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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 
Cumprindo determinações legais e estatutárias, apresentamos aos Senhores Conselheiros, às 

autoridades competentes, aos nossos participantes e ao público em geral as Demonstrações Financeiras 

Intermediárias e o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao período encerrado em 30 de 

junho de 2017, comparativas com 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2016. 

 

As Demonstrações Financeiras Intermediárias foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 

- SUSEP, incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, 

acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, tendo 

por base a Circular SUSEP nº. 517, de 30 de julho de 2015. 

 

Para o segundo semestre de 2017, daremos continuidade ao aprimoramento do sistema de controles 

internos, incluindo a área de Tecnologia da Informação, bem como a redução de custos e a 

manutenção e ampliação do quadro de participantes, visando o restabelecimento econômico e 

financeiro da UPOFA. 

 

A UPOFA declara que possui capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento os títulos e 

valores mobiliários classificados nesta categoria. 

 

 

 

 

A Administração 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL 

CNPJ 76.678.101/0001-88 

 

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 31 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

(Em R$ 1) 

 

ATIVO 
 

ATIVO (R$ 1) Nota 30/06/2017 31/12/2016 

CIRCULANTE 

               

861.280               685.458  

DISPONÍVEL 

               

103.095                 89.029  

 Caixa e Bancos “2.f”              103.095                 89.029  

    

CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

37.081 38.271 

 Valores a. Receber “2.f”               37.081                38.271  

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

               

719.639               557.257  

 Assistência Financeira a Participantes “2.c” e “4”              719.639              557.257  

    

DESPESAS ANTECIPADAS “2.f” 1.465 901 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

               

713.153               555.781  

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

               

622.497               462.253  

APLICAÇÕES 

               

311.971               295.134  

 Títulos de Renda Fixa - Públicos  “2.b” e “3”              311.971               295.134  

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

               

310.525               167.119  

 Assistência Financeira a Participantes “2.c” e “4”              310.525               167.119  

INVESTIMENTOS 

                 

39.464                 39.880  

 Imóveis Destinados à Renda - Urbanos “2.f”                55.200                 55.200  

 (-) Depreciação              (15.736)             (15.320) 

IMOBILIZADO 

“2.d” e “5”                 

51.174                 53.573  

 Imóveis                76.284                 76.284  

 Bens Móveis               108.101               108.101  

 (-) Depreciação Imobiliária              (47.272)             (46.026) 

 (-) Depreciação - Outras              (85.939)             (84.786) 

    

INTANGÍVEL “2.f”e “5”                       19                       75  

Outros Intangíveis                   1.689                   1.689  

(- ) Amortização                (1.670)               (1.614) 

    

TOTAL DO ATIVO  1.574.434 1.241.239 

 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Intermediárias 

 

 
 
 



 

UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL 

CNPJ 76.678.101/0001-88 

 

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 31 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

(Em R$ 1) 

 

PASSIVO 
PASSIVO (R$ 1) Nota 30/06/2017 31/12/2016 

CIRCULANTE 

                

292.132               321.340  

CONTAS A PAGAR 

“2.f”                   

94.627                 73.460  

 Obrigações a. Pagar                 742                     695  

 Impostos e Encargos Sociais a Recolher              3.983                  6.220  

 Encargos Trabalhistas             74.302                53.315  

 Impostos e Contribuições                      -                    2.032  

 Outras Contas a Pagar             15.600                11.198  

    

PROVISÕES TÉCNICAS -  PREVIDÊNCIA       

COMPLEMENTAR  “2.e” e “6”          197.506               247.880  

PLANOS BLOQUEADOS 

                     

1.370                 23.514  

 Provisão de Prêmios não Ganhos                       -                       259  

 Provisão de Sinistros Ocorridos, mas não avisados  1.246 1.900 

 Riscos Vigentes Não Emitidos  13 - 

 Provisão Complementar de Cobertura  98 21.087 

 Outras Provisões  13 268 

PLANOS NÃO BLOQUEADOS 

                

196.136               224.366  

 Provisão Matemática de Benefícios a Conceder          165.292              169.720  

 Provisão de Prêmios Não Ganhos                   31                       80  

 Provisão de Sinistros a Liquidar - Administrativos               6.052                13.874  

 Provisão de Sinistros Ocorridos, mas não avisados             16.212                26.125  

 Provisão para Despesas Relacionadas               8.320                 1.540  

 Provisão Complementar de Cobertura  229 13.027 

    

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  57.842 - 

    

PROVISÕES TÉCNICAS – PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

 

57.842 - 

    

PLANOS BLOQUEADOS  14.167 - 

 Provisão Complementar de Cobertura  14.167 - 

    

PLANOS NÃO BLOQUEADOS  43.675 - 

 Provisão Complementar de Cobertura 

 
 

43.675 - 

PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES PREV. 

COMPL. SEM FINS LUCRATIVOS 

“8”             

1.224.459  919.899 

 Patrimônio Social          666.278  1.267.058 

 Reservas de Reavaliação            34.707  35.261 

 Reservas de Retenção de Superávit          218.359  218.359 

 Superávits/ Déficits Acumulado  305.115 (600.779) 

 
          305.115  (600.779) 

TOTAL DO PASSIVO  1.574.434 1.241.239 

 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Intermediárias 

 

 



(EM R$ 1) 
Nota 

PERÍODOS 

  30/06/2017 30/06/2016 

(+) CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA       

DE RISCOS               243.041         265.955  

                     

Receita de Contrib – Planos Bloqueados                  1.600              1.680  

 Planos de Pecúlio – Repartição Simples  1.600                1.680  

Receita de Contrib. Planos Não Bloqueados              241.440         264.275  

 Planos de Pecúlio - Capitalização               241.440                     264.393  

 Restituições – Planos de Riscos               -                 (118) 

    

(+/-) VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS  (17.676) 2.207 

 
 

  (=) PRÊMIOS GANHOS         225.365         268.162  

 
 

  (-) SINISTROS OCORRIDOS              (59.034)      (107.702) 

 Despesas com Benefícios              (69.602)         (101.720) 

 Variação de Provisão de Eventos Ocorridos não avisados                 10.567              (5.982)  

    

(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 

OPERACIONAIS 

 
        684.673         (38.376) 

    

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS “10”   (615.100)   (725.963) 

    

(-) DESPESAS COM TRIBUTOS “10”      (59.976)      (63.925) 

    

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO “10”              129.603         127.050  

 Receitas Financeiras “10”              130.060            149.932  

 Despesas Financeiras “10”                  (457)         (22.882) 

 

 

  (+/-) RESULTADO PATRIMONIAL                   (416)         (1.880) 

 Despesas patrimoniais                   (416)             (1.880) 

    

(=) RESULTADO OPERACIONAL               305.115        (542.634) 

    

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO         305.115        (542.634) 

 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Intermediárias 

 

 

 

 

 

 

 

UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL 
CNPJ 76.678.101/0001-88 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS 

FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E DE 2016 

(Em R$1) 

 



 

UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL 

CNPJ 76.678.101/0001-88 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS 

ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE 

JUNHO DE 2017 E DE 2016 

         (Em R$1) 

 

(EM R$ 1) 
PATRIMÔNIO 

SOCIAL 
RESERVAS   DE 

REAVALIAÇÃO 

 

RESERVAS DE 

RETENÇÃO DE 

SUPERÁVITS 

SUPERÁVIT/ 

DÉFICIT DO 

ACUMULADO 

TOTAL 

Saldos em 01 de 

janeiro de 2016 

             

2.656.052  36.369 

                       

218.359  

                          

(1.388.994) 

                       

1.521.786  

Transferência do 

Déficit Acumulado 

para Patrimônio 

Social 

            

(1.388.994) -  -  

                           

1.388.994  

                                    

-  

Realização Reserva                            -  

                       

(554) 

                                 

-  

                              

-                  (554) 

Déficit do Período -  -  -  

                

(542.634) 

           

(542.634) 

Saldos em 30 de 

junho de 2016 

             

1.267.058  

                      

35.815  

                       

218.359  

                            

(542.634) 

                       

978.598  

 

Saldos em 01 de 

janeiro de 2017 

             

1.267.058  

                      

35.261  

                       

218.359  

                          

(600.779) 

                       

919.899  

Transferência do 

Déficit Acumulado 

para Patrimônio 

Social             (600.779) -  -  

                           

600.779  

                                    

-  

Realização Reserva -                        (554) 

                               

-  - 

                  

(554) 

Superávit do Período -  -   -                305.115 305.115 

SALDO FINAL EM 

30.06.2017              666.279  

                      

34.707  

                       

218.359  

                            

305.115 

                       

1.224.460  
 

 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Intermediárias 

 
 

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE NOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE 

JUNHO DE 2017 E 2016 

 (Em R$ 1) 

 

 
30/06/2017 30/06/2016 

Superávit/ Déficit do Período 305.115                     (542.634) 

Realização de Reservas de Reavaliação (554)                             (554) 

Superávit/ Déficit Abrangente do Período 304.561                (543.188) 

 

 As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Intermediárias  

 

 

 

 

 

 



 

UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL 

CNPJ 76.678.101/0001-88 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 

DE JUNHO DE 2017 E 2016 – MÉTODO INDIRETO 

(Em R$1) 
 
ATIVIDADES OPERACIONAIS              30/06/17           30/06/16 

Superávit/Déficit do Período 305.115 (542.634) 

Ajustes para:   

Depreciações / Amortizações 2.315 2.379 

Variação nas Contas Patrimoniais   

Ativos Financeiros          (16.837)          (18.217) 

Créditos Oper. Prev. Complementar 1.190 2.203 

Despesas Antecipadas (564) (2096) 

Outros Ativos (305.788) 497.130 

Outras Contas a Pagar 21.167 31.502 

Provisões Técnicas – Prev. Complementar 7.468 33.644 

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 14.066 3.731 

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais          14.066          3.731 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO     

 Compra do Ativo Imobilizado                 -                 (139) 

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento                -                (139) 

  

 

Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa             14.066             3.592 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período                89.029                11.231  

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período               103.095                14.823  

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 

RECURSOS LIVRES 

                   

16.837  

                   

18.218  

 

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras Intermediárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL 

CNPJ (MF) 76.678.101/0001-88 
 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 

PARA OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E DE 2016 

(Em R$ 1) 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A UPOFA – União Previdencial é uma Entidade Aberta de Previdência Complementar, constituída 

sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos, e está autorizada a operar com Planos de 

Pecúlio de Previdência Complementar Aberta e concessão de assistência financeira aos seus 

participantes nas regiões do Paraná e Rio de Janeiro. Os critérios de gerenciamento de riscos são 

aplicados através de programa específico, com a garantia de consignação em órgãos conveniados, 

Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Comando 

do Exército, através da Secretaria de Economia e Finanças, dentre outros. 

 

 

2. POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS 

 

a. Base de Preparação 

 

As demonstrações financeiras intermediárias estão sendo apresentadas de acordo com as 

práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, adotando e incorporando as 

alterações promovidas pela Lei nº. 11.638/07 e Lei nº. 11.941/09, Circular SUSEP nº. 517 de 

30 de julho de 2015 e suas alterações posteriores, além das Normas e Instruções do Conselho 

Nacional de Seguros Privados - CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

As demonstrações financeiras intermediárias estão de acordo com o Plano de Contas das 

Entidades Abertas de Previdência Complementar. Os itens incluídos nas informações da 

entidade são mensurados usando a moeda do ambiente econômico em que atua. As 

demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas em reais (R$), que é a moeda 

funcional da Entidade. 

 

b. Títulos e Valores. Mobiliários 

 

A Entidade classificou a sua aplicação financeira, detalhadas na nota “3”, nas seguintes 

categorias: 

 

b,1, Títulos Mantidos até o Vencimento. 

 

O valor de mercado dos Títulos e Valores Mobiliários foi calculado da seguinte forma: 

 

b.1.   Títulos de Renda Fixa – Públicos: com base no preço unitário da Letra Financeira do 

Tesouro, divulgado pelo Banco custodiante, Banco do Brasil S/A. Os rendimentos decorrentes 

da valorização das Letras Financeiras foram registrados no resultado do exercício. A entidade 

possui 35 Letras Financeiras do Tesouro, valendo R$ 311.971 em 30 de junho de 2017. As 

aplicações financeiras estão distribuídas conforme quadro detalhado na nota “3”, Estes títulos 

e valores mobiliários são garantidores das Provisões Técnicas e estão custodiados em 

instituição financeira autorizada pela SUSEP, e foram suficientes para cobrir a necessidade de 

cobertura das provisões (R$ 255.348), gerando excedente (ativo líquido) de R$ 56.623 em 

30/06/2017. 



 

c. Assistência Financeira a Participantes 

 

Está demonstrada pela Assistência Financeira concedida, líquida da Provisão para Riscos 

Sobre Assistência Financeira e dos juros e encargos prefixados, ajustados de acordo com os 

prazos contratuais. 

 

A Provisão Para Riscos Sobre Assistência Financeira é constituída em montante julgado 

suficiente para absorver eventuais perdas nos recebimentos dos créditos. Nas datas dos 

balanços não foram identificadas potenciais perdas a serem provisionadas. Os créditos 

considerados não realizáveis foram baixados diretamente nas contas dos recebíveis. 

 

d. Imobilizado: 

 

O imobilizado, exceto terrenos, é contabilizado ao custo de aquisição, corrigido 

monetariamente até 31 de dezembro de 1995. Os valores de contabilização dos ativos têm o 

seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de 

valor. 

 

Os terrenos e edificações da Entidade estão registrados a valor de mercado, em função da 

reavaliação contabilizada em 30 de setembro de 1998. As adições a partir de 01 de janeiro de 

1996 estão registradas ao custo de aquisição.  

 

As depreciações são calculadas com base na vida útil e utilização dos bens (NBC TG 27(R3)). 

 

A Administração da UPOFA entende não haver indicativo de que o valor contábil dos bens 

adquiridos exceda o seu valor recuperável e, que, portanto, não há riscos de Impairment. 

 

e. Provisões Técnicas e Teste de Adequação do Passivo (TAP) 

 

Em consonância com o CPC 11 e normativos SUSEP, mais especificamente a Circular SUSEP 

nº 517/2015 e suas alterações, foi elaborado o teste de adequação do passivo - TAP da 

Entidade, cuja abrangência está vinculada aos contratos dos planos de seguros com riscos em 

vigor na data base de 30 de junho de 2017. O resultado do TAP, avaliado a valor presente na 

respectiva data base, tem como intuito constatar a necessidade ou não de proceder-se a 

garantias financeiras complementares às provisões constituídas, com vistas a garantir 

plenamente os riscos em vigor com estas operações, ou manter os seus saldos da forma como 

estão constituídos. Para a realização do TAP, primeiramente a Entidade agrupou os contratos 

de acordo com sua estrutura de planos e bases técnicas, em conformidade com o previsto na 

Circular mencionada. Em seguida, apurou a diferença entre o valor das estimativas correntes 

dos fluxos de caixa e a soma do saldo contábil das provisões técnicas na data base de cada 

agrupamento (excetuada a Provisão Complementar de Cobertura – PCC se houver), deduzida 

dos custos de aquisição diferidos e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às 

respectivas provisões. Caso resulte em valor positivo, esta diferença deverá ser constituída na 

PCC, quando decorrente das provisões de PPNG, PMBAC e PMBC, ou, quando decorrente 

das demais provisões, deverá proceder-se ao ajuste da própria provisão que o originou. 

 

 TAP - Resultados Parciais Obtidos nos fluxos de 30/06/2017: 
    Por R$ 1 

GRUPO 

VP - 

Fluxos de 

Caixa 

Provisões 

Técnicas em 

30/06/2017* 

CAD e/ou 

Ativos 

Intangíveis 

Resultados 

Parciais 

1 - Pecúlio RS – eventos ocorridos (CR) 661 1.375 - (714) 

2 - Pecúlio RS – eventos não ocorridos (CR) 372 45 - 327 

3 - Pecúlio RS – eventos não ocorridos (CNR) 57.842 ** ** 57.842 

4 - Pecúlio CAP – eventos não ocorridos 103.654 165.292 - (61.638) 

5 - Pecúlio CAP – eventos ocorridos (CR) 31.181 23.872 - 7.309 

 



** Não são consideradas provisões técnicas ou CAD/Ativo intangível para fins de apuração dos resultados do TAP 

dos grupos provenientes de contribuições não registradas. 

 

 TAP - Resultados Finais de 30/06/2017: 

 
  Por R$ 1 

GRUPOS DE COMPENSAÇÃO 
Nº DO 

GRUPO 

Resultados 

Finais 

Pecúlios – eventos ocorridos (CR) – Demais prov. 1 e 5 6.595 

Pecúlios/RS – não ocorridos (CR) – PPNG 2 327 

Pecúlios/RS – não ocorridos (CNR) 3 57.842 

Pecúlios/CAP – não ocorridos (CR) – PMBAC 4 (61.638) 

Legenda: CR é Contribuição Registrada e CNR é Contribuição Não Registrada 

 

Os resultados finais do TAP, cujos parciais obtidos foram compensados da forma acima, 

indicaram a necessidade de constituir-se provisão complementar para os Grupos 2 (Pecúlio/RS 

– eventos não ocorridos CR – PPNG), 3 (Pecúlio/RS – eventos não ocorridos CNR) e 5 

(Pecúlio/CAP – eventos ocorridos CR – Demais provisões). O valor de R$ 6.595 apurado para 

o Grupo 5 foi constituído em 30/06/2017 na própria provisão que o originou, neste caso, na 

IBNR do Plano de Pecúlio/CAP. O TAP também indicou necessidade de provisionamento 

complementar para os Grupos 2, no valor de R$ 327, e 3, no valor de R$ 57.842, cujos 

respectivos valores foram constituídos ainda neste exercício na PCC-PPNG, rateados entre os 

Planos de Pecúlio/RS da Entidade. 

 

f. Demais Ativos e Passivos 

 

Registrados por seus valores de realização ou de liquidação, acrescidos, quando aplicável, dos 

rendimentos ou encargos incidentes calculados até as datas dos balanços. 

 

g. Apuração do Resultado 

 

As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência. 

 

3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
 

 30/06/2017 31/12/2016 

 

Longo Prazo 

Custo            

R$ 

Mercado        

R$ 
% 

Custo            

R$ 

Mercado        

R$ 
% 

Parâmetros 

Utilizados 

1 - MANTIDOS ATÉ O 

VENCIMENTO 

       Letras Financeiras Tesouro 

Nacional 

        

311.971  

         

311.971  

                    

100  

        

295.134  

       

295.134  

              

100  SELIC 

Total 

        

311.971  

         

311.971  

               

100  

        

295.134  

       

295.134  

           

100  

  

4. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PARTICIPANTES 

 

30/06/2017 31/12/2016 

 

R$ R$ 

Ativo Circulante     719.639      557.257  

Garantia de Averbação     747.028      605.777  

(-) Receitas a Apropriar       (27.388)       (48.520) 

(-) Redução ao Valor Recuperável                     -                        -    

   

   Ativo Não Circulante         310.525          167.119  

Garantia de Averbação     679.145      395.345  

(-) Receitas a Apropriar       (368.620)       (228.226) 

(-) Redução ao Valor Recuperável                     -                        -    

 

   



5. IMOBILIZADO/ INTANGÍVEL 

 

O Imobilizado é composto de: 

 

Imobilizado Custo Depreciação Valor Líquido 

 
  Jun/2016 Dez/2016 

 R$ R$ R$ R$ 

Imóveis     

Terrenos           19.528                       -                19.528           19.528  

Edificações           56.756           (44.780)             11.976           10.730  

Total Imóveis           76.284           (44.780)             31.504           30.258  

Móveis 

    Equipamentos           62.330           (57.777)               4.553             3.620  

Móveis, Máquinas e Utensílios.           45.770           (25.836)             19.934           19.695  

Total Móveis         108.100           (83.613)             24.487           23.315  

Total Geral         184.384         (128.393)             55.991           53.573  

 

Movimentação do 1º semestre de 2017: 

 
Imobilizado Valor Líquido Aquisições  Depreciação Valor Líquido 

 
31/12/2016 

  

30/06/2017 

Imóveis R$ R$ R$ R$ 

Terrenos           19.528                       -                         -             19.528  

Edificações           10.730                       -                 (1.246)           9.484  

Total Imóveis           30.258                       -                 (1.246)           29.012  

Móveis 

    Equipamentos              3.620                   -               (899)             2.721  

Móveis, Máquinas e Utensílios.           19.695                -                  (254)           19.441  

Total Móveis           23.315                -               (1.153)           22.162  

Total Geral           53.573                -              (2.399)  51.174  

 

 

       INTANGÍVEL 

 
Intangível Custo Amortização Valor Líquido 

      jun/16 dez/16 

 R$ R$ R$ R$ 

Pacote Office 1.688             (1.558) 130 75 

Total                 1.688            (1.558)            130                75 

     

  Valor Líquido Aquisições Amortização Valor Líquido 

  31/12/2016     30/06/2017 

 R$ R$ R$ R$ 

Pacote Office 75                    -               (56) 19 

Total                    75                     -              (56)               19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROVISÕES TÉCNICAS 

PROVISÕES TÉCNICAS 
R$-Saldo 

31/12/2015 

R$ 

Adições 

R$ 

Reduções 

R$ Atualiz. 

Monetária 

R$-Saldo 

31/12/2016 

PLANO BLOQUEADO - PECÚLIO 

REPARTIÇÃO SIMPLES 

    

 

Provisão de Prêmios Não Ganhos 9.142 - (8.883) - 259 

Provisão de Sinistros a Liquidar - 2.300 (2.300) - - 

Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não 

Avisados - IBNR 
2.502 1.423 (2.025) 

- 
1.900 

Provisão de Despesas Relacionadas 134 168 (34) - 268 

Provisão Complementar de Cobertura - 21.087 - - 21.087 

Total 11.778 24.978 (13.242) - 23.514 

      

PLANO NÃO BLOQUEADO 

PECÚLIO - CAPITALIZAÇÃO 
- 

   
- 

Provisão Matemática de Benefícios a 

Conceder 
157.198 44.961 (32.439) - 169.720 

Provisão de Sinistros a Liquidar - 

Administrativos 
14.592 31.120 (33.587) 750 13.875 

Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não 

Avisados - IBNR 
20.058 16.584 (10.528) 

- 
26.114 

Provisão de Despesas Relacionadas 918 1.053 (442) - 1.529 

Total 192.766 94.718 (76.996) 750 211.238 

PLANO NÃO BLOQUEADO - 

PECÚLIO REPARTIÇÃO SIMPLES 

    

 

Provisão de Prêmios Não Ganhos - 79 - - 79 

Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não 

Avisados - IBNR 
- 11 - 

- 
11 

Provisão de Despesas Relacionadas - 11 - - 11 

Provisão Complementar de Cobertura - 13.027 - - 13.027 

Total - 13.128 - - 13.128 

 

PROVISÕES TÉCNICAS 
R$-Saldo 

31/12/2016 

R$ 

Adições 

R$ 

Reduções 

R$ Atualiz. 

Monetária 

R$-Saldo 

30/06/2017 

PLANO BLOQUEADO - PECÚLIO 

REPARTIÇÃO SIMPLES 

    

 

Provisão de Prêmios Não Ganhos 259 3 (262) - - 

PPNG-Riscos Vigentes Não Emitidos - 13 -  13 

Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não 

Avisados - IBNR 

 

1.900 415 (1.069) -    1.245 

Provisão de Despesas Relacionadas 268 3 (259) - 13 

Provisão Complementar de Cobertura  21.087 14.167 (20.989) - 14.265 

Total 23.514 14.601 (22.579) - 15.537 

      

PLANO NÃO BLOQUEADO 

PECÚLIO - CAPITALIZAÇÃO  

  

                        

Provisão Matemática de Benefícios a 

Conceder 

 

169.720 1.348 (5.776) - 165.292 

Provisão de Sinistros a Liquidar - 

Administrativos 

 

13.875 - (8.182) 359 6.052 

Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não 

Avisados - IBNR 

 

26.114 10.384 (20.402) - 16.096 

Provisão de Despesas Relacionadas 1.529 8.464 (1.674) - 8.320 

Total 211.238 20.196 (36.034) 359 195.760 

      

PLANO NÃO BLOQUEADO - 

PECÚLIO REPARTIÇÃO SIMPLES 

    

 

Provisão de Prêmios Não Ganhos 79 25 (104) - - 

PPNG – Riscos Vigentes Não Emitidos - 31 - - 31 

Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não 

Avisados - IBNR 
11 

106 - - 116 

Provisão de Despesas Relacionadas 11 - (11) - 0 

Provisão Complementar de Cobertura  13.027 43.675 (12.798) - 43.904 

Total 13.128 43.837 (12.913) - 44.051 

Total Geral 247.881 78.634 (71.526) 359 255.348 



As Provisões Técnicas são calculadas por profissional habilitado contratado pela Entidade, Sr. Eder 

Gerson Aguiar de Oliveira (MIBA nº 630). 

 

7. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS – CÍVEIS 

 

As demandas judiciais e administrativas perante tribunais e órgãos governamentais são decorrentes 

do curso normal das operações e envolvem aspectos cíveis, trabalhistas e fiscais. Os processos 

judiciais são acompanhados por escritórios contratados. 

  

A Administração, com base em informações da gerência jurídica, em análise de demandas judiciais 

e, quanto às ações trabalhistas, na experiência passada em relação às quantias reivindicadas, 

constitui provisão para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso, de acordo com o 

seguinte tratamento contábil: 

  

- Risco Provável – são constituídas provisões no valor atualizado da causa. 

  

- Risco Possível – não é contabilizada provisão, apenas são mencionados os respectivos montantes 

em notas explicativas. 

  

Em relação aos processos judiciais, as chances de perda foram consideradas como “possíveis” pela 

Entidade, conforme relatório de processos, no valor de R$ 936. Não foram identificadas perdas 

consideradas prováveis pela Administração e por seus assessores jurídicos. 

 

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido referente ao período de 2017 foi apresentada 

conforme a Circular SUSEP 517, anexo VI – Modelo de Publicação para Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido das Entidades sem Fins Lucrativos. 

 

Reservas de Reavaliação - A Entidade, tendo em vista o CPC 13 e a Circular SUSEP 517 de 30 de 

julho de 2015, optou por manter a Reserva de Reavaliação até a sua efetiva realização. 

 

9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO E SOLVÊNCIA 

 

A RESOLUÇÃO CNSP Nº 321, de 15 de julho 2015 institui regras e procedimentos para o cálculo 

do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) exigido para Entidades Abertas de Previdência 

Complementar. O PLA será utilizado para verificação da suficiência de capital mínimo requerido, 

para afeição de solvência e para apuração de limite de retenção, conforme normativos específicos 

vigentes. Diante do modelo de capital previsto legalmente e requerido das EAPC’s, a Entidade 

mantém seus níveis superiores aos requerimentos mínimos regulatórios. A informação abaixo 

demonstra o grau de suficiência, comparando os valores do Patrimônio Líquido Ajustado da data 

base de 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016, calculados conforme as determinações 

legais. 

 
DESCRIÇÃO 30/06/17 31/12/16 

 R$ R$ 

Patrimônio Líquido (I) 1.224.459 919.899 

Ajustes Contábeis (II) (1.484) (975) 

Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro (1.465) (901) 

Ativos Intangíveis (19) (74) 

Ajustes Associados à variação valores econômicos (III) 11.214 2.444 

Superávit fluxos contrib.não registrados/apurados no TAP - - 

Superávit entre provisão e fluxo realista de contribuição 

registrada 11.214 2.444 

Patrimônio Líquido Ajustado – PLA (I – II – III) 1.234.189 921.368 

Capital Base (I) - - 

Capital de Risco Total - CR (II) 113.623 83.323 

Capital de Risco de Subscrição 17.692 22.596 

Capital de Risco de Crédito 91.162 65.727 

Capital de Risco Operacional 1.234 1.406 

Capital de Risco de Mercado 28.781 7.619 

Benefício da Diversificação (25.246) (14.025) 



Capital Mínimo Requerido – CMR (maior entre I e II) 113.623 83.323 

   

Suficiência de PLA em relação ao CMR 1.120.566 838.045 

 

A Resolução CNSP nº 321/2015 também determina que a Entidade apresente liquidez em relação 

ao Capital de Risco Total, que se caracteriza quando a Entidade apresenta montante de ativos 

líquidos, em excesso à necessidade de cobertura das provisões técnicas, superior a 20% (vinte por 

cento) do CR, deduzido deste o valor do superávit de fluxos de prêmios/contribuições não 

registrados apurado no TAP, limitado ao efeito no CR da parcela de risco de mercado relativa aos 

fluxos de prêmios e contribuições não registradas, status este atingido/superado pela Entidade. 

 

10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

 

Detalhamos as rubricas das Demonstrações do Resultado: 
Demonstração do Resultado 30/06/2017 30/06/2016 

 R$ R$ 

Despesas Administrativas 

  Pessoal e Encargos             (244.498)             (237.515) 

Serviços de Terceiros             (166.388)             (258.795) 

Localização e Funcionamento             (132.530)             (142.923) 

Publicidade e Publicações                 (12.223)                 (9.293) 

Donativos e Contribuições               (55.731)               (54.481) 

Outras               (3.730)               (22.956) 

Total Geral           (615.100)           (725.963) 

Com Tributos             (59.976)             (63.925) 

Impostos Municipais (2.240) (1.120) 

COFINS (10.651) (11.506) 

PIS (1.731) (1.870) 

Contribuição Sindical (1.068) (970) 

Taxa de Fiscalização (44.286) (48.274) 

Outros Tributos - (86) 

Custos de Aquisição     

Despesas de Cobrança                 (6.014)                 (7.522) 

Outros Custos de Aquisição               (14.313)               (30.854) 

Total Geral             (20.327)             (38.376) 

Outras Receitas Operacionais 705.000 - 

Doações 705.000 - 

Despesas Financeiras     

Provisões Técnicas  (457)  (22.882) 

Total Geral           (457)           (22.882) 

Receitas Financeiras     

Renda Fixa                16.837                 18.218  

Assistência Financeira a Participantes              133.223               131.714  

Total Geral            130.060             149.932  

   

11. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

 

Com o objetivo de analisarmos a sensibilidade no TAP da Entidade, frente à oscilação em algum de 

seus parâmetros técnicos, optou-se em realizar o teste junto à premissa de sinistros, agravando a 

rubrica de indenização com sinistros/benefícios, pois este é o indicador que, frente ao tipo de 

operação praticada, pode apresentar alguma volatilidade relevante. Os demais parâmetros 

referentes a taxas de juros, índices de conversibilidade, inflação e excedente financeiro, 

considerando as características dos planos em operação, não se aplicam com a relevância requerida 

no contexto. 

Com vistas a se verificar os reflexos do teste de sensibilidade nos resultados do TAP, recalculou-se 

os fluxos novamente, considerando o agravamento de 10% da rubrica de sinistralidade, provocando 

um aumento no valor total do TAP, que passaria de R$ 64.764 para R$ 72.009. 

Como conclusão do teste de sensibilidade, o recálculo dos resultados do TAP provocaria um 

incremento de R$ 7.245 no total de provisionamento, valor este que seria facilmente absorvido pela 

Entidade, uma vez que permaneceria com todos os seus indicadores de solvência suficientes. 

 

 

12.  EVENTOS RELEVANTES 



 

No primeiro semestre de 2017 a entidade recebeu doações de parte do futuro Presidente da UPOFA 

– União Previdencial, no montante de R$ 705.000,00, com a finalidade de incrementar as 

operações de assistência financeira, consolidar o capital de giro e manter as atividades operacionais 

num contexto de boa liquidez e solvência.  

 

13. CONTINUIDADE 

 

A Administração da UPOFA – União Previdencial considera que não há expectativas de 

descontinuidade das atividades operacionais, tendo em vista os seguintes aspectos relevantes: 

 

a) Autorização, por parte da SUSEP, da comercialização do novo produto. 

 

b) Formação de uma equipe de vendas para distribuição do Plano de Benefício e da Assistência 

Financeira; 

 

c) Os recursos financeiros virão através de aporte de capital e da venda de 04 (quatro) vagas de 

garagem situadas na cidade do Rio de Janeiro e não vinculadas às Reservas Técnicas. 

 

 

 

 

 

 

Curitiba, 30 de junho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

  Maria Thereza Lamoglia Dias                              Paulo de Aguiar     

                  Diretora                                 Diretor  

                                                                                                       

 

           

 

 

                                                                                   

     

 

      Eder Gerson Aguiar de Oliveira                                                         Luciana Acosta Torres 

                         Atuário                                                                                           Contadora                   

                    MIBA – 630                                                                                   CRCPR 067511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 
Aos 
Administradores e Conselheiros da 
UPOFA – UNIÃO PREVIDENCIAL 
Curitiba – PR 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da UPOFA - União Previdencial, que compreendem 
o balanço patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
UPOFA - União Previdencial  em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Serviços Privados – SUSEP. 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à UPOFA - União Previdencial, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
Outros assuntos 
 
Os valores correspondentes ao semestre findo em 30 de junho de 2016 e ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente 
auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatórios datados de 
05/09/2016 e 02/03/2017, respectivamente, que não conteve qualquer modificação sobre a 
opinião, entretanto continham ênfase sobre a continuidade operacional e o teste de 
adequação de passivos. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 

 



 
A administração da UPOFA - União Previdencial é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração 
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler 
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. 
Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
 Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
 A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade da UPOFA - União Previdencial continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a UPOFA – União Previdencial ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança da UPOFA - União Previdencial são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
  
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações contábeis. 
 

 
 



 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 

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

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
UPOFA – União Previdencial.  
 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da UPOFA - União 
Previdencial. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a UPOFA - União Previdencial  a não mais se manter em 
continuidade operacional. 
 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria. 
Durante os nossos trabalhos não identificamos deficiências nos controles internos. 
 
Porto Alegre, 29 de agosto de 2017 
 
BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRCRS 6.706 
 
 
Luiz Fernando Silva Soares      
Contador CRCRS 33.964      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


