
ATIVO     31.12.2017  31.12.2016
 CIRCULANTE     4.591.969,54  1.462.884,18
  Disponível     65.851,37  266.204,44
   Caixa e Bancos     65.851,37  266.204,44
  Créditos das Operações c/Prev.
   Complementar     21.527,00  17.697,00
   Valores a Receber   Nota 5  21.527,00  17.697,00
  Aplicações     3.404.993,95  –
   Quotas de Fundos de Investimentos   Nota 4  3.404.993,95  –
  Títulos e Créditos a Receber     1.099.597,22  1.178.982,74
   Títulos e Créditos a Receber   Nota 6  156.701,63  157.007,64
   Outros Créditos   Nota 6  54.795,54  23.476,63
   Assistência Financeira a Participantes   Nota 6  1.438.225,14  1.429.226,02
   (-) Provisão p/Riscos de Créditos   Nota 6  (550.125,09)  (430.727,55)
ATIVO NÃO CIRCULANTE     4.361.016,37  7.270.582,51
 Realizável á Longo Prazo     3.112.359,47  7.155.234,75
  Aplicações     –  3.284.265,58
   Títulos de Renda Fixa - Públicos   Nota 4  –  3.284.265,58
  Títulos e Créditos a Receber     3.112.359,47  3.870.969,17
   Depósitos Judiciais e Fiscais - Cíveis   Nota 7  496.470,03  132.434,97
   Outros Créditos   Nota 6  –  2.400,00
   Assistência Financeira a Participantes   Nota 6  3.885.059,61  5.396.805,85
   (-) Provisão p/Riscos de Créditos   Nota 6  (1.269.170,17)  (1.660.671,65)
  Investimentos     1.246.589,45  111.389,45
   Imóveis Destinados à Renda   Nota 8  1.246.589,45  111.389,45
Imobilizado     2.067,45  3.958,31
   Bens Móveis   Nota 9  186.153,00  186.397,66
   (-) Depreciação   Nota 9  (184.085,55)  (182.439,35)
TOTAL DO ATIVO     8.952.985,91  8.733.466,69

PASSIVO     31.12.2017  31.12.2016
 CIRCULANTE     4.570.849,50  3.723.423,15
  Contas a Pagar     1.363.953,19  1.366.458,67
   Obrigações a Pagar   Nota 10  63.801,80  61.028,96
   Impostos e Encargos Sociais a Recolher   Nota 10  5.096,27  8.536,39
   Encargos Trabalhistas   Nota 10  11.255,16  10.545,59
   Empréstimos e Financiamentos  Nota 10-15   1.283.799,96  1.283.800,00
   Impostos e Contribuições   Nota 10  –  2.547,73
  Depósitos de Terceiros     83.911,12  121.598,44
   Depósitos de Terceiros   Nota 11  83.911,12  121.598,44
PROVISÕES TÉCNICAS - PREV
 COMPLEMENTAR     3.122.985,19  2.235.366,04
  Planos Não Bloqueados     3.122.985,19  2.235.366,04
   Prov. Prêmios não Ganhos   Nota 12  405,99  418,29
   Prov. Matem. de Benef.Concedidos   Nota 12  1.866.550,52  1.885.911,26
   Prov. de Sinistros a Liquidar  Nota 12-16   102.779,88  5.263,43
   Prov. de Sinistros Ocorridos e não
    Avisados   Nota 12  4.907,76  5.708,66
   Outras Provisões   Nota 12  1.148.341,04  338.064,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE     2.407.580,79  3.831.298,95
  Contas a Pagar     2.401.166,74  3.791.950,00
   Empréstimos e Financiamentos   Nota 15  2.401.166,74  3.791.950,00
 OUTROS DÉBITOS     6.414,05  39.348,95
  Provisões Judiciais     6.414,05  39.348,95
   Provisões Cíveis   Nota 16  6.414,05  39.348,95
PATRIMÔNIO SOCIAL     1.974.555,62  1.178.744,59
   Reservas de Retenção de Superávits     897.350,84  897.350,84
	 	 	 Superávits	ou	Déficits	Acumulados	 	 	 	 1.077.204,78  281.393,75
TOTAL DO PASSIVO     8.952.985,91  8.733.466,69

         31.12.2017  31.12.2016
(+) CONTRIBUIÇÕES PARA COBERTURA
 DE RISCOS     119.309,00  126.764,00
 Receitas de Contribuições - Planos não
  Bloqueados  Nota 19   119.309,00  126.764,00
(-) VARIAÇÕES DAS PROVISÕES
 TÉCNICAS DE PRÊMIOS     (444.959,25)  (49.823,61)
 Variações das Provisões Técnicas de
  Prêmios  Nota 19   (444.959,25)  (49.823,61)
(-) SINISTROS OCORRIDOS     (495.139,30)  (256.735,26)
 Despesas com Benefícios  Nota 19   (287.664,12)  (256.735,26)
 Despesas com Benefícios Judiciais  Nota 19   (208.276,08)  –
 Variação da Prov.de Eventos Ocorridos
  mas Não Avisados  Nota 19   800,90  –
(-) CUSTO DE AQUISIÇÃO     (44.492,56)  (51.616,28)
 Despesas de Custeamento de Vendas     (44.492,56)  (51.616,28)
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS
 OPERACIONAIS  Nota 19   (78.288,60)  –
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS  Nota 19   (908.036,53)  (953.575,69)
(-) DESPESAS COM TRIBUTOS  Nota 19   (79.622,05)  (95.203,58)
(+) RESULTADO FINANCEIRO     1.578.240,32  1.547.184,17
 Receitas Financeiras  Nota 19   1.772.381,79  2.160.608,43
 Despesas Financeiras  Nota 19   (194.141,47)  (613.424,26)
(+) RESULTADO PATRIMONIAL  Nota 19   1.135.200,00  –
 Receitas e Despesas Patrimoniais     1.135.200,00  –
(=) RESULTADO OPERACIONAL     782.211,03  266.993,75
GANHOS OU PERDAS COM ATIVO NÃO
 CORRENTES     13.600,00  14.400,00
 Ganhos ou Perdas com Ativos não
  Correntes     13.600,00  14.400,00
(=) SUPERAVIT / DÉFICIT DO PERIODO     795.811,03  281.393,75
 Reserva de Contingência de Benefícios     –  –
 Sobra Transferida p/Superávits Acumulados    –  –

MÉTODO INDIRETO     31.12.2017  31.12.2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS
	 Superávit/Déficit	do	Período	 	 	 		 795.811,03	 	 281.393,75
 Ajustes para:
 Depreciações / Amortizações     2.269,86  3.220,76
 Perda (Ganho) na alienação de imobilizado     (400,00)  –
 Outros Ajustes     (1.135.200,00)  –
 Variação nas Contas Patrimoniais
 Ativos Financeiros     (120.728,37)  (131.390,35)
 Créditos de Operações de Previdência Complementar   (3.830,00)  (4.370,00)
 Depósitos Judiciais e Fiscais     (364.035,06)  (9.775,29)
 Outros Ativos     1.202.030,28  797.357,98
 Impostos e Contribuições     (5.278,28)  (25.899,13)
 Outras Contas a Pagar     2.772,84  55.701,74
 Depósitos de Terceiros     (37.687,32)  24.701,87
 Provisões Técnicas - Previdência Complementar   887.619,15  50.668,80
 Provisões Judiciais     (32.934,90)  (19.258,25)
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações   1.190.409,23  1.022.351,88
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades
 Operacionais     1.190.409,23  1.022.351,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
 Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:   (379,00)  –
  Imobilizado     (379,00)  –
 Recebimento pela Venda de Ativo Permanente:   400,00  –
  Imobilizado     400,00  –
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de
 Investimento     21,00  –
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Pagamento de Empréstimos (exceto juros)     (1.390.783,30)  (1.194.916,71)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de
 Financiamento     (1.390.783,30)  (1.194.916,71)
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes
 de Caixa     (200.353,07)  (172.564,83)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  266.204,44  438.769,27
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício   65.851,37  266.204,44

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - R$ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - R$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DEZEMBRO DE 2017 - R$

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 31.12.2017 - R$

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO 2017 E 2016 - R$

Continua

SEDE: Praça Otávio Rocha, 65, 3º andar, sala 31.
Centro, Porto Alegre - RS - CEP 90020-140

CNPJ 92.812.098/0001-08

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

FUTURO
PREVIDÊNCIA
FUTURO
PREVIDÊNCIA

Em cumprimento as disposições legais e estatutárias em vigor a FUTURO PREVIDÊNCIA 
PRIVADA,	 Entidade	 Aberta	 de	 Previdência	 Complementar,	 sem	 fins	 lucrativos,	 com	
sede na Praça Otavio Rocha, nº 65 - 2º andar - conjunto 21 - Centro – Porto Alegre - RS 
apresenta as autoridades competentes e aos participantes de seus planos previdenciários 
o relatório dos auditores independentes e as demonstrações contábeis em 31 de dezembro 
de 2017. POLÍTICA DE REINVESTIMENTOS - Os resultados apurados, quando positivos 
são	 incorporados	 ao	 patrimônio	 da	 Entidade,	 em	 aplicações	 financeiras,	 em	melhorias	
de informação e de comunicação, em equipamentos e em treinamento de pessoal 
com o objetivo de melhorar sempre a prestação de serviços aos nossos associados. 
PERSPECTIVAS E PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE – 

01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA é uma Entidade 
Aberta	de	Previdência	Complementar	sem	fins	lucrativos,	autorizada	pela	Superintendência	
de Seguros Privados para operar em todo Território Nacional, mantendo operações em 
todas as Regiões da Federação com sede na Capital do Estado do Rio Grande do Sul e 
sua gestão é exercida por diretores eleitos dentre os associados controladores, oriundo do 
quadro de participantes.
02 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As políticas contábeis 
discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas 
demonstrações contábeis: a. Base de preparação: Em consonância à Circular SUSEP 
n° 517/2015 e 521/2015, as demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) quando referendados pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão apresentadas 
em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida Circular; b. 
Base para avaliação e moeda funcional: A moeda funcional da Companhia é o real; 
c. Uso de estimativas e julgamento: A preparação das demonstrações contábeis de 
acordo com as normas do CPC 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	nas	notas	explicativas,	a	
seguir: • Nota 12 - Provisões Técnicas; • Nota 16 - Outros Débitos – Contingências Passivas; 
d. Apuração do resultado: 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 reconhecidas 
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; e. Títulos e valores mobiliários: São	 classificados	 em:	 1)	 Títulos	 para	
Negociação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. 
São registrados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos e ajustados 
ao valor justo em contrapartida ao resultado do período; e 2) Títulos Mantidos até o 
Vencimento	 -	 adquiridos	 com	a	 intenção	e	 capacidade	financeira	para	 sua	manutenção	
em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período; f. Títulos e créditos 
a receber - depósitos judiciais e fiscais: Classificados	no	Ativo	Não	Circulante	pelos	
respectivos valores originais; g. Investimentos: Representado por Imóveis Destinados 
a Renda, registrados pelos respectivos valores de aquisição e representado por bens 
imóveis urbanos - terrenos; h. Imobilizado:	 Classificados	 no	 Ativo	 Não	 Circulante	 e	
corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção 
das	atividades	ou	exercidos	com	essa	finalidade.	É	demonstrado	ao	custo	de	aquisição,	
líquido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método linear de acordo 
com a vida útil-econômica estimada dos bens, e ajustado por redução ao valor recuperável 
(impairment), quando aplicável; i. Redução ao valor recuperável - ativos financeiros 
(incluindo recebíveis): Um	ativo	financeiro	não	mensurado	pelo	valor	justo	por	meio	do	
resultado tem o 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,	reconhecida	
publicamente pelo mercado, tendências históricas da probabilidade de inadimplência 
do	prazo	de	 recuperação	e	dos	valores	de	perda	 incorridos.	Ativo	não	financeiros	–	Os	
valores	contábeis	dos	ativos	não	financeiros	são	revistos	no	mínimo	semestralmente	para	
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. A Entidade não possuiu um estudo 
técnico que leve em consideração o histórico de perdas e os riscos de inadimplência, 
dentre outros fatores, em relação aos ativos de qualquer natureza e origem. Por conta 
disso, a Entidade utiliza-se a RESOLUÇÃO nº 4.444/2015 e nº 4.484/2016 do BACEN 
para os ativos denominados Assistência Financeira a Participantes, para os demais ativos 
utiliza-se Circular SUSEP nº 517/2015, e alterações posteriores; 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 na Circular 
SUSEP nº 517/2015, a saber: Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) - Para os Planos 
de Pecúlio tomamos como base as contribuições liquidas de cada mês, sendo calculada 
“pro rata dia”. A parcela referente aos riscos vigentes, mas que não tenham sido recebidas 
as respectivas contribuições (PPNG-RVNE) é constituída pelo critério determinado pela 
Circular	SUSEP	nº	517/2015	até	que	a	Entidade	possua	uma	base	de	dados	suficiente	
para a utilização de metodologia própria. Os valores constituídos estão atendendo as 
necessidades; Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - Administrativos - Constituída 
para	todos	os	planos	da	Entidade	e	determinada	pelo	saldo	dos	pagamentos	pendentes.	É	
constituída integralmente com os valores avisados de pecúlio, não sendo realizado nenhum 
tipo de estimativa para a sua constituição, e atualizada mensalmente pelo IGPM, os valores 
constituídos estão atendendo as necessidades; Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) - 
Judiciais - A Provisão de Sinistros a Liquidar em disputa judicial é reavaliada mensalmente 
conforme descrito na Nota 16; Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) 
-	Constituída	para	todos	os	planos	de	pecúlio	aplicando-se	os	percentuais	definidos	pela	
Circular SUSEP n° 517/2015. Provisão de Benefícios Concedidos (PMBC) - Calculada 
para fazer frente aos benefícios garantidos de renda da Entidade é constituída plenamente 
em	conformidade	com	as	bases	técnicas	definida	na	Nota	Técnica	Atuarial	de	aprovação	
do plano. Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) - Constituída para a cobertura 
das despesas relacionadas ao pagamento de indenizações ou benefícios e constituída 
conforme cálculo atuarial. Provisão Complementar de Cobertura (PCC) - será constituída 
quando	 for	 constatada	 insuficiência	 nas	 provisões	 técnicas,	 conforme	 valor	 apurado	 no	
Teste	de	Adequação	de	Passivos	-	TAP,	de	acordo	com	as	determinações	especificadas	na	
regulamentação em vigor; k. Provisões Trabalhistas: Classificadas	no	Passivo	Circulante	
e constituída pela provisão para 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 - Passivo Contingente: Classificados	
no Passivo Não Circulante, de acordo com o CPC 25 é utilizado 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 16); 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	exercício	subsequente	estão	classificados	
como Ativo ou Passivo Circulante;
03 - GERENCIAMENTOS DE RISCOS: A Entidade adota o gerenciamento de riscos 
de	modo	 descentralizado,	 de	 acordo	 com	 os	 níveis	 de	 alçada	 definidos	 pela	 Diretoria.	
A aplicação das diretrizes e normas estabelecidas nos processos é exercida pelos 
gestores, baseado em processos de acompanhamento, mensuração e mitigação dos 
riscos. Os principais riscos aos quais a Entidade esta exposta são: Risco de Mercado - é 
acompanhado, aferido e gerenciado periodicamente de maneira a evitar a ocorrência de 

tais	riscos.	No	tocante	aos	seus	ativos	financeiros	a	Entidade	é	conservadora,	aplicando	
os valores vinculados a cobertura das provisões técnicas em títulos do Governo Federal, 
e,	 os	 demais	 recursos	 em	 instituição	 financeira	 federal;	 Riscos de Liquidez - tem o 
seu acompanhamento e gerenciamento periódico e associado diretamente ao risco de 
mercado - Ativos Financeiros. A Entidade tem por preocupação a manutenção de uma 
política que vise não apenas os níveis mínimos que devem ser observados, mas também 
em	 que	 tipo	 de	 aplicações	 financeiras	 os	 recursos	 devem	 permanecer	 aplicados	 para	
assegurar os níveis mínimos de liquidez de modo a evitar riscos, e dessa forma não exigir 
a necessidade de um plano de contingências para situações críticas; e Risco Operacional 
- é acompanhado, monitorado, divulgado e gerenciado permanentemente, durante todo o 
processo que se inicia com a subscrição de um plano de previdência até o momento de 
liquidação de um benefício, de forma a eliminar a ocorrência de operações que possam 
caracterizar-se como de risco.
04 - CLASSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES: 
Registradas,	 avaliadas,	 ajustadas	 e	 classificadas	 de	 acordo	 com	 o	 disposto	 na	 nota	
explicativa nº 2 “e”, a saber:
Mantidos até o Vencimento Valores 

31.12.2016
% do 
Total

Variação Valores 
31.12.2017

% Total

Renda Fixa – – – – –
LTN 3.284.265,58 100 3.284.265,58 – –
Disponível para negociação – – – – –
Quotas de Fundos – – – – –
Aspecir Soberano FI RF – – 3.404.993,95 3.404.993,95 100
05 - CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- VALORES 
A RECEBER
Representado pelos valores, a saber:
Composição em: 31.12.2017 31.12.2016
Consignações de Órgãos Averbados 19.012,00 15.182,00
Contribuições de Riscos Vigentes não Recebidos 2.515,00 2.515,00
Totais 21.527,00 17.697,00
06 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER: Representado pelas rubricas a seguir:
Composição em: 31.12.2017 31.12.2016
Títulos e Créditos a Receber – CURTO PRAZO 56.981,17 84.596,46
Créditos a Receber e Outros Créditos 211.497,17 180.484,27
(-) Provisão p/Riscos de Créditos (154.516,00) (95.887,81)
Assistência Financeira 1.042.616,05 1.094.386,28
Assistência Financeira a Participantes 1.438.225,14 1.429.226,02
(-) Provisão p/Riscos de Créditos (395.609,09) (334.839,74)
Totais 1.099.597,22 1.178.982,74

Composição em: 31.12.2017 31.12.2016
Títulos e Créditos a Receber – LONGO PRAZO 3.112.359,47 3.870.969,17
Outros Créditos – 2.400,00
Depósitos Judiciais 496.470,03 132.434,97
Assistência Financeira a Participantes 2.615.889,44 3.736.134,20
Totais 3.112.359,47 3.870.969,17
07 - DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS: A Entidade é parte em ações judiciais em curso, 
dentre essas, há ações para as quais foram efetuados depósitos judiciais, apresentando 
a seguinte posição:
Composição em: 31.12.2017 31.12.2016
Ações Cíveis - Não Relacionadas a Benefícios 385.698,26 114.771,36
Outros 110.771,77 17.663,61
Totais 496.470,03 132.434,97
08 - INVESTIMENTOS: Constituído pelas rubricas, a saber:
Discriminação 31.12.2017 Custo Depreciação 

Acumulada
31.12.2016 

Custo
Depreciação 

Acumulada
Investimentos 1.246.589,45 – 111.389,45 –
- Imóveis Destinados a 
Renda

1.246.589,45(*) – 111.389,45 –

(*) Doações recebidas no exercício de 2017.
09 - IMOBILIZADO: Constituído pelas rubricas, a saber:
Discrimi-
nação

31.12.2017 
Custo

Depreciação 
Acumulada

Saldo 
R$

31.12.2016 
Custo

Depreciação 
Acumulada

Saldo 
R$

Imobilizado 186.153,00 (184.085,55) 2.067,45 186.397,66 (182.439,35) 3.958,31
Bens Móveis 186.153,00 (184.085,55) 2.067,45 186.397,66 (182.439,35) 3.958,31
- Equipa-
mentos 180.301,00 (178.645,74) 1.655,26 180.970,25 (177.163,54) 3.806,71
- Móveis 
Máquinas e 
Utensílios 5.852,00 (5.439,81) 412,19 5.427,41 (5.275,81) 151,60
10 - CONTAS A PAGAR: Saldo representado pelas rubricas, a saber:
Composição em: 31.12.2017 31.12.2016
Obrigações a Pagar 63.801,80 61.028,96
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 16.351,43 19.081,98
Empréstimos e Financiamentos 1.283.799,96 1.283.800,00
Impostos e contribuições - 2.547,73
Totais 1.363.953,19 1.366.458,67
11 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS: Saldo constituído por Outros Depósitos, a saber:
Faixas de Recebimentos 31.12.2017 31.12.2016
- De 01 a 30 dias 83.911,12 121.598,44
Totais 83.911,12 121.598,44
12 - DAS PROVISÕES TÉCNICAS: a) Cálculo - Elaborado sob a responsabilidade de 
consultores atuariais externos contratados pela Entidade, e, com base nas notas técnicas 
atuariais que deram origem aos planos de benefícios e com observância às normas legais 
vigentes, apresentando a seguinte composição:

Em atenção ao aprovado em Reunião do Conselho Deliberativo da Entidade tramita na 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP sob o nº 15414.602054/2016-95, processo 
que culminará com a transferência da carteira previdenciária para ASPECIR Previdência o 
que	garantirá	a	todos	os	associados	o	cumprimento	dos	contratos	previdenciários	firmados.	
DECLARAÇÃO SOBRE A CAPACIDADE FINANCEIRA - De acordo com as disposições 
contidas na Circular SUSEP nº 517, de 2015 e alterada pela Circular 521/2015 declaramos 
a	capacidade	financeira	e	a	intenção	da	Entidade	em	manter	até	os	vencimentos,	os	ativos	
financeiros	classificados	na	categoria	“Títulos	Mantidos	até	o	Vencimento”.

Porto Alegre - RS, 31 de dezembro de 2017.
JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MACHADO - Diretor Presidente

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Movimentação das 
Provisões Técnicas

Saldo em 
31.12.2016 Reversão Constituição

Saldo em 
31.12.2017

Passivo Circulante
Planos Não Bloqueados 2.235.366,04 (104.929,50) 992.548,65 3.122.985,19
Provisão de Riscos Vigente 
e Não Emitidos – RVNE 418,29 (22,76) 10,46 405,99
Provisão Matemática de 
Benefícios Concedidos 1.885.911,26 (74.517,81) 55.157,07 1.866.550,52
Provisão de Sinistro a 
Liquidar - Judiciais 5.263,43 (7.929,20) 105.445,65 102.779,88
Provisão de Eventos 
Ocorridos, Mas Não 
Avisados 5.708,66 (1.152,66) 351,76 4.907,76
Provisão de Despesas 
Relacionadas 18.468,22 (4.708,87) 44.171,06 57.930,41
Provisão Complementar de 
Coberturas 319.596,18 – 449.288,87 768.885,05
Provisão de Resgates 
e de Outros Valores a 
Regularizar – (16.598,20) 338.123,78 321.525,58
Total a ser Coberto 2.235.366,04 (104.929,50) 992.548,65 3.122.985,19

Movimentação das 
Provisões Técnicas

Saldo em 
31.12.2015 Reversão Constituição

Saldo em 
31.12.2016

Passivo Circulante
Planos Não Bloqueados 2.184.697,24 (134.317,71) 184.986,51 2.235.366,04
Provisão de Riscos Vigente 
e Não Emitidos – RVNE 450,26 (44,89) 12,92 418,29
Provisão Matemática de 
Benefícios Concedidos 1.868.963,53 (115.317,98) 132.265,71 1.885.911,26
Provisão de Sinistro a 
Liquidar - Judiciais 4.908,87 (4.058,44) 4.413,00 5.263,43
Provisão de Eventos 
Ocorridos, Mas Não 
Avisados 5.026,30 (581,82) 1.264,18 5.708,66
Provisão de Despesas 
Relacionadas 20.430,47 (3.461,96) 1.499,71 18.468,22
Provisão Complementar de 
Coberturas 284.917,81 (10.852,62) 45.530,99 319.596,18
Total a ser Coberto 2.184.697,24 (134.317,71) 184.986,51 2.235.366,04

b) Ativos Oferecidos em Cobertura:
Ativos Oferecidos em Cobertura x Provisões Técnicas 31.12.2017 31.12.2016
FI Renda Fixa SOBERANO ASPECIR 3.404.993,95 3.284.265,58
Ativos vinculados as Reservas Técnicas 3.404.993,95 3.284.265,58
TOTAL DAS RESERVAS TÉCNICAS 3.122.985,19 2.235.366,04
Ativos Redutores das Provisões Técnicas 324.100,06 –
TOTAL A SER COBERTO 2.798.885,13 2.235.366,04
Superávits de Ativos Garantidores 606.108,82 1.048.899,54
13 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS - TAP: 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 FUTURO PREVIDÊNCIA tem, em relação aos 
benefícios concedidos, rendas mensais pagas, necessidade de constituição de PCC 
no	montante	de	R$	768.885,05.	Em	 relação	aos	demais	Planos,	os	fluxos	descontados	
apresentam superávit. Nos Planos de Risco, as premissas adotadas no TAP foram as 
seguintes:
FIP PLANO COBERTURA REGIME FINANCEIRO DESPESAS ADM
8 PENSÃO PRAZO 

CERTO
RCC 30,00%

9 PECÚLIO RS 30,00%
Em relação às premissas de despesas administrativas e despesas comerciais, utilizamos 
o valor integral do carregamento em função da aprovação em Reunião do Conselho 
Deliberativo da Entidade, que tramita na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
sob o nº 15414.602054/2016-95, o processo que culminará com a transferência da carteira 
previdenciária para ASPECIR Previdência, que acarretará na alteração da condição de 
objeto social, com destaque no Relatório da Administração e na NE 20. Os resultados dos 
fluxos	elaborados,	foram	os	seguintes:

PATRIMÔNIO SOCIAL RESERVAS SUPERÁVITS OU DÉFICITS 
ACUMULADOS

TOTAL
DE RETENÇÃO DE SUPERÁVITS 

SALDOS EM 31/12/2015 – 507.505,67 389.845,17 897.350,84
SUPERÁVIT DO PERÍODO – – 281.393,75 281.393,75
PROPOSTA P/DESTINAÇÃO SUPERÁVITS – 389.845,17 (389.845,17) –
SALDOS EM 31/12/2016 – 897.350,84 281.393,75 1.178.744,59
SALDOS EM 31/12/2016 – 897.350,84 281.393,75 1.178.744,59
SUPERÁVIT DO PERÍODO – – 795.811,03 795.811,03
PROPOSTA P/DESTINAÇÃO SUPERÁVITS – – – –
SALDOS EM 31/12/2017 – 897.350,84 1.077.204,78 1.974.555,62
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Continuação

Aos Administradores e Conselheiros da FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA
Porto Alegre – RS
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da FUTURO Previdência Privada, 
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	 FUTURO	
Previdência Privada 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 
Seguros 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 FUTURO Previdência Privada, 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	exercício	findo	em	31	de	dezembro	de	2016,	apresentados	para	fins	
de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que 
emitiram	relatório	datado	de	22/02/2017,	que	não	conteve	qualquer	modificação	sobre	a	
opinião, entretanto continha ênfase sobre a transferência da carteira previdenciária para a 
Aspecir	Previdência,	sobre	a	avaliação	de	ativos	financeiros	e	sobre	o	teste	de	adequação	
de passivos. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e 
o relatório do auditor: A administração da FUTURO Previdência Privada 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 FUTURO Previdência 
Privada 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 FUTURO 
Previdência Privada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da FUTURO 
Previdência Privada 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	FUTURO	Previdência	Privada.	•	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 FUTURO Previdência Privada. 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 FUTURO Previdência Privada 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, 22 de fevereiro de 2018.
BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRCRS 6.706
Luiz Fernando Silva Soares - Contador CRCRS 33.964

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES
Aos Administradores da Futuro Previdência Privada
Escopo da Auditoria
Examinamos	 as	 provisões	 técnicas	 registradas	 nas	 demonstrações	 financeiras	 e	 os	
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas, da análise de solvência e dos limites de retenção da Futuro Previdência 
Privada - “Entidade”, 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 Entidade é 
responsável	pelas	provisões	técnicas	registradas	nas	demonstrações	financeiras	e	pelos	
demonstrativos de capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, 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,	 dos	 valores	
redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, 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 Entidade 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. Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas 
registradas	nas	demonstrações	 financeiras	e	os	demonstrativos	do	 capital	mínimo,	 dos	
valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da análise de 
solvência e dos limites de retenção da Futuro Previdência Privada em 31 de dezembro 
de 2017 foram 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	Nota	nº13	das	demonstrações	financeiras,	na	qual	a	
Entidade 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 função do processo que 
tramita na SUSEP para transferência de carteira para a ASPECIR Previdência, metodologia 
constatada pela auditoria atuarial em vista da previsão de uso de premissas correntes 
para	estes	fluxos.	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 Entidade 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 certas divergências na 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 de Sinistros (EST-379/EST-380), em seus aspectos mais relevantes. 
Todavia, essas divergências não trouxeram distorção relevante na apuração dos referidos 
itens e, assim, não impactaram nossa opinião descrita anteriormente.

Porto Alegre, 22 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 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 405,99 403,57 (2,42)
Total 405,99 403,57 (2,42)

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 (725.258,47)
Total (725.258,47)

PROVISÃO MATEMATICA DE PMBC
TIPO DE 
PLANO

COBERTURA BASE TÉCNICA TIPO DE 
RENDA

EXCEDENTE FINANCEIRO 
NA CONCESSÃO

(A) PMBC 
CONSTITUÍDA

(B) VALOR PRESENTE DO FLUXO DE 
CAIXA RELACIONADO À PMBC

(C) PCC-
PMBC

Renda Sobrevivência AT49M + IGP-M + 6% Renda Vitalícia - 1.866.550,52 2.635.435,57 768.885,05
TOTAL 1.866.550,52 2.635.435,57 768.885,05
Os	fluxos	das	demais	Provisões	apresentaram	os	seguintes	resultados:

PROVISÕES

PROVISÃO 
CONSTITUIDA EM 

31.12.2017

VALOR 
PRESENTE DO 

FLUXO DE CAIXA

RESULTADO 
DO FLUXO X 

PROVISÃO
RVNE 405,99 403,57 (2,42)
IBNR + PSL 107.687,64 105.814,15 (1.873,49)
PDR PMBC 13.660,27 8.315,86 (5.344,41)
PDR RISCOS 44.270,14 43.499,97 (770,17)
PVR PMBC 206.247,95 202.659,77 (3.588,18)
PVR RISCOS 115.277,63 113.272,11 (2.005,52)
14 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: A Análise de Sensibilidade prevista na Circular 
SUSEP n° 517/2015 determina que se faça um recálculo das operações considerando 
outros cenários. Dentre as variáveis possíveis, devido a natureza das operações da 
FUTURO	Previdência,	a	variável	que	poderá	impactar	nos	resultados	finais	é	a	Despesas	
Administrativas/Tributária e Sinistralidade. Sendo assim, o Resultado do Período bem 
como o Patrimônio Líquido, com as alterações desta variável, seriam os seguintes:
VARIÁVEL ALTERAÇÃO RESULTADO 

DO EXERÍCIO
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO
Despesas Administrativas 5% 746.428,10 1.925.172,69
Despesas Administrativas -5% 845.193,96 2.023.938,55
Sinistralidade 5% 771.054,07 1.949.798,66
Sinistralidade -5% 820.568,00 1.999.312,59
15 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS: A Entidade, em 17 de abril de 2014, 
firmou	 contrato	 de	mútuo	 com	 à	ASPECIR	Previdência	 para	 concessão	 de	 assistência	
financeira	no	intuito	de	fomentar	novos	associados	de	planos	de	pecúlio	em	seus	canais	
de comercialização, em conformidade com Resolução CNSP nº 321/2015. A Aspecir 
Previdência (Mutuante) concedeu a Entidade Futuro Previdência (Mutuaria), do início do 
contrato	findo	em	31.12.2017,	a	quantia	de	R$	6.419.000	(Seis	milhões	e	Quatrocentos	e	
Dezenove mil reais), conforme as normas descritas nas cláusulas do contrato. Concedida 
carência de 3 (três) meses para início de acréscimos e mais 10 (dez) meses onde a 
Entidade (Mutuaria) pagará à Aspecir Previdência (Mutuante) a título de juros, o índice 
da poupança calculado sobre o valor do mútuo e após o término da carência deverá ser 
liquidado em 60 (sessenta) parcelas acrescidas dos juros.
Composição em: 31.12.2017 31.12.2016
Mútuo em 22/04/2014 com Aspecir Previdência 233.333,33 341.666,67
Mútuo em 09/05/2014 com Aspecir Previdência 241.666,67 350.000,00
Mútuo em 20/05/2014 com Aspecir Previdência 241.666,70 350.000,00
Mútuo em 16/06/2014 com Aspecir Previdência 150.000,00 215.000,00
Mútuo em 14/07/2014 com Aspecir Previdência 155.000,00 220.000,00
Mútuo em 25/07/2014 com Aspecir Previdência 155.000,00 220.000,00
Mútuo em 11/08/2014 com Aspecir Previdência 160.000,00 225.000,00
Mútuo em 05/09/2014 com Aspecir Previdência 165.000,00 230.000,00
Mútuo em 24/10/2014 com Aspecir Previdência 170.000,00 235.000,00
Mútuo em 18/11/2014 com Aspecir Previdência 175.000,00 240.000,00
Mútuo em 10/12/2014 com Aspecir Previdência 180.000,00 245.000,00
Mútuo em 14/01/2015 com Aspecir Previdência 185.000,00 250.000,00
Mútuo em 03/02/2015 com Aspecir Previdência 190.000,00 255.000,00
Mútuo em 11/03/2015 com Aspecir Previdência 195.000,00 260.000,00
Mútuo em 07/04/2015 com Aspecir Previdência 200.000,00 265.000,00
Mútuo em 14/04/2015 com Aspecir Previdência 400.000,00 530.000,00
Mútuo em 22/04/2015 com Aspecir Previdência 200.000,00 265.000,00
Mútuo em 08/05/2015 com Aspecir Previdência 205.000,00 270.000,00
Mútuo em 10/06/2015 com Aspecir Previdência 13.300,00 17.416,66
Mútuo em 12/06/2015 com Aspecir Previdência 70.000,00 91.666,67
Sub-Total 3.684.966,70 5.075.750,00

Títulos e Créditos a Pagar - Curto Prazo 1.283.799,96 1.283.800,00
Mutuo ASPECIR PREVIDÊNCIA curto prazo 1.283.799,96 1.283.800,00

Títulos e Créditos a Receber - Longo Prazo 2.401.166,74 3.791.950,00
Mutuo ASPECIR PREVIDÊNCIA longo prazo 2.401.166,74 3.791.950,00
16 - OUTROS DÉBITOS - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS E PROVISÕES TÉCNICAS 
JUDICIAIS: A Entidade é parte em processos judiciais envolvendo contingências 
relacionada	a	sinistros/benefícios,	 cíveis	e	fiscais	administrativas.	A	provisão	para	 fazer	
face às prováveis perdas futuras é constituída mediante a probabilidade de insucesso 
nas ações, baseadas na opinião do consultor Jurídico interno e da Administração, 
classificando	 as	 contingências	 em	 provável,	 possível	 e	 remota.	 Adicionalmente,	 os	
processos de natureza cível que são “Relacionados a Benefícios” estão contemplados na 
rubrica Provisões Técnicas de Sinistro a Liquidar. A posição dos passivos contingentes, 
segregadas segundo a sua natureza e probabilidade, apresenta a seguinte situação:

Contigências – Fiscais Administrativas
Períodos 31.12.2017 31.12.2016

Probabilidade 
de Perda Quantidade

Valor Valor

Reclamado
Provisio-

nado
Quanti-

dade Reclamado
Provisio-

nado
Remota 3 81.627,28 – 3 81.627,28 –
Total 3 81.627,28 – 3 81.627,28 –

Contingências Cíveis Relacionadas a Benefícios e ou Devoluções de Contribuições
Períodos 31.12.2017 31.12.2016

Probabilidade 
de Perda Quantidade

Valor Valor

Reclamado Provisionado
Quan-
tidade Reclamado

Provi-
sionado

Provável 10 409.743,63 (*)394.504,21 1 250.000,00 5.263,43
Remota – – – 1 35.200,00 –
Total 10 409.743,63 394.504,21 1 285.200,00 5.263,43

Contingências Cíveis não Relacionadas a Benefícios
Períodos 31.12.2017 31.12.2016

Probabilidade 
de Perda

Quanti-
dade

Valor Valor

Reclamado Provisionado
Quan-
tidade Reclamado

Provisio-
nado

Provável 2 90.568,67 6.414,05 6 114.275,56 39.348,95
Possível 31 608.762,38 – 52 975.289,04 –
Remota 22 277.678,32 – 48 892.228,30 –
Total 55 977.009,37 6.414,05 87 1.981.792,90 39.348,95
a) Os processos são provisionados em sinistros a liquidar judicial com base em critérios 
provenientes de seus consultores jurídicos, considerando os valores nominais das perdas 
líquidas dos respectivos depósitos judiciais, matéria que está em revisão pelas áreas 
jurídica e técnica da Entidade. b) (*) Este saldo está composto por R$ 102.779,88 de 
PSL – Jud, e R$ 321.525,58 em PVR – Dev de contribuições. c) A entidade provisiona os 
Honorários Sucumbenciais relacionados a benefícios e devoluções de contribuições na 
PDR e PVR – Jud, na qual o montante está em R$ 74.071,39.
17 – DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA: Em nossas 
demonstrações contábeis, a Sociedade não apresentou as Demonstrações dos 
Resultados Abrangentes por motivo de não existir nenhum resultado que se caracterize 
como abrangente.
18 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO - PLA E CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO - 
CMR: A seguir demonstramos o PLA e o CMR cálculo de acordo com as normas legais 
e regulamentares vigentes nas respectivas datas de levantamento das demonstrações 
contábeis.

31.12.2017 31.12.2016
Patrimônio Líquido 1.974.555,62 1.178.744,59
Patrimônio líquido ajustado - PLA (subtotal) 1.974.555,62 1.178.744,59
Superávit	 de	 fluxos	 prêmios/contribuições	 não	 registrados	
apurado no TAP (+) 87.527,24 570.127,52
Superávit	entre	provisões	e	fluxo	 realista	de	prêmios/cont.	
registradas (+) 2,42 –
Ajustes associados à variação dos valores (+/-) 87.529,66 570.127,52
PLA (total) = PLA (subtotal) + ajustes assoc. à var. val. 
econômicos (+/-) 2.062.085,28 1.748.872,11

 
Capital Base – –
Risco de Subscrição 215.756,29 212.272,27
Risco de Crédito 322.807,49 418.778,86
Risco Operacional 2.498,39 1.788,29
Risco de Mercado 413.933,58 876.621,00
Benefício	da	Diversificação (243.125,09) (343.889,03)
Capital de Risco 711.870,66 1.165.571,39
CMR 711.870,66 1.165.571,39

 
Suficiência (PLA – CMR) 1.350.214,62 583.300,72

 
Suficiência	de	Ativos	Líquidos 606.108,82 1.048.899,54
Capital de Risco para Cálculo de liquidez 624.343,42 595.392,36
% Suficiência de Liquidez 97,08 176,17
19 - DETALHAMENTO DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO:  
Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir:
Períodos 31.12.2017 31.12.2016
Rendas de Contribuições 119.309,00 126.764,00
Contribuições para Cobertura de Riscos 119.309,00 126.764,00
Variação das Provisões Técnicas (444.959,25) (49.823,61)
PPNG – Outras Provisões (444.959,25) (49.823,61)
Despesas com Benefícios (495.139,30) (256.735,26)
Despesas Com Benefícios Administrativos (287.664,12) (256.735,26)
Despesas Com Benefícios Judiciais (208.276,08) –
Variação da Provisão IBNR 800,90 –
Custo de Aquisição (44.492,56) (51.616,28)
Despesas de Corretagem e Agenciamento (7.422,03) (11.364,00)
Despesas de Custeamento de Vendas (37.070,53) (40.252,28)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (78.288,60) –
Outras Receitas Operacionais 74.581,02 –
Outras Despesas Operacionais (152.869,62) –
Despesas Administrativas (908.036,53) (953.575,69)
Pessoal Próprio (161.922,15) (197.206,44)

Serviços de Terceiros (315.402,25) (358.749,27)
Localização e Funcionamento (167.670,13) (178.164,72)
Publicidade e Propaganda (3.580,00) (3.000,00)
Publicações (37.909,70) (36.107,73)
Donativos e Contribuições (70.729,66) (39.658,90)
Administrativas Diversas (150.822,64) (140.688,63)
Despesas com Tributos (79.622,05) (95.203,58)
Resultado Financeiro 1.578.240,32 1.547.184,17
Receitas Financeiras 1.772.381,79 2.160.608,43
Despesas Financeiras (194.141,47) (613.424,26)
Resultado Patrimonial 1.135.200,00 –
Receitas Patrimoniais 1.135.200,00(*) – 
Ganhos ou Perdas com Ativos não Correntes 13.600,00 14.400,00
Superávit/Déficit do Período 795.811,03 281.393,75
(*) Doações recebidas no exercício de 2017.
20 – EVENTOS SUBSEQUENTES: Foi aprovado por unanimidade em 04/07/2016, 
na reunião do conselho deliberativo, a transferência da carteira previdenciária para a 
ASPECIR PREVIDÊNCIA. Na qual o processo ainda encontra-se em tramite na SUSEP.
A FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA avaliou os eventos subsequentes até 22/02/2018, e 
não	foram	identificados	mais	eventos	subsequentes	relevantes.

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2017.
Júlio Cesar de Oliveira Machado José Mauricio de Farias

Presidente Diretor Diretor
Carlos Henrique Radanovitsck Thiago Réus Roza Lopes Estevem
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