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ANGELUS SEGUROS S/A. 
CNPJ 18.133.809/0001-57 

Curitiba - PR 
 
Senhores Acionistas, apresentamos as Demonstrações Financeiras da empresa Angelus 
Seguros S/A., compreendendo o período de 01 de janeiro de 2016 até 30 de junho de 2016, 
acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 
Descrição dos negócios: 
A sociedade tem por objeto a operação em seguros do ramo pessoas em qualquer uma de 
suas modalidades ou formas. Iniciou a venda de seus produtos no mês 11/2015. Em função da 
pouca aderência ao produto, a sociedade cessou sua venda e conta com uma carteira em fase 
de extinção. Novos estudos relacionados a produtos estão em andamento. Fazendo parte do 
Consórcio DPVAT, a sociedade possui direitos de recebimento de repasses relativos a 
reembolso de tributos e pagamento relativo ao resultado de sua participação, contabilizados 
nos moldes da Lei. Possui ainda a atividade complementar, a Regulação de Sinistros do 
DPVAT, que é remunerada pela Seguradora Líder e compõe hoje a maior parte das receitas 
auferidas pela Sociedade. 
Comentários sobre a conjuntura atual: 
A Sociedade acompanha seu cenário de atuação com vista ao aproveitamento das melhores 
oportunidades de negócio. Atualmente monitora o mercado a contar de estudos específicos 
ligados à sua estratégia de atuação. Conservadora, a Sociedade tem buscado garantir seu 
equilíbrio financeiro com atividades complementares e, devidamente capitalizada, planeja 
expansão no mercado de produtos de seguros de seu segmento, seja com parceiros ou com 
estrutura mais independente. 
A Sociedade reconhece que a conjuntura atual tem propiciado cenários desafiadores ao 
segmento de atuação e tem se esforçado na definição máxima de oportunidades que 
mantenham a relação com sua missão e estratégia. Nessa seara, tem buscado o maior nível 
de segurança e menor risco em análise estratégica.  
Sobre o Desempenho da Sociedade 
Todo o aparato regulatório da atividade é acompanhado com zelo. A sociedade garante a 
cobertura dos riscos que assume por meio de reservas constituídas e alto nível de liquidez 
financeira, mantendo suas aplicações com rendimento compatível com as melhores práticas do 
mercado, com política de menor risco assumido. 
Com a eminência de finalização do produto inicialmente comercializado, dada a sua baixa 
aderência do mercado, o faturamento com produtos próprios foi, como previsto, insignificante. 
Não obstante, a estrutura vinculada a essa atividade foi reduzida, de forma que todos os 
recursos foram realocados a atividade preponderante da empresa.  



No que se refere à atividade de Regulação de Sinistros do Seguro DPVAT, as mudanças 
causadas no funcionamento acabaram por favorecer bem os resultados da Sociedade, que 
agora absorve mais processos e tem seu faturamento aumentado gradativamente. As 
projeções são otimistas e tudo indica que o terceiro trimestre de 2016 deva recuperar todos os 
resultados negativos até então apurados em função dos custos envolvidos e pouca receita. 
Com ótimas possibilidades para o ano de 2017, a empresa manteve seus investimentos 
objetivando estar entre as mais reconhecidas em qualidade e agilidade nesta atividade, 
favorecendo os resultados em anos sequentes. 
Dependendo exclusivamente dos resultados próprios da Seguradora Líder, a Sociedade recebe 
os repasses de Lucros relativos aos resultados mensais apurados. Com relação a essa 
Receita, a sociedade busca os melhores meios de se manter informada e atualizada dos 
procedimentos da Seguradora Líder que possam impactar nos resultados auferidos e, em 
consequência, reduzirem os resultados. A sociedade recebe mensalmente 50% dos lucros 
apurados pela Seguradora Líder. Em fevereiro de cada ano, recebe o montante anual dos 
demais 50% do ano anterior.  
A Sociedade mantém sob absoluto controle a sua situação financeira, mantendo-se sempre em 
conformidade com as normas aplicáveis. Os resultados apresentados foram considerados em 
todo o planejamento da empresa e os casos não benéficos serão ajustados. Os estudos da 
sociedade dão conta de cenários futuros promissores. 
Políticas relativas aos Lucros Apurados 
A sociedade, em obediência a seu Estatuto distribui os dividendos mínimos obrigatórios 
previstos de 25% (Vinte e Cinco por cento). O Estatuto da sociedade prevê que o lucro 
excedente, não constituído em reservas específicas e não destinados pela Assembleia, será 
convertido em Reserva Complementar para Futuro aumento de Capital. Os Lucros apurados 
neste semestre ainda não sofreram a destinação de dividendos, aguardando a apuração anual, 
condição em que serão discutidas as destinações em Assembleia. 
Declaração sobre a Capacidade Financeira 
A sociedade, por força da regulação da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, 
precisa garantir condição financeira compatível com os riscos assumidos, podendo para tal 
fazer investimentos que capitalizam ao máximo suas sobras financeiras, dentro da melhor 
política de risco-retorno. 
A sociedade possui aplicações financeiras modalidade CDB, remuneradas diariamente a taxa 
pré-fixada de 99,25% da CDI e liquidez imediata. Apenas essa aplicação já tem dado conta de 
garantir suas condições de solvência e equilíbrio financeiro. No entanto, em respeito aos 
regulamentos da SUSEP, a sociedade constituiu Ativos Garantidores, voltados a garantir a 
cobertura de riscos atuariais vinculados à atividade, na forma da legislação. Fazendo frente a 
essa necessidade, a Sociedade possui aplicações em Tesouro IPCA NTN B 2019 Principal, 
estrategicamente mantidos até o vencimento, que tem seus rendimentos supervisionados pela 
Sociedade. Neste momento, o valor vinculado é mais que suficiente para cobertura de seus 
riscos, representando R$: 49.458,77 (Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Oito 
Reais e Setenta e Sete Centavos). 
Há outros números acusados em suas demonstrações, que representam apenas a sua cota 
parte proporcional na participação do Consórcio DPVAT, este responsável pela gestão de tais 
ativos e cumprimento das normas cabíveis, emanadas pela SUSEP. Estes tem o valor 
vinculado de R$: 14.700.314,23 (Quatorze Milhões, Setecentos Mil, Trezentos e Quatorze 
Reais e Vinte e Três Centavos). 



Direito dos Acionistas:  
Os Acionistas têm todos os direitos previstos em Lei. Os atuais Acionistas declaram conhecer 
todas as condições operacionais e patrimoniais da empresa. A empresa zela pelo melhor nível 
de compliance e resultados, buscando resguardar e aumentar a riqueza dos acionistas que 
nela investiram. 
Agradecimentos: 
Agradecemos aos colaboradores, parceiros diretos e indiretos, ao órgão regulador, bem como 
toda equipe técnica de assessoria, pelo atendimento prestado a nossa empresa. 
 
Curitiba/PR, 26 de agosto de 2016. 
 
À Diretoria 



ATIVO 30/06/2016 30/06/2015 PASSIVO 30/06/2016 30/06/2015
CIRCULANTE 18.563 3.949 CIRCULANTE 14.979 11.719
DISPONÍVEL 35 61 CONTAS A PAGAR 227 179
  CAIXA E BANCOS 35 61   OBRIGAÇÕES A PAGAR 84 103

  IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 7 9
APLICAÇÕES 18.291 3.748   ENCARGOS TRABALHISTAS 104 33

  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 32 34
OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS 151 140

DÉBITOS DE OPERAÇÃO COM SEGUROS E RESSEGUROS 56 39
  OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS 56 39

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 86 0
  CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS 64 0
  OUTROS CRÉDITOS 22 0

ATIVO NÃO CIRCULANTE 193 11.627
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0 11.506 PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS 14.697 11.502
APLICAÇÕES 0 11.506   DANOS 14.697 11.502
INVESTIMENTOS 61 62
  PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 61 62

IMOBILIZADO 71 30 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.777 3.856
  BENS MÓVEIS 55 23   CAPITAL SOCIAL 3.446 3.437

  AUMENTO DE CAPITAL EM APROVAÇÃO 0 9
  OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 16 7   RESERVAS DE LUCROS 408 314

  PREJUÍZOS ACUMULADOS (77) 97
INTANGÍVEL 61 29
  OUTROS INTANGÍVEIS 61 29
TOTAL DO ATIVO 18.756 15.576 TOTAL DO PASSIVO 18.756 15.576

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL

Angelus Seguros S/A.
CNPJ 18.133.809/0001-57

Em milhares (R$)



30/06/2016 30/06/2015
(77) 97

0 0
(77) 97

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015

Angelus Seguros S/A.
CNPJ 18.133.809/0001-57

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES DOS SEMESTRES

Em milhares (R$)

Resultado líquido do período
Ajustes de avaliação patrimonial
(=) Resultado abrangente do exercício:



30/06/2016 30/06/2015
5.814 5.845

(84) (86) 
5.730 5.759

345 341
(4.948) (5.060) 

(81) (83) 
(202) (412) 

(1.113) (594) 
(39) (28) 
251 219

2 0
(55) 142

1 0
(54) 142

0 (23) 
0 (21) 

(23) 0
(77) 97
689 687

(0,11) 0,14

Angelus Seguros S/A.
CNPJ 18.133.809/0001-57

(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

PRÊMIOS EMITIDOS

(+) GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES

(+/-) VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE PRÊMIOS
(=) PRÊMIOS GANHOS
(+)RECEITA COM EMISSÃO DE APÓLICES – DPVAT
(-) SINISTROS OCORRIDOS
(-) CUSTOS DE AQUISIÇÃO

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONTA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015
Em Milhares (R$)

(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS

(=) RESULTADO OPERACIONAL

(+) RESULTADO FINANCEIRO

(/) QUANTIDADE DE AÇÕES
(=) LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO POR AÇÃO

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(-) IMPOSTO DE RENDA

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

(-) PARTICIPAÇÕES SOBRE O RESULTADO

(+) RESULTADO PATRIMONIAL



CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCROS
3.437 314 3.751

9 9
97 97

PROPOSTA P/ DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
    Reserva Legal
    Dividendos
TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS DE LUCROS

3.437 9 314 97 3.856

CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCROS
3.437 9 408 3.854

(77) (77)
PROPOSTA P/ DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
    Reserva Legal
    Dividendos
TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS DE LUCROS

3.437 9 408 (77) 3.777

RESERVAS DE LUCROS
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

SALDOS FINAIS

30/06/2016
LUCROS/PREJUÍZOS 

ACUMULADOS TOTALDISCRIMINAÇÃO CAPITAL SOCIAL
AUMENTO 

(REDUÇÃO) 
CAPITAL EM 
APROVAÇÃO

RESERVAS DE
AJUSTE TVM

Angelus Seguros S/A.
CNPJ 18.133.809/0001-57

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015
Em milhares (R$)

30/06/2015

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL:                                                                           
SALDOS ANTERIORES

AJUSTE TVM LUCROS/PREJUÍZOS 
ACUMULADOS TOTAL

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO CAPITAL SOCIAL
AUMENTO 

(REDUÇÃO) 
CAPITAL EM 
APROVAÇÃO

RESERVAS DE

SALDOS ANTERIORES
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SALDOS FINAIS
As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL:                                                                           
RESERVAS DE LUCROS
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO



30/06/2016 30/06/2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdencia e taxas de gestão e outras 1.173 323
Recuperações de sinistros e comissões
Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) 168 143
Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e comissões
Repasses de prêmios por cessão de riscos
Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros
Pagamentos de despesas e obrigações (1.245) (279)
Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais
Outros pagamentos operacionais
Recebimentos de Juros e Dividendos 3 2
Constituição de Depósitos Judiciais
Resgates de Depósitos Judiciais
Pagamentos de Participações nos Resultados (23)
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 76 188
Impostos e Contribuições Pagos: (250) (175)
Juros Pagos (1)
Investimentos financeiros: 244 23
  Aplicações (190)
  Vendas e resgates 434 23
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 70 59

ATIVIDADES INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda: 5 2
  Investimentos 5 2
  Imobilizado
  Intangível
Pagamento pela Compra: (73) (21)
  Investimentos
  Imobilizado (41) (8)
  Intangível (32) (13)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (68) (19)

ATIVIDADES FINANCIAMENTO
Aumento de Capital
Redução de Capital
Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Aquisição das próprias ações
Venda das próprias ações
Aquisição de Empréstimos
Pagamento de Empréstimos (exceto juros)
Outros
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 2 40
CAIXA/BANCOS – Saldo Inicial 33 21
CAIXA/BANCOS - Saldo Final 35 61
Aumento Líquido de caixa e equivalentes de caixa 2 40
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 33 21
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 35 61

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

Angelus Seguros S/A.
CNPJ 18.133.809/0001-57

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS SEMESTRES FINDOS 
EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015 - MÉTODO DIRETO

Em Milhares (R$)



30/06/2016 30/06/2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do período (77) 97
 Ajustes para:
 Depreciação e amortização 4 1
 Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos
 Variação no valor justo de propriedades para investimento
 Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangível
 Resultado de Equivalência Patrimonial
 Outros Ajustes
Variação nas contas patrimoniais:
 Ativos Financeiros 11.506 (11.506)
 Créditos das operações de seguros e resseguros (12) 23
 Créditos das operações de previdência complementar
 Créditos das operações de capitalização
   Ativos de Resseguro
   Créditos fiscais e previdenciários (86)
 Ativo fiscal 
 Depósitos judiciais e fiscais
 Despesas antecipadas
 Custos de Aquisição Diferidos
 Outros Ativos (14.527) 10.335
 Impostos e contribuições 3 (242)
 Outras contas a pagar 45 148
 Débitos de operações com seguros e resseguros 17 5
 Débitos de operações com previdência complementar
 Débitos de operações com capitalização
 Depósitos de terceiros
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 3.195 1.198
 Provisões técnicas - previdência complementar
 Provisões técnicas - capitalização
 Provisões judiciais
 Outros passivos
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 70 59
 Juros pagos
 Juros recebidos
 Recebimento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
 Imposto sobre o lucro pagos
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 70 59

ATIVIDADES INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda: 5 2
  Investimentos 5 2
  Imobilizado
  Intangível
Pagamento pela Compra: (73) (21)
  Investimentos
  Imobilizado (41) (8)
  Intangível (32) (13)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento (68) (19)

ATIVIDADES FINANCIAMENTO
Aumento de Capital
Redução de Capital
Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Aquisição das próprias ações
Venda das próprias ações
Aquisição de Empréstimos
Pagamento de Empréstimos (exceto juros)
Outros
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Financiamento
Aumentos/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa 2 40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 33 21
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 35 61

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

Angelus Seguros S/A.CNPJ 18.133.809/0001-57
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS SEMESTRES FINDOS 

EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015 - MÉTODO INDIRETO
Em Milhares (R$)



VALOR % VALOR %
6.159 6.187

(87) (86)

(5.029) (5.143)
(651) (426)
(202) (412)

191 119

191 119

251 219
442 338

477 108% 168 50%
39 9% 73 21%

2 0% 0 0%
(77) -17% 97 29%
442 100% 338 100%

8.2) Impostos, taxas e contribuições

8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO

As notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras

8.4) Juros s/Capital próprio e dividendos

6.2) Receitas financeiras
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1) Pessoal e encargos

3 - VALOR ADICIONADO BRUTO
4 - RETENÇÕES
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA…
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos
2.3) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros
2.5) Outros

1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços

1.3) Não operacionais
1.2) Variações das Provisões Técnicas

2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

 RECEITAS
30/06/2016

Angelus Seguros S/A.
CNPJ 18.133.809/0001-57

DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS - DVA DOS SEMESTRES

Em milhares (R$)
30/06/2015

 FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015



 ANGELUS SEGUROS S/A. 
CNPJ: 18.133.809/0001-57 

CURITIBA – PR 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2016 

(Em milhares R$) 
 
NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL  
ANGELUS SEGUROS S/A., com sede e foro na Avenida Candido de Abreu, 470, Conjuntos 2306 e 
2307, Centro Cívico – Curitiba (PR) é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo código 
civil, como que determina o artigo 2.031, da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e em regência 
supletiva pela Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das Sociedades por Ações, alterada pela Lei 
n°. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e Lei n°. 11.941, de 27 de maio de 2009, sendo este 
regramento adotado nesta ordem sucessiva e ainda no que forem aplicáveis as normas das sociedades 
simples, definidas no artigo 997 e seguintes da Lei n° 10.406/2002, permanecendo com prazo de 
duração indeterminado. A sociedade tem por objeto social: Seguros do Ramo Pessoas, autorizada a 
operar na 5ª e 8ª Regiões, compreendendo os estados do Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por seu objeto social, a 
sociedade deve respeito a todas as normas emanadas pelo órgão regulador SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP, lhe prestando informações conforme normas em vigor. 
 
NOTA 2. ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
As demonstrações financeiras referentes ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2016 foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei °. 6.404/76, alterada pelas Leis n°s. 11.638/07 e 
11.941/09, conforme normas e instruções da SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS – 
SUSEP, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
A Diretoria da seguradora autorizou a elaboração e conclusão destas demonstrações financeiras em 
26 de agosto de 2016, considerando eventos subsequentes ocorridos até esta data. 
 
NOTA 3. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 
ANGELUS SEGUROS S/A. possui sua composição acionária centralizada em três acionistas pessoas 
físicas, todos com participação representativa, conforme quadro abaixo: 

Nome: Cargo: Nº de Ações % 
Reginaldo Czezacki Diretor Geral e Relações com a SUSEP 344.555 50 
Wilson Martins Marques Diretor  172.278 25 
Nilson Martins Marques Acionista 172.277 25 

Total  689.110 100 
 
 
 



NOTA 4. PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS  
a) Regime de Escrituração  
Adotado regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A 
aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando realizados 
ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento. 
b) Caixa e Equivalentes  
São representados por recursos em caixa, depósitos bancários e aplicações de curto prazo de alta 
liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos 
a um insignificante risco de mudança de valor. As aplicações financeiras representadas por títulos de 
renda fixa ou outra modalidade, são apresentadas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até 
a data do balanço, bem como redução dos valores de resgate e realização. 
c) Ativos Circulantes e Não Circulantes  
Os Ativos estão demonstrados pelos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os 
rendimentos auferidos e ajuste a valor presente. Não houve casos de Redução ao Valor Recuperável.  
d) Créditos das Operações com Seguros e Resseguros 
Os valores apresentados se referem aos saldos de prêmios a receber em respeito ao regime de 
competência e normas emanadas pela SUSEP.  
e) Outros Créditos Operacionais 
A sociedade é participante do Consórcio DPVAT - Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres, administrado pela Seguradora Líder SA. Dessa participação surgem 
créditos a receber, na proporção da participação no consórcio. A conta Outros Créditos Operacionais, 
mantida neste balanço refere-se a créditos a receber da Seguradora Líder SA, manifestados em 
relatórios enviados por ela, relativos a direitos da participação no Consórcio DPVAT. 
f) Títulos e Créditos a Receber 
Valores representativos de créditos tributários de imposto retido na fonte. 
g) Investimentos 
Os valores apresentados se vinculam exclusivamente a participação da sociedade no Consórcio 
DPVAT, administrado pela Seguradora Líder S.A. O investimento é avaliado pelo método da 
Equivalência Patrimonial, que evidencia o valor na proporção do Patrimônio Líquido da sociedade 
investida. A sociedade possui, na data do balanço, 0,20650% do total das ações da Seguradora Líder 
SA, lhe proporcionando resultados e dividendos. 
h). Imobilizado 
Os valores evidenciados representam a proporção de 0,20650% dos imobilizados da sociedade 
Seguradora Líder SA., onde a sociedade participa mediante o Consórcio DPVAT. Essa parcela do 
imobilizado está contabilizada conforme relatório enviado pela investida. Os valores decorrentes de 
aquisição de imobilizado próprios à atividade da sociedade foram contabilizados ao custo original. 
i) Depreciações e Amortizações 
Quando aplicáveis, as depreciações e amortizações obedecem aos critérios da legislação do imposto 
de renda, com norma supletiva a Lei 6.404/1976 e suas alterações. 
j). Intangível 
Os gastos diretamente associados a Despesas com Desenvolvimento de Sistemas de Computação se 
vinculam ao direito da cota parte da participação no Consórcio DPVAT, e também ao desenvolvimento 
do sistema da própria seguradora. 
Os gastos com Outros Intangíveis são da própria entidade, e serão amortizados em 5 anos. 
k). Passivos Circulantes e Não Circulantes 
A sociedade possui estrutura funcional própria que lhe geram obrigações com fornecedores, Salários 
e Encargos e Impostos, devidamente contabilizados em seu Passivo Circulante. Além disso, para 
manter as proporções de seus direitos e deveres como consorciada, a sociedade deve contabilizar toda 
a proporção de Ativos e Passivos da Seguradora Líder SA. Os valores contabilizados representam 
0,20650% do saldo acusado pela Investida e são contabilizados como Outros Débitos Operacionais. 



Os valores contabilizados estão de acordo com relatórios enviados pela Seguradora Líder SA, 
representando a variação da participação da Angelus no imobilizado do consórcio DPVAT. 
l). Provisões Contábeis e Técnicas 
As Provisões reguladas por normas contábeis são contabilizadas mensalmente em obediência as 
normas emanadas pelo CPC e a Lei 6.404/1976. As Provisões Técnicas são calculadas a contar de 
estudos Atuariais tecnicamente respaldados por regulamentações da SUSEP – Superintendência de 
Seguros Privados e contabilizadas em suas variações devidas. A conta Danos não se vincula a 
operações próprias da sociedade e representa 0,20650% do saldo acusado pela Seguradora Líder 
SA. A conta Pessoas representa as Provisões Técnicas das operações próprias de Seguro de 
Acidentes Pessoais. 
m). Dividendos a Pagar 
A Sociedade, em respeito ao seu Estatuto e normas legais, promoveu a provisão de Dividendos a Pagar 
ao montante de 25% dos Lucros apurados em 31/12/2015, líquidos de Reserva Legal. O valor compõe 
saldo de Obrigações a Pagar. 
 
NOTA 5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
a) Capital Social 
O Capital Social no valor de R$ 3.446 está dividido em 689.110 quotas e está totalmente integralizado 
em moeda corrente.  
b) Reservas de Lucros 
Nos moldes do Estatuto, foram constituídas as Reservas de Lucro. A Reserva Legal compreende 5% 
do Lucro Líquido já deduzidos prejuízos acumulados. A Reserva Suplementar se destina a futuro 
aumento de capital e foi constituída pela parcela de lucros restante, após Distribuição de Dividendos e 
constituição de Reserva Legal. 
 
NOTA 6. RECEITA X DESPESA 
As receitas e despesas relacionadas ao consórcio DPVAT, foram contabilizados conforme informações 
recebidas da Seguradora Líder do Consórcio DPVAT. As receitas e despesas próprias da sociedade, 
assim como as receitas financeiras oriundas de aplicação foram contabilizadas conforme regime de 
competência. 
 
NOTA 7. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 2016 2015 Nota 
Caixa 0 0 Numerários em espécie 
Bancos Conta Depósito 35 61 Saldos em conta corrente 
Caixa Econômica Federal** 3.541 3.748 Operações próprias. Aplicação de liquidez 

imediata, remunerada à 99,25% da DI. 
Caixa Econômica Federal** 49 0 Operações vinculadas à cobertura de 

provisões técnicas. Aplicação em título 
Tesouro IPCA NTN B 2019 Principal. 

    
Fundos de Investimento 14.700 0 Operações do DPVAT. Valor relativo a cota 

parte de participação no Consórcio DPVAT. 
* As aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários, mensurados ao valor 
justo, através dos resultados.  
** As aplicações vinculadas à cobertura de provisões técnicas referem-se a Títulos do Tesouro IPCA 
NTN B 2019 Principal, mensurados ao valor de custo, adicionado de rendimentos auferidos com o título.  
 
 
 
 



NOTA 8. OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS 
 2016 2015 

Consórcio DPVAT 152 140 
Conta de créditos do consórcio DPVAT a receber. Os Prêmios relativos a operações próprias desta 
Sociedade são mensais, sendo projetados apenas em respeito ao regime de competência. 
 
NOTA 9. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

 2016 2015 
Créditos Tributários e Previdenciários 64 0 
Adiantamentos 22 0 

 
NOTA 10. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO E INVESTIMENTOS 

 2016 2015 
Participação Societária – DPVAT 61 62 

Os valores estão contabilizados conforme relatórios informativos do consórcio DPVAT e documentos 
da sociedade.  
 
NOTA 11. IMOBILIZADO 

 2016 2015 
Hardware 48 14 
Sistemas Aplicativos 8 5 
Móveis, Máquinas e Utensílios 8 6 
Veículos 1 1 
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 18 8 
( - ) Depreciação Acumulada            (12) (4) 

 
NOTA 12. CONTAS A PAGAR 

 2016 2015 
Fornecedores 46 5 
Aluguéis a Pagar 9 0 
Dividendos a Pagar 29 98 
Salários e Encargos a Pagar 19 7 
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 7 2 
Impostos e Contribuições a Recolher 32 34 
Provisões da Folha de Pagamento 85 33 

 
NOTA 13. DÉBITOS DE OPERAÇÃO COM SEGUROS E RESSEGUROS 

 2016 2015 
Contas a Pagar – DPVAT 56 39 

Valores indicados em Relatório do Consórcio DPVAT, equivalente a participação da Sociedade. 
 
 
 



NOTA 14. PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS 
 2016 2015 

Prov.Sinistros a Liquidar – DPVAT  4.676 4.417 
Prov.Sinistros Ocorridos não Avisados–DPVAT  9.889 6.934 
Prov.Despesas Administrativas – DPVAT  132 151 
Provisões Técnicas – Pessoas 0 0 

Valores indicados em Relatório Consórcio DPVAT, equivalentes a participação da Sociedade. 
 
14.1. ATIVOS GARANTIDORES - PROVISÕES TÉCNICAS DE SEGUROS  
Em garantia das provisões técnicas das operações de seguros, as quais atingiram um volume residual 
em 30/06/2016, a sociedade está oferecendo os valores garantidores de acordo com os limites de 
diversificação e regras aplicáveis ao caso, garantindo toda e qualquer suficiência a respeito das 
Provisões Técnicas constituídas.  
 
NOTA 15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 2016 2015 
Capital Social 3.446 3.437 
Aumento de Capital em Aprovação 0 9 
Reserva Legal 27 20 
Reserva Suplementar 304 390 

 
NOTA 16. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 2016 2015 
Despesas Administrativas 1.113 594 
   Com Pessoal Próprio 477 168 
   Com Serviços de Terceiros 79 46 
   Com Localização e Funcionamento 108 4 
   Com Publicidade e Propaganda 40 36 
   Outras 2 0 
   Do Consórcio DPVAT 407 340 

 
NOTA 17. RESULTADO FINANCEIRO 

 2015 2015 
Resultado Financeiro 251 219 
   Rendimentos de Aplicações Próprias 238 206 
   Rendimentos Consórcio DPVAT  928 643 
   Atualização Monetária Consórcio DPVAT (896) (609) 
   Despesas Financeiras Consórcio DPVAT (2) (2) 
   Despesas Tributárias (11) 0 
   Outras Despesas (6) (19) 

 
 
 
 
 



NOTA 18. CAPITAL BASE. 
Conforme CNSP Nº 302, de 2013, o capital base para uma seguradora que atua nas regiões 5 e 8 é 
de R$:  2.800.000,00, a sociedade tem um capital social de 3.446. Assim sendo com mais o resultado, 
o patrimônio líquido da Seguradora é suficiente como segue demonstração logo abaixo. 
 

 30/06/2016 30/06/2015 
Patrimônio Líquido 3.777 3.856 
Intangível (61) (29) 
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA 3.716 3.827 
Capital Base 2.800 2800 
Suficiência de Capital 916 1.027 

 
NOTA 19. CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS – MÉTODO 
INDIRETO 
O CPC - 03 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis determina que, a entidade que apresentar a 
Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto, deverá constar em notas explicativas a 
conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.  

 2016 2015 
ATIVIDADES OPERACIONAIS   
Lucro Líquido do período (77) 97 
 (+/-) Ajustes para:   
 Depreciação e amortização 4 1 
 Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável   
 Resultado da Equivalência Patrimonial   
 Outros Ajustes   
Variação nas contas patrimoniais:   
 Ativos Financeiros 11.506 (11.506) 
 Créditos das operações de seguros e resseguros (12) 23 
 Créditos Fiscais e Previdenciários (86) 0 
 Outros Ativos (14.527) 10.335 
 Impostos e contribuições 3   (242) 
 Outras contas a pagar 45 148 
 Depósitos de Terceiros   
 Débitos de operações com seguros e resseguros 17 5 
 Provisões técnicas - seguros e resseguros 3.195 1.198 
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 70 59 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais 70 59 

 
NOTA 20. POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCOS 
A carteira de apólices da Sociedade é insignificante e vem se reduzindo. Isso ocorreu pela pouca 
aderência do mercado aos produtos que além de vendas pouco representativas, apresentou 
cancelamentos. Em função da boa condição financeira da sociedade, os riscos apurados são 
inofensivos à saúde financeira da sociedade. Não obstante, a gestão de riscos obedece aos melhores 
padrões de conduta na identificação, análise e ações de mitigação dos riscos. Todos os casos são 



estudados pela área de Gestão de Risco que, anuncia os riscos e seus impactos ao órgão de 
administração responsável, que faz suas deliberações. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS DE 30 DE JUNHO DE 2016     Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da  ANGELUS SEGUROS S/A.  Curitiba - PR    Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da ANGELUS SEGUROS S/A., que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 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 financeiras intermediárias A administração da ANGELUS SEGUROS S/A é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias 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 financeiras intermediárias 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 financeiras intermediárias 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 financeiras intermediárias 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 financeiras intermediárias. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras intermediárias, 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 financeiras intermediárias da seguradora 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 seguradora. 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 financeiras intermediárias tomadas em conjunto.   Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.    Opinião  Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ANGELUS SEGUROS S/A., em 30 de junho de 2016, o resultado 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.   Outros Assuntos  Demonstração do Valor Adicionado Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao semestre findo em 30 de junho de 2016, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.  Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior  Os valores correspondentes as demonstrações financeiras intermediárias encerradas em 30 de junho de 2015, apresentados para fins comparativos, foram anteriormente por nós auditados, para os quais emitimos Relatório de Opinião dos Auditores Independentes, sem ressalvas, datado de 18 de agosto de 2015.    Curitiba - PR, 26 de Agosto de 2016     CPN AUDITORES INDEPENDENTES S/S CRC-PR 005478/O-0    CLAUDINEY CARLOS DE OLIVEIRA Contador CRC–PR-028035/O-5   
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Curitiba – Pr., 26 de Agosto de 2016 
        

 
Aos Diretores e Acionistas da  
ANGELUS SEGUROS S/A 
Curitiba - PR 

 
 

Prezados Senhores: 
 
 
 

Encaminhamos a V.Sas., nosso Relatório Circunstanciado de Auditoria, acerca dos 
trabalhos realizados relativos ao 1º. Semestre/2016. 

 
O presente relatório resume de forma sintética a extensão de nossos trabalhos, com 
abrangência aos aspectos gerais, contábeis, fiscais, legais e específicos da 
entidade. 

 
Para emitirmos nossa opinião através do “Relatório de Opinião dos Auditores 
Independentes”, nos respaldamos no trabalho de auditoria de Demonstrações 
Financeiras encerradas em 30/06/2016. 

 
Com a certeza de que empenhamos todos os esforços no sentido de contribuir 
para que a ANGELUS SEGUROS S/A, possa atingir os seus objetivos, firmamos com 

 
 
 

Cordiais Saudações 
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I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
Em cumprimento ao nosso Contrato de Auditoria Independente, realizamos junto a 
esta entidade, Auditoria das Demonstrações Financeiras relativas ao semestre findo 
em 30.06.2016. Os exames basearam-se na análise do balanço patrimonial e demais 
demonstrações financeiras encerradas em 30 de junho de 2016, controles internos e 
auxiliares e outros documentos colocados a nossa disposição. 
  
No contexto desse relatório, relacionamos alguns pontos de atenção, orientações e 
recomendações de suma importância, abordando a extensão de nossos trabalhos 
que entendemos convenientes destacar para conhecimento e informação dos 
Diretores, Acionistas e colaboradores, visando o cumprimento das normas do setor 
no qual a entidade está inserida. 

 
II - ASPECTOS CONTÁBEIS E FISCAIS 
 
1. CAIXA 
Em 30.06.2016 esta rubrica apresentava saldo de R$ 153,07, e estava devidamente 
suportada por controle analítico de Movimento do Caixa. Em 30.06.2015 esta 
rubrica não apresentava saldo. 
 
Recomendamos demonstrar a composição, bem como o Termo de Conferência e 
de Responsabilidade.  
 
Recomendamos também assinaturas dos responsáveis nos referidos documentos. 
 
2. BANCOS 
Confrontamos os saldos das contas correntes existentes no Banco do Brasil e na 
Caixa Econômica Federal, apresentados no balancete analítico e no Balanço 
Patrimonial findo em 30.06.2016, com os correspondentes extratos bancários 
fornecidos pela empresa auditada.  
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Concluímos pela regularidade do saldo total de R$ 35.108,13, apresentado no 
Balanço Patrimonial de 30.06.2016 (R$ 61.151,89 em 30.06.2015). 
 
3. APLICAÇÕES - CIRCULANTE 
Representadas por: 
 
- Aplicações em Notas do Tesouro Nacional Vinculadas para cobertura das 
Provisões Técnicas da Seguradora, através da Caixa Econômica Federal, com saldo 
de R$ 49.458,77 em 30.06.2016; 
- Aplicações financeiras de Renda Fixa – Privados – CDB/RDB, junto a Caixa 
Econômica Federal, com saldo de R$ 3.540.869,18 em 30.06.2016;  
- Aplicações em Quotas de outros fundos de investimentos - Ativos Garantidores das 
Provisões Técnicas geradas pela participação no consórcio DPVAT, com saldo de R$ 
14.700.314,23 em 30.06.2016. 
 
Examinamos extratos bancários das referidas aplicações, e também relatórios 
correspondentes ao DPVAT emitidos pela Seguradora Líder, concluindo pela 
regularidade do saldo atualizado no total de R$ 18.290.642,18, apresentado no 
Balanço Patrimonial encerrado em 30.06.2016. (R$ 15.253.206,80 em 30.06.2015). 
 
Verificamos que no período comparativo, houve reclassificação entre as contas de 
Aplicações Financeiras - Circulante e Não Circulante, mais especificamente no que 
se refere as Quotas de outros fundos de investimentos - Ativos Garantidores das 
Provisões Técnicas, geradas pela participação no consórcio DPVAT. 
 
4. CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 
Composto por valores a receber da Seguradora Líder referente à participação da 
seguradora no consórcio do seguro DPVAT, com liquidações periódicas não superior 
a 12 meses. 
 
Examinamos relatórios correspondentes, enviados pela Seguradora Líder e 
disponibilizados pela seguradora auditada, concluindo pela regularidade do saldo 



5 
 

de R$ 151.390,36, apresentado no Balanço Patrimonial de 30.06.2016 (R$ 139.934,93 
em 30.06.2015). 
 
Compõe ainda este grupo Prêmios Diretos a Receber no montante de R$ 358,35, 
estando devidamente suportado por apólices, boletos e controle analítico que 
demonstra a composição do saldo.  
 
5. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS 
Composto por IRRF sobre Aplicações financeiras R$ 63.940,62 e por créditos de PIS 
R$ 11,22 e COFINS R$ 39,87 a compensar, devidamente respaldados por 
documentos de origem e controles analíticos.  
 
6. OUTROS TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 
Em 30.06.2016 estão representados por adiantamentos de 13º. salário a funcionários, 
no montante de R$ 21.751,89, devidamente respaldados por comprovantes, 
relatórios e controles relativos a folha de pagamento.  
 
7. INVESTIMENTOS 
Representado pela participação societária no Consórcio DPVAT. O investimento é 
avaliado pelo método da Equivalência Patrimonial, que evidencia o valor na 
proporção do Patrimônio Líquido da sociedade investida. A Angelus Seguros possui 
0,20650% das ações da Seguradora Líder SA, lhe proporcionando resultados e 
dividendos. 
 
Examinamos relatórios correspondentes, enviados pela Seguradora Líder e 
disponibilizados pela seguradora auditada, concluindo pela regularidade do saldo 
de R$ 60.748,92 apresentado no Balanço Patrimonial de 30.06.2016 (R$ 62.388,83 em 
30.06.2015). 
 
8. IMOBILIZADO e INTANGÍVEL 
Está formado na maior parte por registros de valores resultantes da participação no 
consórcio DPVAT, representando 0,20650% do Ativo Imobilizado e Intangível da 
Seguradora Líder S.A. Verificamos que os registros contábeis foram efetuados com 
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base nos relatórios enviados pela Seguradora Líder S.A e disponibilizados pela 
seguradora auditada para os devidos exames. Os itens adquiridos diretamente pela 
seguradora também encontram-se devidamente respaldados por documentação 
hábil e controle.  
 
Concluímos pela regularidade dos saldos apresentados no Balanço Patrimonial de 
30.06.2016. 
 
9. FORNECEDORES 
Verificamos que as movimentações e saldos desse grupo estão devidamente 
suportados por controle analítico, conciliações e documentação hábil 
correspondente. 
 
10. ALUGUÉIS A PAGAR 
Registra Despesas de Aluguéis a pagar relativas ao mês de junho/2016, estando 
devidamente suportadas por contratos de locação.   
 
11. DIVIDENDOS A PAGAR 
De acordo com Notas Explicativas da administração, a sociedade, em respeito ao 
seu Estatuto e normas legais, promoveu a provisão de Dividendos a Pagar no 
montante de R$ 25% dos Lucros apurados em 31.12.2015, cujo saldo de R$ 29.227,70 
permanece como obrigações no Passivo Circulante.  
 
12. IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 
Em 30.06.2016 estavam representados por: 

Descrição  30.06.2016 30.06.2015 
IRRF a Recolher 5.827,96 1.858,05 
Contribuições Federais retidas 680,69 232,50 
ISS retido a Recolher 75,00 - 
IOF a Recolher 3,03 - 
INSS Retido a Recolher 168,71 - 
TOTAL                        6.755,39 2.090,55 
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Verificamos que referidos débitos foram registrados em atendimento ao regime de 
competência e estão devidamente suportados por documentação hábil e por 
planilhas com memórias de cálculos. 
 
O saldo de IOF devido sobre prêmios diretos, por não ter atingido o valor mínimo de 
DARF (R$ 10,00), ainda não foi recolhido, conforme prevê a legislação em vigor. 
  
Verificamos também comprovantes de pagamentos subsequentes dos demais 
impostos e contribuições, concluindo pela regularidade do saldo de 30.06.2016. 
 
13. ENCARGOS TRABALHISTAS 
Constituídos por Provisões Trabalhistas de 13º. Salário, Férias e encargos sociais 
correspondentes, calculadas e provisionadas em atendimento ao regime de 
competência, com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do 
encerramento do Balanço, por FGTS e INSS a Recolher, totalizando R$ 104.005,61 em 
30.06.2016 (R$ 40.385,48 em 30.06.2015). 
 
14. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
Em 30.06.2016 estavam representados por: 

Descrição  30.06.2016 30.06.2015 
Provisão para Imposto de Renda - IRPJ  - 10.376,98 
Provisão para Contribuição Social - CSLL - 9.826,19 
Cofins 27.870,23 11.752,91 
Pis/Pasep 4.528,89 1.909,85 
TOTAL                        32.399,12 33.865,93 

 
Verificamos que referidos débitos foram registrados em atendimento ao regime de 
competência e estão devidamente suportados por documentação hábil e por 
planilhas com memórias de cálculos.  
 
15. DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM SEGUROS E RESSEGUROS 
Refere-se a obrigação gerada e registrada com base nos relatórios enviados pela 
Seguradora Líder SA do DPVAT, representando a participação da Angelus Seguros  
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no imobilizado do consórcio DPVAT, com saldo a pagar de R$ 55.677,94 em 
30.06.2016. 
 
16. PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS E RESSEGUROS 
Estão constituídas por Provisões Técnicas resultantes da participação da 
auditada no Consórcio DVAT, administrado pela Seguradora Líder S.A e por 
Provisões sobre Prêmios Diretos de apólices emitidas pela auditada, com a 
seguinte composição: 
 
 

Descrição  30.06.2016 30.06.2015 
Provisões Técnicas - DPVAT 14.696.897,11 11.501.768,00 
Provisão de Sinistros a Liquidar 4.676.457,64 4.417.523,14 
Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados 9.888.529,25 6.933.506,05 
Provisão para Despesas Administrativas 131.910,22 150.738,81 
Provisões Técnicas – Prêmios Diretos 100,23 - 
Provisão de Prêmios Não Ganhos 49,16 - 
Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Avisados 51,07 - 
TOTAL                        14.696.997,34 11.501.768,00 

 
 
Verificamos que as provisões técnicas relativas ao DPVAT foram 
devidamente contabilizadas de acordo com as informações contidas nos 
relatórios recebidos da Seguradora Líder S.A. 
 
Quanto as Provisões Técnicas sobre os Prêmios Diretos da auditada, estas 
estão devidamente respaldadas por memórias de cálculos atuariais e 
revisadas por atuário independente.  
 17. CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social no valor de R$ 3.445.550,30, dividido em 689.110 quotas em 
30.06.2016, está totalmente integralizado e pertence inteiramente a sócios 
domiciliados no país. (Em 30.06.2015 era R$ 3.437.000,00 dividido em 687.400 quotas). 
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18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Em 30.06.2016, o Patrimônio Líquido da entidade apresentava a seguinte 
composição: 
 

Descrição  30.06.2016 30.06.2015 
Capital Social                3.445.550,30 3.437.000,00 
Aumento de Capital em Aprovação - 8.550,30 
Reserva Legal 26.739,13 20.585,93 
Reserva de Lucros 381.032,56 293.349,47 
Lucro/Prejuízo do Período (76.550,64) 97.003,97 
TOTAL                        3.776.771,35 3.856.489,67 

 
 
 
 III - ASPECTOS LEGAIS/ESPECÍFICOS 
 
 
1. FIPSUSEP 
Recomendamos que a contabilidade realize regularmente, confronto dos dados do 
FIPSUSEP com os registros contábeis, corrigindo eventuais erros/inconsistências e 
procedendo com retificações das informações junto a SUSEP, caso sejam 
necessárias e desde que autorizadas por aquele órgão.  
 
2. PRINCIPAIS CONTROLES CONTÁBEIS A SEREM EXERCIDOS NAS ENTIDADES 
REGULADAS PELA SUSEP: 
 Proceder às devidas conciliações dos títulos contábeis com os respectivos 
controles analíticos mantê-los atualizados, conforme determinado nas seções 
próprias do Plano de Contas Padrão, devendo a respectiva documentação ser 
arquivada para fins de fiscalização e auditoria. 
 Elaborar e conferir os registros auxiliares obrigatórios e sua compatibilidade 
com a movimentação financeira e contábil da seguradora; 
 Fazer a apropriação mensal das rendas, inclusive mora, receitas, ganhos, 
lucros, despesas, perdas e prejuízos; 
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 A escrituração deve obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
devendo as receitas e despesas serem registradas em obediência ao regime de 
competência e devidamente fundamentada por documentos hábeis; 
 Manter a escrituração em dia, bem como a plena adoção às normas do 
Plano de Contas Padrão, não deixando de observar os prazos de escrituração 
estabelecidos pela fiscalização federal e pela SUSEP; 
 Manter memórias de cálculo das Provisões Técnicas e Garantias Financeiras 
exigidas pela SUSEP, as quais devem estar sempre adequadas; 
 Manter todas as obrigações acessórias com a SUSEP em dia; 
  Controle e adequação aos aspectos fiscais, previdenciários, trabalhistas, 
societários, legais e contingenciais pertinentes. 
    Disponibilizar à Auditoria Independente, quando da realização dos 
trabalhos desta, o conjunto completo das demonstrações contábeis, inclusive notas 
explicativas e todos os registros auxiliares analíticos que servirão para respaldar ou 
explicar os saldos das demonstrações contábeis a serem auditadas. 
 
 
IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Os fatos por nós descritos estão relacionados com os procedimentos técnicos 
aplicados internamente e sobre estes, enfatizamos nossas preocupações e 
recomendações, objetivando subsidiar a Diretoria de medidas que resguarde a 
gestão no processo operacional da ANGELUS SEGUROS S/A. 
 
Este relatório deve ser de uso restrito da entidade e do órgão regulador. Sua 
utilização para outros fins, que não os internos é de responsabilidade dessa 
administração. 
 
Embasados nos exames, expedimos o “Relatório de Opinião dos Auditores 
Independentes sobre as Demonstrações Financeiras”, relativo ao semestre findo em 
30.06.2016. 
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Permanecendo ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos 
adicionais, subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente. 
   CPN AUDITORES INDEPENDENTES S/S CRC-PR 005478/O-0  CLAUDINEY CARLOS DE OLIVEIRA Contador CRC–PR-028035/O-5 


