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AUXILIADORA PREVIDENCIA 
CARTA PATENTE N.º 061 – CÓDIGO SUSEP 1097/9 
CNPJ N.º 17.188.350/0001-26 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
A Diretoria da Auxiliadora Previdência vem submeter ao exame e apreciação do 
Conselho Deliberativo o Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, o 
Parecer dos Auditores Independentes  referente ao exercício findo em 30 de 
Junho de 2011. 

A Auxiliadora empresa com 125 anos, sólida e com capacidade financeira, 
comercial e mercadológica, continua capaz de honrar seus compromissos 
conforme planejamento.  

Todas as atividades desta empresa encontram-se em conformidade com seu 
estatuto, legislação federal, estadual e municipal, que são seguidos fielmente 
pelo seu conselho, diretoria e funcionários, sendo a empresa auditada 
internamente e externamente.  

Esta instituição não distribui lucros e ou dividendos por ser uma sem fins lucrativos. 
A Auxiliadora Previdencia reformula sua parte societárias de acordo com seu 
estatuto, sua necessidade ou solicitação do órgão fiscalizador, cumprindo 
fielmente suas normas, estando atualmente com sua composição rigorosamente 
adequada. 

A Auxiliadora através de sua política conservadora manterá sua Reserva Técnica 
em títulos soberanos (LFT’s), com valores superiores ao mínimo exigido pela SUSEP.  

A Empresa está em pleno crescimento, explorando novos segmentos de 
mercado, investindo e reinvestindo em divulgação, inovando em produtos e no 
marketing e na forças de vendas. Destacamos o crescimento que já vem 
acorrendo nos últimos exercícios.  

A Auxiliadora tem como objetivo ter ética em todos os seus negócios e cumprir 
fielmente toda legislação do segmento emanadas da SUSEP. 

No encerramento de mais um exercício, a Diretoria agradece a todos os seus 
colaboradores, funcionários, fornecedores, participantes, convênios e mercado 
em geral pela valiosa contribuição e respeito à Auxiliadora. Belo Horizonte, 
agosto de 2011 
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BALANÇO PATRIMONIAL 
(Em R$1) 

 Findo em 

ATIVO 
 

30/06/11 
 

31/12/10 
 
CIRCULANTE 

 
5.806.047 

 
5.952.036 

 
Disponível 

 
22.682 

 
9.215 

Caixa e bancos 22.682 9.215 

Aplicações (Nota 4) 
 

4.910.609 
 

2.194.286 

Títulos de renda fixa - privados 3.258.829    700.022 
Títulos de renda fixa - públicos 1.651.780 1.493.275 
Quotas Fundos de Investimentos -        989 

Títulos e créditos a receber 
 

872.756 
 

3.748.535 

Títulos e créditos 807.644 3.696.144 

Depósitos Judiciais e Fiscais 48.050 52.391 

Outros créditos 17.062 - 

NÃO CIRCULANTE 
 

91.118 
 

169.580 
 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

 
43.996 

 
57.095 

Assistência financeira a participantes 43.996 57.095 

Imobilizado (Nota 5) 
 

47.122 
 

112.485 

Bens móveis 159.884 218.994 

(-) Depreciações (112.762) (106.509) 

Total do Ativo 
 

5.897.165 
 

6.121.616 

  

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis. 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

 (Em R$1) 

 Findo em 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 
 

30/06/11 
 

31/12/10 
 
CIRCULANTE 

 
            1.474.952  

 
           1.544.951  

 
Obrigações a pagar (Nota 6) 

 
461.944 

 
553.147 

Fornecedores 18.103 18.607 

Cheques a Compensar                         -   5.250 

Impostos e encargos sociais a recolher 22.021 12.856 
Provisões trabalhistas 64.973 51.848 

Outras obrigações 356.847 464.586 

Débitos de operações com Previdência Complementar 
 

150.052 
 

211.176 

Depósitos de terceiros 150.052 211.176 

Provisões técnicas (Nota 7e 8 ) 
 

862.956 
 

780.628 

Planos não bloqueados 830.712 749.892 

Planos bloqueados 32.244 30.736 

    
NÃO CIRCULANTE 

 
741.088 

 
655.450 

PROVISÕES TÉCNICAS (Nota 7 e 8 ) 
 

635.088 
 

613.730 
Planos não bloqueados 

 
635.088 

 
613.730 

Benefícios a Regularizar 635.088                        -    

Outras provisões                         -   613.730 

   Contingências fiscais e trabalhistas(Nota 10) 
 

106.000 
 

41.720 
Provisões Contingências Cíveis 106.000 41.720 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 

3.681.125 
 

3.921.215 
Patrimônio social 935.634 935.634 
Reservas patrimoniais 5.582 5.582 
Superavits (Déficits) acumulados 2.739.909 2.979.999 

     Total do Passivo e Patrimonio Líquido 
 

5.897.165 
 

6.121.616 

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
 (Em R$1) 

Semestre findo em 

30/06/11 30/06/10 

RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.466.601 781.471 

Receitas de contribuições 1.466.601 781.471 

VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS (103.686) (216.992) 

DESPESAS COM BENEFÍCIOS E 
RESGATES (539.682) (218.374) 

DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO (Nota 
9.c) (203.002) (115.968) 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Nota 9.a) (773.768) (740.801) 

DESPESAS COM TRIBUTOS (Nota 9.b) (37.358) (20.787) 

Outras receitas e despesas operacionais 
(Nota 9.f) (139.919) (2.070) 

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (330.814) (533.521) 

RESULTADO FINANCEIRO 90.724 42.797 

Receitas financeiras (Nota 9.e) 203.151 91.788 

Despesas financeiras (Nota 9.d) (112.427) (48.991) 

RESULTADO PATRIMONIAL - 102.638 

Receitas (despesas) com imóveis de renda - 102.638 

RESULTADO OPERACIONAL (240.090) (388.086) 

DÉFICIT DO SEMESTRE (240.090) 
 

(388.086) 

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

(Em R$1) 
 

 
  

 
  

 
 

Superávits 
Patrimônio Reservas Reserva de    (Déficits) 

social patrimoniais reavaliação acumulados           Total 

 Saldo em 31.12.09 935.634 5.582 2.946.608 217.112       4.104.936 
Realização de reservas - - (37.527) 37.527 - 
Déficit do semestre - - - (388.086)         (388.086) 

- 

Saldo em 30.06.10 935.634 5.582 2.909.081 (133.447)        3.716.850 

 Saldo em 31.12.10 935.634 5.582 - 2.979.999        3.921.215 
Déficit do semestre - - - (240.090)          (240.090) 

Saldo em 30.06.11 935.634 5.582 - 2.739.909         3.681.125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA(Em R$1) 
  (Pelo Método Direto) Semestre findo em 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 30/06/11 30/06/10 
Recebtos de prêmios de seguro, contrib de previd e txs de gestão e 
outras 1.322.065 781.471 
Recuperações de sinistros e comissões  - - 
Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) 9.040 394.300 
Pagamentos de sinistros, beneficios, resgates e comissões (716.928) (334.342) 
Repasses de prêmios por cessão de riscos  - - 
Pagamentos de despesas com operações de seguros e resseguros - - 
Pagamentos de despesas e obrigações  (850.111) (1.105.787) 
Pagamento de indenizações e despesas em processos judiciais (72.724) - 
Outros pagamentos operacionais - - 
Recebimentos de Juros e Dividendos - - 
Constituição de Depósitos Judiciais - - 
Resgates de Depósitos Judiciais - - 
Pagamentos de Participações nos Resultados - - 
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações (308.658) (264.358) 
Impostos e Contribuições Pagos: (100.961) (137.590) 
Juros Pagos (906) (1.171) 
Investimentos financeiros: (2.576.008) 414.682 

Aplicações (4.289.194) (43.752) 
Vendas e resgates 1.713.186 458.434 

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais (2.986.533) 11.563 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente: - (2.240) 

Investimentos - - 
Imobilizado - (2.240) 
Intangível - - 
Diferido - - 

Recebimento pela Venda de Ativo Permanente: 3.000.000 - 
Investimentos - 
Imobilizado 3.000.000 - 
Intangível - - 

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento 3.000.000 (2.240) 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Aumento de Capital - - 
Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio - - 
Aquisição das próprias ações - - 
Aquisição de Empréstimos - - 
Pagamento de Empréstimos (exceto juros) - - 
Outros - - 

Aumento(Redução)Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 13.467 9.323 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 9.215 8.479 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 22.682 17.802 

AUMENTO(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.467 9.323 

As notas explicativas integram as Demonstrações Contábeis. 
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 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES  

CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2011 
  

1.  CONTEXTO OPERACIONAL 
  

A Auxiliadora Previdência (antiga Sociedade Auxiliadora) teve sua 
denominação social alterada e homologada em 10 de novembro 
de 2008, através da Portaria SUSEP/DECON n° 876. É uma 
sociedade civil, sem fins lucrativos, com foro e sede em Belo 
Horizonte e tem como finalidade a instituição de planos de 
pecúlios ou de rendas. Está autorizada a manter ou ter 
representantes ou agentes em qualquer ponto do território 
nacional atuando no momento no Estado de Minas Gerais. 
 
Seu objetivo principal é a instituição e execução de planos de 
benefícios de caráter previdenciário para os seus associados, 
inclusive sob a forma de pecúlio, renda e simultâneos, 
estabelecidos em regulamento próprio, conforme normas 
estabelecidas pelos órgãos governamentais. 
 

 
2.  ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas 
normas contábeis, em registros permanentes, de acordo com a 
Lei das Sociedades por ações, sob os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, em conformidade com as Resoluções do 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, regulamentadas 
por circulares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e 
apresentadas em conformidade com o Plano de contas das 
Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de Previdência 
Complementar, instituído pela Circular SUSEP nº 424/2011, sendo 
observados, quando aplicável, os critérios estabelecidos pelos 
Pronunciamentos editados pelo CPC. 
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3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 
 

As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das 
operações e para a elaboração das demonstrações contábeis são: 

 

a.  As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas 
segundo o Regime de Competência. 

  
b. 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, bem 
como, os efeitos de ajuste de ativo para o valor de mercado ou 
de realização.  

 
Mensalmente, é procedida a revisão dos valores inscritos no Ativo e no 
Passivo Circulantes, com o objetivo de transferir para o não circulante 
aqueles cujos vencimentos ultrapassarem o prazo de 12 (doze) meses 
subsequentes à respectiva data-base. 

 
c. As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de 1/3 

(um terço) previsto pela Constituição, e os respectivos encargos 
são provisionados segundo o Regime de Competência. 

  
d. As provisões técnicas são determinadas mediante cálculos 

atuariais na data das demonstrações contábeis e calculadas 
por atuário responsável, de acordo com as notas técnicas 
atuariais aprovadas pela SUSEP e demais normas estabelecidas 
pelo CNSP, e 

 
e. A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a 
Administração use de julgamento na determinação e no registro 
de certos valores determinados com base em estimativa. Itens 
significativos cujos valores são determinados com base em 
estimativa incluem, dentre outras: os títulos e valores mobiliários 
avaliados pelo valor de mercado, as provisões para ajuste dos 
ativos ao valor de realização ou recuperação, as provisões 
técnicas e para contingencias A liquidação das transações 
registradas com base em estimativas poderá ser feita por valores 
diferentes dos registrados em função das imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Administração revisa as 
premissas e cenários utilizados na determinação das estimativas, 
pelo menos semestralmente. 
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f.  Circular Susep 410/10 – TAP 

  

 A Estimativa Corrente foi elaborada de forma a expressar o fluxo de 
caixa que decorra do cumprimento dos contratos, descontados por taxa 
média de juros livre de risco, no caso a 
NTN-B, na posição 30/06/11. 

 

 Para as projeções descontadas adotamos a tábua  BR-EMS na tentativa 
de aderência à experiência da Entidade. Foram considerados apenas os 
contratos que iniciaram sua vigência até a data-base além taxa de juros livre 
de risco, Selic. Adotamos técnica por regressão para projetar as provisões em 
função do comportamento das receitas descontadas. 

  Os dados produziram os seguintes resultados: 

 

0 1 2 3 4=1+2-3 

Data 
Receitas 
Descontadas 

Despesas 
Descontadas 

Provisões 
Descontadas Saldo 

jul/2011 162.528,56 (106.898,01) 1.577.008,91 (1.521.378,35) 

ago/2011 160.575,02 (106.215,56) 1.564.808,48 (1.510.449,02) 

set/2011 158.657,20 (105.537,75) 1.552.762,60 (1.499.643,15) 

out/2011 156.773,87 (104.864,54) 1.540.866,73 (1.488.957,40) 

nov/2011 154.923,87 (104.195,90) 1.529.116,62 (1.478.388,66) 

dez/2011 153.106,12 (103.531,80) 1.517.508,31 (1.467.933,99) 

 

 A Entidade apresenta o plano proc. SUSEP 00102883/83 com cobertura 
por sobrevivência e Morte qual não foi contemplados neste estudo pelos 
seguintes motivos: 

• A interpretação do art.2º da circular 410/2010 que citamos: 
“... ser realizado com prudência e objetividade, a partir da 
utilização de métodos estatísticos e atuariais relevantes ...” 
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• Todas as reservas necessárias para cobertura do plano 

encontram-se constituídas, aguardando a solicitação do 
beneficiário ou prescrição do direito, o que ocorrer 
primeiro. 

 
 

4.  TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 
  

Os títulos e valores mobiliários são classificados em três categorias 
específicas, de acordo com a intenção de negociação e a 
capacidade financeira da administração, atendendo aos seguintes 
critérios: 
 

 
• Títulos para negociação – registrados os títulos e valores mobiliários 

adquiridos com o propósito específico de serem ativa e 
frequentemente negociados, sendo contabilizados pelo valor de 
mercado e classificados no ativo circulante, onde os ganhos e as 
perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são 
reconhecidos na demonstração de resultado. 

 
 

• Títulos disponíveis para venda – registrados os títulos e valores 
mobiliários utilizados como estratégia da Entidade para suprir 
eventuais ajustes e/ou riscos de fluxo de caixa, contabilizados pelo 
valor de mercado, por ocasião dos balancetes e balanços, 
computando-se a valorização ou a desvalorização em 
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, e os 
ganhos e as perdas decorrentes das variações do valor de 
mercado ainda não realizados, conforme determinado pela SUSEP, 
reconhecidos no patrimônio líquido, na conta “Ajustes com Títulos e 
Valores Mobiliários”.  

 
 
• Títulos mantidos até o vencimento - incluem-se os títulos e valores 

mobiliários para os quais a Administração possui a intenção e a 
capacidade financeira para manter até o vencimento, sendo 
contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos 
intrínsecos.  

 
 
A aplicação destes novos critérios em relação aos vigentes até então, 
no valor contábil desses títulos classificados na categoria Títulos para 
Negociação, foi o ajuste ao valor de mercado, computando-se a 
valorização ou desvalorização em contrapartida à adequada conta de 
receita ou despesa, no resultado apresentado. 
 
 



 

11 

 

 
 
 
As aplicações em títulos e valores mobiliários, existentes na data 
do balanço, são as seguintes: 

 

   

 

 Findo em  
 30.06.11 30.12.10 
Aplicações que serão mantidas até o 
vencimento 

  

Títulos Públicos Federais 1.651.780 1.493.275 
    
Títulos considerados para negociação   
Títulos privados 3.258.829 701.011 
Total 4.910.609 2.194.286 

  

  

 

Em 30 de Junho de 2011, a carteira de títulos e valores mobiliários 
da  Entidade estava apresentada como segue: 

  
 
 
Títulos mantidos até o vencimento: 
  

  
  

  
Valor de 

Custo 

Vencimento 

s/ 
 

vencimento 

até 3 
meses 

3 
meses 

a 1 
ano 

  
1 a 3 anos 

mais 
de 3 
anos 

  
Total 

LFT 210100 1.568.495    1.575.495  1.575.836 

LFT 210100      75.762         75.944     75.944 

    Total                                                                                                        1.651.780                                                                                                             
 

  

Títulos para negociação: 
 

Bradesco F.I.Referenciado DI Premium                          3.258.829 
Total 3.258.829 
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5. IMOBILIZADO 
 

 
O imobilizado corresponde aos direitos que tenham por objeto 
bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da 
Entidade ou exercidos com essa finalidade. São demonstrados ao 
custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada 
calculada pelo método linear, com base em taxas anuais que 
contemplam a vida útil econômica dos bens. 
 
Está composto por:  
  

  Findo em 
  30.06.11 31.12.10 

   

•  Equipamentos/Móveis e 
máquinas 

47.122 112.485 

Total - R$ 1 47.122 112.485 

 

 

 

 

 

6. OBRIGAÇÕES A PAGAR 
 
 

Estão assim demonstradas: 
 

 Findo em 
 30.06.11 31.12.10 
Fornecedores 18.103 18.607 
Cheques a compensar                              - 5.250 
Impostos e encargos sociais a 
recolher            

22.021 12.856 

Provisões Trabalhistas                                            64.973 51.848 
HSBC 346.289 463.032 
Outras     10.558 1.554 
Total Geral                                                             
 

461.944 553.147 
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7. ATIVOS GARANTIDORES DAS  PROVISÕES TÉCNICAS 
 
 
 

As provisões técnicas são elaboradas sob a responsabilidade de 
empresa especializada, devidamente habilitada, e, encontram-se 
garantidas por Títulos Públicos Federais vinculados à SUSEP – 
Superintendência de Seguros Privados. As garantias estão 
representadas pelos seguintes valores:  
 
 
 

 
 Findo em 

  30.06.11 31.12.10 

Títulos Públicos Federais 1.651.780 1.493.275 

Total das garantias 1.651.780 1.493.275 

Provisões técnicas 1.498.044 1.394.358 

Total a ser coberto 1.498.044             1.394.358 

Excesso   153.736 98.917 
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8.   PROVISÕES TÉCNICAS 

A movimentação das contas de Provisões Técnicas está assim resumida 
 
 
 
 
 

Provisão 
 Saldo Inicial 

31.12.2010  
 Constituição  

 Remuneração 

das Provisões  

 Reversão + 

Remuneração  

 Saldo Final 
30.06.2011  

 Planos Bloqueados            

 Riscos Não Expirados  1.049,46 181,56    61,87 (213,14) 1.079,75 

 Oscilação de Riscos     753,31 -    44,41         (577,38)   220,34 

 RVNR     66,20 -      3,90      (6,20)    63,90 

 Provisão Complementar de Prêmio - PCP     23,96   48,92       1,41    (74,29) - 

 Provisão de Despesas Administrativas    342,42 -     20,19     (32,11)    330,50 

 Provisão de Benefícios a Regularizar      26.391,31 3.245,43 1.555,87       (2.672,29) 28.520,32 

 IBNR  2.109,30 -   124,35    (204,06)   2.029,59 

 Planos Não Bloqueados       

 Riscos Não Expirados    50.771,15   9.949,83  2.993,16   (6.944,49)    56.769,65 

 Oscilação de Riscos      189.371,39 28.950,38 11.164,21    (114.844,64)   114.641,34 

Provisão de Insuficiência de Prêmio -  3.599,05     212,18       (212,18)      3.599,05 

 RVNR      3.274,31  1.914,12     193,03       (219,69)       5.161,77 

 Provisão Complementar de Prêmio - PCP     5.481,20  29.066,51     323,14     (1.934,61)     32.936,24 

 Provisão de Despesas Administrativas   19.337,72  11.315,23  1.140,04     (1.297,56)      30.495,43 

 Provisão de Benefícios a Regularizar  971.918,33 139.831,36 57.298,52   (116.517,77) 1.052.530,44 

 IBNR  123.468,02 46.990,42   7.278,94      (8.071,83)    169.665,55 

       

 Total  1.394.358,08 275.092,81 82.415,23 (253.822,25) 1.498.043,87 
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9. DETALHAMENTO DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS: 
 
  As principais contas de resultado apresentavam os seguintes saldos: 

 
 

 Findo em 
30.06.11                 30.06.10 

 
a. Despesas Administrativas 773.768  740.801 

 Pessoal próprio 326.841  310.330 

  Serviços de terceiros 284.212  286.855 

  Localização e funcionamento 92.914  112.591 

  Outras                                                                                                        69.801                          31.025                        

b. Despesas com Tributos 37.358  20.787 

  Taxas 37.358  4.545 

  Outras -  16.242 

c.  Despesas de Comercialização  203.002  115.968 

  Comercialização 203.002  115.968 

d.  Despesas Financeiras  112.427  48.991 

  Descontos Concedidos -  1.013 

  Despesas  Financeiras                                                                                 

  Prov.p/ Perdas s/ Assist. Financeira 

99.570  38.075 

12.857  9.708 

  Outras                                                              -  195 

e.  Receitas Financeiras  203.151  91.788 

  Títulos de renda fixa  194.303  55.196 

  Receitas com empréstimos  8.799  12.906 

  Outras             49                           23.686                         

f. Outras receitas e despesas 
operacionais 

139.919  (2.070) 

g.  Resultado Patrimonial -  102.638 

     Receitas e despesas patrimoniais -  102.638 
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10. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 
 

O saldo de R$106.000, apresentado na rubrica Contingências 
Fiscais e Trabalhistas refere-se ao montante apontado com base 
no julgamento e parecer de nossos assessores jurídicos, à 
estimativa global de perdas prováveis decorrentes de processos 
administrativos e judiciais, provisionados de conformidade com os 
normativos vigentes, cujos montantes vêm sendo discutidos pela 
Entidade. Quanto aos processos definidos como sendo perda 
possível, o montante existente em 30.06.2011 era da ordem de 
R$182.020 e considerado como de perdas remotas de R$105.000. 

  
 
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA) 
 

O patrimônio Líquido ajustado da Entidade, calculado com base 
no Patrimônio Líquido Contábil e processado com as normas 
vigentes, apresenta as seguintes situações: 
 

 Findo em 
30.06.11              31.12.10 

 
Patrimônio Líquido contábil                  3.681.125              3.921.215 
Ajuste                                                                   -                               - 
Patrimônio Líquido ajustado                  3.681.125              3.921. 215 
 
 
 

 
12. COMPLIANCE 

 

A Entidade mantém estrutura de Auditoria Interna visando aferir 
seus procedimentos de controle, estando os relatórios à 
disposição dos Auditores Externos e do Órgão Fiscalizador.  
 
Todos os procedimentos necessários ao pleno atendimento às 
normas da SUSEP foram observados, estando a Entidade 
resguardada por controles internos implantados já em 
funcionamento, inclusive disponibilizados, a todos os 
colaboradores, seja através de manuais, organogramas e 
fluxogramas para praticamente todas as áreas administrativas e 
operacionais, buscando o atendimento às determinações 
previstas naquele normativo.  
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O sistema de controles internos da Entidade, com sua atuação 
voltada para a mitigação dos riscos, visa a eficiência das suas 
operações, dos sistemas que geram os relatórios financeiros e       
a observância às normas internas e externas, mantidos em 
contínuo aprimoramento e considerados adequados ao porte e 
complexidade de seus negócios. 
 

 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 
 

SILVINO JÚNIOR LINO,   Diretor-Presidente 

 

LOURIVAL ANTÔNIO PANHOZZI, Diretor Vice-Presidente 

 

JEAN LOUIS GRACIANI , Diretor 

 

ATUÁRIO 

 

MARCÍLIO NASCIMENTO SOARES  -  MIBA 1656 

 

 

CONTADOR RESPONSÁVEL 

 

SUELY SILVA DE BARROS RIBEIRO -  CRCMG – 061.086/0-2 
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DD. DIRETORIA DA 

AUXILIADORA PREVIDÊNCIA 

BELO HORIZONTE – MG  

 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da AUXILIADORA 
PREVIDÊNCIA, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 

A administração da AUXILIADORA PREVIDÊNCIA é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o 
objeto de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidências a respeito dos valores, e relatórios do atuário responsável pelos cálculos 
das provisões técnicas e das divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras da AUXILIADORA PREVIDÊNCIA para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
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AUXILIADORA PREVIDÊNCIA Uma auditoria inclui, também, a avaliação da 
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras 

A entidade constituiu Provisão Complementar de Prêmios (PCP), saldo de R$ 
33 mil em 30/06/2011 atendendo a Resolução CNSP n° 162/2006, em seus 
Artigos 5° e 21°, com as alterações introduzidas pela Resolução CNSP n° 
181/2007, em excesso às suas obrigações efetivas, conforme a interpretação 
do Comunicado Técnico n° 01/2008, do IBRACON.  
 
Opinião com Ressalva 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para 
Opinião com Ressalva sobre as demonstrações financeiras, as demonstrações 
financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que 
as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da AUXILIADORA PREVIDÊNCIA em 30 de junho de 
2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2011. 

UHY MOREIRA - AUDITORES 

CRC RS 3717 S MG 

HERALDO S.S. DE BARCELLOS 

Contador CRC RS 11609 S MG 

CNAI N° 43 

Responsável Técnico  

ELIANE TÂNIA RESMINI 

Contadora CRC RS 59765 S MG 

CNAI N° 1126 

Auditora 

 


