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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Kirton Vida e Previdência S.A. (atual 

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

ao ano anterior. 
Desempenho das Operações de Seguros e Previdência Complementar

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

Eventos Societários

das operações do Grupo HSBC no Brasil ao Banco Bradesco S.A. Essa decisão concluiu o processo de 

do Estatuto Social, adaptando-o aos das demais empresas do Grupo Bradesco, destacando-se a alteração da 

prevê, entre outros a incorporação da Kirton Vida e Previdência S.A. pela Bradesco Vida e Previdência S.A..
Investimentos

Riscos: operacional, crédito, mercado, subscrição e liquidez

nacional e em atendimento à legislação vigente, possui uma Estrutura de Gestão de Riscos completamente 

assegurar o aculturamento de gestão de riscos nos vários níveis de atuação nas empresas do Grupo, 
incluindo a difusão das políticas, normas e processos, visando o monitoramento contínuo da exposição e 

Para assegurar uniformidade ao processo de gerenciamento de riscos, os membros do Comitê Executivo de 

Governança Corporativa

sustentável, o sistema de governança corporativa prevê relações entre as partes interessadas, externas e 

monitoramento, assegurando a aderência regulatória e a preservação dos valores estabelecidos nos Códigos 

Fundamentados nessas premissas, mecanismos implementados colaboram na administração da Kirton Vida 

padrões de conduta e de responsabilidade corporativa; canais de comunicação para acolher opiniões, críticas, 
reclamações e informações sobre violações aos princípios contidos no Código de Conduta Ética, tratadas com 

Controles Internos e Compliance

Compliance do Grupo Bradesco. Para a garantia desse item, a monitoria da publicação de normativos pelos 

respectiva implementação para o atendimento regulatório.

Sarbanes-Oxley
ou com os principais frameworks de controles, como o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) e o COBIT (Control Objetives for Information and Related Technology). 

operações, divulgação e conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, normas e procedimentos 

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo

o Financiamento ao Terrorismo e à Corrupção em suas operações, atividades e relacionamentos, atua 
continuamente para assegurar a conformidade às regulamentações editadas pelos órgãos competentes e, 
principalmente, cooperando com os esforços das autoridades governamentais, nacionais e internacionais, de 
controle para o enfrentamento dessas práticas.

Prevenção à Fraude

assegurando assim a aderência às regulamentações vigentes. 

apresentam indícios de irregularidades.
Plano e Gestão de Continuidade de Negócios

Previdência está preparada para continuar seus processos críticos e essenciais de negócios, em especial 

Segurança da Informação

incidem em alterações nas instruções, riscos e controles de Segurança da Informação.

de comunicação disponíveis, abordando os mais diversos tipos de assuntos sobre o tema, com o intuito de 
garantir a conformidade com as melhores práticas de Segurança da Informação disponíveis no mercado.
Agradecimentos

recebido dos Órgãos Reguladores e o trabalho dedicado dos nossos funcionários e colaboradores.

Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2017 2016

Ativo circulante......................................................................................  13.091.628  13.499.053 

Disponível ..............................................................................................  5.526 4.798 

Caixa e bancos ........................................................................................  

Aplicações.............................................................................................. 13.060.090  13.449.075 

Outros créditos operacionais...............................................................  11 8.561 

Ativos de resseguro e retrocessão .....................................................   853 2.019 

Títulos e créditos a receber ..................................................................  25.148 30.514 

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

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

Custos de aquisição diferidos .............................................................   - 4.086 

Seguros ...................................................................................................  - 

Previdência complementar ......................................................................  - 

Ativo não circulante ..............................................................................  991.837 913.436 

Realizável a longo prazo .......................................................................  991.721  913.281 

Aplicações.............................................................................................. 968.882 866.147 

Títulos e créditos a receber ..................................................................  22.839 45.291 

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

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

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

Custos de aquisição diferidos .............................................................   - 1.843 

Seguros ...................................................................................................  - 

Previdência complementar ......................................................................  - 

Imobilizado .............................................................................................  116  155 

Bens móveis ............................................................................................  

Total do ativo .........................................................................................  14.083.465 14.412.489 

Passivo Nota 2017 2016
Passivo circulante .................................................................................  154.984 188.086
Contas a pagar.......................................................................................  52.614 35.072

 .................................................................................
Impostos e encargos sociais a recolher ..................................................  
Encargos trabalhistas ..............................................................................   - 
Impostos e contribuições .........................................................................

 .............................................................................
Débitos das operações com seguros e resseguros ..........................  16 -

 .................................................................. -
Débitos das operações com previdência complementar ..................   370 1.323
Contribuições a restituir ...........................................................................  

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

Depósitos de terceiros .......................................................................... 21.472 75.843
Provisões técnicas - seguros ............................................................... 11.312 9.516
Pessoas ...................................................................................................  
Vida com cobertura de sobrevivência .....................................................
Provisões técnicas - previdência complementar ............................... 69.201 66.332

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

Passivo não circulante..........................................................................  13.486.256 13.882.354
Contas a pagar.......................................................................................  1.491 1.355

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

Provisões técnicas - seguros ...............................................................  8.539.874 8.614.570
Vida com cobertura de sobrevivência .....................................................
Provisões técnicas - previdência complementar ...............................  4.888.073 5.181.721

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

Outros débitos .......................................................................................  56.818 84.708
 ...................................................................................

Patrimônio líquido ................................................................................. 442.224 342.049
Capital social ...........................................................................................  
Reservas de capital .................................................................................  
Reservas de lucros ..................................................................................  

 ....................................................................  
Total do passivo e patrimônio líquido .................................................   14.083.465 14.412.489
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1 Contexto operacional

operar com planos de previdência complementar aberta, concedendo benefícios de caráter previdenciário 

o território nacional. 

deliberou a reformulação do Estatuto Social, adaptando-o aos das demais empresas do Grupo Bradesco, 

 

 Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco Bradesco 

2 Resumo das principais políticas contábeis
 As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas 

demonstrações contábeis.
a. Base de preparação

foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), incluindo os pronunciamentos, 

referendadas pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com os 
modelos de publicação estabelecidos pela referida Circular.

demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse princípio de continuidade.
b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional
 As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo 

c. Uso de estimativas e julgamentos

estimativas. Estimativas e premissa são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 

d. Segregação entre circulante e não circulante
 A Companhia efetua a revisão dos valores registrados no ativo e no passivo circulante, a cada data de 

 

e avaliação, descritos a seguir:
 (i) Disponível e equivalentes de caixa
  

 (ii) 

ativos são reconhecidas no resultado do período.
 (iii) 
  

 
  

são reconhecidas em outros resultados abrangentes, apresentados após as demonstrações 

 (v) Determinação do valor justo
  
  Quotas em fundos de investimentos

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

Reservas de
 Capital Social Capital Lucros Ajuste de avaliação patrimonial Lucros acumulados Total
Saldos em 1° de janeiro de 2016 .................................................................................... 246.512 47 139.756 (12.787) - 373.528
Reserva de lucros:

 ...................................................................... - - - -
 Dividendos pagos - acionistas minoritários ...................................................................... - - - -
Ajuste com títulos e valores mobiliários....................................................................... - - - -
Resultado líquido do exercício ...................................................................................... - - - -
Proposta para distribuição de resultado:
  Reserva legal................................................................................................................... - - - -
  Reserva estatutária ......................................................................................................... - - - -

 ................................................................ - - - -
 Dividendos propostos - acionistas minoritários ................................................................ - - - -

 .................................................................. 246.512 47 87.227 8.263 - 342.049
Saldos em 1º de janeiro de 2017 .................................................................................... 246.512 47 87.227 8.263 - 342.049
Ajuste com títulos e valores mobiliários....................................................................... - - - -
Resultado líquido do exercício ...................................................................................... - - - -
Proposta para distribuição de resultado:
  Reserva legal................................................................................................................... - - - -
  Reserva estatutária ......................................................................................................... - - - -
 Dividendos propostos  ...................................................................................................... - - - -

246.512 47 179.419 16.246 - 442.224
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 2017 2016
Lucro líquido do exercício .................................................................................. 120.908 54.653

 .................................................
Efeitos tributários sobre lucros abrangentes .........................................................
Total do resultado abrangente do exercício ..................................................... 128.891 75.703
Atribuível aos acionistas controladores ........................................................... 128.891 50.514
Atríbuível aos acionistas minoritários .............................................................. - 25.189

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)

 Nota 2017 2016
Operações de previdência    
Rendas de contribuições e prêmios ......................................................
Constituição da provisão de benefícios a conceder ..............................  
Receitas de contribuições e prêmios de VGBL ................................  11.359 50.618
Rendas com taxa de gestão e outras taxas ..........................................

 ..................................................  
Benefícios retidos ..................................................................................

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

Operações de seguros ........................................................................    
Contribuições para cobertura de riscos .................................................  

 .......................................  
Prêmios ganhos................................................................................... 24.001 24.589
Sinistros ocorridos .................................................................................

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

Resultado com operações de resseguro .......................................... (806) 955
Despesas administrativas .....................................................................
Despesas com tributos ..........................................................................

 ..............................................................................
Resultado operacional ........................................................................  213.334 102.673
Ganhos ou perdas com ativos não correntes ..................................  139 22
Resultado antes dos impostos e participações ...............................  213.473 102.695
Imposto de renda...................................................................................
Contribuição social ................................................................................
Participações sobre o resultado ............................................................  
Lucro líquido do exercício  .................................................................  120.908 54.653
Quantidade de ações ............................................................................  

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

 2017 2016
Lucro líquido do período .................................................................................... 120.908 54.653
Ajustes para:   
Depreciações.........................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..................................................

 ....................................................................................................... -
Variação nas contas patrimoniais:   

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

 ..........................................................................
Ativos de resseguro ...............................................................................................

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

 .........................................................................................................
Impostos e contribuições .......................................................................................

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

Depósitos de terceiros ...........................................................................................
.................................................................................

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

Caixa líquido (consumido)/gerado pelas operações ....................................... (36.491) 132.065
Imposto de renda sobre o lucro pago ....................................................................
Contribuição social sobre o lucro pago .................................................................
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais .......................................... 13.708 105.908
(-) Pagamento pela compra de ativo permanente

 ....................................................................................... -
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento .............................. - (133)

  
Dividendos .............................................................................................................

 ......................... (12.980) (110.000)
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa......................... 728 (4.225)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ...................................... 4.798 9.023

 ........................................ 5.526 4.798
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa......................... 728 (4.225)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)
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  Títulos Públicos

  Ações 

  

por classe e pelo volume negociado.
  Debênture

 (vi) 
  

falência, ou no desaparecimento de um mercado ativo para o título. 

revertida e registrada no resultado do período.

  Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado para instrumentos patrimoniais 

 
  

determinado com base em cotações de preços de mercado para derivativos negociados em bolsa 

 
  

ao valor recuperável.
g. Ativos de resseguros e retrocessão

contrato não exime as obrigações para com os segurados.
 Conforme determinado pelo Órgão Regulador, as empresas de resseguro sediadas no exterior devem 

possuir rating

valor recuperável.
h. Custos de aquisição diferidos

permanência do participante na carteira da Companhia.
i. Imobilizado

custos de transação no resultado do período.

de terceiros.

de um ativo exceder seu valor.

Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e com base nas notas 

compromissos assumidos com os participantes após a ocorrência do evento gerador do benefício, sendo 

capitais de cobertura.

parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de seguros e contempla 
estimativa para os riscos vigentes mas não emitidos (RVNE).

esperados relativos a despesas diretamente ligadas a sinistros ou benefícios, em conformidade com a 

 A provisão complementar de cobertura (PCC) refere-se ao valor necessário para complementar as 

l. Tábuas, taxas e carregamento dos principais produtos
Produto Tábua Taxa de juros Taxa de carregamento
Coberturas de Risco ................
Coberturas de Risco ................
Coberturas de Risco ................
Individual ................................. AT2000 
Individual .................................
Individual .................................
Individual .................................
Coletivo....................................
Coletivo....................................

m. Teste de adequação de passivos (TAP) 

haver compensação entre os mesmos.

repartição simples e repartição por capital de cobertura (seguros e coberturas de riscos atreladas a planos 
de previdência). Não houve compensação entre os regimes.

n. Ativos e passivos contingentes (provisões judiciais)
 (i) Ativos contingentes
  

 (ii) Passivos contingentes

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

segurança. 

 (iii) Obrigações legais

sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.
o. Benefícios a empregados
 (i) Obrigações de curto prazo

 (ii) Obrigações por aposentadoria

empresa patrocinadora, sendo os recursos investidos em um FIE (Fundo de Investimento Exclusivo).
Asset 

Management S.A.

 (iii) Outras obrigações pós-emprego
  

 (iv) Outros benefícios de curto prazo

p. Imposto de renda e contribuição social

relação aos periodos anteriores.

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de balanço e serão 

q. Resultado

recebidas das congêneres e do IRB - Brasil Resseguros S.A., respectivamente.

dos respectivos contratos.
 As rendas com taxa de gestão são apropriadas ao resultado pelo regime de competência segundo taxas 

estabelecidas contratualmente.
 

com o sindicato da categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de 
acordo com as metas estipuladas pela Administração.

ao valor recuperável (impairment)
r.  Novas normas e interpretações ainda não adotadas
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 CPC 47– Receita de contratos com clientes 

0

 

hedge

 

 

 CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento Mercantil 

 

a data da entrada em vigor das normas.
3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução
 

mensuração e o gerenciamento de riscos. 

 Estrutura de gerenciamento de riscos

da Companhia.

clientes, funcionários, colaboradores, fornecedores, etc, bem como agregar valor e contribuir para sua 
sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas.

 Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 

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

recursos humanos e tecnológicos voltados a estas atividades.

 Para assegurar uniformidade ao processo de gerenciamento de riscos, há um fórum constante de alto 

riscos e elabora planos de mitigação, entre outras atribuições.

limites de exposição a riscos.
b. Risco de seguro (mortalidade) e Risco de sobrevivência (previdência)

gravidade das reclamações resultantes.

são representados por: custo dos sinistros em contrapartida ao montante global dos prêmios recebidos. 

determinado evento
previsões efetuadas no início do contrato. Para estes casos uma constituição de Reserva complementar 

 Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)

por meio do processo de Asset Liability Management (ALM). A metodologia da análise compreende 

compromissos futuros da Companhia com seus participantes e segurados.

 Gerenciamento de riscos por segmento de negócios

dos sistemas corporativos (de subscrição, emissão e sinistros).

diversas premissas atuariais para gerenciar e estimar os riscos envolvidos, tais como: premissas sobre 

retornos de investimento, longevidade, taxas de mortalidade e persistência. As estimativas são baseadas 
na experiência histórica e nas expectativas atuariais.

permanecer vivo;

 
 A Companhia monitora e avalia a exposição de risco, sendo responsável pelo desenvolvimento, 

implementação e revisão das políticas referentes à subscrição, tratamento de sinistros e provisões 

longevidade futura da população, de forma a se antever e assim estar coberta de possíveis impactos 

 Riscos de mortalidade e morbidade são atenuados mediante a cessão de resseguro na modalidade catástrofe.

 Concentração de riscos
 As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais onde são 

nos valores de contribuições de previdência e contribuições de risco dos respectivos produtos.
2017

 PGBL Previdência Tradicional VGBL Total
Sudeste ...........................................
Sul ...................................................
Nordeste ..........................................

 ...................................
Norte ................................................
Total  ............................................... 283.936 27.569 790.130 1.101.635
 2016
 PGBL Previdência Tradicional VGBL Total
Sudeste ...........................................
Sul ...................................................
Nordeste ..........................................

 ...................................
Norte ................................................
Total  ............................................... 364.556 28.780 1.136.462 1.529.798

 Resultados da análise de sensibilidade 

Fator de sensibilidade Descrição do fator de sensibilidade aplicado

Sinistralidade 

Conversão em Renda contratos de anuidade.

Despesas de manutenção negócio.
 Para cada teste abaixo foram aplicados as sensibilidades descritas em seus respectivos percentuais e 

nos resultados dos testes.

Fator de sensibilidade
Impacto no resultado 

antes dos impostos
Impacto no 

patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2017

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

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

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

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

c. Risco de crédito

 
 

disciplina e controle nas análises das operações efetuadas, preservando a integridade e a independência 
dos processos.

procedimentos internos estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios 
próprios, avaliados pelas estruturas de gestão de riscos do Grupo Bradesco Seguros e do Banco 
Bradesco, e baseado em modelos internos, em fase de implementação gradual, visando à apuração, 
mensuração e cálculo do capital.

público e operações compromissadas com lastro em título publico federal como demonstrado abaixo:
Ativos Financeiros/
Rating AAA AA A BBB B

Sem 
rating Ações Total

Valor justo por meio 
do resultado 11.793.719 339.711 396.699 4.673 105.247 8.415 383.240 13.031.704
Títulos de Renda Fixa 
Privado -
Títulos de Renda Fixa 
Público - - - - - -
Títulos de Renda 
Variável - - - - - -
Disponíveis para a 
venda 395.941 - - - - - - 395.941
Títulos de Renda Fixa 
Público - - - - - -
Mantidos até o 
vencimento 601.327 - - - - - - 601.327
Títulos de Renda Fixa 
Público 601.327 - - - - - - 601.327
Total 12.790.987 339.711 396.699 4.673 105.247 8.415 383.240 14.028.972

  
Governo Federal.
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Bradesco Seguros, do Comitê Executivo de Investimentos e, mensalmente, a Reunião Interna de 
Alocação de Ativos pela Área de Gestão de Investimentos da Bradesco Seguros S.A. para as tratativas 

processos de gestão.
d. Risco de mercado

diariamente, de maneira independente.

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

 Gerenciamento do risco de mercado 

Administração.
 

como pelo Comite de Investimento do Grupo Bradesco Seguros. Posteriormente, são submetidas 
à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de Capital, observando os limites 

das linhas de negócio.

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

 Modelos de mensuração do risco de mercado

Economic 
Value Equity

 Análise de sensibilidade dos riscos de mercado
 Cenário

Fator de Risco
Índice Bovespa em pontos ....................................................

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

nestas análises, desse cenário sobre as posições seriam as seguintes:
Fatores de riscos

Índices de preços Total sem correlação Total com correlação
 .

............ taxa dos cupons de índices de preços  

e. Risco de liquidez
 

 Exposição ao risco de liquidez

 Fluxo de ativos (i) Fluxo de passivos (ii)
 .....................................................

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

...............................................
 2.197.936 824.603

de sinistros e prêmios esperados futuros), considerando a experiência de mortalidade e longevidade, 

 Gerenciamento do risco de liquidez

f. Risco Operacional
 

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

da Companhia;

negócios da Companhia;

referentes ao montante da alocação de capital; e

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

monitoramento e controle do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo;

g. Gerenciamento de capital

peculiaridades de cada empresa do grupo. Para tanto, são considerados o ambiente de negócios, a 

atuação. 

de Governança Corporativa.
h. Limitações das análises de sensibilidade 
 As análises de sensibilidade demonstram o efeito de uma mudança em uma premissa importante 

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

investimentos, mudança na alocação da carteira, entre outras medidas de proteção. 
4. Aplicações

 31/12/2017 % 31/12/2016 %
Títulos a valor justo por meio do resultado  13.031.704 92,89% 13.397.674 93,59%

Fundos de investimento especialmente 

Títulos disponíveis para venda  395.941 2,82% 318.946 2,23%
Notas do tesouro nacional

Títulos mantidos até o vencimento  601.327 4,29% 598.602 4,18%

Notas do tesouro nacional
Total 14.028.972 100,00% 14.315.222 100,00%

b. Composição das aplicações por prazo e por título
 

Em 31 de dezembro de 2017 1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de  360 dias Valor contábil/Valor justo Valor atualizado Ajuste a valor justo
Títulos a valor justo por meio do resultado .......................................... 2.207.747  539.354  282.484 10.002.119 13.031.704 11.261.878 1.769.826 
Ações.........................................................................................................  -  -  - -
Fundos de Investimento em direito creditório............................................  -  -  - -
Debêntures ................................................................................................ - 

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

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

 ....................  -  - - - 
Notas do Tesouro Nacional ....................................................................... - - 

 .......................... -  -  - - 
Títulos disponíveis para venda ..............................................................  -  - 9.700  386.241  395.941  368.864  27.077 

 ..................................................................  -  -  - 
Notas do Tesouro Nacional ....................................................................... -  - 
Títulos mantidos até o vencimento ....................................................... - - 18.686  582.641  601.327 601.327 - 
Notas do Tesouro Nacional ....................................................................... - - - 
Total .......................................................................................................... 2.207.747 539.354 310.870 10.971.001 14.028.972 12.232.069 1.796.903
Em 31 de dezembro de 2016 1 a 30 dias 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias Valor contábil/Valor justo Valor atualizado Ajuste a valor justo
Títulos a valor justo por meio do resultado ..........................................  1.687.012  75.112 1.443.668  10.191.882  13.397.674  13.256.288 141.386 
Ações.........................................................................................................  -  -  - -

 ..............................................................  -  - -
Fundos de Investimento em direito creditório............................................  -  -  - -
Debêntures ................................................................................................  -

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

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

 .....................  -  -  - -
Notas Comerciais ......................................................................................  -  -  - -
Notas do Tesouro Nacional .......................................................................  -  -

 ..........................  -  -  - -
Títulos disponíveis para venda ..............................................................  -  22.165 23.116  273.665  318.946 303.922  15.024 

 ..................................................................  -  -
Notas do Tesouro Nacional .......................................................................  -
Títulos mantidos até o vencimento .......................................................  -  -  6.120  592.482  598.602 598.602 -
Notas do Tesouro Nacional .......................................................................  -  - -
Total ..........................................................................................................  1.687.012  97.277 1.472.904  11.058.029  14.315.222  14.158.812 156.410 

c. 
 2017

 
1° de 

janeiro Aplicação Resgate Rendimento
31 de 

dezembro
Quotas de fundos de investimento 
exclusivos ........................................

 ....

Fundos de investimentos.................
Total ................................................ 14.315.222 1.759.803  (3.412.078) 1.366.025 14.028.972

 2016

 
1° de 

janeiro Aplicação Resgate Rendimento
31 de 

dezembro
Quotas de fundos de investimento 
exclusivos ........................................

 ....

Fundos de investimentos.................
Total ................................................ 13.126.550 1.543.605  (2.152.121) 1.797.188 14.315.222
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d. Hierarquia do valor justo
 

 Nível 1:
 Nível 2: Inputs

diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e
 Nível 3: inputs não 

observáveis).
Em 31 de dezembro de 2017 Nível 1 Nível 2 Total
Títulos a valor justo por meio do resultado .............. 10.300.192 2.731.512  13.031.704 
Ações............................................................................. -
Fundos de Investimento em Renda Fixa ....................... -
Debêntures .................................................................... -

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

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

 .. -
Notas do Tesouro Nacional ........................................... -

 ....... -
Títulos disponíveis para venda .................................. 395.941 - 395.941

 ...................................... -
Notas do Tesouro Nacional ........................................... -
Títulos mantidos até o vencimento (*) ....................... 659.659 - 659.659
Notas do Tesouro Nacional ........................................... 659.659 - 659.659
Total .............................................................................. 11.355.792 2.731.512 14.087.304
Em 31 de dezembro de 2016 Nível 1 Nível 2 Total
Títulos a valor justo por meio do resultado .............. 9.063.025 4.334.649 13.397.674
Ações............................................................................. -

 .................................. -
Fundos de Investimento em direito creditório................ -
Debêntures .................................................................... -

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

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

 .. -
Notas Comerciais .......................................................... -
Notas do Tesouro Nacional ........................................... -

 ....... -
Títulos disponíveis para venda .................................. 318.946 - 318.946

 ...................................... -
Notas do Tesouro Nacional ........................................... -
Títulos mantidos até o vencimento (*) ....................... 628.779 - 628.779
Notas do Tesouro Nacional ........................................... -
Total .............................................................................. 10.010.750 4.334.649 14.345.399

e. Cobertura das provisões técnicas
 

 31/12/2017 31/12/2016
...........................................................................

Total a ser coberto (A) .................................................................................. 13.508.460 13.872.139
 .........................

Total dado em cobertura (B) ........................................................................ 13.787.819 14.340.498
 ...................................................................................... 279.359 468.359

f. Desempenho e taxas médias contratadas

Fundos de investimentos 
vinculados PGBL/VGBL Compromisso

Prazo de 
Realização Quantidade

Valor de 
referência

Ajuste 
(último dia)

Futuro de Ibovespa Compra

Swap
Compra - -
Venda - -

-   

Futuro DI
Compra

-

Venda
Total ........................................................................................... 69.891 (2.137.255) (6.603)

5 Títulos e créditos a receber
 31/12/2017 31/12/2016
Taxa de administração de gestão de fundos .....................................................

 ....................................................................
Total  ................................................................................................................. 12.653 19.201

6 Créditos tributários e previdenciários
 31/12/2017 31/12/2016
Imposto de Renda ............................................................................................. -

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

Total .................................................................................................................. 14.899 28.757
Curto prazo ...................................................................................................... 12.495 11.313
Longo prazo ..................................................................................................... 2.404 17.444

7 Depósitos de terceiros
a. Composição

 31/12/2017 31/12/2016
 ..................................................................

Total .................................................................................................................. 21.471 75.843
b. Tempo de permanência

 31/12/2017 31/12/2016
 ....................................................................................................

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

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

Total .................................................................................................................. 21.471 75.843
8 Transações com partes relacionadas
 

apresentados a seguir: 

31/12/2017 31/12/2017
Ativo .............................................. 1.903.087 Despesas ................................................  (1.403)
Disponibilidades .......................... 236 Custo de aquisição/Comissão ............. (137)
Banco Bradesco S.A. (controlador 

 ............................................
Kirton Corretora de Seguros S.A 

(empresa ligada) ...................................
Aplicações (*) ............................... 1.902.851 Prestação de Serviços de Custódia..... (71)
Banco Bradesco S.A. (controlador 

 ............................................  .
Passivo .........................................  28.716 Taxa de administração de fundos ........  (1.082)

Banco Bradesco S.A. (controlador direto) 

Dividendos a pagar .....................  28.716 (empresa ligada) ...................................
Kirton Seguros S.A. (controladora 

direta) ......................................... Despesas com aluguéis ........................ (113)
 .

Total (Ativo - Passivo) ................. 1.874.371 Total (Receita - Despesa) ......................  (1.403)

 Remuneração do pessoal-chave da Administração
 

9 Obrigações a pagar
 31/12/2017 31/12/2016

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

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

Total .................................................................................................................. 33.710 15.284
Curto Prazo ...................................................................................................... 32.508 14.194
Longo Prazo ..................................................................................................... 1.202 1.090

10 Impostos e contribuições
31/12/2017 31/12/2016

Imposto de renda...............................................................................................
Contribuição social  ...........................................................................................

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

Total .................................................................................................................. 9.416 7.944
11 Provisões técnicas e custos de aquisição diferidos - seguros
a. Composição

 2017 2016

 VGBL

Vida 
em 

grupo

Aci- 
dentes 

pessoais Total VGBL

Vida 
em 

grupo

Aci- 
dentes 

pessoais Total

de Benefícios 
a Conceder 

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

de Benefícios 
Concedidos 

 .................. - - - -
Provisão de 

Resgates e 

 . - - - -
Provisão de Sinistros 

 .... - -
Provisão de 

Despesas 
Relacionadas  
(PDR) - 
Previdência ............ - - - -

Provisão de Sinistros 

Avisados (IBNR) .... - - - -
Provisão de 

Despesas 
Relacionadas 
(PDR) - Seguros .... - -

Total ......................... 8.549.153 1.637 396 8.551.186 8.620.301 2.694 1.091 8.624.086
b. Provisão de sinistros a liquidar - seguros

 2017
 1º de janeiro Constituições Pagamentos Reversões 31 de dezembro
Acidentes pessoais..
Vida em grupo .........
Total ........................ 2.897 317 (398) (984) 1.832
 2016
 1º de janeiro Constituições Pagamentos Reversões 31 de dezembro
Acidentes pessoais..
Vida em grupo .........
Prestamista.............. - - -
Total ........................ 2.217 2.143 (739) (724) 2.897

c. Provisão despesas relacionadas - seguros
 2017
 1º de janeiro Constituições Reversões 31 de dezembro
Acidentes pessoais........................ -
Vida em grupo ...............................
Total .............................................. 569 6 (392) 183

2016
 1º de janeiro Constituições Reversões 31 de dezembro
Acidentes pessoais........................
Vida em grupo ...............................
Total .............................................. 586 206 (224) 568

d. Movimentação de provisões técnicas de vida com cobertura de sobrevivência
 2017 2016

Saldo em 1º de janeiro .................................................................................... 8.620.300 7.732.631
Constituição do exercício ..................................................................................
Portabilidades aceitas (cedidas)........................................................................

...........................................................................
Pagamentos de benefícios e resgates ..............................................................
Saldo em 31 de dezembro .............................................................................. 8.549.153 8.620.300
Curto prazo ...................................................................................................... 9.279 5.730
Longo prazo ..................................................................................................... 8.539.874 8.614.570

e. Movimentação de custos de aquisição diferidos - seguros
 2017 (*) 2016
Saldo em 1º de janeiro .................................................................................... 2.430 9.467

 ...................................................................
Apropriação de despesas incorridas no exercício .............................................
Saldo em 31 de dezembro .............................................................................. - 2.430
Curto prazo ...................................................................................................... - 1.803 
Longo prazo ..................................................................................................... - 627
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12 Provisões técnicas de previdência complementar
a. Composição das provisões técnicas de previdência complementar

 2017 2016 

 PGBL
Tradi- 

cional (*) Total PGBL
Tradi- 

cional (*) Total

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

 .........................
Provisão de Despesas Relacionadas 

(PDR) ................................................
Provisão de Excedentes Financeiros 

(PEF) ................................................
Provisão de Prêmios Não Ganhos 

(PPNG) ............................................. - -
 - -

Avisados (IBNR) ............................... - -

 ............ - -
Total .................................................... 4.739.412 217.862 4.957.274 5.035.077 212.976 5.248.053

b. Movimentação das provisões técnicas de previdência
 2017 2016
Saldo em 1º de janeiro .................................................................................... 5.248.053 5.031.256
Constituição  ......................................................................................................
Portabilidades aceitas (cedidas)........................................................................

...........................................................................
Pagamentos de benefícios e resgates ..............................................................
Sinistros ocorridos mas não avisados ...............................................................
Saldo em 31 de dezembro .............................................................................. 4.957.274 5.248.053
Curto prazo ...................................................................................................... 69.201 66.332
Longo prazo ..................................................................................................... 4.888.073 5.181.721

c. Movimentação de provisões de sinistros a liquidar de previdência
 2017 2016
Saldo em 1º de janeiro .................................................................................... 6.472 5.765
Constituição .......................................................................................................

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

Pagamentos e cancelamentos ..........................................................................

Saldo em 31 de dezembro .............................................................................. 5.590  6.472
d. Movimentação de custos de aquisição diferidos - previdência complementar

 2017 (*) 2016

Saldo em 1º de janeiro .................................................................................... 3.499 5.888

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

Apropriação de despesas incorridas no exercício .............................................

Saldo em 31 de dezembro .............................................................................. - 3.499

Curto prazo ...................................................................................................... - 2.283

Longo prazo ..................................................................................................... - 1.216

 

e. Desenvolvimento de sinistros e benefícios
 

Ano do aviso do sinistro
Ano de ocorrência Até 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Montante de sinistros avisados
No ano do aviso..................................................................
Um ano após o aviso .......................................................... -
Dois anos após o aviso ...................................................... - -
Três anos após o aviso ...................................................... - - -
Quatro anos após o aviso................................................... - - - -
Cinco anos após o aviso .................................................... - - - - -
Seis anos após o aviso....................................................... - - - - - -
Sete anos após o aviso ...................................................... - - - - - - -

 ....................................................... - - - - - - - -
Nove anos após o aviso ..................................................... - - - - - - - - -

 ....................................................... - - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros em 31 de dezembro de 2017.. 136.053 35.156 16.476 9.153 7.985 6.645 3.960 4.334 2.806 3.207 389 226.164
Montante pago .................................................................. (134.229) (34.535) (16.324) (9.091) (7.909) (5.044) (3.344) (3.338) (2.319) (2.436) (173) (218.742)
Posição de sinistros em 31 de dezembro de 2017 ........ 1.824 621 152 62 76 1.601 616 996 487 771 216 7.422

f. Demonstrativo do desempenho das provisões relacionadas a sinistros/benefícios
 31/12/2017 31/12/2016

provisionadas ................................................................................................
 ................................

provisão constituída .......................................................................................
 .................... -

13 Provisões judiciais

não cabem mais recursos, ou a sua prescrição.
 i. Processos trabalhistas

considerando a efetiva perspectiva de perda destes depósitos. 

funcionários  da Companhia não têm valores relevantes.
 ii. Processos cíveis
  As ações propostas referem-se a assuntos pertinentes à atividade comercial normal desenvolvida 

pela Companhia, sendo assuntos referentes à devolução de contribuições de planos previdenciários, 

 31/12/2017 31/12/2016
 Provisões Depósitos Provisões Depósitos
Trabalhistas  ....................................................
Cíveis...............................................................
Total ................................................................ 56.818 19.220  84.708  26.744

b. Movimentação das provisões judiciais
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2017  ........................ -  84.531  177 84.708 

 . -
Pagamentos .................................................... -
Saldo em 31 de dezembro de 2017 .............. -  56.583  235 56.818 
Saldo em 1º janeiro de 2016 ......................... 14  37.646  536 38.196 

 .
Pagamentos .................................................... -
Saldo em 31 de dezembro de 2016 .............. -  84.531 177  84.708 

c. Causas judiciais avaliadas como possíveis e não provisionadas

advogados internos e externos.  

14 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

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

nos termos da legislação societária brasileira.
 A distribuição de lucros foi calculada como segue:

2017 2016
Lucro líquido do exercício ..................................................................................... 120.908 54.653
Constituição de reserva legal ...................................................................................
Base de cálculo dos dividendos ........................................................................... 114.863 51.920
Dividendos propostos ...............................................................................................
Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício................................. 25% 25%

b. Reservas de lucros

c. Ajustes com títulos e valores mobiliários

 
d. Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital
 Gestão de Capital

os acionistas.
 Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital
 

de risco (CR).

como demonstrado abaixo:
 2017
Patrimônio líquido contábil .....................................................................................................  442.224 
Ajustes associados à variação dos valores econômicos ....................................................  56.740 

 ..

PCC ............................................................................................................................................
Patrimônio líquido Ajustado (PLA) .........................................................................................  498.964 
Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior valor entre I e II) ..................................................  220.502 
Capital base - (CB) - (I) .............................................................................................................  15.000 
Capital adicional com correlação (II)  ..................................................................................  220.502 
Capital adicional de risco de subscrição ....................................................................................

 ...........................................................................................
Capital adicional de risco de mercado .......................................................................................
Capital adicional de risco operacional ........................................................................................
Efeito da correlação entre os riscos....................................................................................... (40.048) 

 ...........................................................................  278.462 
Ativos líquidos .......................................................................................................................... 1.028.020

(2) ..................................................  279.359 
(3) .....  220.838 

Índice de liquidez em relação ao CR % (4) ............................................................................... 126%

(2)

por Ativos Garantidores.
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15 Detalhamento das principais contas da demonstração de resultados
a. Ramos de atuação

Prêmio ganho  
líquido de resseguro Comercialização % Sinistralidade %

 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
 

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

Total ............................ 1.101.444 1.528.879 0,62 1,61 0,87 3,02

b. Rendas com taxa de gestão e outras taxas
 31/12/2017    31/12/2016

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

Total .................................................................................................................. 155.562 155.175
c. Sinistros ocorridos e benefícios retidos - seguros e previdência

 31/12/2017    31/12/2016
 ......................................................................................

Despesas com benefícios .................................................................................
Despesas com sinistros.....................................................................................
Variação da provisão de sinistros ocorridos e não avisados .............................
Serviços de Assistência ..................................................................................... -
Total .................................................................................................................. (9.613) (46.188)

d. Despesas de custo de aquisição - seguros e previdência
 31/12/2017    31/12/2016
Comissões .........................................................................................................

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

Total .................................................................................................................. (6.826) (26.787)

e. Outras receitas e (despesas) operacionais - seguros e previdência
 31/12/2017    31/12/2016

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

Total .................................................................................................................. (416) (2.128)
f. Despesas administrativas

 31/12/2017 31/12/2016
 ...........................................................................................

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

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

Programa de alimentação ao trabalhador ......................................................
Despesas com vale transporte .......................................................................

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

Serviços de terceiros .........................................................................................
 ............................................................................

Donativos e contribuições .................................................................................
Publicações .......................................................................................................
Publicidade e propaganda ................................................................................. -  

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

Total .................................................................................................................. (5. 353) (77.836)

a ser reconhecidas individualmente nas Companhias .

Seguros.
g. Despesas com tributos

 31/12/2017    31/12/2016
PIS .....................................................................................................................

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

ISS .....................................................................................................................
 ................................................................................................................

Total .................................................................................................................. (15.467) (18.256)

31/12/2017    31/12/2016
Fundos de investimentos...................................................................................

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

 ................................................................................................................
Subtotal ............................................................................................................ 1.355.789 1.788.815

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

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

Com títulos de renda variável ............................................................................ -  
 ........................................................

Taxa de administração de fundos ......................................................................
 ................................................................................................................

Subtotal ............................................................................................................ (1.295.616) (1.752.697)
Total .................................................................................................................. 60.173 36.118

i. Imposto de renda e contribuição social
 i.  Encargos devidos sobre as operações do exercício

 31/12/2017 31/12/2016
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (após 

participações no lucro) ................................................................................ 213.455 102.453
Imposto de renda e contribuição social  ....................................................... (96.054) (46.104)
Exclusões/(adições) permanentes................................................................. (260) (682)
Contribuições e doações ...................................................................................

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

Outros ajustes ................................................................................................. 3.767 (1.014)
 ...........................................

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

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

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

Imposto de renda e contribuição social devidos sobre o resultado do 
exercício ........................................................................................................ (92.547) (47.800)

Alíquota efetiva ................................................................................................ 43,4% 46,7%

 Composição da conta de despesa com imposto de renda e contribuição social
 31/12/2017 31/12/2016
Impostos correntes   
Imposto de renda e contribuição social devidos...............................................
Impostos diferidos   

....................
Total ................................................................................................................. (92.547) (47.800)

 ii. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos

 
Saldos em 
31/12/2016

Constituição/ 
(realização)

Saldos em 
31/12/2017

Imposto de renda e contribuição social diferido ativo    
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis .................

............................
Provisão para honorários advocatícios .................................

 ....................................................................................
Total dos créditos tributários ativos - sobre diferenças 

temporárias ....................................................................... 35.478 (9.826) 25.652
Imposto de renda e contribuição social diferido passivo    

venda  .................................................................................
Total dos créditos tributários passivos ............................. (6.761) (4.070) (10.831)
Créditos tributários líquidos .............................................. 28.717 (13.896) 14.821

 
Saldos em 
01/01/2016

Constituição/ 
(realização)

Saldos em 
31/12/2016

Imposto de renda e contribuição social diferido ativo    
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis .................

............................
Provisão para honorários advocatícios .................................

 ....................................................................................
Total dos créditos tributários ativos - sobre diferenças 

temporárias ....................................................................... 17.496 17.982 35.478

venda .................................................................................. -
Total dos créditos tributários ativos .................................. 28.635 6.843 35.478
Imposto de renda e contribuição social diferido passivo    

venda ..................................................................................
Total dos créditos tributários passivos ............................. (676) (6.085) (6.761)
Créditos tributários líquidos .............................................. 27.959 758 28.717

 iii.  Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias
Ano Imposto de renda Contribuição social Total

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

.................................................
2020.................................................

................................................ ‘
2022 em diante ................................
Total ................................................ 14.613 11.039 25.652

16 Outras informações
a. Plano de aposentadoria complementar
 A Companhia foi patrocinadora de um plano de aposentadoria complementar para os seus funcionários, na 

b. Relatório de Comitê de Auditoria
 

Ressalta-se que, até 30 de junho de 2016, o HSBC Latin America Holdings (UK) limited era acionista controlador do HSBC Bank e de suas controladas, sendo responsável por todos os atos e informações, antes do 
fechamento da venda das ações de emissão do HSBC Brasil para seus atuais controladores, 1º de julho de 2016. Os atuais controladores e novos administradores da Companhia, foram nomeados em 1º de julho de 
2016, após renúncia dos antigos diretores.

(2) Na Assembleia Geral Extraordinária de 22 de janeiro de 2018, foi registrado o pedido de renúncia do diretor Eugenio Liberatori Velasques, bem como a designação de suas atividades entre os demais diretores da 
Companhia perante a SUSEP.

Diretoria1

Alexandre Nogueira da Silva
Diretor

Claudio Frota Leão Feitosa
Diretor

Eugênio Liberatori Velasques2

Diretor
Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa

Diretor

Jorge Pohlmann Nasser
Diretor-Geral

Curt Cortese Zimmermann
Diretor-Gerente

Ivan Luiz Gontijo Júnior
Diretor-Gerente

Jair de Almeida Lacerda Júnior
Diretor-Gerente

Marco Antonio Messere Gonçalves
Diretor-Gerente

Bernardo Ferreira Castello

Eduardo Duarte da Silva
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PARECER DOS ATUÁRIOS INDEPENDENTES

Parecer dos atuários independentes
Aos Administradores e Acionistas da
Kirton Vida e Previdência S.A.

Responsabilidade da Administração 

demonstrações contábeis e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade 

independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos atuários independentes

registrados nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores 

demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de 

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência 

contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 

por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes para 

contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 

a efetividade desses controles internos da Kirton Vida e Previdência S.A.

auditoria atuarial.
Opinião

e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 

Outros assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção 

exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes.

 

Anexo I
Kirton Vida e Previdência S.A.

(Em milhares de Reais)

1. Provisões Técnicas e ativos de resseguro 31/12/2017
 .........................................................................................................

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

Total de ativos de resseguro.........................................................................................................

2. Demonstrativo dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas auditadas 31/12/2017

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

Valores redutores (b) .................................................................................................................... -

Total a ser coberto (a-b) ...............................................................................................................

3. Demonstrativo do Capital Mínimo 31/12/2017
Capital Base (a) ............................................................................................................................

Capital de Risco (CR) (b) .............................................................................................................

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

4. Demonstrativo da Solvência 31/12/2017
..........................................................................................

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

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

Ativos Garantidores (d).................................................................................................................

Total a ser Coberto (e) ..................................................................................................................

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

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

Capital de Risco (CR) (h) .............................................................................................................

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

5. Demonstrativo dos limites de retenção (Ramos SUSEP) 31/12/2017

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas da
Kirton Vida e Previdência S.A.
São Paulo - SP
Opinião

informações elucidativas.

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

Base para opinião

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

Ênfase – Reorganização Societária

não está ressalvada em relação a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 

demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 

respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis

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

necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não 

alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 

as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 

contábeis.

respectivas divulgações feitas pela Administração.

podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

Erika Carvalho Ramos

(atual denominação da HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.)
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