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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Recíproca Assistência, entidade aberta de
previdência complementar sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o numero 34.115.683/0001-
44, com sede à Rua da Quitanda n", 30 - 13° Andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ apresenta aos
órgãos competentes e aos participantes dos seus planos previdenciais as demonstrações
financeiras do semestre findo em 30 de Junho de 2015, e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
correspondentes ao semestre findo nessa data, elaborados sob a responsabilidade da
administração da entidade, devidamente acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

ossa política de reinvestimento de superávits é de incrementar os ativos garantidores das
provisões técnicas da entidade, que montam a R$ 6.979.947 em 30 de Junho de 2015.
Comparando-se ao montante apurado em 30 de Junho de 2014, que foi de R$ 8.557.454,
verificou-se um decréscimo de R$ 1.577.507 em relação a estes dois períodos em virtude de
ajustes prescricionais e reversões obrigatórias de algumas provisões técnicas no decorrer do
exercício de 2014.

Os superávits apurados em 30 de Junho de 2015, no valor de R$ 1.157.369 e em 30 de Junho de
2014 no valor de R$ 2.162.454 deveu-se à nossa política de contenção de gastos administrativos
e, principalmente, aos ajustes implementados pela Resolução CNSP n°. 281, de 30 de janeiro de
2013 e Circular SUSEP n", 462 de 31 de janeiro de 2013 que regulam a constituição e a reversão
das provisões técnicas e que vigoraram até 31 de dezembro de 2014.

Com vistas à modernização de nossos planos previdenciais, informamos que no processo de
migração para o REP (Registro Eletrônico de Produtos), instituído pela SUSEP a partir de 2014,
não incluímos os produtos que estavam sendo comercializados até 31 de julho do mesmo
exercício, tornando-os assim bloqueados. Em seus lugares, optamos por criar novos produtos
mais adequados às necessidades do mercado de previdência complementar.

Sem mais, submetemos à apreciação de V.Sas. as referidas demonstra\ões financeiras.

Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2015.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
Aos 
Diretores da 
RECIPROCA ASSISTÊNCIA 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Recíproca Assistência, que compreendem o balanço patrimonial 
em 30 de junho de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A administração da entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar 
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação 
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Recíproca Assistência em 30 de junho de 2015, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. 
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Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes ao semestre e exercício anteriores 
 
As demonstrações contábeis do semestre findo em 30 de junho de 2014 e do exercício findo em 31 de dezembro de 
2014, que estão sendo apresentadas para fins comparativos, foram por nós auditadas e os respectivos pareceres foram 
emitidos sem ressalvas em 31 de julho de 2014 e 20 de fevereiro de 2015, respectivamente. 
 
 

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2015. 
  

Auditasse Auditores Independentes 
CRC- RJ nº 237/O-0 

  
 
 

Jorge Domingues 
Contador CRC-RJ nº 020.628-6 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Balanço Patrimonial 

(Em reais) 
 
 

 30/06/2015  31/12/2014 

ATIVO    
Circulante        

Disponibilidades        
Caixa e bancos   66.927    386.507  

  66.927    386.507  
        
Aplicações (nota 5)  24.745.628    22.957.593  
        
Créditos das operações de previdência        

Consignações a receber  1.425.929    1.230.101  
   Redução ao valor recuperável ( 138.442 )  ( 116.913 ) 
  1.287.487    1.113.188  
Títulos e créditos a receber (nota 6)        

Assistência financeira a participantes  239.894    269.799  
Títulos e créditos a receber  33.617    33.269  
Outros créditos  125.755    45.761  

  399.266    348.829  
Despesas antecipadas   76.016    12.595  

Total do ativo circulante  26.575.324    24.818.712  
Não circulante        

Realizável a longo prazo        
  Aplicações (nota 5)  5.555.103    4.889.189  
  Títulos e créditos a receber (nota 6)        
     Depósitos judiciais e fiscais (nota 11)  99.679    272.629  

       Assistência financeira a participantes  232.366    207.409  
  332.045    480.038  

  5.887.148    5.369.227  
Investimentos (nota 7)        

  Imóveis destinados à renda  4.127.366    3.893.153  
Imobilizado (nota 7)        

  Imóveis de uso próprio  665.135    677.433  
  Bens móveis e outros  91.526    68.839  

  756.661    746.272  
       Total do ativo não circulante  10.771.175    10.008.652  

TOTAL DO ATIVO  37.346.499    34.827.364  
 
 
 
 

  
  

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Balanço Patrimonial 

(Em reais) 
 
 

 30/06/2015  31/12/2014 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO        
 Circulante        

Contas a pagar        
Obrigações a pagar - fornecedores  170.324    8.368  
Impostos e encargos sociais a recolher  62.551    60.027  
Encargos trabalhistas  138.131    83.668  
Impostos a recolher (nota 12)  669.728    641.911  
Outras contas (nota 8)  1.760.921    1.556.865  
  2.801.655    2.350.839  

 Provisões técnicas (nota 9)        
Planos bloqueados  1.735.786    506.141  
Planos não bloqueados      1.097.534  

  1.735.786    1.603.675  
Total do passivo circulante  4.537.441    3.954.514  

 Não circulante        
Contas a pagar        

Contas a pagar  5.359    5.172  
  5.359    5.172  

Provisões técnicas (nota 9)        
  Planos bloqueados  5.244.161    6.638  
  Planos não bloqueados      5.174.619  

  5.244.161    5.181.257  
        
Provisão para contingências (nota 12)  1.199.834    1.150.000  

      Total do passivo não circulante  6.449.354    6.336.429  
 Patrimônio líquido        

Reservas patrimoniais  1.724.645    1.724.645  
     Reservas de reavaliação de imóveis  4.226.445    4.370.709  

Ajustes com títulos e valores mobiliários  4.994.154    4.328.240  
Reservas de retenção de superávits  1.486.570    1.486.570  
Superávits acumulados  13.927.890    12.626.257  

Total do patrimônio líquido  26.359.704    24.536.421  
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  37.346.499    34.827.364  

 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Demonstração do Resultado 

(Em reais) 
 
 

 Semestres findos em 
 30/06/2015  30/06/2014 

Receitas de contribuições e prêmios        
Rendas de contribuições retidas - planos de renda  24.658    34.011  
Variação da provisão de benefícios a conceder  87.066   ( 29.758 ) 
  111.724    4.253  
        

Variação de outras provisões técnicas ( 63.411 )   45.432  
        
Benefícios retidos ( 1.615.998 )  ( 1.269.438 ) 
        
Receita com cobertura de riscos        

Contribuições para cobertura de riscos  4.811.029    4.285.531  
Variação das provisões técnicas de prêmios ( 2.374 )   522.953  
  4.808.655    4.808.484  
        

Sinistros ocorridos  ( 14.813 )  ( 129.797 ) 
        

Custos de aquisição (nota 10) ( 154.304 )  ( 150.140 ) 
        
Outras despesas operacionais ( 21.529 )  ( 4.143 ) 
        
Despesas administrativas (nota 10) ( 2.652.128 )  ( 1.808.670 ) 
        
Despesas com tributos (nota 10) ( 120.148 )  ( 101.165 ) 
        
Resultado financeiro (nota 10)  860.703    621.952  

        
Resultado patrimonial (nota 10)  18.618    145.686  
Superávit do semestre   1.157.369    2.162.454  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 

Demonstração de Resultado Abrangente 
(Em reais) 

 
 
 
 

 Semestres findos em 
 30/06/2015  30/06/2014 
Superávit líquido do semestre  1.157.369    2.162.454  
Outros componentes do resultado abrangente:        
      Realização da reserva de reavaliação ( 144.264 )  ( 112.991 ) 
      Ajuste com títulos e valores mobiliários  665.914   ( 357.510 ) 
Outros componentes do resultado abrangente  521.650   ( 470.501 ) 

Total do resultado abrangente do semestre  1.679.019    1.691.953  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

(Em reais) 
 
 
 
 

Descrição 
Reservas 

patrimoniais 

Reservas de 
reavaliação 
de imóveis 

Ajustes com 
títulos e valores 

mobiliários 

Reserva de 
retenção de 
superávits 

Superávits 
acumulados Total 

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2013  1.724.645   4.598.085   4.861.076   1.907.786   8.411.853   21.503.445  

Realização da reserva de reavaliação    ( 227.376 )        227.376     

Desvalorização de títulos mobiliários       ( 532.836 )       ( 532.836 ) 

Reversão de reserva          ( 421.216 )  421.216     

Superávit do exercício              3.565.812   3.565.812  

Patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2014  1.724.645   4.370.709   4.328.240   1.486.570   12.626.257   24.536.421  

Realização da reserva de reavaliação    ( 144.264 )        144.264     

Valorização de títulos mobiliários        665.914         665.914  

Superávit do semestre              1.157.369   1.157.369  

Patrimônio líquido em 30 de junho de 2015  1.724.645   4.226.445   4.994.154   1.486.570   13.927.890   26.359.704  
 
 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Demonstração dos Fluxos de Caixa 

(Método Direto) 
(Em reais) 

 
 
 
 

 Semestres findos em 
 30/06/2015  30/06/2014 

 Atividades operacionais        
      Recebimentos de contribuições de previdência  4.755.349    4.230.184  
      Outros recebimentos operacionais  274.989    240.986  
      Pagamentos de benefícios, resgates e comissões ( 1.836.521 )  ( 1.745.973 ) 
      Pagamentos de despesas e obrigações ( 2.562.195 )  ( 1.952.328 ) 
      Outros pagamentos operacionais (taxa filantrópica) ( 133.736 )  ( 64.188 ) 
      Recebimentos de juros e dividendos  94.742    142.638  
      Recebimento de aluguéis  56.450    76.091  
      Concessão de empréstimos ( 93.010 )  ( 135.724 ) 
      Recebimentos de empréstimos  351.593    617.825  
  Caixa gerado pelas operações  907.661    1.409.511  

        
Impostos e contribuições pagos ( 396.128 )  ( 330.825 ) 
Investimentos financeiros:        

Aplicações ( 2.138.400 )  ( 1.040.000 ) 
Vendas e resgates  1.709.760      
 ( 428.640 )  ( 1.040.000 ) 

  Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (nota 4)  82.893    38.686  
          

 Atividades de investimento        
Pagamento pela compra de imobilizado ( 36.127 )  ( 7.675 ) 
Pagamento de benfeitorias em imóveis de renda ( 366.346 )  ( 29.519 ) 

  Caixa líquido consumido nas atividades de investimento ( 402.473 )  ( 37.194 ) 
        
 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa ( 319.580 )   1.492  
 Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre  386.507    23.785  
 Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre  66.927    25.277  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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RECÍPROCA ASSISTÊNCIA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis  

Semestres findos em 30 de junho de 2015 e de 2014 
 
 
 NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 

a) Objetivo social: 
 

A Recíproca Assistência é uma entidade aberta de previdência complementar, sem fins lucrativos, 
com sede na Rua da Quitanda nº 30 – 13º andar - Rio de Janeiro - RJ, que tem como objetivo operar 
em planos de previdência nas modalidades de pecúlio e renda em todo o território nacional. 

 
b) Critério de gerenciamento de riscos: 
 

A gestão de riscos é adotada pela entidade segundo normas aprovadas pela diretoria executiva, 
consubstanciadas nos manuais de controles internos elaborados para cada finalidade, no constante 
desafio de manter a solidez dos planos de benefícios, dos fluxos de caixa, gestão, pessoas e sistemas 
informatizados. Os principais riscos são classificados a seguir: 

 
• Risco de mercado - Visando minimizar os riscos de suas aplicações financeiras, a entidade aplica 

seus recursos em ativos de renda fixa, adquirindo títulos emitidos por instituições de reconhecida 
solidez no mercado. Mantém, ainda, aplicações em títulos públicos, que estão entre os 
investimentos considerados de menor risco, sendo a capacidade financeira da entidade 
caracterizada pela disponibilidade de provisões técnicas e exigíveis em prazo igual ou superior 
às datas de vencimento dos títulos que integram sua carteira. 

 
• Risco de crédito - A entidade adota os seguintes critérios: os ativos devem ser adquiridos apenas 

de instituições classificadas como baixo ou médio risco de crédito, no curto e longo prazos, 
conforme avaliação mínima efetuada por agência de classificação de risco, observando 
limitações para ativos aplicados nessas instituições. Os limites de inadimplência da carteira de 
empréstimos de assistência financeira a participantes são permanentemente monitorados. 

 
• Risco de subscrição – Possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas 

associadas diretamente ou indiretamente, às bases técnicas utilizadas para cálculo de 
contribuições e provisões técnicas.  

 
• Risco de liquidez - A fim de honrar os compromissos financeiros (despesas gerais e pagamento 

de benefícios), a entidade procura aplicar seus recursos em títulos de liquidez imediata, evitando 
perda financeira no caso de eventual antecipação de resgates. 

 
• Risco operacional - Com o intuito de evitar falhas nos processos administrativos, operacionais e 

tecnológicos, a entidade mantém constantemente atualizados os manuais de controles internos, 
submetendo-os sempre à auditoria interna para revisão. Os ajustes que se fizerem necessários são 
prontamente efetuados, para o bom andamento das rotinas.  

 
NOTA 2 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As demonstrações contábeis da Recíproca Assistência são de responsabilidade da sua administração e 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação 
societária, as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, regulamentadas por instruções 
da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e os pronunciamentos, as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, quando referendados pela 
SUSEP e estão sendo apresentadas comparativamente com as demonstrações contábeis relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2014, com exceção das demonstrações  do resultado, do resultado 
abrangente e dos fluxos de caixa, que estão sendo comparadas  com aquelas relativas ao semestre findo 
em 30 de junho de 2014. 
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NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade são as seguintes: 
 

a) Os títulos de renda fixa, classificados na categoria “títulos disponíveis para venda”, estão 
demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do 
semestre. Os investimentos em ações, classificados na categoria “títulos disponíveis para venda”, 
apresentados sob a rubrica "títulos de renda variável" no ativo não circulante - realizável a longo 
prazo, estão avaliados a valor de mercado, sendo as variações registradas em conta específica do 
patrimônio líquido. 

 
b) As provisões técnicas são apuradas mediante a aplicação de fórmulas matemáticas, calculadas por 

atuário independente e consubstanciadas em notas técnicas aprovadas pela SUSEP, sobre os planos 
em vigor. As tábuas biométricas utilizadas são a “CSO - 58” para os planos de pecúlio e a “AT - 
49” para os planos de renda. 

 
A Resolução CNSP nº 281 de 30 de janeiro de 2013, do Conselho Nacional de Seguros Privados e 
a Circular SUSEP nº 462 de 31 de janeiro de 2013, da Superintendência de Seguros Privados 
promoveram alterações na nomenclatura e exclusão de algumas provisões técnicas. Os saldos 
existentes nas contas das provisões técnicas excluídas, segundo aqueles normativos, deveriam ser 
transferidos para a conta “outras provisões técnicas” até 31 de dezembro de 2014 e revertidos ao 
resultado até dezembro de 2014. A Recíproca Assistência passou a adotar esses novos critérios a 
partir de março de 2013. Conforme demonstrado na nota explicativa nº 9, foram apropriados ao 
resultado dos semestres findos em 30 de junho de 2014 e 31 de dezembro de 2014, mediante 
reversão do saldo restante na conta “outras provisões técnicas”, os montantes de R$ 592.855 e      
R$ 494.045, respectivamente. 

                                    
c) O resultado do semestre foi apurado segundo o regime de competência. Os ativos e passivos 

circulantes estão demonstrados aos valores de realização e ou de exigibilidade, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e encargos correspondentes. Os valores realizáveis ou exigíveis no 
exercício subsequente estão classificados como ativos e passivos circulantes. 

 
NOTA 4 -  CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO E O CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 

 Em reais 
 Semestres findos em 
 30/06/2015  30/06/2014 
Superávit do semestre  1.157.369    2.162.454  
  Depreciação  157.871    124.720  
Resultado ajustado  1.315.240    2.287.174  
Variação de ativos e passivos:        
  Aumento das aplicações ( 2.453.949 )  ( 1.664.571 ) 
  Aumento dos créditos das operações ( 174.299 )  ( 150.426 ) 
  Redução de títulos e créditos a receber  147.295    182.903  
  Aumento das despesas antecipadas ( 113.160 )  ( 16.501 ) 
  Aumento de contas a pagar  451.003    292.951  
  Aumento (redução) das provisões técnicas  195.015   ( 535.334 ) 
  Aumento da provisão para contingências  49.834      
  Aumento (redução) da reserva de ajustes de títulos e         
  valores mobiliários  665.914   ( 357.510 ) 
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais      82.893    38.686  
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NOTA 5 - APLICAÇÕES 
 

As aplicações têm a seguinte composição: 
 

 Em reais 
 30 de junho de 2015  
 Custo de aquisição  Valor de mercado 
ATIVO CIRCULANTE        

Títulos de renda fixa (disponível para venda)        
Públicos:        
905 LFT - Venc.: 01/03/2018  5.184.698    6.238.158  
Redução ao valor recuperável      ( 44.859 ) 
      6.193.299  
        

Privados:        
RDB – vencível em 30/07/2015 - 100% CDI  373.000    486.780  
CDB – vencível em 05/08/2015 -  98%  CDI  500.000    786.826  
CDB – vencível em 25/09/2015 -100%  CDI  1.480.000    1.775.002  
CDB – vencível em 09/03/2016 -   98% CDI  1.069.000    1.582.952  
CDB – vencível em 05/05/2016 - 100% CDI  450.000    557.261  
CDB – vencível em 23/06/2016 -   99% CDI  264.000    379.988  
CDB – vencível em 25/11/2016 -100%  CDI  117.000    161.249  
CDB – vencível em 05/01/2017 -   92% CDI  330.000    347.639  
CDB – vencível em 29/05/2017 -  93%  CDI  1.230.000    1.242.733  
CDB – vencível em 28/08/2017 - 100% CDI  1.150.000    1.270.588  
Fundos de investimentos financeiros - exclusivos      9.438.430  
Fundos de investimentos financeiros - não exclusivos      75.541  
Outras aplicações - depósitos em poupança vinculada      6.038  
Títulos de capitalização      441.302  
      18.552.329  
      24.745.628  

ATIVO NÃO CIRCULANTE        
   Títulos de renda variável (disponível para venda)        

  Ações de companhias de capital aberto  630.381    5.555.103  
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 Em reais 
 31 de dezembro de 2014  
 Custo de aquisição  Valor de mercado 
ATIVO CIRCULANTE        

Títulos de renda fixa (disponível para venda)        
Públicos:        
905 LFT - Venc.: 01/03/2018  5.184.698    5.894.340  
Redução ao valor recuperável      ( 50.307 ) 
      5.844.033  
        

Privados:        
CDB – vencível em 27/05/2015 - 98% CDI  775.000    1.174.133  
CDB – vencível em 30/07/2015 - 100% CDI  373.000    459.331  
CDB – vencível em 05/08/2015 - 98%  CDI  500.000    743.652  
CDB – vencível em 25/09/2015 - 100% CDI  1.480.000    1.675.776  
CDB – vencível em 09/03/2016 - 98% CDI  1.069.000    1.496.202  
CDB – vencível em 05/05/2016 - 100% CDI  450.000    525.837  
CDB – vencível em 23/06/2016 - 99%  CDI  264.000    358.956  
CDB – vencível em 25/11/2016 - 100% CDI  117.000    152.244  
CDB – vencível em 28/08/2017 - 100%  CDI  1.150.000    1.195.501  
Fundos de investimentos financeiros - exclusivos      8.823.007  
Fundos de investimentos financeiros – não exclusivos      71.551  
Outras aplicações - depósitos em poupança vinculada      5.875  
Títulos de capitalização      431.495  
      17.113.560  
      22.957.593  

ATIVO NÃO CIRCULANTE        
   Títulos de renda variável (disponível para venda)        

  Ações de companhias de capital aberto  630.381    4.889.189  
 
NOTA 6 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

 
 Em reais 
 30/06/2015  31/12/2014 
ATIVO CIRCULANTE        
Assistência financeira a participantes        

Empréstimos a participantes  296.371    384.207  
Redução ao valor recuperável ( 56.477 )  ( 52.754 ) 
  239.894    331.453  

Títulos e créditos a receber        
Aluguéis  33.617    15.366  

  33.617    15.366  
Outros créditos        

Adiantamentos a funcionários (férias e 13º salário)  62.756    68.936  
Adiantamentos administrativos diversos  62.999    11.100  
  125.755    80.036  
  399.266    426.855  

ATIVO NÃO CIRCULANTE        
Títulos e créditos a receber        
   Assistência financeira a participantes        

   Empréstimos a participantes  287.071    589.056  
      Redução ao valor recuperável ( 54.705 )  ( 49.576 ) 

  232.366    539.480  
Depósitos judiciais e fiscais  99.679    264.608  

  332.045    804.088  
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NOTA 7 - INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO 
 

Demonstrados ao custo de aquisição, exceto quanto aos imóveis, que são demonstrados ao valor de 
reavaliação efetuada em dezembro de 2005. Os investimentos referem-se aos imóveis destinados à renda. 
 
A depreciação é calculada segundo o método linear com base nas taxas anuais a seguir mencionadas: 
edificações 4%, móveis, máquinas, utensílios 10%, veículos e equipamentos de processamento de dados 
20% e que tomam como base a vida útil-econômica dos bens. 
 
 Em reais 
 30/06/2015  31/12/2014 
Investimentos        

Imóveis destinados à renda  6.113.270    5.746.925  
Depreciação acumulada ( 1.985.904 )  ( 1.853.772 ) 
  4.127.366    3.893.153  

Imobilizado        
Imóveis de uso  899.450    899.450  
Bens móveis  564.458    564.458  
Outras imobilizações  555.220    570.173  
Depreciação imobiliária ( 234.315 )  ( 222.017 ) 
Depreciação de bens móveis e de outras imobilizações ( 1.028.152 )  ( 1.065.792 ) 
  756.661    746.272  

 
NOTA 8 – OUTRAS CONTAS A PAGAR (TAXA FILANTRÓPICA) 

 
Mensalmente, segrega-se aproximadamente 9% das receitas de planos de pecúlio e credita-se à provisão 
de taxa filantrópica. Esta provisão é corrigida mensalmente, sendo o valor da correção debitado às 
receitas de aplicações financeiras e destina-se a atender a futuras “doações” a instituições beneficentes e 
outras atividades filantrópicas, previamente autorizadas pela SUSEP. 
 
A conta é debitada mensalmente pelos pagamentos das contribuições para cobrir os “déficits” 
operacionais reportados pela Morada Zélio Coutinho, conforme autorização da SUSEP nº 001-9385/81. O 
saldo da provisão é demonstrado no passivo circulante e apresentou a seguinte movimentação: 
 
 Em reais 
 30/06/2015  31/12/2014 

Saldo no início do período  1.556.865    1.053.968  
Constituição de provisão  
(Diminuída das receitas de planos de pecúlio)  279.630    500.939  
Atualização monetária  
(diminuída das receitas de investimentos)  58.162    85.018  
Aplicação em atividades filantrópicas ( 53.335 )  ( 2.060 ) 
Contribuições para cobrir o “déficit” da Morada Zélio 

Coutinho ( 80.401 )  ( 81.000 ) 
Saldo no final do período  1.760.921    1.556.865  
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NOTA 9 - PROVISÕES TÉCNICAS 
 

a) Composição das provisões técnicas: 
 

 Em reais 
 30/06/2015  31/12/2014 

 No passivo circulante        
Provisões técnicas        

 Planos bloqueados        
  Provisão de sinistros a regularizar  892.672    133.878  
  Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados  815.409    372.263  
  Provisão para resgates  27.705      
  1.735.786    506.141  

 Planos não bloqueados        
  Provisão de sinistros a regularizar      638.465  
  Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados      428.333  
  Provisão para resgates      30.736  

      1.097.534  
  1.735.786    1.603.675  
 No passivo não circulante        

   Provisões técnicas         
   Planos bloqueados        

              Provisão de prêmios não ganhos  21.989    6.638  
              Provisão matemática de benefícios a conceder  2.637.130      

    Provisão matemática de benefícios concedidos  2.567.809      
    Provisão para despesas relacionadas  17.233      

  5.244.161    6.638  
   Planos não bloqueados        

              Provisão de prêmios não ganhos      12.977  
              Provisão matemática de benefícios a conceder      2.509.986  

    Provisão matemática de benefícios concedidos      2.635.697  
    Provisão para despesas relacionadas      15.959  
      5.174.619  

  5.244.161    5.181.257  
Total das provisões técnicas  6.979.947    6.784.932  

 
No semestre findo em 30 de junho de 2015, as provisões técnicas que antes estavam demonstradas 
como “planos não bloqueados” foram  reclassificadas para o  grupo “ planos bloqueados”,  ao qual 
efetivamente pertencem. 
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b) Movimentação das provisões técnicas: 

 
 

 Em reais 
  PPNG   PSL   OPT   PMBAC   PMBC   IBNR   PVR   PDR   TOTAL  

Saldo em 31 de dezembro de 2013  17.144   1.987.542   1.086.900   2.512.819   2.772.996   666.054   35.482   13.851   9.092.788  
Constituições (reversões)  2.414     ( 592.855 ) ( 60.460 ) ( 196.270 )     62.000  ( 39 ) ( 787.624 ) 
Ajuste de estimativa de sinistros                 129.796         129.796  
Aviso de sinistro     1.521.047                     1.521.047  
Pagamento de benefícios    ( 1.666.602 )                   ( 1.666.602 ) 
Atualização monetária     44.943      144.602   154.429      1.032      345.006  
Resgates                   ( 79.371 )    ( 79.371 ) 
Saldo em 30 de junho de 2014  19.558   1.886.930   494.045   2.596.961   2.731.155   795.850   19.143   13.812   8.557.454  
Constituições (reversões)  57   489.662  ( 494.045 ) ( 192.000 ) ( 1.147.205 )     90.980   2.147  ( 1.250.404 ) 
Ajuste de estimativa de sinistros                 4.746         4.746  
Aviso de sinistro     1.169.742                     1.169.742  
Pagamento de benefícios    ( 1.858.148 )                   ( 1.858.148 ) 
Atualização monetária     25.186      105.025   110.718      746      241.675  
Resgates                   ( 80.133 )    ( 80.133 ) 
Ajustes prescricionais    ( 941.029 )        941.029              
Saldo em 31 de dezembro de 2014  19.615   772.343      2.509.986   2.635.697   800.596   30.736   15.959   6.784.932  
Constituições (reversões)  2.374        ( 59.512 ) ( 257.308 )     82.971   1.274  ( 230.201 ) 
Ajuste de estimativa de sinistros                 14.813         14.813  
Aviso de sinistro     1.824.918                     1.824.918  
Pagamento de benefícios    ( 1.749.322 )                   ( 1.749.322 ) 
Atualização monetária     44.733      186.656   189.420      1.197      422.006  
Resgates                   ( 87.199 )    ( 87.199 ) 
Saldo em 30 de junho de 2015  21.989   892.672      2.637.130   2.567.809   815.409   27.705   17.233   6.979.947  

 
PPNG    -  Provisão de prêmios não ganhos 
PSL        -  Provisão de sinistros a regularizar 
OPT        - Outras provisões técnicas 
PMBAC -  Provisão matemática de benefícios a conceder 
PMBC    -  Provisão matemática de benefícios concedidos 
IBNR      -  Provisão de sinistros ocorridos e não avisados 
PVR        -  Provisão para valores a regularizar (resgates) 
PDR        -  Provisão para despesas relacionadas 
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c) Ativos garantidores de provisões técnicas: 
 

As provisões técnicas constituídas, em 30 de junho de 2015, totalizam R$ 6.979.947 (R$ 6.784.932 
em 31 de dezembro de 2014) e como garantia, encontram-se vinculadas à SUSEP os seguintes bens e 
valores: 
 
 Em reais 
 30/06/2015  31/12/2014 
Títulos da dívida pública  1.866.047    1.963.645  
Ações de companhias abertas (valor de mercado)  555.500    678.493  
Imóveis de uso (líquido de depreciação)  558.400    542.794  
Fundos de investimentos financeiros - exclusivos  2.000.000    1.800.000  
Certificados de depósito bancário  2.000.000    1.800.000  
  6.979.947    6.784.932  

 
d) Teste de adequação de passivos - TAP: 

 
Foram avaliadas por atuário independente, na data-base de 30 de junho de 2015, as obrigações 
decorrentes dos contratos de previdência complementar aberta, em cumprimento ao disposto na 
Circular SUSEP nº 517, de 30 de junho de 2015. O teste de adequação de passivos foi realizado com 
prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos estatísticos e atuariais relevantes, 
aplicáveis e adequados, baseados em dados e informações atualizados, indicando que a entidade não 
tem, pelas suas operações de previdência - planos de pecúlio e renda, necessidade de constituição 
suplementar de provisões.  
 

e) Análise de sensibilidade: 
 

A análise de sensibilidade prevista no inciso XI, do artigo 43, do anexo I, da Circular SUSEP  
nº 464, de 01 de março de 2013 determina que se faça um recálculo das operações considerando 
outros cenários com alterações das seguintes variáveis: 1) índice de conversibilidade; 2) taxas de 
juros; 3) mortalidade (frequência e severidade); 4) inflação; e 5) excedente financeiro. Como pode ser 
verificado, inclusive no teste de adequação do passivo, a entidade tem como principal risco a 
mortalidade dos seus associados, pois os planos operados são de pecúlio por morte. Sendo assim, 
dentre as variáveis acima elencadas, devido à natureza das operações da entidade, nenhuma alteração 
destas, visando buscar cenários menos favoráveis, impactam nos resultados finais. 
 
 

NOTA 10 -  DETALHAMENTO DE CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
CONSIDERADAS RELEVANTES 

 
 Em reais 
 Semestres findos em  
 30/06/2015  30/06/2014 
Despesas de custos de aquisição        

Despesas de corretagem      -  
Despesas com serviços técnicos  81.220    77.113  
Despesas de cobrança  72.478    72.280  
Despesas diversas  606    747  
  154.304    150.140  
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 Em reais 
 Semestres findos em  
 30/06/2015  30/06/2014 
Resultado financeiro        

Receitas financeiras:        
Receitas com títulos de renda fixa - privados  490.536    366.121  
Receitas com títulos de renda fixa - públicos  343.817    261.755  
Receitas com empréstimos a participantes  46.212    23.892  
Receitas com fundos de investimentos  519.413    348.977  
Outras receitas financeiras  1.753    6.247  

  1.401.731    1.006.992  
Despesas financeiras:        

Despesas com títulos de renda fixa ( 58.251 )  ( 37.424 ) 
Remuneração das provisões técnicas ( 422.006 )  ( 345.006 ) 
Redução ao valor recuperável – títulos públicos  5.448    5.645  
Outras despesas financeiras ( 66.219 )  ( 8.255 ) 

 ( 541.028 )  ( 385.040 ) 
  860.703    621.952  
Despesas administrativas e com tributos        

Despesas com administração  507.247    457.893  
Despesas com pessoal próprio  699.427    634.418  
Despesas com serviços de terceiros  111.232    137.836  
Despesas com encargos sociais  242.896    227.215  
Despesas com localização e funcionamento  246.669    177.910  
Despesas com depreciação  25.738    23.985  
Despesas com tributos  120.148    101.165  
Despesas com publicidade e propaganda  110.547    106.885  
Despesas com multas - SUSEP  697.386      

   Outras despesas administrativas  10.986    42.528  
  2.772.276    1.909.835  
Resultado patrimonial        

Receitas com dividendos de ações  94.742    142.638  
Receitas com imóveis para renda  70.625    103.889  
Depreciação de imóveis para renda ( 132.132 )  ( 100.735 ) 
Despesas com imóveis para renda ( 14.617 )  ( 106 ) 
  18.618    145.686  

 
NOTA 11 -  REVERSÃO DE RESERVA DE RETENÇÃO DE SUPERÁVITS 
 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a entidade transferiu da conta “Reserva de retenção de 
superávits” para a conta “Superávits acumulados”, o montante de R$ 421.216, em razão do saldo da 
reserva de retenção de superávits já ter atingido o limite fixado pela Circular SUSEP nº 483, de 6 de 
janeiro de 2014.  
 

NOTA 12 - CONTINGÊNCIAS 
 

Os processos em andamento e as expectativas de perdas, segundo os advogados da entidade, tem a 
seguinte composição: 
 

 Em reais 
 30/06/2015  31/12/2014 

Processos Cíveis:        
   Perda possível  202.683    98.759  
   Perda remota  57.733    401.760  
  260.416    500.519  
Processos Tributários:        
   Perda possível  669.728    641.911  
  930.144    1.142.430  

 



AUD/176/016/15 

 

 

 16/16 

Os depósitos para recursos, no montante de R$ 99.679, em 30 de junho de 2015 (R$ 272.629 em 31 de 
dezembro de 2014), estão classificados no ativo não circulante. 
 
Em 28 de março de 2008, a entidade foi autuada pela Secretaria da Receita Federal, que exige o 
recolhimento da Contribuição Social Sobre o Lucro líquido - CSLL, correspondente ao período de 
janeiro de 2003 a dezembro de 2006, no montante de R$ 485.732 (incluindo juros e multa até aquela 
data). A entidade apresentou defesa na esfera administrativa, sem êxito.  
 
O montante do débito, em 30 de junho de 2015, foi estimado em R$ 669.728 (R$ 641.911 em 31 de 
dezembro de 2014), e a probabilidade de perda foi classificada pelos advogados como "possível". 
Entretanto, não é intenção da entidade discutir o processo na esfera judicial e dessa forma optou por 
efetuar o provisionamento contábil da obrigação, na conta “Impostos a recolher”, no passivo circulante.  
 
Adicionalmente, a entidade, conservadoramente, constituiu provisão para contingências, no montante de 
R$ 1.199.834 (R$ 1.150.000 em 31 de dezembro de 2014) referente ao valor estimado da Contribuição 
Social Sobre o Lucro líquido – CSLL calculada para os últimos 5 exercícios, muito embora o assunto 
ainda esteja em discussão na esfera judicial.  
 

NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO - PLA 
 

O patrimônio líquido ajustado, calculado segundo a Resolução CNSP nº 222, de 06 de dezembro de 
2010, apresenta a seguinte posição: 

 
 Em reais 
 30/06/2015  31/12/2014 

Patrimônio líquido  26.359.704    24.536.421  
Imóveis rurais ( 2.576.248 )  ( 2.304.621 ) 
Despesas antecipadas ( 76.016 )  ( 12.595 ) 
Patrimônio líquido ajustado  23.707.440    22.219.205  

 
NOTA 14 - CAPITAIS MINIMOS REQUERIDOS PARA RISCO DE CRÉDITO, OPERACIONAL E DE 

SUBSCRIÇÃO 
 

Apresentamos a seguir as informações atuariais relativas aos capitais de risco de crédito, operacional e 
de subscrição, em 30 de junho de 2015, que demonstram a suficiência do patrimônio liquido ajustado. 

 
 Em reais 
 30/06/2015  31/12/2014 

Capital de risco de subscrição  798.606    755.346  
Capital de risco de crédito  1.634.378    1.565.827  
Capital de risco operacional  23.659    22.372  
Capital mínimo requerido (CMR)  2.171.725    2.073.006  
Patrimônio líquido ajustado  23.707.440    22.219.205  
Razão (1-PLA/CMR) ( 991,64% )  ( 971,84% ) 

 
NOTA 15 – SEGUROS (NÃO AUDITADO)  
 

A entidade possui cobertura de seguros contra incêndio dos bens do ativo imobilizado e dos imóveis de 
renda, segundo orientação que considera a natureza e o grau de risco de sinistros, em montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 
 

*     *     * 
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