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ANGELUS SEGUROS S/A.
CNPJ nº 18.133.809/0001-57
CURITIBA-PR

Senhores Acionistas, Apresentamos as Demonstrações Financeiras da empresa 
Angelus Seguros S/A., compreendendo o período de 31 de dezembro de 2017 e 31 de 
dezembro de 2016, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.
Descrição dos negócios: A Sociedade tem por objeto a operação em seguros do ramo pessoas 
em qualquer uma de suas modalidades ou formas. Atualmente trabalha com Seguro de Acidentes 
pessoais e vida em grupo. Fazendo parte do Consórcio DPVAT, a Sociedade possui direitos de 
recebimento de repasses relativos a reembolso de tributos e pagamento relativo ao resultado 
de sua participação, contabilizados nos moldes da Lei. Possui ainda a atividade de Regulação 
de Sinistros do DPVAT, que é reembolsada pela Seguradora Líder e compõe parte das receitas 
auferidas pela Sociedade. Em expansão, a empresa estuda aumentar o portfólio de seus produtos 
e regiões de atuação. Todos os procedimentos de avaliação e planejamento estão em andamento.
Comentários sobre a conjuntura atual: A Sociedade acompanha seu cenário de atuação 
com vista ao aproveitamento das melhores oportunidades de negócio. Atualmente monitora 
o mercado a contar de estudos específi cos ligados à sua estratégia de atuação. Há grandes 
possibilidades de crescimento no primeiro semestre de 2018, condição que a Sociedade 
acompanha buscando estar preparada ao máximo para expansão de suas atividades. Todo o 
aparato regulatório da atividade é acompanhado com zelo. A Sociedade garante a cobertura dos 
riscos que assume por meio de reservas constituídas e alto nível de liquidez fi nanceira, mantendo 
suas aplicações com rendimento compatível com as melhores práticas do mercado, com política 
de menor risco assumido.
Sobre o desempenho da Sociedade: Com faturamento ainda pouco representativo, a Sociedade 
apresentou um bom desempenho com relação à venda de seus produtos, observando-se um 

crescimento mensal de 25%, no seu faturamento. No que se refere à atividade de Regulação de 
Sinistros do Seguro DPVAT, as constantes alterações nos regulamentos da Seguradora Líder, 
somados a funcionalidade instável dos sistemas prejudicaram o melhor resultado que se poderia 
ter. A Sociedade efetuou investimentos em estrutura de atendimento, aumentando sua capacidade, 
reforçou os canais de apoio e profi ssionalizou a equipe. Diante da expectativa de breve retorno, 
a empresa manteve seus investimentos objetivando estar entre as mais reconhecidas em 
qualidade e agilidade nesta atividade, favorecendo os resultados em anos sequentes. Dependendo 
praticamente dos resultados da Seguradora Líder, a Sociedade recebe os repasses de Lucros 
relativos aos resultados mensais apurados. Com relação a essa Receita, a Sociedade busca os 
melhores meios de se manter informada e atualizada dos procedimentos da Seguradora Líder 
que possam impactar nos resultados auferidos e, em consequência, reduzirem os resultados. A 
Sociedade recebe mensalmente 50% da parte que lhe cabe dos lucros apurados pela Seguradora 
Líder. Em janeiro de cada ano, recebe o montante anual dos demais 50% do ano anterior. A 
Sociedade mantém sob absoluto controle a sua situação fi nanceira, mantendo-se sempre em 
conformidade com as normas aplicáveis. Os resultados apresentados foram considerados em todo 
o planejamento da empresa e os casos não benéfi cos serão ajustados. Os estudos da Sociedade dão 
conta de cenários futuros promissores.
Políticas relativas aos lucros apurados: A Sociedade, em obediência a seu Estatuto distribui 
os dividendos mínimos obrigatórios previstos de 25% (Vinte e Cinco por cento). Não houve 
e nem há pretensão, por parte dos órgãos da administração, de proposta de dividendos que 
supere os dividendos mínimos obrigatórios, com relação aos resultados do ano de 2017. O 
Estatuto da Sociedade prevê que o lucro excedente, não constituído em reservas específi cas 

e não destinados pela Assembleia, será convertido em Reserva Complementar para Futuro 
aumento de Capital, condição em que se encaixam os resultados de 2017.
Declaração sobre a capacidade fi nanceira: A Sociedade, por força da regulação da SUSEP 
- Superintendência de Seguros Privados, precisa garantir condição fi nanceira compatível com 
os riscos assumidos, podendo para tal fazer investimentos que capitalizam ao máximo suas 
sobras fi nanceiras, dentro da melhor política de risco-retorno. A Sociedade possui aplicações 
fi nanceiras da modalidade CDB, remuneradas diariamente a taxa pré-fi xada de 99,25% da 
CDI e liquidez imediata. Apenas essa aplicação já tem dado conta de garantir sua condição de 
equilíbrio fi nanceiro. A Sociedade possui ainda investimentos em títulos do tesouro IPCA NTN-B 
2019 e 2022 Principal, que são utilizados como ativos garantidores das provisões técnicas. Os 
demais investimentos acusados em suas demonstrações referem-se a cota parte proporcional na 
participação do Consórcio DPVAT, este responsável pela gestão de tais ativos e cumprimento das 
normas cabíveis, emanadas pela SUSEP.
Direito dos acionistas: Os Acionistas têm todos os direitos previstos em Lei. Os atuais Acionistas 
declaram conhecer todas as condições operacionais e patrimoniais da empresa. A empresa zela 
pelo melhor nível de compliance e resultados, buscando resguardar e aumentar a riqueza dos 
acionistas que nela investiram.
Agradecimentos: Agradecemos aos colaboradores, parceiros diretos e indiretos, ao órgão 
regulador, bem como toda equipe técnica de assessoria, pelo atendimento prestado a nossa 
empresa.

Curitiba/PR, 16 de fevereiro de 2018.
A Diretoria

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - Em milhares de reais
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

Em milhares de reais exceto, quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 - Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

1. Contexto operacional - Angelus Seguros S/A., com sede e foro na Avenida Candido de 
Abreu, 470, Conjuntos 2306 e 2307, Centro Cívico - Curitiba (PR) é uma sociedade anônima de 
capital fechado, regida pelo código civil, como que determina o artigo 2.031, da Lei nº10.406, de 
10 de janeiro de 2002, e em regência supletiva pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das 
Sociedades por Ações, alterada pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e Lei nº 11.941, 
de 27 de maio de 2009, sendo este regramento adotado nesta ordem sucessiva e ainda no que 
forem aplicáveis as normas das sociedades simples, defi nidas no artigo 997 e seguintes da Lei 
nº10.406/2002, permanecendo com prazo de duração indeterminado. A sociedade tem por objeto 
social: Seguros do Ramo Pessoas, autorizada a operar na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª Regiões, 
compreendendo os estados: Amapá, Pará, Acre, Rondônia, Amazonas, Piauí, Maranhão, Ceará, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Distrito Federal, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por 
seu objeto social, a sociedade deve respeito a todas as normas emanadas pelo órgão regulador 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, lhe prestando informações conforme normas em 
vigor. Estas demonstrações foram autorizadas para emissão pela Administração em 16 de 
fevereiro de 2018. 2. Base de elaboração e apresentação - 2.1. Base de preparação - Em 
consonância com os dispositivos da Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores, as 
demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), referendados pela SUSEP, e normas 
do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). As demonstrações fi nanceiras estão sendo 
apresentadas em conformidade com a referida circular e seguem os critérios de comparabilidade 
estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 26 (R1). As demonstrações fi nanceiras compreendem os 
balanços patrimoniais, as demonstrações do resultado, as demonstrações do resultado abrangente, 
as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, as demonstrações dos fl uxos de caixa pelo 
método indireto e as respectivas notas explicativas. As demonstrações fi nanceiras estão 
apresentadas em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida 
Circular. 2.2. Base para mensuração, Moeda funcional e de apresentação - As demonstrações 
fi nanceiras estão apresentadas em milhares de Reais e foram elaboradas de acordo com o 
princípio do custo histórico, com exceção dos ativos fi nanceiros disponíveis para venda 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A moeda funcional da Companhia é o Real. 
2.3. Uso de estimativas e julgamentos - Na elaboração das demonstrações fi nanceiras a 
Administração é requerida a usar seu julgamento na determinação de estimativas que levam em 
consideração pressupostos e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores 
reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos considerados na 
aplicação das práticas contábeis, que apresentam efeitos signifi cativos nos saldos registrados nas 
demonstrações fi nanceiras e, portanto, existe um risco signifi cativo de ajuste material dentro do 
próximo exercício fi nanceiro, estão relacionadas à marcação a mercado dos ativos fi nanceiros. As 
políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas 
demonstrações fi nanceiras. 2.4. Continuidade - A Administração considera que a Companhia 
possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração 
não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas signifi cativas 
sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações fi nanceiras foram 
preparadas com base nesse princípio. 3. Principais políticas contábeis - 3.1. Disponível (Caixas 
e equivalentes de caixa) - Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário disponível em caixa, 
em contas bancárias e investimentos fi nanceiros com vencimento inferior a 90 dias a contar da 
data de aquisição, de alta liquidez e com baixo risco de variação no valor justo de mercado. 3.2. 
Ativos fi nanceiros - Um ativo fi nanceiro é classifi cado no momento do reconhecimento inicial, 

Investimentos Financeiros, determina a classifi cação dos ativos fi nanceiros na data de aquisição, 
considerando a sua estratégia de investimentos, que leva em consideração o gerenciamento dos 
fl uxos de caixa de curto e longo prazo. 3.2.1. Ativos fi nanceiros designados a valor justo por meio 

do resultado - Um ativo fi nanceiro é classifi cado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classifi cado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e 
venda baseadas em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos e estratégia de 
investimentos. Esses ativos são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos 
são reconhecidas no resultado do período. 3.2.2. Ativos fi nanceiros mantidos até o vencimento - 
São classifi cados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter 
esses ativos fi nanceiros até o vencimento. Os investimentos mantidos até o vencimento são 
registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. 
3.2.3. Ativos fi nanceiros disponíveis para venda - São avaliados pelo valor justo, os seus 
rendimentos intrínsecos reconhecidos na demonstração do resultado e os ganhos e perdas, 
decorrentes das variações do valor de mercado, ainda não realizados, reconhecidos no patrimônio 
líquido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. Nas datas de negociação dos títulos, os 
ganhos e perdas são transferidos para o resultado. Em 31 de dezembro de 2017, não havia títulos 
classifi cados nessa categoria. 3.2.4. Empréstimos e recebíveis - São incluídos nessa classifi cação 
os ativos fi nanceiros não derivativos com recebimentos fi xos ou determináveis, que não são 
cotados em um mercado ativo. A Companhia não possui operações com empréstimos na data de 
encerramento das demonstrações contábeis. 3.2.5. Instrumentos fi nanceiros derivativos - A 
Companhia não possui instrumentos fi nanceiros derivativos na data de encerramento das 
demonstrações contábeis nem efetuou transações com instrumentos derivativos durante o 
exercício. 3.3. Passivos fi nanceiros - Compreendem, substancialmente, fornecedores, impostos e 
contribuições e outras contas a pagar que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. 
3.4. Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, fi scais e previdenciárias - Uma 
provisão é reconhecida em função de um evento passado e é provável que um recurso econômico 
seja exigido para liquidar a obrigação no futuro. As contingências passivas são objeto de 
avaliação individualizada, efetuada pela assessoria jurídica da Companhia, com relação às 
probabilidades de perda. Estas são provisionadas quando mensuráveis e quando a probabilidade 
de perda é avaliada como “provável”, conforme critérios estabelecidos no pronunciamento 
técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, consideradas as orientações previstas 
nas Cartas Circulares SUSEP/DECON/GABIN nº 15/06 e 17/06. Passivos contingentes são 
divulgados se existir uma possível obrigação futura resultante de eventos passados ou se existir 
uma obrigação presente resultante de um evento passado, e o seu pagamento não for provável ou 
seu montante não puder ser estimado de forma confi ável. Ativos contingentes são reconhecidos 
contabilmente somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis defi nitivas, 
sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os 
ativos contingentes com probabilidade de êxito provável são apenas divulgados. 3.5. 
Classifi cação dos contratos de seguros - Um contrato em que a Companhia aceita um risco de 
seguro signifi cativo do segurado, aceitando compensá-lo no caso de um acontecimento futuro, 
incerto, específi co e adverso ao segurado é classifi cado como um contrato de seguro. As receitas 
de prêmios e os correspondentes custos de aquisição são registrados quando da emissão da 
respectiva apólice ou pelo início da vigência do risco para riscos vigentes ainda sem emissão das 
respectivas apólices e apropriados, em bases lineares, no decorrer do prazo de vigência das 
apólices, por meio da constituição e reversão da provisão de prêmios não ganhos e dos custos de 
aquisição diferidos. 3.6. Provisões Técnicas - As provisões técnicas decorrentes de contratos de 
seguros, segundo as práticas contábeis no Brasil, são constituídas de acordo com as determinações 
do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, e da Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP, cujos critérios, parâmetros e fórmulas são documentados em Notas Técnicas Atuariais 
- NTA. A Despesa de Comercialização Diferida - DCD é constituída pelas parcelas dos custos na 
obtenção de contratos de seguros, cujo período do risco ainda não decorreu e são apropriadas ao 
resultado proporcionalmente ao prazo decorrido. São considerados como custos de aquisição 
diferidos as comissões de seguros angariados. O prazo de diferimento dos custos de aquisição 
obedece ao risco de vigência dos contratos de seguros. A Provisão de Prêmios Não Ganhos - 
PPNG é calculada “pro rata” dia, com base nos prêmios emitidos e tem por objetivo provisionar 
a parcela de prêmios correspondente ao período de risco a decorrer na data-base de cálculo. A 
Provisão de Prêmios Não Ganhos de Riscos Vigentes Não Emitidos - PPNG-RVNE é estimada 
com base em cálculos atuariais através da utilização de triângulos de “run-off ” de prêmios 
emitidos, onde é possível captar a defasagem entre a vigência do risco e a emissão do prêmio. 

Assim essa provisão indica o nível de prêmios não ganhos, referente aos riscos vigentes, 
assumidos pela Companhia, porém ainda não emitidos. A Provisão de Sinistros a Liquidar - PSL 
é constituída com base na estimativa dos valores a indenizar ao segurado, realizada por ocasião 
do recebimento do aviso de sinistro, em valor considerado sufi ciente para fazer face aos 
compromissos futuros. Esta provisão é reavaliada no decorrer do processo até a liquidação ou 
encerramento do processo. A Provisão de Sinistros Ocorridos e não Avisados - IBNR representa 
o montante esperado de sinistros ocorridos e não avisados até a data-base das demonstrações 
fi nanceiras. A metodologia de cálculo utilizada contempla e destaca a parcela da Provisão de 
Sinistros Ocorridos Não Sufi cientemente Reportados - IBNER, provisão adicional à Provisão de 
Sinistros a Liquidar, que tem como objetivo estimar os valores dos ajustes que os sinistros a 
liquidar sofrerão até o seu encerramento. Esta provisão é calculada com técnicas estatísticas e 
atuariais com base no desenvolvimento histórico dos sinistros. 3.7. Imposto de renda e 
contribuição social - O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescido de 10% sobre a parcela do lucro líquido anual excedente a R$ 240. A contribuição social 
foi constituída pela alíquota de 20%, conforme disposto na Lei nº 13.169/2015. 3.8. Apuração do 
resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 3.9. Teste de 
Adequação do Passivo (Liability Adequacy Test - TAP) - Semestralmente, a Seguradora 
elabora o Teste de Adequação dos Passivos (TAP), conforme requerido pelo CPC11, visando 
determinar se os passivos registrados atualmente estão adequados às obrigações decorrentes de 
todos os contratos e certifi cados de planos de seguro vigentes, conforme estimativa de 
desembolsos futuros decorrentes dessas obrigações. O TAP de 31/12/2017 foi realizado 
considerando metodologia baseada na estimativa corrente dos fl uxos de caixa até a extinção das 
obrigações assumidas, deduzindo, quando aplicável, os ativos intangíveis e os custos de aquisição 
diferidos diretamente relacionados, e incluindo as despesas relacionadas aos sinistros, sendo que 
todos os contratos vigentes da Seguradora são estruturados no Regime Financeiro de Repartição 
Simples. Para o cálculo do referido teste, foram utilizadas premissas atuais, realistas e não 
tendenciosas condizentes com a realidade dos contratos e certifi cados vigentes da Seguradora, 
sendo desconsideradas renovações automáticas e novas vendas. Para as estimativas de sinistros 
do ramo 0982, considerou-se a experiência do mercado segurador para as regiões de atuação da 
Seguradora, uma vez que a Seguradora ainda não constitui volume histórico que viabilize 
estimativas próprias de sinistralidade deste ramo. Para o ramo 0993, os sinistros futuros foram 
estimados com a aplicação da Tábua de Mortalidade BR-EMSmt 2015. Para as despesas 
administrativas, buscando incorporar de forma realista as estimativas corrente dos fl uxos de 
caixa, estabeleceu-se o critério de alocação conforme a utilização de cada ramo, considerando 
ainda suas despesas mínimas para operação. Dessa forma, a despesa com pessoal próprio 
considera a distribuição horária dos colaboradores para cada ramo e as despesas com terceiros são 
integralmente alocadas nos ramos de operação, excluindo-se o DPVAT. Já as despesas com 
localização e funcionamento são absorvidas, como pressuposto, integralmente pela operação de 

ATIVO
Notas 

Explicativas 31.12.2017 31.12.2016
CIRCULANTE  34.959 20.060
Disponível 5 117 82
Caixa e bancos  117 82
Aplicações 6 34.717 19.719
Títulos de renda fi xa  4.747 3.848
Quotas de fundos de investimentos  29.970 15.871
Créditos das operações com seguros e resseguros  9 113 172
Outros créditos operacionais  113 172
Títulos e créditos a receber  12 87
Créditos tributários e previdenciários  10.1 11 78
Outros créditos  10.2 1 9
ATIVO NÃO CIRCULANTE  619 412
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  315 200
Aplicações 6 315 200
Títulos de renda fi xa  315 200
Investimentos  11 78 61
Participações Societárias  78 61
Imobilizado  12 102 64
Bens móveís  58 50
Outras imobilizações 44 14
Intangível  13 124 87
Outros intangíveis  124 87
TOTAL DO ATIVO  35.578 20.472

PASSIVO
Notas 

Explicativas 31.12.2017 31.12.2016
CIRCULANTE  30.687 16.411
Contas a pagar 14 497 477
Obrigações a pagar  20 132
Impostos e encargos sociais a recolher  13 14
Encargos trabalhistas  121 100
Impostos e contribuições  84 231
Dividendos a pagar 259 -
Débitos de operações com seguros e resseguros  15.1 151 66
Outros débitos operacionais  151 66
Provisões técnicas - seguros 16 30.039 15.868
Danos  29.930 15.868
Pessoas  109 -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17 4.891 4.061
Capital social  3.446 3.446
Reservas de lucros  1.445 615

   
   
   
   
   

  
  

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.578 20.472

Notas 
Explicativas 31.12.2017 31.12.2016

Prêmios emitidos 18.1 7.892 8.952 
Variações das provisões técnicas de prêmios 18.2  (25)  (63)
Prêmios ganhos 18.3 7.867 8.889 
 Receitas com emissão de apólices 18.4 643 530 
 Sinistros ocorridos 18.5  (6.183)  (7.619)
 Custos de aquisição 18.6  (116)  (125)
 Outras receitas e despesas operacionais 18.7 1.992  676
 Despesas Administrativas 18.8  (2.252)  (2.206)
 Despesas com Tributos 18.9  (496)  (77)
 Resultado Financeiro 18.10 454  463
 Resultado Patrimonial 18.11 19 0 
Resultado Operacional 1.928  532
Ganhos e Perdas com Ativos não Correntes - 0 
Resultado antes de Impostos e Participações 1.928  532
Imposto de Renda 18.12  (437) (126) 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 18.12  (369) (111) 
Participações sobre o resultado 18.13  (33)  (23)
Lucro/ Prejuízo Líquido 1.089  272
Quantidade de Ações 689.110 689.110 
Lucro Líquido por Ação - R$ 1,58 0,39

Capital Social Aumento (Redução) Capital em Aprovação Reservas de Lucros Lucros/Prejuízos Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 3.438 8 408 - 3.854
Aumento/Redução de Capital: 8 (8) - - -
Resultado Líquido do Período 272 272
Proposta p/ Distribuição do Resultado
 Reserva Legal 13 (13) -
 Dividendos - (65) (65)
Transferência de Reservas de Lucros 194 (194) -
Em 31 de dezembro de 2016 3.446 - 615 - 4.061
Resultado Líquido do Período 1.089 1.089
Proposta p/ Distribuição do Resultado
 Reserva Legal 54 (54) -
 Dividendos (259) (259)
Transferência para Reservas de Lucros 776 (776) -
Em 31 de dezembro de 2017 3.446 - 1.445 - 4.891
Não existem outros Resultados Abrangentes

31/12/2017 31/12/2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido do período 1.089 272
 Ajustes para:
 Depreciação e amortização 21 7
Variação nas contas patrimoniais
 Ativos Financeiros (15.114) (4.471)
 Créditos das operações de seguros e resseguros 60 21
 Créditos fi scais e previdenciários 68 (60)
 Outros Ativos 7 (2)
 Impostos e contribuições (149) 210
 Outras contas a pagar (25) 28
 Débitos de operações com seguros e resseguros 85 10
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 14.171 4.067
 Provisões técnicas - previdência complementar
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 213 83
 Juros pagos
 Juros recebidos
 Recebimento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
 Imposto sobre o lucro pagos
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 213 83
ATIVIDADES INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda: 2 4
  Investimentos 2 4
  Imobilizado
  Intangível
Pagamento pela Compra: (115) (9)
  Investimentos (19) -
  Imobilizado (46) (6)
  Intangível (50) (3)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (113) (5)
ATIVIDADES FINANCIAMENTO
Aumento de Capital
Redução de Capital
Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio (65) (29)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento (65) (29)
Aumentos/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa 35 49
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 82 33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 117 82

Continua>>>



110 4ª feira | 28/Fev/2018  - Edição nº 10138

ANGELUS SEGUROS S/A. - CNPJ nº 18.133.809/0001-57continuação

DVPAT, uma vez que as instalações não foram alteradas com a inclusão dos novos ramos. 
Especifi camente para o ramo 0993, que iniciou suas operações em outubro/2017, considera-se 
que inicialmente as despesas administrativas deste ramo estão sendo, em grande parte, absorvidas 
pelos demais ramos da Seguradora. As despesas comerciais foram consideradas conforme os 
percentuais contratualmente estabelecidos nas condições comerciais de cada apólice vigente. As 
estimativas correntes dos fl uxos de caixa futuros foram descontadas a valor presente com base no 
modelo de Interpolação e Extrapolação da Estrutura a Termo de Taxas de Juros (ETTJ) livres de 
risco no Brasil, estimada por meio de metodologia desenvolvida pela Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP.  Como conclusão do Teste de Adequação dos Passivos, realizado em 
conformidade ao disposto na Circular SUSEP nº 517/2015, em 31 de dezembro de 2017 não 
foram identifi cadas insufi ciências de provisão em relação às estimativas de fl uxo de caixa futuro.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS CONFORME §3º DO ART. 52
DA CIRCULAR SUSEP Nº 517/15

Valores expressos em R$
PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS DE PPNG

Tipo de Produto
(A)

PPNG Constituída Líquida 
do CAD Diretamente 
Relacionada à PPNG

(B) 
Valor Presente do Fluxo 
de Caixa Relacionado 

à PPNG

(C)
PPC - PPNG

Seguro de Pessoas 36.159,41 11.212,54 (24.946,87)

PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO REGISTRADOS DE PPNG

Tipo de Produto
(A)

Valor Presente do Fluxo de Caixa Relacionado à PPNG de Prêmios 
não Registrados (Saídas - Entradas)

Seguro de Pessoas (61.807,05)

PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES DEMAIS PROVISÕES 

Tipo de Produto (A)
Demais Provisões

(B)
Estimativa Corrente
do Fluxo De Caixa

(C)
A - B

Seguro de Pessoas 73.077,98 73.077,98 0,00

ATIVOS INTANGÍVEIS E RESULTADO DO TAP
Tipo de Produto Intangível Resultado do Teste de Adequação

do Passivo
Seguro de Pessoas 62.080,09 (24.673,84)

3.10. Benefícios a empregados - A companhia oferece benefícios de curto prazo, com plano 
de assistência à saúde, que são mensurados e lançados ao resultado conforme incorridos. 
Adicionalmente, a Companhia oferece participação nos lucros de acordo com o disposto na Lei 
nº 10.101/2000, devidamente acordado com os funcionários. 3.11. Demonstração do Resultado 
Abrangente - A Companhia não está apresentando a Demonstração de Resultados Abrangentes 
- DRA, tendo em vista que não possui outros resultados abrangentes. 4. Gerenciamento de 
riscos - A SUSEP estabelece que as entidades abertas de previdência complementar, sociedades 
de capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais avaliem de forma geral 
a sua exposição aos seguintes riscos, provenientes de suas operações e de suas atividades 
de investimentos fi nanceiros: 4.1. Risco de subscrição - O risco de subscrição é aquele que 
advém dos resultados dos macroprocessos de precifi cação ou de provisionamento mostrarem-
se, futuramente, inadequados. Ou seja, é o risco de o prêmio cobrado pelos riscos vigentes ser 
insufi ciente para cobrir os sinistros a ocorrer (risco de emissão/precifi cação), ou dos custos 
futuros com pagamentos de sinistros ocorridos mostrarem-se maiores que o valor da provisão 
de sinistros ocorridos hoje estabelecida. Com base nas estratégias defi nidas, são elaboradas as 
políticas de aceitação e os processos de gestão de riscos dos contratos de seguros. A política de 
aceitação de riscos abrange a totalidade dos ramos de seguros operados e considera a experiência 
histórica e premissas atuariais. 4.2. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de prejuízo 
fi nanceiro caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento fi nanceiro falhe em cumprir 
com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente de recebíveis de clientes e em ativos 
fi nanceiros.  Para o controle e avaliação do risco de crédito, a Companhia utiliza a classifi cação 
de risco de crédito das emissões não-bancárias e bancárias das agências classifi cadoras de risco 
em funcionamento no País. Se duas ou mais agências classifi carem o mesmo papel, a Companhia 
adotará, para fi ns de classifi cação de risco de crédito, aquela mais conservadora. A política de 
gestão de riscos da Companhia visa assegurar que a carteira de investimentos esteja adequada ao 
perfi l e limites de risco apropriados ao negócio da empresa e alinhados à política de investimento 
defi nida. A tabela a seguir apresenta os ativos fi nanceiros, distribuídos por ratings de crédito 
fornecidos pelas agências classifi cadoras de risco. Grau 1: títulos com avaliação de risco até nível 
AA; Grau 2: títulos com avaliação de risco até nível A; Grau 3: títulos com avaliação de risco 
até nível BBB; Grau 4: títulos com avaliação de risco até nível BB. Composição da carteira por 
classe e por categoria contábil em 31 de dezembro de 2017:
Classifi cação Grau 1 Sem rating Valor de Mercado
Caixa e Bancos - 117 117
Valor justo por meio do resultado
Ativos 
Privados 4.747  29.970   34.717 
Fundo de Investimentos RF - DPVAT - 29.970 29.970
Certifi cados de Depósitos Bancários 4.747 - 4.747
Públicos 315  -  315 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 315  -   315
Exposição máxima ao risco de crédito 5.062 30.087 35.149
Composição da carteira por classe e por categoria contábil em 31 de dezembro de 2016:
Classifi cação Grau 1 Sem rating Valor de Mercado
Caixa e Bancos  - 82 82
Valor justo por meio do resultado
Ativos
Privados 3.848 15.871 19.719
Fundo de Investimentos RF - DPVAT  - 15.871 15.871
Certifi cados de Depósitos Bancários 3.848 - 3.848
Públicos  200  -  200 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 200  - 200
Exposição máxima ao risco de crédito 4.048 15.953 20.001
O valor justo de instrumentos negociados num mercado ativo (como instrumentos mantidos para 
negociação) é baseado em preços cotados em mercado ativo na data de balanço. O preço cotado 
usado para ativos fi nanceiros mantidos pela Companhia é de mercado. 4.3. Risco de liquidez - A 
gestão do risco de liquidez se dá pela capacidade da Companhia gerar, através do curso normal 
do negócio bem como com o gerenciamento do seu portfólio de investimentos, o volume de 
capital sufi ciente para saldar seus compromissos, sejam estes referentes às despesas operacionais 
ou mesmo à cobertura das reservas relacionadas aos riscos do negócio.  A Companhia estabelece 
políticas de investimento e Teste de Adequação de Passivos (TAP), para medir e assegurar a 
liquidez necessária ao cumprimento de suas obrigações. 4.4. Risco de mercado - Risco de 
mercado é o risco que alterações nos preços de mercado têm sobre os ganhos da Companhia 
incorridos sobre o valor de suas participações em instrumentos fi nanceiros. Os limites de risco 
de mercado são estabelecidos com base em política corporativa defi nida pela Companhia e 
aprovados pelo Comitê de diretoria. Taxa de juros - Para reduzir a exposição às variações nas 
taxas de juros do mercado doméstico, a Companhia realiza suas aplicações fi nanceiras em títulos 
públicos e títulos privados indexadas à variação do CDI ou taxas pré-fi xadas. Os impactos no 
resultado devido a uma oscilação na taxa de juros estão demonstrados abaixo:
Aumento na taxa 31/12/2017

Saldo Variação Saldo
Classe Premissas  contábil  resultado  impactado
Ativos pós-fi xados públicos
Notas do tesouro nacional - NTN - B Aumento de 2,00%

  na taxa 315 6 321
315 6 321

Ativos pós-fi xados privados
Fundo de Investimentos RF - DPVAT Aumento de 2,00%

  na taxa  29.970 599 30.569
Certifi cados de Depósito Bancário Aumento de 2,00%

  na taxa 4.747 95 4.842
34.717 694 35.411
35.032 700 35.732

Redução na taxa 31.12.2017
Saldo Variação Saldo

Classe Premissas  contábil  resultado  impactado
Ativos pós-fi xados públicos
Notas do tesouro nacional - NTN - B Redução de 2,00%

  na taxa 315  (6) 309
315  (6) 309

Ativos pós-fi xados privados
Fundo de Investimentos RF - DPVAT Redução de 2,00%

  na taxa 29.970 (599) 29.371
Certifi cados de Depósito Bancário Redução de 2,00%

  na taxa 4.747 (95) 4.652
34.717 (694) 34.023
35.032 (700) 34.332

Aumento na taxa 31.12.2016
Saldo Variação Saldo

Classe Premissas  contábil  resultado  impactado
Ativos pós-fi xados públicos
Notas do tesouro nacional - NTN - B Aumento de 2,00%

  na taxa 200  4 204
200  4 204

Ativos pós-fi xados privados
Fundo de Investimentos RF - DPVAT Aumento de 2,00%

  na taxa  15.871 317 16.188
Certifi cados de Depósitos Bancários Aumento de 2,00%

  na taxa  3.848 77 3.925
19.719 394 20.113
 19.919 398 20.317

Redução na taxa 31.12.2016
Saldo Variação Saldo

Classe Premissas  contábil  resultado  impactado
Ativos pós-fi xados públicos
Notas do tesouro nacional - NTN - B Redução de 2,00%

 na taxa  200  (4)  196
200  (4) 196

Ativos pós-fi xados privados
Fundo de Investimentos RF - DPVAT

Redução de 2,00%
  na taxa 15.871 (317) 15.554

Certifi cados de Depósitos Bancários Redução de 2,00%
  na taxa  3.848  (77)  3.771

19.719  (394) 19.325
19.919 (398) 19.521

A Companhia possui como política de gestão de risco fi nanceiro, a contratação de produtos 
fi nanceiros prontamente disponíveis no mercado brasileiro, cujo valor de mercado pode ser 
mensurado com confi abilidade, visando alta liquidez para honrar suas obrigações futuras e como 
uma política prudente de gestão de risco de liquidez. Critérios adotados na determinação dos 
valores de mercado - Para todos os instrumentos fi nanceiros, o CPC 40 (R1) requer a divulgação 
relacionada a mensuração do valor justo com base nos seguintes níveis: Nível 1: Preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos. Nível 2: Preços defi nidos 
pela observação de dados, valores e taxas, divulgados nos mercados ativos ou indiretamente 
(derivado dos preços). Nível 3: Preços defi nidos para o ativo ou passivo que não são com base em 
dados observáveis do mercado (input não-observável). As aplicações fi nanceiras da Companhia 
estão classifi cadas como:

31.12.2017 31.12.2016
Nível I Valor de mercado Nível I Valor de mercado

Fundo de Investimentos RF - DPVAT 29.970 29.970 15.871 15.871
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B 315 315 200 200
Certifi cado Depósito Bancário - CDB 4.747 4.747 3.848 3.848

35.032 35.032 19.919 19.919
4.5. Risco operacional - Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, defi ciência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes 
de fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal e excluindo-se os riscos decorrentes de 
decisões estratégicas e à reputação da instituição, provenientes de todas as áreas de negócios. A 
concentração bruta de risco para os produtos da Companhia está distribuída da seguinte forma:

31.12.2017
Ramo Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Total geral
DPVAT 818 452 1.199 3.303 1.464 7.236
Acidentes pessoais coletivos - - - - 608 608
Vida em grupo - - - - 48 48
Total geral 818 452 1.199 3.303 2.120 7.892

31.12.2016
Ramo Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Total geral
DPVAT 885 515 1.540 4.224 1.787 8.951
Acidentes pessoais coletivos - - - - 1 1
Total geral 885 515 1.540 4.224 1.788 8.952
Apesar de conviver com processos manuais, a baixa complexidade, o baixo volume de operações 
e as estruturas de Controles Internos e Gestão de riscos, minimizam as perdas operacionais.
5. Caixa e equivalentes de caixa

31.12.2017 31.12.2016
Caixas e bancos 117 82
Total 117 82
Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia não detinha nenhum item de caixa e equivalente de 
caixa classifi cado como ‘caixa restrito’, bem como itens de caixa e equivalente de caixa dados 
como garantias a terceiros.6. Ativos fi nanceiros - 6.1. Aplicações (ao valor justo por meio do 
resultado) - A classifi cação das aplicações fi nanceiras por categoria é apresentada da seguinte 
forma em 31 de dezembro de 2017 e 2016:

31.12.2017
De 01 a 
30 dias

De 31 a 
180 dias

De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias

Valor de 
mercado

Valor 
de custo 

atualizado %
Valor justo por meio
  do resultado 29.970 - - 5.062 35.032 35.032 100%
Fundo de Investimentos
  RF - DPVAT 29.970 - - - 29.970 29.970 86%
Notas do Tesouro
  Nacional - NTN-B - - - 315 315 315 1%
Certifi cado Depósito
  Bancário - CDB - - - 4.747 4.747 4.747 13%
Total 29.970 -   - 5.062 35.032 35.032 100%

31.12.2016
De 01 a 
30 dias

De 31 a 
180 dias

De 181 a 
365 dias

Acima de 
365 dias

Valor de 
mercado

Valor 
de custo 

atualizado %
Valor justo por meio
  do resultado 15.871 - - 200 94.659 19.919 100%
Fundo de Investimentos
  RF - DPVAT 15.871 - - - 15.871 15.871 80%
Notas do Tesouro
  Nacional - NTN-B   - - - 200 200 200 1%
Certifi cados Depósito
  Bancário-CDB - - - 3.848 3.848 3.848 19%
Total 15.871 -   - 4.048 19.919 19.919 100%
6.2. Movimentação das aplicações fi nanceiras

31.12.2016 Aplicações Resgates Rendimentos 31.12.2017
Fundo de Investimentos
  RF - DPVAT 15.871 14.406 (2.457) 2.150 29.970
Notas do Tesouro
  Nacional - NTN-B 200 100 (25) 40 315
Certifi cado Depósito
  Bancário - CDB 3.848 730 (311) 480 4.747
Circulante 19.919 15.236 (2.793) 2.670 35.032

31.12.2015 Aplicações Resgates Rendimentos 31.12.2016
Fundo de Investimento
  RF - DPVAT 11.804 2.930 (839) 1.976 15.871
Notas do Tesouro
  Nacional - NTN-B - 198 - 2 200
Certifi cado Depósito
  Bancário - CDB 3.644 440 (720) 484 3.848
Circulante 15.448 3.568 (1.559) 2.462 19.919
7. Ativos em cobertura de provisões técnicas

31.12.2017 31.12.2016
Fundo de Investimentos RF - DPVAT 29.970  15.871 
Notas do Tesouro Nacional - NTN-B  315  200 
Total dos ativos em cobertura 30.285 16.071 
Provisões Técnicas - seguros 30.039 15.868 
Total a ser coberto 30.039 15.868 
Excedente de Cobertura 246 203 
8. Crédito das operações com seguros e resseguros - 8.1 Prêmios a receber - Em 31 de 
dezembro de 2017 e 2016 a Companhia não possuía saldo relativo a prêmios a receber.
9. Outros créditos operacionais
Ramo 31.12.2017 31.12.2016
DPVAT 113 172
Total 113 172
10. Títulos e créditos a receber
10.1 Créditos tributários e previdenciários 31.12.2017 31.12.2016
IRRF s/aplicações fi nanceiras (*) 11 78
Total créditos tributários e previdenciários 11 78
(*) refere-se aos créditos tributários provenientes do imposto de renda retido na fonte referente 
aos resgates parciais das aplicações fi nanceiras em renda fi xa. O prazo de realização dos créditos 
recuperáveis é estimado em no máximo cinco anos.

10.2 Outros créditos 31.12.2017 31.12.2016
Adiantamentos a colaboradores 1 9
Total 1 9
11. Investimentos

31.12.2017 31.12.2016
Participações societárias 78 61
Total 78 61
12. Imobilizado

Descrição
Taxa 

ao ano
Saldo em 

31.12.2016
Custo 

DPVAT  Aquisição Depreciação
Saldo em 

31.12.2017
Equipamentos 20% 33 - - (8) 25
Equipamentos -DPVAT 20% 10 (1) 4 (2) 11
Móveis, Máquinas e
  Utensílios - DPVAT 10% 6 (3) 20 (4) 19
Veículos - DPVAT 20% 1 - 1 - 2
Total bens moveis 50 (4) 25 (14) 57
Benfeitorias em Imóveis 
de Terceiros - DPVAT 20% 14 - 57 (26) 45
Total outras imobilizações 14 - 57 (26) 45
Total imobilizado 64 (4) 82 (40) 102

Descrição
Taxa 

ao ano
Saldo em 

31.12.2015
Custo 

DPVAT  Aquisição Depreciação
Saldo em 

31.12.2016
Equipamentos 20% 38 - 3 (8) 33
Equipamentos -DPVAT 20% 12 (2) 3 (3) 10
Móveis, Máquinas e
  Utensílios - DPVAT 10% 8 (2) 1 (1) 6
Veículos - DPVAT 20% 1 (1) 1 - 1
Total bens moveis 59 (5) 8 (12) 50
Benfeitorias em Imóveis
  de Terceiros - DPVAT 20% 14 (5) 9 (4) 14
Total outras imobilizações 14 (5) 9 (4) 14
Total imobilizado 73 (10) 17 (16) 64
13. Intangível
Descrição Taxa ao ano 31.12.2016 Aquisição Amortização 31.12.2017
Outros Intangíveis 20% 87 69 (32) 124
Total Intangível 87 69 (32) 124
Descrição  Taxa ao ano 31.12.2015  Aquisição  Amortização 31.12.2016
Outros Intangíveis 20% 48 42 (3) 87
Total Intangível 48 42 (3) 87
14. Contas a pagar - As contas a pagar da Companhia são representadas por:

31.12.2017 31.12.2016
Fornecedores 18 32
Alugueis a pagar 2 9
Dividendos a pagar  259 65
Total obrigações a pagar 279 106 
Imposto de renda na fonte a recolher 13  14 
Total impostos e encargos sociais a recolher 13 14 
Salários e honorários a pagar  26  25
Férias a pagar 78 79
Encargos sociais a recolher 17 21
Total encargos trabalhistas  121 125
Imposto de Renda 32 107
Contribuição Social 27 91
COFINS  21 29
PIS 4 5
Total impostos e contribuições 84 232
Total contas a pagar 497 477
15. Débitos das operações com seguros e resseguros
15.1 Outros débitos operacionais
Ramo 31.12.2017 31.12.2016
DPVAT 151 66
Total 151 66
16. Provisões técnicas-seguros

31.12.2017
Prêmios 

não Ganhos
Sinistros a 

Liquidar
Sinistros Ocorridos, 

mas não Avisados
Outras 

Provisões Total
DPVAT - 3.914 25.849 167 29.930
Acidentes Pessoais
 Coletivos  32 20 39 -  91 
Vida em grupo 4 7 7 - 18
Total 36 3.941 25.895 167 30.039

31.12.2016
Prêmios 

não Ganhos
Sinistros a 

Liquidar
Sinistros Ocorridos, 

mas não Avisados
Outras 

Provisões Total
DPVAT - 4.457 11.289 122 15.868
Total - 4.457 11.289 122 15.868
17. Patrimônio líquido - a) Capital social - O Capital social da Companhia é composto de 
689.110 (seiscentos e oitenta nove mil, cento e dez), ações ordinárias escriturais nominativas 
sem valor nominal, totalmente integralizadas. b) Dividendos - É assegurado aos acionistas um 
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício anual, conforme estabelecido no estatuto 
social. c) Patrimônio líquido ajustado (PLA) e exigência de capital - Conforme Resolução CNSP 
nº 321/2015 e alterações posteriores, o capital mínimo requerido - CMR representa o montante 
de capital total, que uma seguradora deverá manter para operar, sendo equivalente ao maior valor 
entre o capital base (montante fi xo conforme as regiões de sua atuação) e o capital de risco 
(montante variável calculado com base no nível de suas operações), os quais estão demonstrados 
na tabela abaixo: 
 2017 2016
Patrimônio Líquido 4.891 4.061
(-) intangível (124) (87)
Patrimônio Líquido Ajustado (a) 4.767 3.974
Ajustes associados a variação dos valores econômicos (1) (1)
Patrimônio Líquido Ajustado (a.1) 4.766 3.973
Capital Base - CB (b) 3.400 2.800
  Capital de Risco de Subscrição 104 -
  Capital de Risco de Crédito 267 239
  Capital de Risco Operacional 101 65
  Capital de Risco de Mercado 15 4
  (-) correlação entre Capitais de Riscos de Subscrição e Crédito (50) (3)
Capital de Risco - CR (c) 437 305
Capital Mínimo Requerido (d) [maior entre (b), (c) 3.400 2.800
Sufi ciência de Capital (e=a.1-d) 1.366 1.173
Sufi ciência de Capital (e / d) 40,18% 41,89%
Ativos em Excesso à Necessidade de Cobertura de Provisões Técnicas 206 203
Capital de Risco para fi ns de liquidez - CR’ 437 305
20% do CR’ 87 61
Liquidez em relação ao CR’ 119 142
Liquidez em relação ao CR’ (% do CR’) 47,20% 46,56%
17.1. Gestão de capital - O principal objetivo da Companhia em relação à gestão de capital é 
manter níveis de capital sufi cientes para atender os requerimentos regulatórios determinados 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), além de otimizar os retornos sobre capital aos acionistas. A Companhia apura o 
Capital Mínimo Requerido (CMR) em conformidade com as regulamentações emitidas pela 
CNSP e SUSEP. 
18.  Detalhamento das contas de resultado
18.1 Prêmios emitidos    31.12.2017 31.12.2016

Emitido Cancelado Restituído

Prêmio 
Emitido 
Líquido

Prêmio 
Emitido 
Líquido

DPVAT 7.236 - - 7.236 8.952
Acidentes Pessoais Coletivos 608 - - 608 -
Vida em grupo 48 - - 48 -
Total 7.892 - - 7.892 8.952
18.2 Variações das Provisões Técnicas de Prêmios 31.12.2017 31.12.2016
DPVAT 11 (63)
Acidentes Pessoais Coletivos (32) -
Vida em grupo (4) -
Total 25 (63)

18.3 Prêmio Ganho 31.12.2017 31.12.2016
DPVAT 7.247 8.952
Acidentes Pessoais Coletivos 576 (63)
Vida em grupo 44 -
Total 7.867 8.889
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18.4. Receitas com emissão de apólices 31.12.2017 31.12.2016
DPVAT 643 530
Total 643 530
18.5. Sinistros Ocorridos e Índice de Sinistralidade %

31.12.2017 31.12.2016
DPVAT (6.134) 85% (7.619) 86%
Acidentes Pessoais Coletivos (33) 6% - -
Vida em grupo (16) 3% - -
Total (6.183) 78% (7.619) 86%
Os índices de sinistralidade foram calculados com base nos prêmios ganhos.
18.6. Custos de aquisição e Índice de Comercialização %

31.12.2017 31.12.2016
DPVAT (85) 1% (125) 1%
Acidentes Pessoais Coletivos (31) 5% - -
Vida em grupo - - - -
Total (116) 1% (125) 1%
Os índices de comercialização foram calculados com base nos prêmios ganhos.
18.7. Outras receitas e despesas operacionais 31.12.2017 31.12.2016
DPVAT 1.992 676
Acidentes Pessoais Coletivos - -
Vida em grupo - -
Total 1.992 676

18.8. Despesas administrativas 31.12.2017 31.12.2016
Despesas com pessoal próprio (854) (979)
Despesas com serviço de terceiros (645) (266)
Despesas com localização e funcionamento (183) (198)
Despesas com propaganda e publicidade - (4)
Despesas com publicações (17) (49)
Despesas administrativas diversas (15) (11)
Despesas administrativas - DPVAT (538) (699)
Total (2.252) (2.206)
18.9. Despesas com tributos 31.12.2017 31.12.2016
COFINS (384) (8)
PIS/PASEP (62) (4)
Taxa de fi scalização (43) (58)
Outros tributos (7) (7)
Total (496) (77)
18.10. Resultado Financeiro
Receitas fi nanceiras 31.12.2017 31.12.2016
Receitas com títulos renda fi xa públicos 26 4
Receitas com títulos renda fi xa públicos - DPVAT 2.156 1.978
Receitas de aplicações próprias 488 480
Outras Receitas - DPVAT - -
Total 2.670 2.462
Despesas fi nanceiras
Despesas com títulos renda fi xa públicos (85) (16)
Despesas com operações de seguros - DPVAT (11) (5)
Desp. fi nanc. com operações de seguros- atual. monetária (2.106) (1.937)
Outras despesas fi nanceiras (14) (42)
Total (2.216) (2.000)
Resultado Financeiro 454 462
18.11 Resultado Patrimonial 31.12.2017 31.12.2016
Dividendos recebidos (19) (2)
Total (19) (2)
18.12. Reconciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social - O Imposto de Renda e 
a Contribuição Social correntes são calculados mensalmente com base no lucro tributável real 
mensal, cuja opção foi feita no exercício de 2017. O Imposto de Renda é calculado à alíquota 
de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro líquido que excede a R$ 240 anuais, a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido é calculada à alíquota de 20%.

31.12.2017 31.12.2016
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro contábil  1.895  1.895  575  575
Ajuste de Equivalência Patrimonial  -  -  -  - 
Ajustes ao lucro contábil (19) (19) (20) (20)
Base de Cálculo 1.876 1.876 (555) (555)
Alíquota nominal 25% 20% 25% 20%
Total de tributos (437) (369)  (126)  (111) 
Resultado contabilizado  (437)  (369)  (126)  (111) 
18.13 Participações sobre o resultado 31.12.2017 31.12.2016
PLR funcionários (33) (23)
Total (33) (23)
19. Transações entre Partes Relacionadas - A companhia mantém contrato de prestação de 
serviços de corretagem, com partes relacionadas, no entanto, as transações são efetuadas a preços 
e condições normais de mercado, contendo valores, prazos e taxas usuais, normalmente aplicados 
em transações com partes não relacionadas, e seus saldos estão a seguir enumerados:

31.12.2017 31.12.2016
Comissões pagas 31
Total 31 -
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RELATÓRIO DOS AUDITORES CONTÁBEIS INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da
ANGELUS SEGUROS S/A.
Curitiba - Paraná
Opinião
Examinamos as demonstrações fi nanceiras da ANGELUS SEGUROS S/A., que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da ANGELUS SEGUROS S/A. 
em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos 
independentes em relação à seguradora de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profi ssional e nas Normas Profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.
Outros Assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016, apresentados para 
fi ns comparativos, foram anteriormente por nós auditados, para os quais emitimos Relatório 
dos Auditores Independentes sobre as demonstrações fi nanceiras, sem ressalva, datado de 15 
de fevereiro de 2017.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o relatório do auditor
A administração da seguradora é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações fi nanceiras
A administração da ANGELUS SEGUROS S/A. é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações fi nanceiras 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 fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a seguradora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras a não ser que a administração pretenda liquidar a seguradora ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações.
Os responsáveis pela governança da seguradora são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações fi nanceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
fi nanceiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profi ssional, e mantemos ceticismo profi ssional ao longo 
da auditoria. Além disso:

 nanceiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos.

 camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da seguradora.

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza 
signifi cativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida signifi cativa em 
relação a capacidade de continuidade operacional da seguradora. Se concluirmos que existe 
uma incerteza signifi cativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a seguradora a não mais se manter em continuidade operacional.

 nanceiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as 
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos 
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Curitiba, 16 de fevereiro de 2018
CPN Auditores Independentes S/S

CRC-PR 005478/O-0
Claudiney Carlos de Oliveira

Contador CRC-PR-028035/O-5

Aos Administradores e Acionistas da 
ANGELUS SEGUROS S/A.
Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações fi nanceiras e os 
demonstrativos do capital mínimo, da análise de solvência e dos limites de retenção da 
ANGELUS SEGUROS S/A. - “Sociedade”, em 31 de dezembro de 2017, elaborados sob 
a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP. A auditoria atuarial da carteira de seguros DPVAT não faz parte da 
extensão do trabalho do atuário independente da Sociedade, como previsto no Pronunciamento 
aplicável a auditoria atuarial independente.
Responsabilidade da Administração - A Administração da Sociedade é responsável pelas 
provisões técnicas registradas nas demonstrações fi nanceiras e pelos demonstrativos do 
capital mínimo, da an álise de solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os 
princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, além das bases de dados e respectivos controles 
internos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade da Auditoria Independente - Nossa responsabilidade é a de expressar uma 
opinião sobre os itens auditados, relacionados no parágrafo de introdução a este parecer, com 
base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo 
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA.  Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os respectivos 
itens auditados estão livres de distorção relevante. Uma auditoria atuarial envolve a execução 
de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões 
técnicas registradas nas demonstrações fi nanceiras e dos demonstrativos do capital mínimo, da 
análi se de solvência e dos limites de retenção, conforme defi nido no escopo da auditoria. Os 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações 
de risco, o atuário considera que os controles internos da Sociedade são relevantes para planejar 
os procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fi ns de 
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião - Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações fi nanceiras e os 
demonstrativos do capital mínimo, da análi se de solvência e dos limites de retenção da Angelus 
Seguros S/A. em 31 de dezembro de 2017 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de 
ac ordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro 
de Atuária - IBA.
Outros assuntos - No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a 
avaliação de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo defi nido no primeiro 
parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de dados 
fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em testes aplicados 
sobre amostras e consideramos que os respectivos dados selecionados em nossos trabalhos 
são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens integrantes do 
escopo defi nido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Adicionalmente, 
também a partir de selecionados procedimentos, com base em testes aplicados em seus dados, 
considerando que a sociedade demandou um pequeno volume de operações, observamos que 
existe correspondência desses dados, que serviram de base para apuração dos itens integrantes 
do escopo defi nido no primeiro parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos 
respectivos Quadros Estatísticos e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da 
auditoria atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2018
Eder Gerson Aguiar de Oliveira - Atuário MIBA 630
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Wilson Martins Marques - Diretor Administrativo e Financeiro
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