadas com base na média de Prêmios e IS dos
respectivos planos, pois a entidade possui carteira estável o que nos permite prever que os próximos
anos apenas serão mantidos os atuais contratos, com baixa variação de entradas e saídas.

· As despesas administrativas (DA) foram estimadas pela média observada dos últimos três
anos da Entidade. Valores estes, registrados na contabilidade. O resultado foi um percentual
de 15% das contribuições ou benefícios para a DA. As mesmas foram descontadas pela
ETTJ como os demais valores do fluxo.

· O IBNR é constituído por estimativa e após teste de consistência, ficou evidenciado que o mesmo
poderia ser metade do atual valor constituído. Com base nesta análise elaboramos o fluxo de IBNR
com base no fluxo de caixa de cada grupo de planos onde comparamos a metodologia atual da
Entidade com a estimativa 50%(cinquenta por cento menor) com base no teste de consistência.

· Os métodos atuariais, estatísticos e financeiros utilizados; e as hipóteses e premissas
consideradas para a projeção de cada variável estimada;

· Apurado os valores supracitados, utilizamos a idade média de cada grupo, segregado por
regime financeiro em conjunto com a tábua BR EMS de forma a prever o fluxo de receitas
e despesas com seus valores descontados pela Taxa ETTJ.

· Para o plano em regime de Capitais de cobertura, na fase de benefício foi utilizado o fator
de renda do plano para estimar entrada em fase de benefício.
Metodologia da PSL

· A provisão de PSL não é estimada e sim constituída em função do aviso do evento. O Atual
valor diz respeito a casos avisados onde consta  documentação pendente por parte do Beneficiário.

9 – RESERVAS DE CONTINGÊNCIA DE BENEFICIOS (Em R$):
A Entidade deixou de constituir a partir de 2008, a Reserva de Contingência de Benefícios
a que se refere o art. 31 do Anexo I da Circular SUSEP nº 508/2015, uma vez que a mesma
já se encontra acima do limite de 25% sobre as reservas mencionadas na circular.
Conseqüentemente o seu saldo de R$ 409.270,10, não sofreu variações neste período. A
constituição da reserva segue conforme demonstrado abaixo:

30/06/2015 31/12/2014

Provisão de Riscos Ocorridos e não Avisados - IBNR .. 372.924,01 374.926,68
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder .......... 70.318,84 69.635,68
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos .......... 3.588,07 3.412,27
Provisão de Riscos não Expirados .................................. 45.256,57 45.479,91
SOMA ............................................................................. 492.087,49 493.454,54

Reserva de Contingência de Benefícios ...................... 123.021,87 123.363,64
 (25% do somatório das reservas acima mencionadas)

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

30/06/2015 31/12/2014

Títulos de Renda Fixa - Públicos .................................... 1.542.116,50 2.176.084,60
Imóveis (líquido de depreciação) .................................. 204.487,36 210.844,48
SOMA ............................................................................. 1.746.603,86 2.386.929,08

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

Saldo Inicial Variação Saldo Final
Contingências Passivas em 31/12/2014  no Período  em 30/06/2015
Provisões Fiscais ..................... 50.015,18 - 50.015,18
Provisões Civeis ...................... 6.760.681,35 (419.436,10) 6.341.245,25
Total ......................................... 6.810.696,53 (419.436,10) 6.391.260,43

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

b) Provisões Cíveis:
As provisões cíveis no total de R$ 6.341.245,25, referem-se a ações judiciais de autoria de
beneficiários que discordam do valor oferecido pela Entidade a título de indenização do
pecúlio. Estão contabilizadas como provisão para contingências cíveis, as ações cuja
possibilidade de perda é considerada provável pelos consultores jurídicos da entidade.
Perda Quantidade Valor Reclamado Valor Provisionado
Provável 42 579.828,94 271.463,41
Possível 1.175               15.631.253,28                  6.069.781,84
Remota 236                  5.743.555,15                                      -
Total 1.453               21.954.637,37 6.341.245,25

12-DETALHAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO DIRETO DAS OPERAÇÕES (Em R$):
Modalidade dos Planos  Planos bloqueados  Planos não bloqueados  Totais

30/06/15 30/06/14 30/06/15 30/06/14 30/06/15 30/06/14
Renda - Aposentadoria -

Capitalização ....... 95,11          95,16 237,30 237,30 332,41 332,46
Var. Prov.de Benefícios

a Conceder .......... -     1.040,92 (683,16) 14.096,31 (683,16) 15.137,23
(=) Receita de Contr.

e Prêmios ............ 95,11 1.136,08 (445,86)       14.333,61 (350,75) 15.469,69

Pecúlio - Repartição
Simples ...............  -                 -  5.930.109,21 5.790.367,05 5.930.109,21 5.790.367,05

Pecúlio - Capitalização               -                 - 1.054,20   1.061,07 1.054,20 1.061,07
Renda - Pensão - RCC         70,91          70,86 -                     - 70,91 70,86
Renda - Pensão -

Capitalização ....... -                 - 321,58 303,37 321,58 303,37
(=)Contr. P/ Cobert.

e Riscos .............. 70,91 70,86 5.931.484,99 5.791.731,49 5.931.555,90 5.791.802,35

Var. Provisões de Risco               -                 - 223,34                     - 223,34                     -
(=) Receita com Cob.

de Riscos ............. 70,91          70,86 5.931.708,33 5.791.731,49 5.931.779,24 5.791.802,35
Desp,c/Benefícios

Administrativos ... -                 - (294.738,94) (307.862,89) (294.738,94) (307.862,89)
Var. Provisão de IBNR -(79.207,44) 2.002,67            - 2.002,67 (79.207,44)

(=)Benefícios e Sinistros (79.207,44) (292.736,27) (307.862,89) (292.736,27) (387.070,33)

Var. Prov.de Desp.
Administrativas ...  - - -                     -                       -                     -

Plano de Pecúlio-
Repartição Simples               -                 - - (20.447,84)                       - (20.447,84)

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

Prov.p/Despesas
Relacionadas ....... - - 1.089,44  (46.976,42) 1.089,44 (46.976,42)

Var. Outras Provisões -                 -                       -                     -                       -                     -
(=)Var. de Outras

Prov. Técnicas .... - (0,13) 1.089,44  (67.424,26) 1.089,44 (67.424,39)
Desp. Cobrança-

Planos Previdencia - - (949.874,71) (928.188,43) (949.874,71) (928.188,43)
(=)Desp. Comercialização - - (949.874,71) (928.188,43) (949.874,71) (928.188,43)

Outras Receitas Operacionais -                     -
Outras Despesas Operacionais (2.014.900,90) (393.598,13)

(=)Outras Rec. e Desp. Operacionais (2.014.900,90) (393.598,13)

RESULTADO OPERACIONAL 2.675.006,05 4.030.990,76

1 - APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOCIAL:
A Família Bandeirante Previdência Privada é uma entidade de previdência privada aberta
sem fins lucrativos, fundada em 19 de setembro de 1969 pela Associação de Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo. Pela Carta Patente nº. 26/80 expedida pelo CNSP está
autorizada a captar contribuições em todo o território nacional, tendo por finalidade a
instituição de planos previdenciários - pecúlios e/ou renda, mediante a contribuição de seus
associados, pessoas físicas em geral.
As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros permanentes, de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações, sob os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em
conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP,
regulamentadas por Circulares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e
apresentadas em conformidade com o Plano de Contas das Sociedades Seguradoras e Entidades
Abertas de Previdência Complementar, instituído pela Circular SUSEP nº 508/2015.
A Sociedade adota as Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 em suas demonstrações contábeis.
Destacamos que a adoção da referida Lei, não apresentou impactos relevantes nas referidas
demonstrações, considerando que as principais alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/
07 que afetam as operações da Companhia, já vinham sendo adotadas em função das
normas contábeis já existentes emanadas da SUSEP, observado o modelo de publicação
determinado pela Circular SUSEP nº 508 de 09/01/2015.
A Demonstração do Fluxo de Caixa do período de 30/06/2015 e 30/06/2014 está sendo
apresentada pelo método indireto.
A Família Bandeirante Previdência Privada utiliza em suas transações correntes a moeda
vigente em circulação “REAL”.

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

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

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

c) Depreciações:
As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear às taxas permitidas pela
legislação fiscal:

· Depreciação de 4% ao ano para Edificações;
· Depreciação de 10% ao ano para Móveis, Máquinas e Utensílios;
· Depreciação de 20% ao ano para Equipamentos de informática e de comunicações;
· Amortização de 20% ao ano para Licenças de Software.
d) Provisões:

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

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

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

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

Referem-se à Letras Financeiras do Tesouro (LFT’s) e estão contabilizadas com base nos
valores unitários de mercado secundário ANBIMA, em conformidade com as informações
fornecidas pela Instituição Financeira onde se encontram caucionadas. Os títulos públicos
estão classificados na categoria títulos disponíveis para venda e registrados no Ativo Circulante
e Ativo não Circulante em função dos respectivos vencimentos.
Os ganhos e perdas não realizados estão representados pela provisão de ajuste ao valor do
mercado de (R$ 1.660,57), que somado o ajuste da provisão em 31/12/2014, perfaz o ajuste
líquido de R$ 7.616,19, representada em conta específica do Patrimônio Líquido.

30/06/2015 31/12/2014

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

CIRCULANTE .......... LFT’s07/03/2015 - - 1.885.780,92 2.176.084,60
NÃO CIRCULANTE . LFT’s01/03/2018 1.495.833,13 1.542.116,50 - -

Soma .................................... 1.495.833,13 1.542.116,50    1.885.780,92 2.176.084,60

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

Valor  Valor contabil Valor  Valor contabil
Natureza  aplicado  em 30/06/2015  aplicado  em 31/12/2014

BANCO BMG - CDB / RDB -                          - 3.943.000,00 4.490.433,53
BANCO HSBC BANK

BRASIL ....................... 1.642.000,00      2.441.465,21        3.215.000,00 4.611.542,36

Classificados no Ativo
Circulante ................... 1.642.000,00      2.441.465,21        7.158.000,00     9.101.975,89

BANCO BMG ................ 36.000.000,00    39.196.439,17      25.207.000,00   26.845.272,36
BANCO HSBC ............... 2.500.000,00      3.444.464,86        2.500.000,00     3.272.544,46
CAPITALIZACAO

(BCO DO BRASIL) ..... 1.242.596,13      2.132.267,75        1.242.596,13     1.681.492,09

Classificados no Ativo
Não Circulante ........... 39.742.596,13    44.773.171,78      28.949.596,13   31.799.308,91

Total dos Títulos de Renda
Fixa- Privados ............. 41.384.596,13    47.214.636,99      36.107.596,13   40.901.284,80

Total  de Aplicações Titulos
- Renda Fixa ................ 48.756.753,49 43.077.369,40

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as
Demonstrações Contábeis relativas ao semestre findo em 30/06/2015, acompanhadas das Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes.

Agradecemos a todos àqueles que contribuíram para o desempenho da Família Bandeirante
Previdência Privada no primeiro semestre de 2015 – parceiros, fornecedores, funcionários,

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Família Bandeirante Previdência Privada
CNPJ Nº 62.874.219/0001-77

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (Em R$)

ATIVO 30/06/2015 31/12/2014

CIRCULANTE ..................................................................... 2.523.927,64 11.892.778,77
Disponível ........................................................................... 22.424,08 532.448,37

Caixa e Bancos ................................................................. 22.424,08 532.448,37

Aplicações (Nota 4) ........................................................... 2.441.465,21 11.278.060,49

Títulos e Créditos a Receber ........................................... 60.038,35 82.269,91
      Outros Créditos ................................................................  60.038,35 82.269,91

ATIVO NÃO CIRCULANTE ............................................. 56.763.917,79 44.341.343,09

Realizável a Longo Prazo .................................................. 46.332.996,96 33.837.340,76

Aplicações (Nota 4) ........................................................ 46.315.288,28 31.799.308,91

Títulos e Créditos a Receber ......................................... 17.708,68 2.038.031,85
Depósitos Judiciais e Fiscais (Nota 5) .......................... 17.708,68 2.038.031,85

Investimentos (Nota 6-a) .................................................. 8.204.487,36 210.844,48
Imóveis Destinados a Renda ...........................................  8.204.487,36 210.844,48

Imobilizado (Nota 6-b) ....................................................... 2.141.411,17 10.197.290,19
Imóveis de Uso Próprio ................................................... 2.104.628,97 10.155.548,03
Bens móveis .....................................................................      36.782,20 41.742,16

Intangível (Nota 6-c) ......................................................... 85.022,30 95.867,66
Outros Intangíveis ............................................................   85.022,30 95.867,66

TOTAL DO ATIVO ........................................................... 59.287.845,43 56.234.121,86

PASSIVO 30/06/2015 31/12/2014

CIRCULANTE ..................................................................... 1.160.528,58 1.442.861,75
Contas a Pagar .................................................................. 239.141,49          239.902,34

Obrigações a pagar .......................................................... 157.109,30 148.012,56
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ........................ 21.160,48 30.096,46
Encargos Trabalhistas ...................................................... 60.515,11 61.179,50
Impostos e Contribuições ................................................. 356,60 613,82

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

Depósitos de Terceiros ...................................................... -          306.836,08
Provisões Técnicas - Previdência Complementar (Nota 7) 921.381,06 896.117,30

Planos Bloqueados ........................................................... 10,58 10,58
Planos Não Bloqueados ...................................................  921.370,48 896.106,72

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ......................................... 6.461.579,27       6.880.332,21
Provisões Técnicas - Previdência Complementar (Nota 7) 70.318,84 69.635,68

Planos Bloqueados ........................................................... 5.441,89 5.441,89
Planos Não Bloqueados ................................................... 64.876,95 64.193,79

Outros Débitos ................................................................... 6.391.260,43       6.810.696,53
Provisões Judiciais (Nota11) ........................................... 6.391.260,43 6.810.696,53

PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES DE PREV.
COMPL.S/FINS LUCR. ................................................... 51.665.737,58 47.910.927,90

Patrimônio Social  (Nota 19) ........................................... 46.911.660,10 44.301.209,08
Reservas Patrimoniais (Nota 19) .................................... 428.730,60 428.730,60
Reservas de Reavaliação (Nota 6-e; 6d) ........................ 85.359,99 88.013,73
Reservas de Contingência de Benefícios (Nota9) .......... 409.270,10  409.270,10
Ajuste de Avaliação Patrimonial (Nota 4-a) .................. 7.616,19 5.955,62
Superávits ou Déficits Acumulados ................................ 3.823.100,60 2.677.748,77

TOTAL DO PASSIVO .......................................................... 59.287.845,43 56.234.121,86

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014 (Em R$)

30/06/2015 30/06/2014

Rendas de Contribuições e Prêmios (Notas 2.a-1; 12) ........ 5.931.888,31 5.792.134,81
(=) Receitas de Contribuições e Prêmios de VGBL ........ 5.931.888,31 5.792.134,81
(-) Variação de Outras Provisões Técnicas (Notas 2.a-4; 12) 2.632,29 (52.287,16)
(+) Benefícios Retidos (Notas 2.a3; 12) ...............................  (294.738,94) (387.070,33)
(-) Custos de Aquisição (Notas 2.a2 ; 12) ............................. (949.874,71) (928.188,43)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais (Nota 12) .... (2.014.900,90) (393.598,13)
(-) Despesas Administrativas (Nota 13) ............................... (1.689.631,41) (2.626.003,00)
(-) Despesas com Tributos (Nota 14) ...................................  (55.143,39) (55.561,53)
(+) Resultado Financeiro (Nota 15) ...................................... 2.386.248,79 1.538.949,88
(+) Resultado Patrimonial (Nota 16) .................................... 435.774,23 402.041,24
(=) Resultado Operacional .................................................. 3.752.254,27 3.290.417,35
(+) Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes ................. 894,84 1.069,52
(=) Resultado Líquido ........................................................... 3.753.149,11 3.291.486,87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS
EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014 (Em R$)

Método Indireto

30/06/2015 30/06/2014

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do período ................................................................ 3.753.149,11 3.291.486,87

Ajustes para:
Depreciações e Amortizações ............................................. 73.081,50 63.094,99
Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários ............................... 1.660,57 7.411,62

Variação nas contas patrimoniais:

Ativos Financeiros ................................................................... (5.679.384,09) (3.676.119,83)
Outros Ativos ........................................................................... 22.231,56 317.713,61
Depósitos judiciais e fiscais .................................................... 2.020.323,17 (378.579,45)
Fornecedores e outras contas a pagar .................................... 8.432,35 (12.157,26)
Impostos e contribuições ......................................................... (9.193,20) 16.308,43
Depósitos de terceiros ............................................................. (306.836,08) (81.273,24)
Provisões técnicas - Previdência complementar .................. 25.946,92 151.498,76
Provisões judiciais ................................................................... (419.436,10) 393.598,13

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais (510.024,29) 92.982,63

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado ........................................................ 0,00 (11.897,97)
Aquisição de intangível ........................................................... 0,00 (107.453,91)

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de
Investimento ......................................................................... 0,00 (119.351,88)

Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (510.024,29) (26.369,25)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ........... 532.448,37 68.811,92

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ............ 22.424,08 42.442,67

              As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014 (Em Reais)

Reservas Superávits/
Patrimônio Retenção de Déficits

Discriminação Social Patrimoniais Reavaliação Superávits Ajuste TVM Acumulados Total

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

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

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

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

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Realização .............................................................................. - - (5.307,48)  - -  5.307,48 -

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............................... - -                             - -         3.190,28 - 3.190,28

DÉFICIT DO 2º SEMESTRE DE 2014 .................................. - -                             - -          - (681.035,85) (681.035,85)

Saldos em 31/12/2014 ................................................................ 44.301.209,08 428.730,60 88.013,73 409.270,10 5.955,62 2.677.748,77 47.910.927,90

AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Aumento com Superávit do exercício de 2014 - Ata 52a. ....... 2.610.451,02 - - - - (2.610.451,02) -
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO

Realização .............................................................................. - - (2.653,74) - - 2.653,74 -
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............................... - - - - 1.660,57 - 1.660,57

SUPERÁVIT DO 1º SEMESTRE DE 2015 ............................ - - -  -                          -  3.753.149,11 3.753.149,11

Saldos em 30/06/2015 ................................................................ 46.911.660,10 428.730,60 85.359,99 409.270,10 7.616,19 3.823.100,60 51.665.737,58

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2015

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

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 2015

A ADMINISTRAÇÃO

Continua... Pag.1/2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO FINDO
EM 30 DE JUNHO DE 2015 E 2014 (EM R$)

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO ABRANGENTE 30/06/2015 30/06/2014

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ......................... 3.753.149,11 3.291.486,87
  REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO ....... 2.653,74 0,00
  AJUSTE DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ..... 1.660,57 7.411,62

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO ............ 3.757.463,42 3.298.898,49

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis



THAÍNE BELISSA

Intensificação das pro-
moções, corte de custos,
foco nos produtos que
mais vendem e muita cria-
tividade. Essa é a receita
que vem sendo utilizada
pelos comerciantes do
hipercentro de Belo Hori-
zonte para manter o fatura-
mento e atrair clientes.
Com queda de 20% nas
vendas no primeiro semes-
tre em relação a 2014, os
lojistas do centro da Capi-
tal estão sendo obrigados a
apostar em um leque de
ações cada vez maior e a
brigar na rua por um cli-
ente de renda achatada.

O presidente da Associa-
ção dos Comerciantes do
Hipercentro de Belo Hori-
zonte, Flávio Assunção,
afirma que a palavra-chave
para se proteger do atual
momento é “giro”. Segundo
ele, o comerciante percebeu
que não pode ficar com a
mercadoria no estoque e, por
isso, está adotando diferen-
tes estratégias para girar
esses produtos.

“Diminuir a margem de
lucro é uma possibilidade,
mas isso tem que ser estu-
dado caso a caso porque a
margem já está bem aper-
tada e os custos continuam
altos. Mas se o comerciante
perceber que dá para baixar
o preço, então é melhor fazer
isso do que ficar com a mer-
cadoria parada”, afirma.

De acordo com ele, a prin-
cipal estratégia que vem
sendo utilizada pelos comer-
ciantes é focar nos produtos
que têm uma demanda
maior e não se arriscar em
mercadorias inovadoras.
Segundo o presidente, a
ideia é destacar os itens que
puxam mais o faturamento
do comércio e investir neles,
seja disponibilizando maior
número de peças ou aumen-
tando sua variedade.

Divulgação — Na lista das

principais estratégias para
atrair os clientes, também
aparecem com destaque as
promoções e as propagan-
das de baixo custo. Segundo
Assunção, o comerciante do
centro da Capital não está
disposto a investir alto em
marketing mais elaborado,
então aposta na panfletagem
e, principalmente, na divul-
gação no ponto de venda.

“Como o lojista não sabe
se o retorno da propa-
ganda vai acontecer, ele
fica mais com a locução no
comércio, anunciando pelo
microfone as promoções e
d i s t r i b u i n d o b r i n d e s .
Alguns também colocam
os vendedores na rua para
pegar os clientes no laço
porque a disputa é por
uma massa salarial cada
vez menor”, analisa.

A flexibilização do paga-
mento é outra saída encon-
trada por alguns comercian-
tes, principalmente do
segmento de roupas e calça-
dos. Assunção afirma que
muitos lojistas estão aumen-
tando o número de parcelas
no cartão de crédito e dimi-
nuindo a parcela mínima, de
forma que os clientes estão
conseguindo parcelar pro-
dutos que, antes, só eram
vendidos a vista.

“O comerc iante está
sendo obrigado a ter muita
criatividade e a trabalhar
com um leque de opções
mais amplo. Se antes ele pre-
cisava adotar uma ou outra
estratégia, agora ele tem que
tentar de tudo: fazer promo-
ção, dividir no cartão, saber
onde o cliente está”, frisa.

Custos — Na corrida para
manter o faturamento, os
comerciantes também têm
apostado na redução de cus-
tos. O presidente afirma que
muitos lojistas trocaram a
iluminação dos seus pontos
de venda pelo led, a fim de
economizar na conta de luz.
Além disso, alguns demiti-
ram funcionários e distribuí-

ram os que ficaram em um
horário de funcionamento
mais alongado. Dessa firma,
o ponto funciona por mais
tempo, mas nos momentos
de menor movimento tem
menos funcionários.

“Também estamos suge-
rindo aos comerciantes que
tentem negociar o aluguel.
Nos últimos anos o valor
subiu muito no centro e os
donos dos imóveis se acostu-
maram com isso. Mas, agora
eles precisam entender o
momento da economia e
perceber que é melhor dar
desconto do que perder o cli-
ente e ficar com as portas
fechadas”, alerta.

De acordo com Assunção,
as vendas no hipercentro da
Capital caíram cerca de 20%
no primeiro semestre em
relação ao mesmo período
de 2014. As expectativas
para o fim do ano também
não são boas e, segundo ele,
a manutenção do fatura-
mento já será um bom resul-
tado para os lojistas.
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Rio — O percentual de famílias
que relataram estar endividadas
alcançou 62,7% em agosto, o que
representa uma alta em relação aos
61,9% observados em julho e o
maior nível deste ano. Mas é menor
que os 63,6% de agosto de 2014,
informou ontem a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

Segundo a Pesquisa de Endivi-
damento e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), o percentual de
famílias com dívidas ou contas em
atraso também aumentou na com-
paração mensal, de 21,5% para
22,4% do total. Também houve alta
da inadimplência em relação a
agosto de 2014, quando o indicador
ficou em 19,2% do total.

O percentual de famílias que
declararam não ter condições de
pagar suas contas ou dívidas em

atraso apresentou alta em ambas as
bases de comparação, alcançando
8,4% em agosto de 2015, ante 8,1%
em julho do mesmo ano e 6,5% em
agosto de 2014.

“Após dois meses de queda, o
percentual de famílias com dívidas
voltou a subir e alcançou o maior
patamar do ano em agosto de 2015.
No entanto, a proporção de famí-
lias que declaram ter dívidas ficou
em patamar inferior ao do ano pas-
sado. O crescimento mais mode-
rado do crédito em relação ao ano
passado está relacionado a essa
redução”, diz a CNC no relatório
da Peic de agosto.

Piora — Segundo os pesquisadores
da CNC, os juros mais altos e a
piora do mercado de trabalho
explicam a alta da inadimplência.
“Apesar da moderação no cresci-

mento do crédito, a alta do custo do
crédito e o cenário menos favorável
do mercado de trabalho exerceram
impactos negativos nos indicado-
res de inadimplência”, diz a enti-
dade.

A Peic mostra que, entre as famí-
lias inadimplentes, o tempo médio
de atraso nos pagamentos de dívi-
das foi de 60,9 dias em agosto —
acima dos 59,7 dias de agosto de
2014.

A pesquisa coleta dados em
todas as capitais dos estados e no
Distrito Federal, com cerca de 18
mil consumidores. São considera-
das endividadas as famílias que
relatam dívidas com cartão de cré-
dito, cheque especial, cheque pré-
datado, crédito consignado, crédito
pessoal, carnês, financiamento de
carro e financiamento imobiliário,
entre outros. (AE)

ECONOMIA

Varejo do hipercentro tenta driblar a crise
BELO HORIZONTE

Comerciantes intensificam promoções, cortam custos, focam em produtos que mais vendem e usam muita criatividade

Famílias endividadas crescem em agosto

Com aumento do desemprego, comércio da área central da capital mineira perde força

ALISSON J. SILVA

Família Bandeirante Previdência Privada
CNPJ Nº 62.874.219/0001-77

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2015
...Continuação.

13 – DETALHAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Em R$):
30/06/2015 30/06/2014

Despesas com Pessoal Próprio ............................................ (431.393,51) (485.635,13)
Despesas com Serviços de Terceiros .................................. (805.270,35) (789.312,51)
Despesas de Localização e Funcionamento ........................     (259.753,70) (254.215,45)
Despesas com Publicidade e Propaganda ..........................  (108.000,00) (1.033.365,12)
Despesas com Publicações .................................................. (41.032,99) (22.689,04)
Despesas com Donativos e Contribuições ...........................  (42.033,84) (35.081,40)
Outras Despesas Administrativas ........................................    (2.147,02) (5.704,35)
TOTAL .................................................................................. (1.689.631,41) (2.626.003,00)

14 – DETALHAMENTOS DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (Em R$):
30/06/2015 30/06/2014

Impostos Municipais ............................................................. (4.108,95)        (3.713,87)
PIS/PASEP ............................................................................ (2.468,88)        (2.782,30)
Taxa de Fiscalização da SUSEP ........................................... (48.565,56)      (48.565,56)
Outros Tributos e Taxas ........................................................ -          (499,80)
TOTAL .................................................................................. (55.143,39)      (55.561,53)

15– DETALHAMENTOS DO RESULTADO FINANCEIRO (Em R$):
Receitas Financeiras 30/06/2015 30/06/2014
Receitas com títulos de Renda Fixa Privados ...................... 2.789.557,70         1.786.572,36
Receitas com títulos de Renda Fixa Públicos ...................... 83.309,07              98.206,92
Outras Receitas Financeiras ................................................. 105.275,88              34.763,23
SOMA ................................................................................... 2.978.142,65         1.919.542,51

Despesas Financeiras
Desp. Financ. Provisoes Tecnicas de Prev. Privada ........... (32.933,57)        (22.976,71)
Desp. C/Impostos e Contr. S/Trans. Financeiras .................  (558.960,29)         (357.615,92)
SOMA ................................................................................... (591.893,86)         (380.592,63)
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO ....................... 2.386.248,79         1.538.949,88

16– DETALHAMENTOS DO RESULTADO PATRIMONIAL (Em R$):
Receitas Patrimoniais 30/06/2015 30/06/2014
Receitas com  Imoveis de Renda ........................................  442.131,35           408.398,36
SOMA ................................................................................... 442.131,35           408.398,36

Despesas Patrimoniais
Despesas com Imóveis Destinados à Renda .......................   (6.357,12)             (6.357,12)
SOMA ................................................................................... (6.357,12)   (6.357,12)
RESULTADO PATRIMONIAL .......................................... 435.774,23           402.041,24

17– GESTÃO DE RISCOS:
A Entidade tem capacidade financeira compatível com suas operações, exclusivamente de planos
de previdência privada aberta, com captação de contribuições em regime de caixa. Como detalhado
na nota explicativa nº 7 os riscos operacionais são calculados e revistos frequentemente pelos
atuários da Entidade e não se limitam apenas a gestão das provisões técnicas. Com relação aos
ativos financeiros da Entidade, e conforme detalhado na nota explicativa nº 4, a Entidade possui em
30 de junho de 2015 e 31 de dezembro de 2014, títulos e valores mobiliários classificados como
disponíveis para venda. A gestão de riscos de investimentos financeiros é realizada através de
análises e monitoramento dos Riscos estabelecidos em parceria com Entidades Financeiras.

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

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

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

· A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo Departamento Financeiro da Entidade que
acompanha as revisões das exigências de pagamentos a fim de assegurar recursos suficientes
de caixa visando atender às necessidades operacionais de curto prazo.

Índices de liquidez 30/06/2015 31/12/2014
Liquidez corrente ............................................................ 2,17 8,24
Liquidez geral .................................................................. 6,41 5,49

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

30/06/2015 31/12/2014
Títulos públicos ................................................................ 3,16% 5,05%
Títulos privados ............................................................... 96,84% 94,95%
Soma ................................................................................ 100,00% 100,00%

À
DD. DIRETORIA DA
FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
BELO HORIZONTE – MG

Examinamos as demonstrações contábeis individuais da FAMÍLIA BANDEIRANTE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2015
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis
A Administração da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA é responsável
pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências
a respeito dos valores, do relatório do atuário responsável pelos cálculos das provisões técnicas
e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação
de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA
PRIVADA para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA. Uma auditoria inclui, também, a
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião com Ressalva.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis
Como parte dos procedimentos obrigatórios de auditoria adotados no decorrer do 1º semestre
de 2015, foram enviados pedidos de informação de transações e saldos para as instituições
financeiras que mantêm operações com a Entidade. Entretanto, até a data de conclusão dos
trabalhos, não foram recebidas respostas aos pedidos enviados, relativos a saldos relacionados
a Bancos - conta movimento e a Aplicações financeiras. Portanto, os trabalhos foram
fundamentados exclusivamente pela aplicação de procedimentos alternativos sobre os controles
auxiliares mantidos pela Entidade relativos a esses saldos contábeis.

Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com
ressalva sobre demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis acima referidas, quando
lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente,
em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FAMÍLIA BANDEIRANTE
PREVIDÊNCIA PRIVADA em 30 de junho de 2015, 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
Conforme mencionado na nota explicativa nº 19 e evidenciado na demonstração das mutações
do patrimônio líquido, o Patrimônio Social foi aumentado em R$ 2.610.451,02, mediante o
aproveitamento de parte do superávit acumulado, conforme deliberação na 52ª Reunião
Ordinária do Conselho Controlador realizada em 31/03/2015. Nossa opinião não contém
modificação em função deste assunto.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015.

UHY MOREIRA - AUDITORES
CRC RS 3717 S MG

DIEGO ROTERMUND MOREIRA
Contador CRC RS 68603 S MG

CNAI N° 1128
Sócio - Responsável Técnico

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

18 -ANÁLISE DE SENSIBILIDADE:
Em atendimento a circular nº. 508/15, a Entidade elaborou as estimativas de sensibilidade.
Para elaboração dos quadros foram extraídos dos registros contábeis na data base Junho-
2015, que produziram as seguintes informações:

R$ em mil R$ em mil
30/06/2015 31/12/2014

VARIÁVEL ALTERAÇÃO RESULTADO RESULTADO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Menos 5%           3.376            6.997
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Mais 5%           3.207            6.493

A carteira é constituída essencialmente de planos de pecúlio em regime de repartição. A
variável mais significativa que afeta o resultado é a Sinistralidade. Elaborado Teste de
Sensibilidade considerando as principais premissas, não alterou significativamente o resultado,
conforme demonstrado abaixo:

30/06/2015 31/12/2014
Variação do Variação do

Variável Alteração R$ em mil Resultado R$ em mil  Resultado
Sinistralidade menos 5% 3.277 (0,44)% 6.714 (0,47)%
Sinistralidade mais 5% 3.306 0,44% 6.777 0,47%

19 -PATRIMÔNIO SOCIAL:
O Patrimônio Social acrescido das Reservas Patrimoniais da Entidade, que em 30 de junho
de 2015 era de R$ 44.301.209,08, foi aumentado em R$ 2.610.451,02, mediante o
aproveitamento de parte do superávit acumulado, passando o mesmo a ser de R$ 46.911.660,10,
conforme deliberação na 52ª Reunião Ordinária do Conselho Controlador realizada em 31/03/
2015 está acima da suficiência obrigatória prevista na Resolução nº 302 de 2013 do CNSP.

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

30/06/2015 31/12/2014
Patrimônio Líquido Social .............................................. 51.665.737,58 47.910.927,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO ...................... 51.665.737,58 47.910.927,90

21-PATRIMÔNIO SOCIAL ADICIONAL (Em R$):
Com base na composição acima lida em conjunto com as demais notas explicativas, e
considerando que não tem carteira transferida e tratar-se de entidade sem fins lucrativos
não apresenta necessidades de patrimônio social adicional baseado em risco de crédito.
Contas 30/06/2015 31/12/2014
Depósitos Bancários ........................................................ 22.424,08        532.448,37
Depósitos judiciais e fiscais ............................................ 17.708,68     2.038.031,85
Títulos Privados de renda fixa, com prazo
 de venc até 3 meses .......................................................  2.441.465,21     2.665.775,70
Tít priv de renda fixa, com prazo de vencto sup a
 3 meses, emit por inst finan ........................................... 42.640.904,03   38.730.101,61
Outras aplicações ............................................................ 2.132.267,75     1.681.492,09
Outros créditos ................................................................   60.038,35          82.269,91
Total ................................................................................. 47.314.808,10   45.730.119,53

22 -EVENTOS SUBSEQUENTES:
A Família Bandeirante Previdência Privada avaliou os eventos subseqüentes até 05  de
agosto de 2015, que é a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da
empresa, e não identificou fato ou evento subseqüente material que mereça ser relatado.

Belo Horizonte, 30 de Junho de 2015

JOSE EUSTAQUIO TORRES
DIRETOR

RONALDO NUNES FARIA MARCUS VINICIUS FERNANDES VIEIRA
DIRETOR DIRETOR
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