
Senhores Participantes, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, 
submetemos a apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2017, comparativos ao exercício anterior, acompanhadas 
de notas explicativas, do parecer da auditoria atuarial independente e do parecer dos 
auditores independentes, apresentadas na forma de Legislação Societária, bem como das 
normas e instrumentos provenientes do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 

ATIVO     dez/17  dez/16
CIRCULANTE     714.681,10  744.161,35
 Disponível     453.318,26  418.874,78
  Caixa e Bancos     453.318,26  418.874,78
 Aplicações     232.976,52  295.745,71
  Títulos de Renda Fixa - Públicos     205.359,58  186.591,92
  Outras Aplicações     27.616,94  109.153,79
 Créditos das Operações c/Prev. Complementar   3.570,12  4.100,32
  Valores a Receber     3.570,12  4.100,32
 Títulos e Créditos a Receber     24.816,20  25.440,54
  Créditos a Receber     16.562,12  17.186,46
  Depósitos Judiciais e Fiscais     8.254,08  8.254,08
NÃO CIRCULANTE     2.707.234,28  2.636.111,72
Investimentos     2.221.460,17  2.094.884,46
  Participações Societárias     310.166,91  146.355,11
  Imóveis Destinados à Renda     2.370.538,76  2.370.538,76
  (-) Depreciação     (459.245,50)  (422.009,41)
  Imobilizado     485.774,11  541.227,26
  Imóveis     536.745,94  536.745,94
  Bens Móveis     192.202,16  224.149,16
  Outras Imobilizações     255.162,20  255.162,20
  (-) Depreciação Acumulada     (498.336,19)  (474.830,04)
TOTAL DO ATIVO     3.421.915,38  3.380.273,07

PASSIVO     dez/17  dez/16
CIRCULANTE     233.268,95  29.194,23
 Contas a Pagar     15.180,60  16.997,95
  Obrigações a Pagar     2.670,02  2.830,00
  Impostos e Encargos Sociais a Recolher     2.222,31  2.049,28
  Encargos Trabalhistas     10.122,26  11.952,66
  Impostos e Contribuições     166,01  166,01
 Débitos das Operações c/Prev. Complementar   5.479,28  8.813,47
  Operações com Repasses     5.479,28  8.813,47
PROVISÕES TÉCNICAS - PREV COMPLEMENTAR   212.609,07  3.382,81
 Planos Não Bloqueados     212.609,07  3.382,81
  Prov. de Prêmios Não Ganhos     146,37  146,37
  Prov. de Sinistros a Liquidar     209.775,10  738,05
  Prov. de Sinistros Ocorridos e não Avisados   1.927,86  1.760,34
  Prov. de Despesas Relacionadas     759,74  738,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     3.188.646,43  3.351.078,84
  Capital Social     3.487.508,38  3.487.508,38
  Lucros ou Prejuízos Acumulados     (298.861,95)  (136.429,54)

TOTAL DO PASSIVO     3.421.915,38  3.380.273,07

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - EM REAIS DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EM REAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM REAIS

Continua

CNPJ 91.167.361/0001-82
SEDE: Av. Benjamin Constant, 428 - Centro, Lajeado - RS

Centro Porto Alegre - RS - CEP 95900-000
RELATORIO DA DIRETORIA

         dez/17  dez/16
CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA DE RISCOS   42.841,44  39.650,40
 Rendas de Contribuições     42.841,44  39.650,40
VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS    (189,21)  26.394,95
 Variações das Provisões Técnicas     (189,21)  26.394,95
SINISTROS OCORRIDOS     (209.015,36)  –
 Despesas Com Benefícios     (209.015,36)  –
DESPESAS ADMINISTRATIVAS     (311.701,24)  (284.147,83)
DESPESAS COM TRIBUTOS     (49.314,07)  (62.057,16)
RESULTADO FINANCEIRO     46.301,71  63.163,30
 Receitas Financeiras     46.502,99  65.067,64
 Despesas Financeiras     (201,28)  (1.904,34)
RESULTADO PATRIMONIAL     321.585,62  121.610,06
 Receitas/Despesas c/Imóveis de Renda     157.773,82  121.610,06
 Ajuste de Investimento em Controladas e Coligadas   163.811,80  –
RESULTADO OPERACIONAL     (159.491,11)  (95.386,28)
GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES   (2.941,30)  –
 Ganhos ou Perdas com Ativos não Correntes   (2.941,30)  –
LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO     (162.432,41)  (95.386,28)

         dez/17  dez/16
ATIVIDADES OPERACIONAIS  
  Lucro/Prejuízo do Exercício     (162.432,41)  (95.386,28)
  Ajustes para:  
  Depreciações / Amortizações     71.372,94  70.997,69
  Perda (Ganho) na alienação de imobilizado    2.941,30  –
  Resultado de Equivalência Patrimonial     (163.811,80)  –
  Variação nas Contas Patrimoniais  
  Ativos Financeiros (só aplicações)     62.769,19  (27.967,28)
  Créditos de operações de previdência complementar   530,20  (873,04)
  Outros Ativos     624,34  580,82
  Outras Contas a Pagar     (1.817,35)  (4.609,61)
  Débitos de operações de previdência complementar   (3.334,19)  (20.463,34)
  Provisões Técnicas - previdência Complementar   209.226,26  397,13
 Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades
  Operacionais     16.068,48  (77.323,91)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  
  Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:   (1.625,00)  (1.249,00)
  Imobilizado     (1.625,00)  (1.249,00)
  Recebimento pela Venda de Ativo Permanente:   20.000,00  –
  Imobilizado     20.000,00  –
 Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de
  Investimento     18.375,00  (1.249,00)
 Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes
  de Caixa     34.443,48  (78.572,91)
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício   418.874,78  497.447,69
 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício   453.318,26  418.874,78

ACVAT PREVIDÊNCIA S.A. e Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). SUMÁRIO DO DESEMPENHO 
DA ACVAT PREVIDÊNCIA S.A. No contexto Operacional a Empresa apresentou um 
resultado negativo no período encerrado em 31 de dezembro de 2017 de R$ (162.432,41) 
representando uma diminuição de 4,80% no total de Ativos, e comparados com o exercício 
de 2016, o Patrimônio Líquido apresentou decréscimo de 4,85%, oferecendo uma garantia 
de R$ 15,00 para cada real de passivo atuarial (Provisões Técnicas). No comparativo da 
Receita Bruta dos Planos Previdenciários com o período findo em 31 de dezembro de 
2016, destacamos um acréscimo de 8,05%. Analisando os índices econômicos nota-se 
na liquidez imediata que a Empresa possui R$ 1,94 de disponível para cada real devido 
sendo que na liquidez corrente este valor eleva-se para R$ 3,06 de direitos realizáveis para 
cada real de obrigações á curto prazo, evidenciando uma condição de liquidez satisfatória. 
A liquidez geral no período é de R$ 14,67. A carteira de Investimentos Financeiros, 
representada pelas “Aplicações”, do Ativo de Curto Prazo apresenta um montante de R$ 

232.976,52 e onde estão concentrados os valores que serão empregados para cobertura 
das provisões técnicas da ACVAT Previdência S.A., enquanto que as “Provisões Técnicas” 
totalizaram R$ 212.609,07. Durante o exercício de 2017 a Empresa não registrou nenhum 
pagamento de benefícios, contudo reconheceu neste exercício, uma provisão judicial 
de Sinistros a Liquidar no montante de R$ 209.015,36 e as despesas administrativas 
do período registrou um acréscimo de 4,28% em comparação ao exercício anterior. 
Finalizando, destacamos que para o exercício seguinte a Administração pretende dar 
andamento ao ato de incorporação da ACVAT Previdência S/A. pela UNIÃO Seguradora 
S/A. Vida e Previdência, conforme carta homologatória SUSEP nº 12/2017 de deferimento 
do pleito em 12/12/2017.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2017.  

NOTAS EXPLICATIVAS

CAPITAL 
SOCIAL

LUCROS OU
PREJUÍZOS

ACUMULADOS TOTAL
SALDO EM DEZ/2016 3.487.508,38 (136.429,54) 3.351.078,84
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO - 2017 (162.432,41) (162.432,41)
SALDO EM DEZ/2017 3.487.508,38 (298.861,95) 3.188.646,43

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

CONTEXTO OPERACIONAL: A ACVAT Previdência S.A. é uma Entidade aberta de 
previdência complementar com fins lucrativos, e sua sede localizada na cidade de 
Lajeado no Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a operar em todo Território Nacional. 
A Administração da Empresa é exercida por diretores eleitos dentre os acionistas e 
controladores. O Gerenciamento dos Riscos a que a Sociedade está sujeita é monitorado 
diretamente pelos Gestores dos Processos Operacionais. Em relação aos Riscos Similares, 
entendemos que a Entidade não se encaixa neste quadro, em função de operar somente 
com planos de pecúlio. As atividades são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As presentes demonstrações 
contábeis foram elaboradas em conformidade com o NBC TG 26 Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, Lei 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09 e com 
observância às normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, 
regulamentadas por instruções da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
através da Circular SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores, sendo apresentadas 
em comparabilidade as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2016. As informações estão apresentadas de forma consistente, por 
segmentos operacionais, com os relatórios internos fornecidos a Diretoria Executiva, 
sendo ela a principal tomadora das decisões operacionais, pela alocação de recursos e 
pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais e decisões estratégicas da 
Entidade.
MOEDA FUNCIONAL: Os itens incluídos nas informações anuais da Entidade são 
mensurados usando a moeda do ambiente econômico a que atuam. As Demonstrações 
Contábeis são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa.
RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As receitas e despesas encontram-se 
escrituradas pelo regime de competência, inclusive as Rendas de Contribuições conforme 
determinação da SUSEP através da Circular 517/2015 e alterações posteriores.
1. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Caixa e equivalentes de caixa incluem o 
caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, cujos 
vencimentos originais são de três meses ou menos e com risco insignificante de mudança 
de valor.
2. ATIVOS FINANCEIROS: As aplicações em Letras Financeiras do Tesouro – LFT´s 
– utilizadas para a cobertura das provisões técnicas e Contas de Poupança estão 
apresentadas a seguir:

TÍTULOS DE RENDA FIXA PÚBLICOS – CURTO PRAZO

Tipo
31/12/2016-

R$
Quanti-

dade
Venci-
mento Custo - R$

31/12/2017-
R$

Parâme-
tro

LFT 186.591,92 22 01/09/2021 158.438,67 205.359,58 ANDIMA

OUTRAS APLICAÇÕES – CURTO PRAZO

Bancos Tipo Vencimento Custo - R$
Saldo 31/12/2017 

- R$
Caixa 
Econômica 
Federal

Poupança 31/01/2018 20.000,00 27.616,94

TOTAL 20.000,00 27.616,94
3. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: 3.1) Valores a 
Receber: Os Créditos a Receber são contabilizados pelos valores faturados. A Redução 
ao Valor Recuperável não se fez necessário por não registrar nenhuma inadimplência.
4. TITULOS E CREDITOS A RECEBER: 4.1) Créditos a Receber: São valores oriundos 
dos alugueis de imóveis destinados à renda e impostos antecipados pela Empresa. 4.2) 
Depósitos Judiciais e Fiscais: São valores depositados judicialmente para fazer frente à 
cobertura dos processos cíveis.
5. IMOBILIZADO: Os bens do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição, 
baixas, acrescidos da reavaliação, deduzida a depreciação incorrida até o encerramento 
do período. As depreciações foram calculadas pelo método linear, sendo utilizadas as taxas 
usuais permitidas, considerando-se a vida útil-econômica dos bens e estão apresentadas 
da seguinte forma:
Composição do Imobilizado

Contas CUSTO – R$ 
31/12/2016

Depreciação 
Acumulada

Saldo – R$ 
31/12/2017

Saldo – R$ 
31/12/2016

Imóveis de uso próprio 536.745,94 (105.198,01) 431.547,93 440.077,50
Equipamentos 127.828,59 (127.828,59) 1.625,00 –
Móveis, Maq. Utensílios 62.748,57 (59.084,70) 3.663,87 6.315,55
Veículos 33.572,00 (33.572,00) – 26.857,80
Outras Imobilizações 255.162,20 (206.224,89) 48.937,31 67.976,41
Total 1.016.057,30 (531.908,19) 485.774,11 541.227,26
Movimentação do Imobilizado

Contas
Saldo 

Inicial R$
Aquisição 

R$ Baixas R$
Depreciação 

R$
Saldo Final 

R$
Terrenos 110.267,53 – – – 110.267,53
Edificações 329.809,97 – – (8.529,57) 321.280,40
Equipamentos – 1.625,00 – – 1.625,00
Móveis, Maq. 
Utensílios 6.315,55 – – (2.651,69) 3.663,87
Veículos 26.857,80 – (22.941,30) (3.916,50) –
Outras Imobilizações 67.976,41 – – (19.039,10) 48.937,31
TOTAL 541.227,26 1.625,00 (22.941,30) (34.136,86) 485.774,11
6. REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS: Os valores de contabilização dos 
ativos têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores 
de perda de valor. A ACVAT Previdência S.A. entende não haver indicativo de que os 
valores contábeis dos bens adquiridos excedam o seu valor recuperável.
7. CONTAS A PAGAR: As Contas a Pagar de Fornecedores e Honorários são obrigações 
referentes a bens e serviços adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas 
como Passivo Circulante por serem obrigações a ser realizadas em período inferior a 12 
meses da data base.
8. PROVISÕES TÉCNICAS: As provisões técnicas representam o valor das obrigações 
dos planos de pecúlios, determinadas mediante cálculos atuariais pelo regime de repartição 
simples na data das Demonstrações Contábeis calculadas pelo atuário responsável, Sr. 
Carlos Henrique Radanovitsck, MIBA 1213, com os seguintes ativos para cobertura:
Bem Ativos Vinculados (R$) Provisões Técnicas R$
Títulos Públicos Federais 205.359,58 212.609,07
Total 205.359,58 212.609,07
A RESOLUÇÃO CNSP nº 360/2017 que alterou a RESOLUÇÃO CNSP Nº 321 de 2015, 
determina que a Entidade apresente um montante de ativos líquidos, em excesso à 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, superior a 20% (vinte por cento) do 
Capital de Risco-CR obtido ao se desconsiderar, no cálculo do capital de risco de mercado, 
os fluxos de operações não registradas. Verificando-se o valor da carteira de ativos 
garantidores da Entidade na data base, bem como o montante de provisões técnicas a 
serem cobertas, a Entidade não possui ativos líquidos, em excesso a necessidade de 
cobertura, superior a 20% ao seu CR.

MOVIMENTAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS

PROVISÃO
SDO. INICIAL-

-R$
CONSTITUI-

ÇÕES-R$
REVER-

SÕES-R$
SDO. 

FINAL-R$
Prêmios não Ganhos 146,37 0,05 0,05 146,37
Sinistros a Liquidar 738,05 209.037,05 – 209.775,10
Sinistros Ocorridos Mas Não 
Avisados 1.760,34 167,52 – 1.927,86
Provisões Despesas 
Relacionadas 738,05 21,69 – 759,74
TOTAL 3.382,81 209.226,31 0,05 212.609,07

9. DETALHAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO
31/12/2017 31/12/2016

Rendas de Contribuições R$ 42.841,44 R$ 39.650,40
Receitas de Contribuições – Planos Não Bloqueados R$ 42.841,44 R$ 39.650,40
Variações das Provisões Técnicas R$ (189,21) R$ 26.394,25
Variação das Prov. Técnicas – Planos Não 
Bloqueados R$ (189,21) R$ 26.394,25
Despesas com Benefícios R$ (209.015,36) R$ –
Despesas com Benefícios R$ (209.015,36) R$ –
Despesas Administrativas R$ (361.015,31) R$ (346.204,99)
Pessoal Próprio R$ (96.584,16) R$ (78.301,65)
Serviços de Terceiros R$ (122.376,60) R$ (128.719,85)
Localização e Funcionamento R$ (36.677,69) R$ (43.648,27)
Tributos R$ (49.314,07) R$ (62.057,16)
Publicações R$ (45.206,56) R$ (26.792,42)
Donativos e Contribuições R$ (1.984,00) R$ (1.852,00)
Outras Despesas Administrativas R$ (8.872,23) R$ (4.833,64)
Resultado Financeiro R$ 46.301,71 R$ 63.163,30
Receitas Financeiras R$ 46.502,99 R$ 65.067,64
Despesas Financeiras R$ (201,28) R$ (1.904,34)
Resultado Patrimonial R$ 321.585,62 R$ 121.610,06
Receitas com Imóveis destinados a Renda R$ 262.195,42 R$ 217.378,02
Ajuste de Investimento em Controladas e Coligadas R$ 163.811,80 R$ –
Despesas com Imóveis destinados a Renda R$ (104.421,60) R$ (95.767,96)
Ganhos ou Perdas de Ativos não Correntes R$ (2.921,30) R$ –
Ganhos ou Perdas de Ativos não Correntes R$ (2.921,30) R$ –
10. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
No período de 2017 ocorreu uma evolução no Patrimônio Liquido da Empresa UNIÃO 
SEGURADORA S/A. – Vida e Previdência, referente aos resultados positivos de R$ 
1.821.730,99 ocasionando uma Equivalência Patrimonial na ACVAT Previdência S.A. de 
R$ 163.811,80, Empresa detentora de 4,92765% do Capital Social da UNIÃO Seguradora 
S/A. - Vida e Previdência.
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO
PLA – ACVAT 31/12/2017 31/12/2016
Patrimônio Líquido Contábil 3.188.646,43 3.351.078,84
Participações Societárias Não Financeiras (310.166,91) (146.355,11)
Imóveis de renda urbanos no que exceder a 14% do total 
do ativo (1.820.349,67) (1.935.858,34)
Patrimônio Líquido Ajustado (Subtotal) 1.058.129,85 1.268.865,39
Superávit de Fluxos Prêmios/Contrib. não registradas 
apurado no TAP – –
Superávit entre provisões e fluxo realista de Prêmios/
Contrib. Registradas – –
Ajustes Associados à Variação dos Valores 
Econômicos – –
PLA (total) = PLA (subtotal) + Ajustes Assoc. Var. Val. 
Econômicos 1.058.129,85 1.268.865,39

CAPITAL MINIMO REQUERIDO 31/12/2017
Capital Base 2.200.000,00
Capital do Risco de Subscrição 68.397,84
Capital do Risco de Crédito 15.238,83
Capital do Risco Operacional 170,09
Capital do Risco de Mercado 163.305,92
Benefício da diversificação (48.320,85)
Capital de Risco 198.791,83
Capital Mínimo Requerido 2.200.000,00
Patrimônio Líquido Ajustado (Total) 1.058.129,85
Insuficiência do PLA (R$) (1.141.870,15)
12. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE: Em nossas demonstrações 
contábeis anuais, a Sociedade não apresentou as Demonstrações dos Resultados 
Abrangentes por motivo de não existir nenhum resultado que se caracterize como 
abrangente.
13. ANALISE DE SENSIBILIDADE
A Análise de Sensibilidade prevista na letra “e” do inciso XI do Artigo 43 do Anexo I da 
Circular SUSEP 517/2015 determina que se faça um recalculo das operações considerando 
outros cenários. Dentre as variáveis possíveis, devido à natureza das operações da ACVAT 
Previdência S.A., a variável que poderá impactar nos resultados finais é as despesas 
administrativas. Sendo assim, o Resultado do período referente à 31/12/2017 bem como o 
Patrimônio Líquido, com a alteração destas variáveis, seriam os seguintes:

VARIÁVEL ALTERAÇÃO RESULTADO PATRIMÔNIO 
LIQUIDO

Despesas Administrativas Menos 5% (144.381,65) 3.206.697,19
Despesas Administrativas Mais 5% (180.483,17) 3.170.595,67
14.TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO: O Teste de Adequação de Passivos - 
TAP avaliou, na data-base de 31/12/2017, as obrigações decorrentes dos contratos de 
previdência complementar aberta em cumprimento ao disposto na Circular SUSEP nº 
517/2015 com as alterações introduzidas pela Circular SUSEP nº 521/2015; 543/2016; 
544/2016 e 561/2017. O TAP foi realizado com prudência e objetividade, a partir da 
utilização de métodos estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado 
em dados atualizados e informações fidedignas fornecidas pela Entidade de onde podemos 
indicar que a EAPC não tem, pelas suas operações de Previdência principal – Planos 
de Pecúlio, estruturados principalmente no Regime Financeiro de Repartição Simples, 
necessidade de constituição suplementar de provisões.
Este é o plano operado atualmente pela ACVAT:

FIP PLANO PECÚLIO REGIME FINANCEIRO DESPESA ADMIN.
5 Pensão Prazo Certo RCC 30,00%

Em relação às premissas de despesas administrativas e despesas comerciais, utilizamos o 
valor integral do carregamento em função de em 31 de janeiro de 2017 ter sido protocolado 
expediente de solicitação de autorização prévia de incorporação e em 12 de dezembro 
de 2017 foi emitida carta homologatória eletrônica SUSEP nº 12/2017 autorizando 
previamente a incorporação da ACVAT Previdência S.A. pela UNIÃO Seguradora S.A. – 
Vida e Previdência. Isto também está referido no Relatório da Diretoria e na NE16.
Os resultados dos fluxos elaborados foram os seguintes:

PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES REGISTRADOS DE PPNG

TIPO DE PRODUTO

(A) PPNG CONSTITUÍDA 
LIQUIDA DO CAD 

DIRETAMENTE 
RELACIONADA À PPNG

(B) VALOR PRESENTE 
DO FLUXO DE CAIXA 

RELACIONADO À PPNG
(C) PCC - 

PPNG
Previdência R$ 146,37 R$ 145,50 R$ (0,87)
Total R$ 146,37 R$ 145,50 -

PRÊMIOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO REGISTRADOS DE PPNG

TIPO DE PRODUTO

(A) VALOR PRESENTE DO FLUXO 
DE CAIXA RELACIONADO À PPNG 
DE PRÊMIOS NÃO REGISTRADOS 

(SAÍDAS – ENTRADAS)
Previdência R$ (557.104,97)

Total R$ (557.104,97)

VALOR A CONSTITUIR DE PCC DE PRÊMIOS NÃO REGISTRADOS R$ -

Os fluxos das demais Provisões apresentaram os seguintes resultados:

GRUPO DE PROVISÕES

PROVISÃO 
CONSTITUÍDA EM 

31/12/2017

VALOR 
PRESENTE DO 

FLUXO DE CAIXA

RESULTADO 
DO FLUXO x 

PROVISÃO
PSL + IBNR R$ 211.702,96 R$ 209.904,22 R$ (1.798,74)
PDR R$ 759,74 R$ 752,59 R$ (7,15)
RVNE R$ 146,37 R$ 145,50 R$ (0,87)
15. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE: Em 31 de janeiro de 2017 foi protocolado 
expediente de solicitação de autorização prévia de incorporação e em 12 de dezembro 
de 2017 foi emitida carta homologatória eletrônica SUSEP nº 12/2017 autorizando 
previamente a incorporação da ACVAT Previdência S.A. pela UNIÃO Seguradora S.A. – 
Vida e Previdência.
16. GESTÃO DE RISCOS: A Entidade, de forma geral, está exposta aos seguintes riscos 
provenientes de suas operações e que podem afetar, em maior ou menor grau, os seus 
objetivos estratégicos e financeiros:
a) Risco de Mercado: O Investimento é gerenciado através de decisão de investir em 
Títulos Públicos Federais que apresentam menor risco de mercado;
b) Risco de Credito: Monitorado através da analise de margem consignável do participante 
e da confiabilidade do órgão averbador, quando se refere a Assistência Financeira a 
Participantes;
c) Risco de Liquidez: Monitoramento do descasamento de fluxos financeiros de ativos e 
passivos, evitando reflexos sobre a capacidade da Entidade em honrar seus compromissos 
financeiros.

Milton Amengual Machado Julio Cesar de Oliveira Machado
Presidente Diretor

CPF 125.308.240-53 CPF 006.321.460-10
Carlos Henrique Radanovitsck Julio Cesar da Silva Lopes

Atuário MIBA 1213 Contador CRC/RS 068893
CPF 630.441.450-15 CPF 387.558.310-87

Aos Administradores da
ACVAT Previdência S/A
Escopo da Auditoria
Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os 
demonstrativos do capital mínimo, da análise de solvência e dos limites de retenção da 
ACVAT Previdência S/A - “Sociedade”, em 31 de dezembro de 2017, elaborados sob 
a responsabilidade de sua Administração, em conformidade com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas registradas nas 
demonstrações financeiras e pelos demonstrativos de capital mínimo, da análise de 
solvência e dos limites de retenção elaborados de acordo com os princípios atuariais 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, além das bases de dados e respectivos controles internos 
que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade da Auditoria Independente
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados, 
relacionados no parágrafo de introdução a este parecer, com base em nossa auditoria 
atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro 
de Atuária – IBA. Estes princípios atuariais requerem que a auditoria atuarial seja planejada 
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que os respectivos itens 
auditados estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras, e dos demonstrativos do capital mínimo, da análise de solvência e dos limites 
de retenção, conforme definido no escopo da auditoria. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, 
o atuário considera que os controles internos da Sociedade são relevantes para planejar os 
procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para 
fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião de auditoria atuarial.
Base para Opinião
Realizados os procedimentos de auditoria atuarial sob nossa responsabilidade, verificamos 
que o indicador de solvência oriundo do valor atingido pelo patrimônio líquido ajustado 
– PLA da Sociedade, demonstrou insuficiência em relação ao capital mínimo requerido – 
CMR apurado na data-base. 
Opinião
Em nossa opinião, com exceção do indicador de solvência mencionado no parágrafo 
anterior, observado o conteúdo de ênfase relacionado à Nota nº 8, as provisões técnicas 
registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo e dos 
limites de retenção da ACVAT Previdência S/A em 31 de dezembro de 2017, foram 
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elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e orientações 
emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. 
Ênfase 
Chamamos a atenção para a divulgação da Nota nº 8 das demonstrações financeiras, 
a qual demonstra à insuficiência de ativos garantidores em relação à necessidade de 
cobertura das provisões técnicas, situação esta que acaba refletindo na insuficiência de 
liquidez do ativo em relação ao valor de seu capital de risco. Nossa opinião não está 
ressalvada em função desse assunto.
Chamamos a atenção para a Nota nº14 das demonstrações financeiras, na qual a 
Sociedade divulga que em relação às premissas de despesas administrativas e comerciais 
utilizadas nos fluxos de seu teste de adequação do passivo - TAP, aplicou o percentual 

de carregamento previsto nas bases técnicas de seus Planos, em vista da Sociedade 
estar em processo de incorporação pela UNIÃO Seguradora S.A. Vida e Previdência, já 
tendo recebido homologação prévia da SUSEP, não tendo sido utilizadas as respectivas 
premissas correntes para estes fluxos, conforme constado pela auditoria atuarial. Nossa 
opinião não está ressalvada em função desse assunto.
Outros assuntos
No contexto de nossas responsabilidades acima descritas, considerando a avaliação 
de riscos de distorção relevante nos itens integrantes do escopo definido no primeiro 
parágrafo, também aplicamos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de 
dados fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com base em 
testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados selecionados em nossos 
trabalhos são capazes de proporcionar base razoável para permitir que os referidos itens 

integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante.
Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, com base em testes 
aplicados sobre amostras, observamos que existe correspondência desses dados, que 
serviram de base para apuração dos itens integrantes do escopo definido no primeiro 
parágrafo, com aqueles encaminhados à SUSEP por meio dos respectivos Quadros 
Estatísticos e FIP (exclusivamente nos quadros concernentes ao escopo da auditoria 
atuarial), para o exercício auditado, em seus aspectos mais relevantes. 

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2018.
Luiz Ernesto Both - Atuário MIBA 425 

ATUÁRIA BRASIL Assessoria, Consultoria e Auditoria S/S Ltda - CIBA 0087
CNPJ 06.114.280/0001-45 - Rua General Câmara nº 236, Conj. 601 – POA/RS

Aos Administradores e Acionistas da ACVAT PREVIDÊNCIA S/A. Porto Alegre – RS
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da ACVAT PREVIDÊNCIA S/A, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício 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 ACVAT PREVIDÊNCIA S/A em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 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 ACVAT PREVIDÊNCIA S/A, 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do 
auditor
A administração da ACVAT PREVIDÊNCIA S/A 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 ACVAT PREVIDÊNCIA S/A 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 ACVAT PREVIDÊNCIA S/A ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da ACVAT PREVIDÊNCIA S/A 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 ACVAT 
PREVIDÊNCIA S/A.
• 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 ACVAT PREVIDÊNCIA S/A. 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 ACVAT PREVIDÊNCIA S/A 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, 23 de fevereiro de 2018.
BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRCRS 6.706
Luiz Fernando Silva Soares
Contador CRCRS 33.964
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