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Equatorial Previdência Complementar 

Relatório da Administração 

 
 

Prezados Senhores 

 
 

Apresentam os a V. Sas., as demonstrações contábeis relativas ao período findo em 30 de 
junho de 2016 da Equatorial Previdência Complementar, Entidade Aberta de Previdência Complementar, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às sociedades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 

 
Política de reinvestimentos - os resultados apurados serão incorporados ao patrimônio da 

Sociedade. 
 
Quadro administrativo – Houve a manutenção no quadro estatutário, no que se refere aos 

controladores, bem como sua Diretoria Executiva. 
 
Negócios sociais - A Entidade opera em todo território nacional, com planos 

previdenciários de pecúlio e renda, bem como assistência financeira. Neste período a Administração constatou 
um acréscimo de 9,23% na receita de contribuições para cobertura de riscos em relação ao primeiro semestre de 
2015, mediante um acréscimo no superávit na ordem de 41,32%, em relação ao mesmo período, motivado pelo 
resultado financeiro e previdenciário. 

 
Perspectivas e planos da administração para o período seguinte - As expectativas da 

Administração para o segundo semestre do exercício de 2016 estão voltados para o incremento na área 
comercial, com o desenvolvimento pleno de parcerias estratégicas e novos convênios de desconto em folha. 
Levantamos como premissa a racionalização e o aperfeiçoamento da Entidade dentro do cenário de forte 
competição, contrastando com sinais de estagnação e retração de nossa economia destacadas em 2016, porém 
com expectativa positiva dos índices econômicos em geral para o início de 2017. 

 
Continuidade Operacional: as demonstrações contábeis são elaboradas com base na 

continuidade operacional. Os ativos e passivos são registrados no uso apropriado do pressuposto de 
continuidade operacional, levando em consideração que a Entidade no curso normal de seus negócios realizará 
seus ativos e liquidará seus passivos. 

 
Capacidade financeira - de acordo com as disposições contidas na Circular SUSEP nº 

517/2015, a Equatorial Previdência Complementar, declara possuir capacidade financeira e a intenção de 
manter até o vencimento os títulos e valores mobiliários classificados na categoria “Títulos mantidos até o 
vencimento”. 

 
Goiânia - GO, 30 de junho de 2016. 

 
A Administração 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias 
 
 
Aos Administradores da 
Equatorial Previdência Complementar 
Goiânia - GO 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da Equatorial Previdência Complementar 
(“Entidade”), 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 mesma data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas. 
 

 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias 
 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis 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 
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 
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 contábeis estão livres de distorção relevante. 
 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis da 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. 
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Base para opinião com ressalva 
A Entidade encontra-se em processo de revisão dos seus sistemas operacionais informatizados e, de 
conciliação dos saldos dos relatórios gerados com os respetivos saldos das rubricas contábeis: 
“Consignação de órgãos averbadores e Contribuições riscos vigentes não recebidos - Valores a 
receber - Previdência complementar - Créditos de operações - Ativo circulante. Não pudemos nos 
satisfazer quanto a adequação dos saldos destas rubricas por meio de outros procedimentos de 
auditoria. 
 
 
Opinião 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para a opinião com 
ressalva, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Equatorial Previdência Complementar em 
30 de junho de 2016, 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. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2016. 
 
 
 
dns - Auditoria e Consultoria 
CRC/RJ nº 1.824 “S/GO” 
 
 
 
Roberto Rossi 
Contador CRC/RS nº 018.940/O-4 “S/GO” 
Sócio - Responsável Técnico 
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30.06.2016 31.12.2015

13.790.773,79    12.770.458,80    

Disponível 323.574,91         1.219.651,09      

Caixa e bancos 323.574,91         1.218.796,65      

Equivalente de caixa -                      854,44                

Aplicações 4.803.974,46      4.678.320,25      

Créditos das operações de previdência complementar 1.787.768,81      1.154.019,77      

Valores a receber 1.787.768,81      1.154.019,77      

Títulos e créditos a receber 6.776.692,09      5.653.117,03      

Títulos e créditos a receber 8.535,47             11.445,92           

Assistência financeira a participantes 6.746.441,75      5.600.297,83      

Outros créditos 21.714,87           41.373,28           

Despesas antecipadas 30.717,99           12.081,66           

Custos de aquisições diferidos 68.045,53           53.269,00           

Previdência 68.045,53           53.269,00           

29.560.027,38    26.325.094,18    

25.321.187,94    23.206.088,98    

Aplicações 20.693,73           19.841,78           

Títulos e créditos a receber 25.300.494,21    23.186.247,20    

Depósitos judiciais e fiscais 368.630,45         344.427,60         

Assistência financeira a participantes 24.931.863,76    22.841.819,60    

Investimentos 2.967.732,90      1.901.133,54      

Participações societárias 1.352.747,85      1.375.507,04      

Imóveis destinados a renda 1.614.985,05      525.626,50         

Imobilizado 1.271.106,54      1.217.871,66      

Imóveis de uso próprio 597.870,96         606.600,58         

Bens móveis 278.828,36         283.250,22         

Outras imobilizações 394.407,22         328.020,86         

43.350.801,17    39.095.552,98    

ATIVO NÃO CIRCULANTE 
Realizável a longo prazo

Total do ativo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

CIRCULANTE 

Equatorial Previdência Complementar
Balanço patrimonial em
(Em Reais)

A   T   I   V   O
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30.06.2016 31.12.2015

CIRCULANTE 2.995.069,01      2.677.385,68      

Contas a pagar 964.465,37         304.424,62         

Obrigações a pagar 152.590,48         139.450,81         

Impostos encargos sociais a recolher 101.375,17         91.098,33           

Encargos trabalhistas  109.785,88         58.954,40           

Impostos e contribuições 2.657,84             3.405,08             

Outras contas a pagar 598.056,00         11.516,00           

Débitos de operações com previdência complementar 717.718,33         1.351.024,43      

Operações de repasses 716.654,96         1.349.961,06      

Outros débitos operacionais 1.063,37             1.063,37             

Depósitos de terceiros 527.034,54         414.614,14         

Provisões técnicas - previdência complementar 785.850,77         607.322,49         

Planos nâo bloqueados 785.850,77         607.322,49         

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.271.686,26      1.048.925,19      

Contas a pagar 235.200,00         -                      

Outras contas a pagar 235.200,00         -                      

Outros débitos 1.036.486,26      1.048.925,19      

Provisões judiciais 1.036.486,26      1.048.925,19      

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 39.084.045,90    35.369.242,11    

Patrimônio social 844.200,00         844.200,00         

Reservas de reavaliação 334.344,26         338.309,54         

Reservas de retenção de superávits 118.844,59         118.844,59         

Superávits ou déficits acumulados 37.786.657,05    34.067.887,98    

43.350.801,17    39.095.552,98    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Equatorial Previdência Complementar
Balanço patrimonial em
(Em Reais)

Total do passivo

P   A   S   S   I   V   O
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30.06.2016 30.06.2015

Benefícios retidos (395.320,37)        (183.821,79)        

Custos de aquisição (797.362,18)        (984.078,87)        

Outras receitas e despesas operacionais (60.726,27)          (125.011,04)        

Contribuições para cobertura de riscos 2.780.859,00      2.545.778,40      

Variações das provisões técnicas de prêmios (22.476,67)          (10.097,04)          

Prêmios ganhos 2.758.382,33      2.535.681,36      

Despesas administrativas (1.760.442,91)    (1.684.312,42)    

Despesas com tributos (112.486,00)        (82.090,78)          

Resultado financeiro 4.090.541,41      3.155.622,11      

Resultado patrimonial (36.896,73)          (3.341,13)            

Resultado operacional 3.685.689,28      2.628.647,44      

Ganhos ou perdas com ativos não correntes 29.114,51           -                      

Superávit do período 3.714.803,79      2.628.647,44      

Equatorial Previdência Complementar
Demonstração do resultado em
(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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Patrimônio Superávits
Retenção de ou déficits

social superávits acumulados

844.200,00     338.309,54     118.844,59     34.067.887,98  35.369.242,11  

Reserva de reavaliação
Realização -                  (3.965,28)        -                  3.965,28 -                    

Superávit do período -                  -                  -                  3.714.803,79 3.714.803,79

844.200,00 334.344,26 118.844,59 37.786.657,05 39.084.045,90

-                  (3.965,28)        -                  3.718.769,07    3.714.803,79    

844.200,00     346.240,10     118.844,59     27.669.547,98  28.978.832,67  

Reserva de reavaliação
Realização -                  (3.965,28)        -                  3.965,28           -                    

Superávit do período -                  -                  -                  2.628.647,44    2.628.647,44    

844.200,00     342.274,82     118.844,59     30.302.160,70  31.607.480,11  

-                  (3.965,28)        -                  2.632.612,72    2.628.647,44    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Saldos finais em 30.06.2015

Mutações do período

Período findo em 30 de junho de 2016
Saldos anteriores em 01.01.2016

Saldos finais em 30.06.2016

Mutações do período
Período findo em 30 de junho de 2015

Saldos anteriores em 01.01.2015

Discriminação
Reservas de

Total
Reavaliação

Equatorial Previdência Complementar
Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 30 de junho de 2016 e 2015
(Em Reais)
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30.06.2016 30.06.2015

Atividades operacionais

Superávit do período 3.714.803,79     2.628.647,44     

Ajustes para:

Depreciações e amortizações 56.384,53          52.095,14          

Variação no valor justo de propriedades para investimentos (3.034,88)           (4.993,05)           

Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangivel (23.000,00)         -                     

Resultado de equivalência patrimonial 26.214,07          19.346,91          

Outros (381,60)              -                     

Variações nas contas patrimoniais:

 Ativos financeiros (126.506,16)       1.289.737,33     

 Créditos das operações de previdência complementar (633.749,04)       (339.885,06)       

 Depósitos judiciais e fiscais (24.202,85)         (170.921,44)       

 Despesas antecipadas (18.636,33)         92,43                 

 Custos de aquisição diferidos (14.776,53)         (2.562,86)           

 Outros ativos (3.213.619,22)    (4.193.166,53)    

 Fornecedores e outras contas a pagar 895.987,99        72.939,49          

 Impostos e contribuições (747,24)              (596,83)              

 Débitos de operações com previdência complementar (633.306,10)       (290.722,12)       

 Depósitos de terceiros 112.420,40        60.753,49          

 Provisões técnicas - previdência complementar 178.528,28        73.539,30          

 Provisões judiciais (12.438,93)         75.018,20          

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 279.940,18        (730.678,16)       

Atividades de Investimentos

Recebimento pela venda:

Imobilizado 50.000,00          -                     

Pagamento pela compra:

Investimentos (1.103.630,00)    (420,00)              

Imobilizado (122.386,36)       (82.627,20)         

Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento (1.176.016,36)    (83.047,20)         

Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (896.076,18)       (813.725,36)       

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1.219.651,09     929.020,55        

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 323.574,91        115.295,19        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias

Equatorial Previdência Complementar
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) em
(Em Reais)
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30.06.2016 30.06.2015

Superávit líquido do período 3.714.803,79      2.628.647,44      

( + ) Realização de Reserva de Reavaliação 3.965,28             3.965,28             

Total do resultado abrangente do período 3.718.769,07      2.632.612,72      

Equatorial Previdência Complementar
Demonstração do resultado abrangente em
(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
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Equatorial Previdência Complementar 
Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias em 30 de junho de 2016 
(Em Reais) 
 
 
01 - Contexto operacional 

A Equatorial Previdência Complementar é uma Entidade Aberta de Previdência Complementar sem fins 
lucrativos, com sede na capital do Estado de Goiás e sua gestão é exercida por diretores eleitos dentre os 
associados controladores, oriundo do quadro de participantes. 
 

a) Ramos de atuação - tem como objetivo operacional a instituição, operação e manutenção de planos 
previdenciários nas modalidades de pecúlio e renda; 

 

b) Região da federação em que opera - autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
a operar em todo Território Nacional, mantendo operações em todas as Regiões da Federação; e 

 

c) Critério de gerenciamento de riscos - A Gestão de Riscos é considerada um instrumento essencial 
para a otimização do uso do capital e para a seleção das melhores oportunidades de negócios, visando 
obter a melhor relação Risco x Retorno, sendo feita pela Administração da Equatorial. A gestão do risco é 
baseada nas diretrizes do manual de gestão integrada de riscos da Equatorial, onde são definidos os 
parâmetros a serem seguidos pela área comercial, os quais são monitorados pela auditoria interna da 
Equatorial. Esse processo é contínuo, constantemente revisado. Os principais riscos são classificados a 
seguir: Risco de crédito - possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo 
participante e/ou seu devedor solidário de suas respectivas obrigações financeiras nos termos 
contratados, aos atrasos de repasses por parte das consignatárias. A gestão do risco de crédito da 
Equatorial objetiva maximizar a relação risco x retorno, mantendo-se a qualidade da carteira de crédito 
em patamares adequados aos segmentos de mercado em que esteja atuando. A Equatorial estabelece 
sua política de crédito com base em fatores internos, como os critérios de classificação do convênio de 
consignação do cliente, desempenho e evolução da carteira, níveis de inadimplência e o capital 
econômico alocado; e externos, relacionados ao ambiente econômico no Brasil, incluindo taxas de juros 
e indicadores de inadimplência do mercado; Risco de mercado - o risco de mercado refere-se a 
possibilidade de perda ou ganho em decorrência da natural oscilação dos títulos no mercado financeiro, 
é acompanhado, aferido e gerenciado continuamente de maneira a identificar e evitar a possibilidade 
destes riscos. O perfil de exposição a risco de mercado da Equatorial é conservador, no tocante aos 
seus ativos financeiros, cujos valores vinculados a cobertura das provisões técnicas são vertidos para 
aplicações de instituições financeiras de maior confiabilidade; Risco de liquidez - a ocorrência de 
desequilíbrios entre ativos negociados e passivos exigíveis e, portanto, descasamentos entre 
pagamentos e recebimentos, que possam afetar a capacidade de pagamento da Equatorial, levando-se 
em conta as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Origina-se de 2 
(duas) maneiras: 
· Da falta de numerário/caixa necessário para o cumprimento de uma ou mais obrigações; 
· Do descasamento entre o fluxo de recebimento dos ativos e a necessidade operacional. 

 

Como todo o recurso necessário para a operação é proveniente dos recursos próprios da Equatorial este 
risco estaria naturalmente mitigado. O controle da operação é realizado diariamente, possibilitando que 
sejam revistas todas as condições relacionadas à operação (incluindo volumes, prazos, funding e  taxas) 
a cada momento pela Administração da Equatorial; Risco Operacional - é o risco de perda resultante de 
processos internos, pessoas e sistemas inadequados ou falhos, ou de eventos externos. O processo de 
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gestão do Risco Operacional está estruturado em quatro etapas:  

· Identificação do risco; 
· Acompanhamento; 
· Mensuração; e 
· Mitigação 

 

A crescente sofisticação do ambiente e dos negócios e a evolução da tecnologia tornam mais complexos 
os perfis de risco das organizações, delineando com mais nitidez esta classe de risco, cujo 
gerenciamento apesar de não ser prática nova, requer agora uma estrutura específica, distinta das 
tradicionalmente aplicadas aos riscos de crédito e de mercado; Risco de subscrição - oriundo de uma 
situação econômica adversa que contraria as expectativas da Equatorial no momento da elaboração de 
sua política de subscrição no que se refere às incertezas existentes, tanto na definição da tábua 
biométrica e da taxa de juros, quanto na constituição das provisões técnicas. A Equatorial avalia o risco 
de subscrição em três etapas: aceitação (quais riscos são aceitáveis); adequação (precificação conforme 
os termos e condições da proposta) e monitoramento (acompanhamento das decisões para mantê-las 
atualizadas e revisadas). 

 
 
02 - Das demonstrações contábeis 

a) Elaboração - de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela SUSEP, no que não 
contrariem a Circular n° 517, de 30 de julho de 2015; 

 

b) Apresentação - em conformidade com o disposto no CPC 21 - Da Demonstração Intermediária, o qual 
requer a comparabilidade do balanço patrimonial  com  o correspondente do período findo em 31 de 
dezembro de 2015, e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio liquido e dos fluxos de caixa, com as correspondentes demonstrações do período findo em 30 
de junho de 2015, as quais tiveram quando aplicável suas rubricas reclassificadas para fins de 
comparabilidade com as demonstrações contábeis do período atual; e 

 

c) Preparação - requer o uso de certas estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por 
parte da Administração da Companhia, no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas  áreas  
que requerem  maior nível  de  julgamento e  possuem  maior  complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações contábeis estão divulgadas na 
nota explicativa 18 - Outros Débitos; e 

 

d) Emissão - A Diretoria através de reunião realizada em 19 de agosto de 2016 autorizou a emissão das 
demonstrações contábeis de 30 de junho de 2016. 

 
 

03 - Principais práticas contábeis 

a) Apuração do resultado - é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as 
receitas e despesas sejam incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. As 
contribuições para planos de previdência são conhecidos como Rendas de Contribuições Retidas pela 
vigência do risco e os direitos dos participantes são refletidos mediante a constituição de provisões 
técnicas  em  contrapartida  do  resultado  do  período.  As  despesas  com  comissões  dos  planos  de  
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previdência são reconhecidas no resultado mediante o diferimento mensal  em  prazo  não  superior a 12 
(doze) meses, e para as comissões vitalícias são reconhecidas no resultado, quando da consolidação do 
processo de comercialização; 

 

b) Equivalentes de caixa - são representados por aplicações financeiras vencíveis em até 90 dias, 
considerado a partir da data da efetiva operação e apresentam risco insignificante de mudança de valor 
justo, que são utilizados para no gerenciamento de compromissos imediatos; 

 

c) Títulos e valores mobiliários - são classificados em: 1) ativos financeiros mensurados a valor justo 
por meio do resultado - um ativo financeiro é classificado a valor justo por meio do resultado quando a 
Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda com base em seus valores 
justos de acordo com a gestão de riscos e a estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados 
pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo e mudanças no valor justo desses 
ativos são reconhecidas no resultado do período; e 2) ativos financeiros mantidos até o vencimento - 
Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, então 
tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos mantidos até 
o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável; 3) determinação do valor justo - O valor das aplicações em fundos de investimentos foi 
obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições financeiras administradoras desses 
fundos. (Nota 04); 

 

d) Créditos das operações com previdência complementar - valores a receber - classificadas no Ativo 
Circulante pelos respectivos valores originais, sendo na rubrica Consignação de órgãos averbadores, 
reconhecidos quando da emissão do risco, e na rubrica Riscos vigentes não recebidos, os valores 
pertinentes a parcela das contribuições mensais não recebidas até o mês seguinte, permanecendo nesta 
até o prazo de 90 (noventa) dias quando é reconhecida no resultado pela Redução ao Valor Recuperável 
ou em decorrência do cancelamento do plano; 

 

e) Títulos e créditos a receber - assistência financeira a participantes - classificadas no Ativo Circulante 
e Não Circulante com os rendimentos pré-fixados de competência de períodos futuros que são 
registrados em conjunto com o valor principal das operações e demonstrados como redução dos ativos 
correspondentes na rubrica “Receitas a apropriar” reconhecidas mensalmente no resultado em função da 
fluência dos prazos contratuais; 

 

f) Depósitos Judiciais e Fiscais - classificados no Ativo Não Circulante pelos respectivos valores originais; 
 

g) Investimentos - classificados no Ativo Não Circulante e constituídos por: Participações societárias, a 
saber: - I) Sociedade controlada - registrada e demonstrada pelo valor de aquisição, ajustado através 
da avaliada pelo método da equivalência patrimonial; II) Outras participações - Conta capital – 
registrada e demonstrada pelo valor de aquisição, ajustado pelo rateio do resultado, o qual é adicionado 
ao montante da participação; e Imóveis destinados a renda – representado por bens imóveis urbanos 
- terrenos - registrados e demonstrados pelos respectivos valores de aquisição. 

 

h) Imobilizado - classificados no Ativo Não Circulante e corresponde aos direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa 
finalidade. Demonstrado ao custo de aquisição, estando os imóveis acrescidos de reavaliação conforme 
laudos de 30.11.2006 e 12.12.2006, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas 
pelo método linear  de  acordo com  a  vida  útil-econômica  estimada  dos  bens,  a  taxa  anual  de: 4% 
imóveis; 10% móveis e utensílios; 20% equipamentos e veículos 20%; e 33,33% sistemas aplicativos, e 
ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. 
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i) Redução ao valor recuperável -ativos financeiros (incluindo recebíveis) - Um ativo financeiro não  
mensurado pelo valor justo por  meio do resultado tem  seu valor recuperável avaliado  sempre que 
apresente indícios de perda. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se há evidência que um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, com efeito negativo nos fluxos de 
caixa, tais como: desvalorização significativa e prolongada de instrumentos financeiros reconhecidos 
publicamente pelo mercado, tendências históricas da probabilidade de inadimplência do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos. Ativos não financeiros - Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros são revisto no mínimo semestralmente para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. A redução do valor recuperável de ativos (impairment) é determinada quando o valor 
contábil residual exceder o valor de recuperação que será o maior valor entre o valor estimado na venda 
e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em 
decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa; 

 

j) Provisões técnicas - classificadas no Passivo Circulante e constituídas de acordo com as Notas 
Técnicas Atuariais e, em consonância com as determinações e critérios estabelecidos nas Resoluções 
CNSP Nº 162/2006 e alterações posteriores; a saber: Provisão de prêmios não ganhos (PPNG) - 
calculada de acordo com as definições da Circular Susep nº 462, de 31/12/2013. Foi utilizado o método 
“pro rata die”, com base no risco vigente na data base, considerando as contribuições comerciais 
emitidas até tal data e as datas de início e fim de vigência do risco, no mês de constituição; Provisão de 
sinistros a liquidar (PSL) - é a antiga PBAR modificada pela Circular Susep nº 462/2013, juntamente 
com a Resolução CNSP nº 281/2013. É constituída pelo total de benefícios avisados e ainda não pagos; 
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) - constituída mensalmente para a 
cobertura dos valores esperados a liquidar relativos a sinistros ocorridos e não avisados até a data-base 
de cálculo, obedecendo aos critérios da legislação vigente. Como a Entidade não dispõe de base de 
dados suficiente para a utilização de metodologia própria a provisão de eventos ocorridos e não  
avisados  será determinada pelo maior valor entre a aplicação dos percentuais definidos em legislação 
vigente sobre o somatório dos prêmios comerciais e dos sinistros pagos, no período de 12 (doze) meses, 
considerando o mês de constituição e os 11 (onze) meses anteriores; Provisão matemática de 
benefícios concedidos (PMBC) - Esta provisão é constituída, somente, após ocorrido o evento gerador 
do benefício. Neste caso o pecúlio é pago através de uma renda por prazo certo, por livre escolha do 
participante, no momento da assinatura da proposta; Provisão de despesas relacionadas (PDR) - tem 
como objetivo cobrir despesas relacionadas a sinistros. É calculada com base na formulação constante 
na NTA, aplicando 15% sobre a provisão matemáticas de benefícios concedidos referente as rendas por 
prazo certo. A PDR é contabilizada na rubrica “Outras provisões técnicas”, no Passivo Circulante; 

 

k) Provisões trabalhistas - constituídas pelas provisões para 13º salários e férias, calculadas e 
reconhecidas mensalmente com base nos vencimentos vigentes à época, demonstrando as obrigações 
decorrentes dos direitos adquiridos pelos empregados, acrescido dos respectivos encargos sociais; 

 

l) Outros Débitos - provisões judiciais e administrativas - classificados no Passivo Não Circulante, de 
acordo com o CPC 25, são utilizados para passivos que não são reconhecidos, pois a sua existência 
somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que não 
estejam totalmente sob o controle da Administração; (Nota 18); e 

 

m) Outros ativos e passivos - os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, os rendimentos e/ou encargos 
correspondentes, calculados a índices ou taxas oficiais e ou contratados, bem como, os efeitos de ajuste 
a valor justo. Os valores realizáveis ou exigíveis no curso do período subsequente estão classificados 
como Ativos ou Passivos Circulantes. 
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04 - Classificação das aplicações financeiras 

Incluem ativos financeiros classificados como ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do 
resultado e mantidos até o vencimento, conforme abaixo: 
a) Posição 

Categoria 
Valores de mercado em 30.06.2016 

 Percentual por Valores Parâmetro 
Natureza dos títulos Indeterminado categoria de custo Utilizado 

Títulos a valor justo por meio do 
resultado 

4.824.668,19 100% 4.565.666,70   

  Fundos DI/FIQ/FI 4.824.668,19 100% 4.565.666,70 Valor da Cota 
Montante 4.824.668,19 100% 4.565.666,70   

Categoria 
Valores de mercado em 31.12.2015 

 Percentual por Valores Parâmetro 
Natureza dos títulos Indeterminado categoria de custo Utilizado 

Títulos a valor justo por meio do 
resultado 

4.698.162,03 100% 4.377.866,70   

  Fundos DI/FIQ/FI 4.698.162,03 100% 4.377.666,70 Valor da Cota 
Montante 4.698.162,03 100% 4.377.666,70   

 

 

b) Movimentação 

Discriminação: 
Saldo em 

Aplicações Resgates 
Rendimentos Ajustes Saldo em 

01.01.2016 Atualizações TVM 30.06.2016 
Valor justo por meio do resultado 4.698.162,03 1.304.000,00 -1.477.084,44 299.590,60 - 4.824.668,19 
  Fundos DI/FIQ/FI 4.698.162,03 1.304.000,00 -1.477.084,44 299.590,60 - 4.824.668,19 
Totais 4.698.162,03 1.304.000,00 -1.477.084,44 299.590,60 - 4.824.668,19 

Discriminação: 
Saldo em 

Aplicações Resgates 
Rendimentos Ajustes Saldo em 

01.01.2015 Atualizações TVM 31.12.2015 
Valor justo por meio do resultado 2.122.173,21 4.000.000,00 -1.682.745,26 258.734,08 - 4.698.162,03 
  Fundos DI/FIQ/FI 2.122.173,21 4.000.000,00 -1.682.745,26 258.734,08 - 4.698.162,03 
Mantidos até o vencimento 387.232,70 - -400.798,80 2.649,48 10.916,62 - 
  Títulos de Capitalização 387.232,70 - -400.798,80 12.649,48 10.916,62 - 
Totais 2.509.405,91 4.000.000,00 -2.083.544,06 261.383,56 10.916,62 4.698.162,03 

 
 
05 - Créditos das operações de previdência complementar 

a) Representada pelas rubricas e valores, a saber: 
Descrição 30.06.2016 31.12.2015 

Consignações de Órgãos Averbadores 473.342,46 448.133,58 
Riscos Vigentes Não Recebidos 2.524.669,52 1.856.423,41 
Redução ao Valor Recuperável (1.210.243,17) (1.150.537,22) 
Total 1.787.768,81 1.154.019,77 
 

b) Movimentação no exercício: 
Movimentação dos créditos das operações com previdência complementar 30.06.2016 31.12.2015 
Saldo no início do exercício 1.154.019,77 982.917,55 
Prêmios emitidos 2.780.901,17 5.166.707,45 
Recebimentos (2.087.446,18) (4.419.962,20) 
Redução ao valor recuperável (59.705,95) (575.643,03) 
Saldo no final do exercício 1.787.768,81 1.154.019,77 

A redução ao valor recuperável de créditos das operações com previdência complementar é calculada 
conforme Circular SUSEP n° 483/14 sobre os créditos vencidos a mais de sessenta dias. 
 

c) Composição - redução ao valor recuperável 

Faixas dos créditos vencidos 
Totais 

30.06.2016 31.12.2015 
De 61 a 120 dias 24.876,00 19.811,24 
De 121 a 180 dias 22.908,12 38.121,90 
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De 181 a 240 dias 20.547,83 34.578,52 
De 241 a 300 dias 14.602,79 38.151,30 
De 301 a 365 dias 43.977,36 33.777,49 
Superior a 365 dias 1.083.331,07 986.096,77 

Total 1.210.243,17 1.150.537,22 

A Entidade encontra-se em fase de realização de levantamentos e análises de seus sistemas operacionais, 
e, de conciliação dos saldos dos relatórios gerados com os respectivos saldos das contas contábeis que 
constituem os “Valores a receber - previdência complementar, Créditos de operações, Ativo circulante”. 
Neste período foram concluídos os trabalhos na rubrica “Redução ao valor recuperável”, quanto aos 
trabalhos nas demais rubricas estima-se que sejam concluídos no segundo semestre de 2016. 

 
 
06 - Outros créditos 

Considerando a relevância dos seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 
Composição: 30.06.2016 31.12.2015 

Outros Adiantamentos 2.100,70 2.521,70 
Saldos Bancários Bloqueados por Decisão Judicial 19.614,17 38.851,58 
Total 21.714,87 41.373,28 

 
 
07 - Custos de aquisições diferidos 

Constituída pelos pagamentos de comissões e agenciamentos relativos a comercialização de planos 
previdenciários a serem reconhecidos no resultado de forma linear, pelo prazo estimado de 12 meses, 
estabelecido em Notas Técnicas Atuariais, aprovadas pela - SUSEP, apresentando a seguinte posição: 
Movimentação: 30.06.2016 31.12.2015 

No Inicio do Período 53.269,00 64.274,01 
- Adições/Pagamentos 86.992,20 139.258,69 
- Redução/Reconhecimento (72.215,67) (150.263,70) 
No Final do Período 68.045,53 53.269,00 

 
 
08 - Depósitos judiciais e fiscais 

A Entidade é parte em ações judiciais em curso, dentre essas, há ações para as quais foram efetuados 
depósitos judiciais, apresentando os seguintes saldos em:  

Depósitos Judiciais e Fiscais 30.06.2016 31.12.2015 

Ações Cíveis 343.464,35 319.261,50 
Outros (Fiscais) 25.166,10 25.166,10 
Total 368.630,45 344.427,60 

 
 
09 - Investimentos 

a) Investimento em sociedade controlada avaliado pelo método de equivalência patrimonial: 
Investida Equatorial Microsseguros S. A. 30.06.2016 31.12.2015 
Capital social 

 
1.500.000,00 1.500.000,00 

Aumento capital (em aprovação) 
 

200.000,00  - 
Patrimônio líquido 

 
1.623.695,52 1.462.209,49 

Resultado do período 
 

(38.513,97) (12.927,53) 
Percentual de Participação 

 
78,3088235% 88,75% 

Resultado acumulado 
 

(76.304,48) (37.790,51) 
Percentual de Participação 

 
78,3088235% 88,75% 

Valor atual do investimento Apurado pelo método da equivalência patrimonial 1.271.496,86 1.297.710,92 
Saldo anterior do investimento Contabilizado 1.331.250,00 1.331.250,00 
Redução ao valor recuperável Avaliação pelo Método da Equivalência Patrimonial (59.753,14) (33.539,08) 
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b) Outros investimentos 

Composição em: 30.06.2016 31.12.2015 
- Conta Capital 81.250,00 77.796,12 
- Banco Sicoob - Cooperativa 81.250,00 77.796,12 

 

c) Imóveis destinados a renda 

Discriminação 
30.06.2016 Depreciação 

Acumulada 
31.12.2015 Depreciação 

Acumulada Custos Custos 
Imóveis Destinados a Renda 1.614.985,05 (13.851,45) 525.626,50 - 
- Terrenos Urbanos 525.626,50 - 525.626,50 - 
- Terrenos – Custo Aquisição 525.626,50 - 525.626,50 - 
- Edificações Urbanas 1.089.358,55 (13.851,45) - - 
- Edificação – Custo Aquisição 1.103.210,00 (13.851,45) - - 

 
 
10 - Imobilizado 

Constituído pelas rubricas a saber: 

Discriminação 
30.06.2016 Depreciação 

Acumulada 
31.12.2015 Depreciação 

Acumulada Custos Custos 
Imobilizado 1.908.875,15 (637.768,61) 1.876.489,79 (658.618,13) 
Imóveis 765.000,00 (167.129,04) 765.000,00 (158.399,42) 
Imóveis de Uso Próprio - (Aquisição) 354.736,85 (91.172,50) 354.736,85 (86.408,14) 
Imóveis de Uso Próprio - (Reavaliação) 410.263,15 (74.956,54) 410.263,15 (71.991,28) 
Bens Móveis 749.467,93 (470.639,57) 783.468,93 (500.218,71) 
Equipamentos 253.298,17 (231.836,52) 253.298,17 (223.325,40) 
Móveis e Utensílios 122.061,31 (57.776,19) 122.061,31 (51.960,45) 
Veículos 374.108,45 (181.027,86) 408.109,45 (224.932,86) 
Outras Imobilizações 394.407,22 - 328.020,86 - 
Outras Imobilizações 394.407,22 - 328.020,86 - 

 
 
11 - Obrigações a pagar 

Saldos representados pelas rubricas a seguir: 
Composição em: 30.06.2016 31.12.2015 
Fornecedores: 62.821,67 51.832,29 
- Fornecedores 62.821,67 51.832,29 
Honorários, Remunerações a Pagar:  79.219,67 69.189,45 
- Salários a Pagar 26.227,70 16.071,62 
- Honorários a Pagar 52.991,97 53.117,83 
Outras Obrigações a Pagar: 10.549,14 18.429,07 
- Seguros a Pagar 2.502,86 3.439,43 
- Serviços de Terceiros a Pagar 2.086,96 3.028,56 
- Outras 5.959,32 11.961,08 
TOTAL 152.590,48 139.450,81 

 
 
12 - Impostos e encargos sociais a recolher 

Saldos representados pelas rubricas a seguir: 
Composição em: 30.06.2016 31.12.2015 

Imposto de Renda Retido de Funcionários/Diretoria 19.439,26 21.616,07 
Imposto Sobre Serviços Retidos 408,24 959,94 
Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF 45.253,84 32.554,96 
Contribuições Previdenciárias 32.708,28 31.282,21 
Contribuições Para o FGTS 3.565,55 4.685,15 
Totais 101.375,17 91.098,33 
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13 - Débitos de operações com previdência complementar 

Representa valores a serem repassados para seguradoras, estipulante de seguros e instituições financeiras 
em decorrência de administração de apólices de seguros e assistência financeira a participantes, 
apresentado a seguinte posição: 
Composição em: 30.06.2016 31.12.2015 

Débitos de Operações Com Previdência Complementar 717.718,33 1.351.024,43 
- Seguradoras 26.888,39 18.086,55 
- Outras Instituições 689.766,57 1.331.874,51 
- Corretores 1.063,37 1.063,37 

 
 
14 - Depósitos de terceiros 

Saldos constituídos a saber: 
Faixas de Recebimento Valores a Reclassificar Outros Depósitos Totais 

30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015 
01 a 30 dias 31.606,06 45.197,08 0,00 0,00 31.606,06 45.197,08 
31 a 60 dias 65.989,06 122.425,60 0,00 0,00 65.989,06 122.425,60 
61 a 90 dias 19.848,17 73.076,02 0,00 0,00 19.848,17 73.076,02 
91 a 120 dias 38.771,10 44.179,71 0,00 0,00 38.771,10 44.179,71 
121 a 180 dias 167.622,68 72.813,94 0,00 0,00 167.622,68 72.813,94 
181 a 365 dias 73.076,02 31.755,69 0,00 0,00 73.076,02 31.755,69 
Superior a 365 dias 104.955,35 0,00 25.166,10 25.166,10 130.121,45 25.166,10 
Totais 501.868,44 389.448,04 25.166,10 25.166,10 527.034,54 414.614,14 

 
 
15 - Das provisões técnicas 

a) Cálculo - elaborado sob a responsabilidade de empresa devidamente habilitada  contratada pela 
Entidade, com base nas notas técnicas atuariais que deram origem aos planos de benefícios e com 
observância às normas legais vigentes, apresentando a seguinte posição: 

Movimentação: 
Provisões 

PPNG PMBC PSL IBNR PDR Total 
Saldo em 01.01.2016 210.948,37 62.906,69 117.363,71 206.667,72 9.436,00 607.322,49 
 - Constituições decorrentes 
prêmios/contribuições 1.334.534,81 - - 1.492.076,25 76.809,83 2.903.420,89 
 - Avisos de sinistros - 145.946,28 209.558,81 - - 355.505,09 
 - Pagamentos de sinistros/benefícios - -73.718,76 -186.549,89 - - -260.268,65 
 - Atualização monetária e juros  - 3.563,25 7.004,58 - - 10.567,83 
 - Reversões -1.316.608,13 -237,88 -3.240,59 -1.445.133,39 -65.476,89 -2.830.696,88 
Saldo em 30.06.2016 228.875,05 138.459,58 144.136,62 253.610,58 20.768,94 705.850,77 

 

 

Movimentação: 
Provisões 

PPNG PMBC PSL IBNR PDR Total 
Saldo em 01.01.2015 196.005,76 5.045,88 83.614,25 201.363,80 756,88 486.786,57 
 - Constituições decorrentes 
prêmios/contribuições 2.475.704,36 - - 3.435.864,31 64.901,72 5.976.470,39 
 - Avisos de sinistros - 122.764,54 415.254,24 - - 538.018,78 
 - Pagamentos de sinistros/benefícios - -66.811,93 -418.873,97 - - -485.685,90 
 - Ajustes de estimativa de sinistro - - 11.332,62 - - 11.332,62 
 - Atualização monetária e juros  - 2.248,05 32.127,66 - - 34.375,71 
 - Reversões -2.460.761,75 -339,85 -6.091,09 -3.430.560,39 -56.222,60 -5.953.975,68 
Saldo em 31.12.2015 210.948,37 62.906,69 117.363,71 206.667,72 9.436,00 607.322,49 

 

b) Cobertura - A Entidade ofereceu em cobertura de suas Provisões Técnicas os seguintes bens e valores: 

Descrição: 30.06.2016 31.12.2015 

- Quotas de Fundos Referenciado DI 1.520.690,43 1.102.627,53 
Totais 1.520.690,43 1.102.627,53 
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16 - Teste de adequação de passivos - Tap 

O TAP tem como intuito avaliar as obrigações decorrentes dos contratos dos planos de pecúlios 
administrado pela Equatorial. Esta avaliação foi desenvolvida com base na metodologia definida na Circular 
SUSEP nº 457/2012, e suas alterações. O objetivo principal do estudo é verificar se a Entidade possuirá 
recursos suficientes para honrar seus compromissos futuros com pagamentos de pecúlios. O estudo 
apontou que a Entidade se encontra atuarialmente superavitária, isso implica afirmar que as contribuições 
futuras são suficientes para custear as obrigações com pagamentos de pecúlios, não existindo a 
necessidade de constituição da PCC. 

 
 
17 - Análise de sensibilidade 

A alínea e, inciso XI, artigo 156, contido no anexo I da Circular SUSEP nº 517/2015 determina que se faça 
uma análise de sensibilidade considerando, principalmente, as seguintes variáveis: índice de 
conversibilidade; taxas de juros; mortalidade (frequência e severidade); inflação; e excedente financeiro. 
Sabendo que o regime financeiro adotado nos planos de pecúlios administrados pela Entidade é o de 
repartição simples, que Entidade não paga rendas vitalícias, não possui provisões de benefícios a conceder 
e os valores das provisões de benefícios concedidos são insignificantes, entendemos que as duas únicas 
variáveis que poderão afetar de alguma forma o equilíbrio do plano é a mortalidade dos participantes e / ou 
a sinistralidade. 
a) Taxa de juros - Um método para analisar o impacto da variável taxa de juros nos produtos de pecúlios é 

alterar a taxa de juros ETTJ no estudo do Teste de Adequação do Passivo (TAP) e observar sua 
influência no resultado. A esta análise, vamos considerar uma alteração de 10% na taxa ETTJ. 
 

Tabela 1 – Cenário atual – Analise da variável taxa de juros. 
Data-Base Taxa de juros Resultado do TAP 

30.06.2016 ETTJ -R$ 89.972.886,90 
 

Tabela 2 – Cenário alterando a ETTJ em 10% – Analise da variável taxa de juros. 
Data-Base Taxa de juros Resultado do TAP 

30.06.2016 ETTJ x 110% -R$ 80.498.486,99 

30.06.2016 ETTJ x 90% -R$ 101.472.574,67 

Conclusão: As alterações na taxa de juros ETTJ, em 10%, não modificaram o resultado do TAP, a 
Supervisionada continuaria sem a necessidade de constituição da Provisão Complementar de Cobertura 
– PCC. 
 

b) Mortalidade - Um método para analisar o impacto da mortalidade é estressar a severidade e a 
frequência dos pagamentos de sinistros e observar sua influência no resultado do TAP. Sendo assim, 
vamos considerar uma elevação de 10% na mortalidade projetada no TAP e conferir como se dará o 
impacto. 
 

Tabela 3 – Analise da variável mortalidade. 

Data-Base Resultado atual do TAP 
Resultado do TAP após elevação de 

10% na mortalidade 

30.06.2016 -R$ 89.972.886,90 -R$ 81.965.813,86 

Conclusão: A elevação em 10% na mortalidade projetada no TAP não modificará seu resultado, a 
Entidade continuaria sem a necessidade de constituição da Provisão Complementar de Cobertura - PCC. 
 

c) Sinistralidade - No âmbito da Previdência Aberta podemos definir sinistralidade como a relação entre os 
pecúlios pagos sobre as receitas arrecadadas com contribuições comerciais. 
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Uma forma de analisar a sensibilidade da variável sinistralidade é elevar os pecúlios pagos durante o 
exercício estudado e assim verificar o impacto resultante. 
As tabelas 4 e 5 apresentam o teste na variável sinistralidade considerando o período em análise. 
 

Tabela 4 – Sinistralidade ocorrida no período – Analise da variável sinistralidade. 
Data-Base Pecúlios pagos  Contribuições retidas Sinistralidade 

30.06.2016 R$ 355.505,09 R$ 2.780.859,00 12,78% 
 

Tabela 5 - Sinistralidade ocorrida com elevação de 100% nos pecúlios pagos – Analise da variável 
sinistralidade. 

Data-Base Pecúlios pagos  Receitas retidas Sinistralidade 

30.06.2016 R$ 711.010,18 R$ 2.780.859,00 25,57% 

Como mostra a tabela nº 05, a elevação em 100% nos valores dos pecúlios pagos durante o primeiro 
semestre de 2016 não acarretaria em nenhum desequilíbrio financeiro, a sinistralidade projetada 
continuaria com índices aceitáveis, dentro dos padrões do mercado. 

 
 
18 - Outros débitos 

A Entidade é parte em ações judiciais cíveis e processos administrativos as quais estão sendo contestadas. 
Os desfechos dessas ações e processos encontram-se indefinido, pendentes de recursos processuais. 
Seguindo o estabelecido nas normas vigentes os advogados externos com base em estudo pormenorizado 
dos processos e, consubstanciado no histórico de desfechos de decisões judiciais tramitados em julgado 
sobre causas de semelhante natureza no âmbito da sociedade, na jurisprudência e na existência de súmula 
de tribunais superiores sobre idênticas questões estimaram os valores de perda em R$ 1.130.063,88 (R$ 
1.134.404,92 em 30.06.2016), sendo R$ 93.577,62 (R$ 85.479,73 em 31.12.2015) decorrentes de 
processos Relacionados a Benefícios, computado no Passivo Circulante - Provisões Técnicas - Provisão 
de Sinistros a Liquidar - Judiciais  e Processos Cíveis R$ 1.036.486,26 (R$ 1.048.925,19  em  31.12.2015), 
conforme demonstrados a seguir: 

Contingências Cíveis Relacionadas a Benefícios  
 30.06.2016 31.12.2015 

Probabilidade Quantidade Valor Valor Quantidade Valor Valor 
de Perda  Reclamado Provisionado  Reclamado Provisionado 

Provável 00 0,00 0,00 01 28.960,00 0,00 
Possível 01 28.000,00 13.026,14 01 28.000,00 12.298,76 
Remota 14 723.181,69 80.551,47 12 660.586,00 73.180,97 
Total 15 751.181,69 93.577,62 14 717.546,00 85.479,73 

Contingências Cíveis não Relacionadas a Benefícios  
 30.06.2016 31.12.2015 

Probabilidade Quantidade Valor Valor Quantidade Valor Valor 
de Perda  Reclamado Provisionado  Reclamado Provisionado 

Provável 02 35.674,14 35.674,14 04 38.467,54 35.674,14 
Possível 43 780.180,45 191.218,21 69 1.017.806,45 189.327,77 
Remota 597 8.848.866,91 809.593,91 1079 9.521.888,04 823.923,28 
Total 642 9.664.721,00 1.036.486,26 1152 10.578.162,03 1.048.925,19 

Os montantes foram provisionados baseados na opinião dos consultores jurídicos e da administração da 
entidade, e são considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais perdas.  
Dentre essas ações para algumas existem: I) Depósitos Judiciais e Recursais R$ 368.630,45 (R$ 
344.427,60 em 31.12.2015); e II) Saldos Bancários Bloqueados R$ 19.614,17 (R$ 38.851,58 em 
31.12.2015) e Aplicações Financeiras Bloqueadas R$ 20.693,73 (R$ 19.841,78 em 31.12.2015). 
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19 - Realização da reserva de reavaliação 

Reconheceu-se nos superávits ou déficits acumulados a importância de R$ 3.965,28 (R$ 7.930,56 em 
31.12.2015), decorrentes da realização da reserva de reavaliação em consequência do reconhecimento dos 
encargos de depreciação incidentes sobre as reavaliações. 

 
 
20 - Patrimônio líquido ajustado - PLA e Capital mínimo requerido - CMR 

A seguir demonstramos o PLA e o CMR de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes: 
Descrição 30.06.2016 31.12.2015 

Resolução CNSP N° 283 e 321/2015 283 e 321/2015 
Patrimônio líquido 39.084.045,90 35.369.242,11 
Participações em Sociedades Financeiras - Nacionais (1.352.747,85) (1.375.507,04) 
Despesas Antecipadas Não Relacionadas a Resseguro (30.717,99) (12.081,66) 
Patrimônio líquido ajustado – PLA                                            (A) 37.700.580,05 33.981.653,41 
   

Capital base                                                                                 (B) - - 
Capital de risco total 3.633.894,91 3.361.410,93 
Parcela de risco de subscrição 554.935,95 613.118,07 
Parcela de risco de credito 3.310.886,09 2.999.568,32 
Parcela de risco operacional 13.501,24 12.916,73 
   

Suficiência de PLA                                                                       (A) - (B) 34.066.685,15 30.620.262,48 
Suficiência de PLA % 937,47% 910,93% 
   

Suficiência de ativos garantidores   
Ativos de garantidores aceitos 1.520.690,43 1.102.627,53 
Valor a cobrir de provisões técnicas (785.850,77) (607.322,49) 
Suficiência  194% 182% 
Liquidez do ativo   
Ativos líquidos em excesso à cobertura provisões técnicas  734.839,66 495.305,04 
Liquidez em relação ao CMR 726.778,98 672.282,19 
Liquidez em relação ao CR / CRM 8.060,68 (176.977,15) 
Liquidez em relação ao CR / CRM % 20,22% 14,74% 

 
 

21 - Detalhamento de contas da demonstração de resultado 
Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir: 
Semestre: 30.06.2016 30.06.2015 
SINISTROS OCORRIDOS (395.320,37) (183.821,79) 
   Despesas com Benefícios - Administrativos (349.245,52) (159.136,51) 
   Despesas com Benefícios – Judiciais (6.259,57) (29.729,42) 
   Variação Provisão Eventos Ocorridos (39.815,28) 5.044,14 
CUSTO DE AQUISIÇÃO (797.362,18) (984.078,87) 
   Despesas de Corretagem e Agenciamento (693.011,22) (755.181,24) 
   Despesas de Custeamento e Vendas (104.350,96) (228.897,63) 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.760.442,91) (1.684.312,42) 
   Pessoal Próprio (1.126.822,67) (1.029.229,91) 
   Serviços de Terceiros (369.543,84) (352.355,08) 
   Localização e Funcionamento (205.744,77) (207.531,60) 
   Publicidade e Propaganda (50,00) (331,00) 
   Publicações (19.515,25) (33.865,45) 
   Donativos e Contribuições (22.320,86) (14.522,95) 
   Administrativas Diversas (16.445,52) (46.476,43) 
DESPESAS COM TRIBUTOS (112.486,00) (82.090,78) 
   Impostos (28.078,42) (24.334,58) 
   Contribuições (17.115,36) (9.190,64) 
   Taxa de Fiscalização (67.292,22) (48.565,56) 
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RECEITAS FINANCEIRAS 8.345.863,30 6.579.761,42 

   Juros sobre Ativos Financeiros Disponíveis para Venda 299.590,60 99.343,58 

   Reversão Provisão - Outros Títulos 0,00 10.916,62 

   Reversão Provisão sobre Assistência Financeira 2.498.091,49 1.500.471,18 

   Receitas com Empréstimos  5.547.343,08 4.969.020,33 

   Outras Receitas Financeiras 838,13 9,71 

DESPESAS FINANCEIRAS (4.255.321,89) (3.424.139,31) 

   Provisões Técnicas (24.478,36) (15.578,22) 

   Sobre Ativos Financeiros Disponíveis para Venda (61.084,46) (19.126,89) 

   Provisão sobre Assistência Financeira (2.998.375,40) (1.870.115,33) 

   Assistência Financeira (1.161.527,24) (1.515.908,97) 

   Outras Despesas (9.856,43) (3.409,90) 

RECEITAS/DESPESAS PATRIMONIAIS  (34.896,73) (3.341,13) 

   Receitas Patrimoniais 5.434,88 18.073,05 

   Despesas Patrimoniais (42.331,61) (21.414,18) 

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (60.726,27) (125.011,04) 

   Receitas Operações Repasses 27.882,50 47.809,19 

   Reversões de Provisões 193.597,87 159.837,72 

   Recuperação Despesas 8.396,25 9.498,35 

   Despesas com Provisões (275.707,05) (307.125,49) 

   Outras Despesas Operacionais (14.895,84) (35.030,81) 

 
 
22 - Partes relacionadas 

As transações com partes relacionadas originam-se de operações, a saber: 
 

a) Transações de natureza operacional 
Composição do saldo em: 30.06.2016 31.12.2015 

Impacto no resultado do período (123.036,20) (102.997,63) 
 

b) Prestação de serviços administrativos 
Utilização da estrutura física e de pessoal da Equatorial Previdência Complementar, pela Equatorial Microsseguros S. A. sem 
contraprestação financeira. 
 
 
 

Goiânia, 30 de junho de 2016. 
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