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RELATÓRIO DA DIRETORIA 
 
Apresentamos digitalmente nosso desempenho organizacional do primeiro semestre de 2011. É uma 
mudança emblemática a partir da vigência da Circular SUSEP n° 424, de 29 de abril de 2011 que faculta a 
não publicação do balanço (intermediário) do primeiro semestre de cada ano. Dois aspectos importantes, sem 
que se prejudique a governança corporativa e a transparência. Primeiro, há uma importante redução de 
custos de publicação em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do estado. Segunda, e mais saudável, 
evita-se a impressão de papéis que ajudam na proteção do meio ambiente. Nosso associado e o mercado 
terão pleno acesso à nossa performance intermediária relativa ao primeiro semestre de cada ano diretamente 
conosco pelo site www.luterprev.com.br ou junto à própria SUSEP – Superintendência de Seguros Privados 
que supervisiona nosso mercado regulado (www.susep.gov.br). Não haverá prejuízo na informação. O 
mercado aplaude esta decisão. Isto posto, apresentamos a seguir o sumário de nosso desempenho. Trata-se 
de nosso VIGÉSIMO NONO (29º) balanço semestral, este terminado em 30/06/2011. Nossas receitas de 
contribuições (planos previdenciários) cresceram 24,35%, quando no mesmo período do ano passado, 
havíamos crescido 19,64%. O número físico de novos contratos aumentou 49%. Isto significa que a base da 
clientela é diversificada, salutar para a estabilidade das receitas. Nossas despesas administrativas 
cresceram 13,81%, inferior, portanto, ao crescimento das receitas, o que sugere geração de caixa para a 
sustentabilidade do negócio, ainda que no desempenho do semestre anterior tenhamos tido uma melhor 
performance neste quesito, porque havíamos reduzido as despesas em – 13 %. Isto tem a ver com nosso 
atual plano de marketing e vendas que expandiu a área de vendas exatamente para promover maior receita. 
No balanço do final do ano, poderemos apresentar se esta estratégia foi acertada. Nossa convicção é que os 
negócios fechados e em perspectivas de fechamento nos animam neste objetivo. Periodicamente temos 
informado nossos associados sobre estes novos negócios. É importante dizer, entretanto, que internamente 
há debates entre a Diretoria e os Conselhos, Fiscal e Deliberativo, visando melhorar a qualidade dos gastos 
em todas as esferas operacionais, sem que se prejudique a excelência no atendimento e no relacionamento 
com os associados e parceiros, quer sejam corretores ou terceirizados. Pode-se avançar bem nesta direção, 
tendo em vista que custos são como unhas. Mesmo que se corte habitualmente, elas sempre crescem. Há 
que se ter vigilância constante especialmente quando os mercados globais estão vivendo sobressaltos e em 
ambientes recessivos. É clave ter os custos sob controle. Outro aspecto relevante para nossos negócios é 
que a ameaça de inflação interna obrigou o Copom a aumentar a taxa de juros e este movimento conhecido 
como risco de mercado fez com que tivéssemos uma menor receita financeira, mas também uma menor 
obrigação financeira já que nossos contratos são indexados aos índices de inflação. Curiosamente, esta 
combinação promoveu um resultado financeiro superior ao mesmo período do ano anterior. Vejamos como se 
terminará o ano. Em comparação com o balanço encerrado em 30.06.2010 (últimos 12 meses), encerramos 
esse período com a marca de R$ 68.273.389,45 em ativos totais, tivemos crescimento de 18,82% (sobre os 
anteriores R$ 57.457.197,30). Sendo nossa missão prover renda às pessoas, encerramos o exercício com 
86 benefícios concedidos vitaliciamente (vindos de 70 associados assistidos de 1 ano atrás, isto é, 22,86% 
maior). Somente neste semestre, honramos o pagamento de R$ 447.667,24 (R$ 343.879,41, isto, é 30,18% 
maior). Estes benefícios, anualmente, são atualizados monetariamente pela variação do IGP-M ou IPCA. 
Também amparamos os familiares de dois associados falecidos no semestre com o pagamento de auxílio 
funeral no valor de R$ 36.061,79. Outro fato relevante é que em 10 de agosto tivemos importante reunião, 
em Berlim/Alemanha, com nossa congênere VERKA Kirchliche Pensionskasse, fundada em 1924, e que cuida 
da previdência de 13 igrejas protestantes na Alemanha e hoje administra ativos da ordem de dois bilhões de 
euros. A intenção foi conhecer a experiência da Verka em atuar junto a várias denominações religiosas, hoje, 
a opção estratégica preferencial do nosso nicho mercadológico. Por fim, LUTERPREV PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR, entidade ABERTA a todos as pessoas, sem fins lucrativos, com gestão 
profissionalizada, reitera a missão de prover renda para bem estar das pessoas humanas. Até 2028, 
pretendemos atingir a marca de R$ 1 bilhão em reservas administradas. Conscientes da nossa 
responsabilidade econômica e moral como operadora de previdência complementar, afirmamos nossa firme 
disposição de colaborar para o engrandecimento do Brasil e agradecemos a confiança de nossos clientes, o 
apoio dos fornecedores, a lealdade e o compromisso permanente dos parceiros, bem como a abnegação de 
nossos associados controladores, especialmente aos ligados à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil – IECLB e à comunidade escolar da Rede Sinodal de Educação da IECLB, nossos fundadores.  
Porto Alegre, 29 de julho de 2011. 
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LUTERPREV - Entidade Luterana de Previdência Privada                               Portaria nº 182/95 
Av. Carlos Gomes, 1550  Conj. 804  -  Porto Alegre - RS                         CNPJ 00.795.766/0001-00 
 

BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 30 de junho de 2011 (em R$.). 

ATIVO  Nota 30.06.2011 31.12.2010 
CIRCULANTE   21.249.899,37   19.688.150,13  
Disponível  25.915,02  218.646,50  

Caixa e Bancos  25.915,02  218.646,50  

Aplicações 04a 20.855.975,34  19.446.069,46  
Créditos Operações com Previd. Compl. 05 11.704,75  18.575,96  

Valores a Receber-Previd. Complementar  11.704,75  18.575,96  

Títulos de Créditos a Receber 06 314.495,95  0,00  
Títulos de Créditos a Receber  314.495,95  0,00  

Despesas Antecipadas  41.808,31  4.858,21  
    

ATIVO NÃO CIRCULANTE   47.023.490,08   45.450.899,63  
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   46.081.211,40   44.521.030,75  
Aplicações 04b 45.766.715,45  43.914.039,11  
Títulos de Crédito a Receber 06 314.495,95  606.991,64  

Títulos de Créditos a Receber  314.495,95  606.991,64  

IMOBILIZADO 07 942.278,68  929.868,88  
Imóveis de uso próprio  734.009,63 738.261,35 
Bens Móveis  208.269,05  191.607,53  

TOTAL DO ATIVO   68.273.389,45   65.139.049,76  
 

PASSIVO Nota  30.06.2011   31.12.2010  
CIRCULANTE   10.977.983,29  9.543.449,62  
Contas a pagar  265.593,48  199.792,59  

Obrigações a pagar   7.594,85  0,00 
Impostos e Encargos Sociais a Recolher    71.687,72  69.234,57  
Provisões de Encargos Trabalhistas  153.338,56  97.980,15  
Provisões de Impostos e Contribuições  32.972,35  32.577,87  

Depósitos de Terceiros 08 26.314,36  23.280,22  
Prov.Técnicas Previdência Complementar 09a1 10.657.758,54  9.292.059,90  

Planos Não Bloqueados  9.922.530,80  8.539.259,77 
PGBL/PRGP   735.227,74 752.800,13 

Provisões Cíveis 12 28.316,91  28.316,91  
Provisão Processo Cível  28.316,91  28.316,91  

    

PASSIVO NÃO CIRCULANTE   56.342.425,44   54.749.293,29  
Prov.Técnicas Previdência Complementar 09a2 56.342.425,44  54.749.293,29  

Planos Não Bloqueados    42.529.966,57  42.784.435,30 
PGBL/PRGP   13.812.458,87 11.964.857,99 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Entidade Sem Fins 
Lucrativos 

        
952.980,72  

       
846.306,85  

Reservas Retenção Superávits  928.069,98  928.069,98  
Superávit ou Déficit Acumulado  24.910,74   (81.763,13) 

TOTAL DO PASSIVO  68.273.389,45  65.139.049,76  
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 
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BALANÇO PATRIMONIAL Encerrado em 30 de junho de 2011(em R$.). 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  30.06.2011   30.06.2010  
RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES E PRÊMIOS  3.267.676,48  2.687.281,54  
CONSTITUIÇÃO DA PROVISÃO BENEFÍCIOS A CONCEDER (3.048.107,35) (2.479.117,19) 

RECEITAS DE CONTRIBUÇÕES E PRÊMIOS 219.569,13  208.164,35  
   

CONTRIBUIÇÃO  PARA COBERTURA DE RISCOS 214.581,26  113.017,55  
VARIAÇÃO DA PROVISÃO PARA RISCOS 1.128,85   (5.904,08) 

PRÊMIOS GANHOS 215.710,11  107.113,47  
   

DESPESAS COM BENEFÍCIOS-Renda  (447.667,24)  (343.879,41) 
DESPESAS COM BENEFÍCIOS-Risco  (36.061,79)  (59.672,17) 
VARIAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES TÉCNICAS  (138.094,90) 334.899,55  
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO  (148.269,77)  (163.265,98) 
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS  (19.106,03)  (3.839,32) 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (1.217.088,08)  (1.069.398,35) 
DESPESAS COM TRIBUTOS  (69.636,97)  (41.296,20) 
RESULTADO FINANCEIRO 1.726.319,41  1.672.738,47  
RESULTADO PATRIMONIAL 0,00  23.378,22  
RESULTADO OPERACIONAL 85.673,87  664.942,63  

GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES 21.000,00  0,00  

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO(Ent. Sem Fins Lucrativos)                 
106.673,87  

                
664.942,63  

      

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras. 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 30/06/2011 30/06/2010 
ATIVIDADES OPERACIONAIS     
Recebimentos de prêmios de seguro, contribuições de previdência e taxas de 
gestão e outras 3.482.257,74  2.800.299,09  
Outros recebimentos operacionais (Salvados, Ressarcimentos e outros) 0,00 24.008,38  
Pagamentos de sinistros, benefícios, resgates e comissões  (1.737.824,98)  (1.103.798,76) 
Pagamentos de despesas e obrigações   (886.068,80)  (779.585,26) 
Outros pagamentos operacionais  (148.269,77)  (162.716,38) 
Recebimentos de Juros e Dividendos 1.384.395,60  1.226.172,63 
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 2.094.489,79  2.004.379,70  
Impostos e Contribuições Pagos:  (518.077,41)  (430.543,59) 
Investimentos financeiros:    

Aplicações  (3.988.395,67)  (1.807.325,76) 
Vendas e resgates 2.240.054,17  273.436,73  

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades Operacionais  (171.929,12) 39.947,08  
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO     
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:     

Imobilizado  (41.802,36)  (47.911,10) 
Recebimento pela Venda de Ativo Permanente:   

Imobilizado 21.000,00  
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de Investimento  (20.802,36)  (47.911,10) 
      
Aumento/(Redução) Líquido(a) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (192.731,48)  (7.964,02) 
    
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 218.646,50  13.212,70  
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 25.915,02  5.248,68  
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS ENTIDADES SEM 
FINS LUCRATIVOS 

DISCRIMINAÇÃO 
PATRIMÔ
NIO 

SOCIAL 

RESERVAS DE SUPERAVITS OU 
LUCROS 
ACUMULADOS 

TOTAL 
PATRIMO
NIAIS 

REAVALIAÇÃO 
RETENÇÃO DE 
SUPERÁVITS 

SALDOS ANTERIORES 31/12/2009     
                 

389.629,52  
                    

732.084,64  
                

(666.221,67) 
       

455.492,49  
RESERVA DE REAVALIAÇÃO          
   Realização      (1.156,32)    (1.156,32) 
  Baixa     (388.473,20)      388.473,20   
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO         391.970,68   391.970,68  
PROPOSTA P/ DESTINAÇÃO DO 
SUPERÁVIT             
    Reservas para Contingências de 
benefícios       

                   
195.985,34  

                
(195.985,34)                          

SALDOS FINAIS 31/12/2010     0,00  
         

928.069,98   (81.763,13) 
 

846.306,85  
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO         106.673,87  106.673,87  
PROPOSTA P/ DESTINAÇÃO DO 
SUPERÁVIT             
    Reservas para Contingências de 
benefícios          

SALDOS FINAIS 30/06/2011     0,00  
         

928.069,98  24.910,74 
 

952.980,72  
 

NOTAS EXPLICATIVAS: 
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: 
Luterprev Previdência Complementar é uma ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA e uma organização 
independente, não ligada a banco, sem fins lucrativos, e que opera exclusivamente soluções em previdência privada. 
Sua gestão é exercida por diretores executivos de mercado eleitos pelos seus associados controladores, oriundos do 
quadro de participantes. A sede e foro é baseada em Porto Alegre, RS, e o objetivo do negócio é prover renda às 
pessoas, operando planos de Pecúlio, Pensão e Aposentadoria, com autorização de operar em todo Brasil, mas focada 
nas regiões sul e sudeste. 
CRITÉRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS: Considerando que a estrutura organizacional da LUTERPREV é enxuta, 
o gerenciamento dos riscos operacional, de mercado, liquidez e de crise de imagem, é dirigido e acompanhado 
cumulativamente pela Diretoria Geral e de Gestão Processual, não havendo, portanto, uma estrutura independente, mas 
há políticas estabelecidas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Todavia, considerando tratar-se de uma EAPC-Sem 
Fins Lucrativos está constituído um Conselho Fiscal Independente da Diretoria Executiva e que responde diretamente ao 
Conselho Deliberativo e fiscaliza os riscos acima mencionados, além disso a Auditoria Independente também, nas suas 
auditorias trimestrais faz o seu relatório de adequação dos Controles Internos da Entidade. Seguimos à risca um 
princípio básico em finanças que é "casar ativos e passivos" (hedge) e observar o fluxo de caixa (liquidez) considerando 
os fatores de liquidez e rentabilidade. Quanto ao modelo de Risco, observamos os princípios encontrados na literatura 
especialmente no livro Administração de Investimentos de Peter Bernstein e Aswath Damodaram (CAPM - VAR). A 
Política de Investimentos da Entidade prevê observação de critérios da teoria de investimentos e, mesmo da Resolução 
3308 do Conselho Monetário Nacional, para investimentos com risco de crédito. Todavia, de modo geral, o conjunto de 
nossos investimentos está direcionado à aquisição/entesouramento de títulos públicos (soberanos) tais quais NTN-C e 
NTN-B (remunera IGP-M/IPCA mais juros respectivamente). Dessa forma, estamos alocados/expostos ao chamado risco 
SOBERANO, imune ao risco de crédito clássico. A entidade praticamente não opera assistência financeira. Obedecemos 
fielmente aos limites técnicos estabelecidos em planos aprovados na SUSEP que, por sua vez, determina nossa Política 
de Subscrição de Riscos. O acompanhamento regular do assunto é de competência das Diretorias de Gestão Processual 
e Geral com assessoria atuarial permanente externa, bem como interna que produzem estudos pertinentes relativo ao 
assunto. Riscos não são assumidos de forma descentralizada, pois a aceitação de propostas de adesão é de 
responsabilidade da Diretoria. 
NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS: 
As demonstrações contábeis atuais foram elaboradas especificamente de acordo com o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC 21, e com observância as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e 
regulamentadas por instruções da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP através da Circular nº 424/2011 e 
seus anexos. Estão sendo apresentadas em comparabilidade com as demonstrações contábeis relativas ao exercício 
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findo em 31 de dezembro de 2010, com exceção das demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio liquido, e 
dos fluxos de caixa que são comparadas com as demonstrações contábeis relativas ao período findo em 30 de junho de 
2010, preparadas e apresentadas de acordo com as normas vigentes à época, que não contemplavam a regulamentação 
e adoção integral de todas as práticas contábeis adotadas no Brasil, em alinhamento com os pronunciamentos técnicos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e que tiveram quando aplicável, suas 
rubricas reclassificadas para fins de comparabilidade com as demonstrações contábeis do período atual. 
NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
a) Apuração do resultado - Todas as receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência, exceto a 

receita de planos previdenciários com regime de capitalização que é contabilizada pelo regime de caixa. 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.  As despesas com comissões dos planos de previdência são reconhecidas no resultado quando 
da consolidação do processo de comercialização. 

b) Disponível - são representados por disponibilidade financeira que apresentam risco insignificante de mudança de 
valor justo, que são utilizados para gerenciamento de seus compromissos imediatos; 

c) Títulos e Valores Mobiliários - são classificados em: 1)Títulos para Negociação - adquiridos com o propósito de 
serem ativa e freqüentemente 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; 

d) Créditos das Operações com Previdência Complementar – Valores a Receber - classificadas no Ativo Circulante 
pelos respectivos valores originais  pertinentes a parcela das contribuições mensais não recebidas até o mês 
seguinte, permanecendo nesta até o prazo de 90 (noventa) dias quando é reconhecida no resultado em decorrência 
do cancelamento do plano e ou da Redução ao Valor Recuperável; 

e) Títulos e Créditos a Receber - Direito resultante da venda de imóvel classificado no Ativo Circulante e Não Circulante 
com os rendimentos indexados pelo índice da poupança que são registrados mensalmente no resultado. Não foram 
constituídas provisões de perda, pois na escrituração do imóvel houve a preservação do Direito de evicção, 
constando Cláusula Resolutiva expressa, possibilitando a execução do restante da dívida judicialmente, acrescido de 
perdas e danos e/ou a retomada da propriedade do imóvel, mantido o direito de buscar judicialmente o valor 
inadimplido acrescido de perdas e danos. 

f) Imobilizado – classificados no Ativo Não Circulante e corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos 
e incorpóreos destinados para uso próprio e na manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade, 
inclusive os decorrentes de operações que transfiram os riscos, benefícios e controles dos bens para Entidade. É 
demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações e amortizações acumuladas, calculadas 
pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: imóveis em 1% ao ano; móveis e 
utensílios e máquinas e equipamentos em 10% ao ano; e sistemas de processamento de dados e veículos em 20% 
ao ano e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. 

g) Redução ao Valor Recuperável( impairment) 
- Ativos Financeiros (Incluindo Recebíveis) Os ativos financeiros estão mensurados ao valor justo através da 
precificação de mercado. 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. 
- Ativos Não Financeiros Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos anualmente para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável. 
A redução do valor recuperável de ativos é determinada quando o valor contábil residual exceder o valor de 
recuperação que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa. 

h) Provisões Técnicas – classificadas no Passivo Circulante e Não Circulante e constituídas de acordo com as Notas 
Técnicas Atuariais dos planos da LUTERPREV, devidamente aprovadas pela SUSEP e em consonância com as 
determinações e critérios estabelecidos nas Resoluções CNSP Nº 162/2006 e alterações posteriores, a saber: 

 - Provisão de Riscos não Expirados (PRNE) 
 A PRNE é constituída pelo método pro rata die, tendo como base a contribuição de previdência líquida de 

carregamento, divididos pelo número de dias de cobertura total, multiplicado pelo número de dias da cobertura do 
risco a decorrer, para os contratos de previdência complementar. 

 - Provisão de Sinistros Ocorridos Mas Não Avisados (IBNR) 
 A IBNR que a Entidade calcula e constitui a Provisão, é feita mensalmente, em conformidade com a NTA do plano e 

as normas vigentes. O cálculo da Provisão é efetuado com base em percentual de cálculo estabelecido nas normas 
vigentes, para as EAPC que não dispunham de massa de dados para elaboração de nota técnica de IBNR própria. 
Devido a insuficiência de dados para um estudo da provisão com base em triângulos de run off, a Provisão de 
Eventos Ocorridos e Não Avisados é calculada com base nos percentuais definidos pela Circular SUSEP nº288/2005. 

 - Provisão de Oscilação de Riscos (POR) 
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 A POR tem como objetivo reduzir o risco de eventuais oscilações no volume de sinistros nos contratos. A Provisão de 
Oscilação de Riscos é calculada com base em percentual previsto nas notas técnicas dos produtos e aplicado sobre 
o montante da receita mensal do plano. 

 - Provisão Para Despesas Administrativas (PDA) 
 A PDA é constituída para cobrir despesas decorrentes de pagamento de benefícios futuros em função de eventos 

ocorridos e a ocorrer. A PDA é calculada com base na formulação constante na NTA, na qual o estudo e a 
metodologia estão descritos de forma detalhada. A PDA é contabilizada na rubrica “Outras Provisões”, no passivo 
circulante. 

 - Provisão de insuficiência de Contribuição (PIC) 
 A PIC parte de um cálculo atuarial que superestima a probabilidade de sobrevivência das pessoas. Caso não se 

confirme, permanecerá no patrimônio da Entidade, já que está coberta por investimentos que a garante. A Entidade 
calcula e constitui esta Provisão mensalmente, em conformidade com a Nota Técnica Atuarial (NTA) do plano. 
- Provisão Para Oscilação Financeira (POF) 

 A Entidade não constitui a Provisão de Oscilação Financeira, pois não opera Planos que tenham esta necessidade. 
 - Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC) 
 A Entidade calcula e constitui esta Provisão, mensalmente, em conformidade com a Nota Técnica Atuarial (NTA) do 

plano de aposentadoria sob o regime de Capitalização. 
 - Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC) 
 A Entidade opera com regularidade, não tendo nenhuma pendência junto à SUSEP, tendo autorização para 

funcionamento e para comercialização de Planos de Aposentadoria (FGB, PRGP (IGP-M/IPCA e PRGP3310) e 
PGBL), tanto individual, quanto corporativo (coletivo instituído e ou averbado), todos na modalidade de Contribuição 
Variável, estruturados no regime financeiro de capitalização. Por opção administrativa, considerando a hipótese de 
defasagem da tábua atuarial à atual expectativa de vida, o plano FGB não é mais comercializado para novos clientes 
desde 31/12/2004, não afetando os direitos e deveres de todos os clientes que o adquiriram anteriormente e 
permanecem ativos. Pelas mesmas razões, os Planos PRGP(IGP-M ou IPCA) deixaram de ser comercializados em 
31/12/2009. A partir de janeiro de 2010 comercializamos novos planos que foram denominados PRGP 3310 que 
preservam o capital dos clientes pela inflação (IPCA) mais juros de 3% ao ano, fundamentados na tábua atuarial AT 
2000 com taxa de juros de 3% a.a. 

i) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social – Pela natureza jurídica de SEM Fins Lucrativos não há 
provisão para o Imposto de Renda, e a provisão para contribuição social do PIS/COFINS é calculada de acordo com 
a legislação vigente, porém tendo uma base de cálculo negativa pela constituição da PIC não há constituição neste 
período. 

j) Provisões Trabalhistas – classificadas no Passivo Circulante e constituídas pela provisão para férias e 13º salário 
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 – São 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. A LUTERPREV, até esta data, é ré em apenas uma ação judicial  na 
área civil e não é autora de nenhuma ação. 

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

NOTA 04 - CLASSIFICAÇÃO DAS APLICAÇÕES: 
As aplicações financeiras são registradas pelo custo de aquisição acrescidas dos rendimentos brutos incorridos até a 
data do balanço. A totalidade dos investimentos está dada em garantia das Provisões Técnicas dos planos vendidos, 
estando vinculadas à SUSEP, encontrando-se custodiados em nome da LUTERPREV junto à Central de Custodia e 
Liquidação Financeira de Títulos – CETIP (títulos privados) e ao Sistema Especial de Liquidação e Custodia – SELIC 
(títulos públicos). 
a) Aplicações Ativo Circulante são compostas pelos seguintes aplicações: 

Fundo de Renda Fixa: São alocações custodiadas em nome da LUTERPREV em cotas de fundos de investimento 
financeiro, as quais estão lastreadas em títulos públicos e privados, mais aplicações diretas em debêntures e DPGE 
através de instituições financeiras, com apropriação dos rendimentos até a data do encerramento deste semestre, 
totalizando R$ 4.765.956,50. 
Títulos de Renda Variável: Conforme a política de investimentos da Luterprev, a alocação em títulos de renda variável 
no valor de R$ 1.542.332,23, em 30/06/2011, busca diversificar em atividades com forte geração de caixa em 
empresas dos setores de petróleo, mineração, construção civil, siderurgia e agronegócio que tenham um conjunto de 
práticas de Governança Corporativa compatíveis com os valores internos da Entidade, totalizando R$ 1.019.545,65. 
Também incluídos neste montante um Fundo de Investimento Imobiliário TRX LOG com saldo de R$ 99.940,00 e o 
Fundo de Investimentos em Ações Fundo METAFIA com saldo em 30/06/2011 de R$ 422.846,58. 
Fundos Previdenciários especialmente constituídos: Os fundos previdenciários especialmente constituídos têm a 
Luterprev como cotista única e agasalham segregadamente todos os recursos vertidos aos Planos PRGP(que 
remuneram IGP-M e/ou IPCA) e PGBL. Suas carteiras são constituídas de, no mínimo, 80% de papéis soberanos 
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indexados aos índices de preços (NTN-C e NTN-B) para evitar descasamentos entre ativos e passivos (hedge natural 
clássico). O valor constituído para PRGP, em 30/06/2011, era de R$ 13.685.874,63 e de R$ 861.811,98 para o PGBL. 

b) Aplicações Ativo Não Circulante: 
São investimentos diretos em títulos públicos de longo prazo dos tipos NTN-C (Notas do Tesouro Nacional - série C) 
e NTN-B (Notas do Tesouro Nacional - série B) que atualizam as aplicações iniciais de acordo com a variação do 
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – (IPCA), 
respectivamente, mais remuneração de juros (cupom), adquiridas através de instituições financeiras, no mercado 
secundário. Os vencimentos dos papéis acompanham os compromissos da Entidade, sendo coincidentes com as 
datas indicadas pelos clientes para suas aposentadorias. Na conversão dos reais investidos, determina-se a 
quantidade de papéis de acordo com os preços unitários (PU) praticados no momento da negociação. O crédito dos 
juros acontece semestralmente e o pagamento do principal, no vencimento. Para valorizar contabilmente os 
investimentos, a chamada precificação, utilizam-se as informações fornecidas pela ANDIMA (www.andima.com.br) 
que reflete o risco de mercado (taxa de juros praticada), apropriando-se os rendimentos até a data do encerramento 
do exercício, totalizando R$ 45.766.715,45. A Entidade tem intenção e capacidade financeira de mantê-los em 
carteira até o vencimento, conforme tabela abaixo.  

NATUREZA: Mantidos até vencimento 
Vcto. TIPO Quantidade  % Em 30/06/2011 
2015 NTN-B  61 0,4% 123.111,16 
2017 NTN-B  35 0,2% 70.468,65 
2017 NTNC 6.851 46,2% 18.051.034,84  
2020 NTN-B 610 4,1% 1.235.296,76 
2021 NTNC 909 6,1% 2.382.718,95  
2031 NTNC 4.473 30,1% 19.921.585,04  
2045 NTNB  1.541 10,4% 3.211.967,51  
2050 NTNB  365 2,5% 770.532,54  

   SOMA 14.845 100,0% 45.766.715,45 
NOTA 05 - CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR:  
Representa as contribuições/prêmios de Planos Previdenciários de Risco (Pecúlio e Pensão) com Risco Emitido 
pendentes de recebimento, registrados pelos respectivos valores originais em 30/06/2011 de R$ 11.704,75 (R$ 
18.575,96 em 31/12/2010). 
NOTA 06 – TITULOS DE CRÉDITOS A RECEBER; 
Os Títulos de Crédito a Receber cada um de R$ 314.495,95. Sendo um a curto e outro a longo prazo, tiveram origem na 
venda de ativo de Investimentos que foi alienado em 26/10/2010 pelo valor de R$ 800.000,00, sendo parte à vista e parte 
a prazo. As parcelas a prazo, com vencimento em 25/01/2012 e 25/10/2012, possuem previsão de correção pelo índice 
da poupança. 
NOTA 07 – IMOBILIZADO: 
Bens do Ativo Não Circulante são registrados pelo valor de aquisição, modificados pela depreciação incorrida até o 
encerramento do exercício de acordo com a Política Patrimonial da Entidade, a qual estabelece os critérios de tempo de 
vida útil aplicáveis aos bens da Luterprev. Os imóveis são de uso próprio. 
Os ativos sujeitos à depreciação são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos e outras mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foram identificadas situações que 
necessitassem de registros para perdas por impairment. 

Imobilizados 
Valor de 
Aquisição 

R$ 

Depreciação 
R$ 

Depreciação 
% 

 Líquido      
R$  

% 
Depreciado 

Imóvel Cj. 801 214.965,49 26.404,40  1% ao ano 188.561,09    
Imóvel Cj. 803 135.467,42 30.966,72  1% ao ano 104.500,70    
Imóvel Cj. 804 128.833,34 37.310,83  1% ao ano 91.522,51    
Imóvel Cj. 403 177.393,15 10.276,29  1% ao ano 167.116,86    
Imóvel Cj. 404 193.525,76 11.217,29  1% ao ano 182.308,47    
Subtotal Imóveis 850.185,16 116.175,53   734.009,63  86,34% 
Informática 237.914,78 186.122,51  20% ao ano 51.792,27  21,77% 
Veículos 129.548,62 56.386,86  20% ao ano 73.161,76  56,47% 
Móveis/Utensílios 123.911,16 40.596,14  10% ao ano 83.315,02  67,24% 
Subtotal Bens Móveis 491.374,56 283.105,51  208.269,05  
TOTAL GERAL 1.341.559,72 399.281,04  942.278,68  
NOTA 08 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS: 
Composto por Cobrança Antecipada de Prêmios de plano de Cobertura de Risco (Plano de Pecúlio repartição simples 

de capitais) no valor em 30/06/2011 de R$ 23.331,03 e Valores a Reclassificar com saldo em 30/06/2011 de R$ 
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2.983,33 (R$ 4.925,02 em 31.12.2010) integralmente oriundo de créditos pendentes de identificação-reclassificação, que 
foram depositados até dezembro de 2010, face a ausência de informações dos depositantes  
NOTA 09 - 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:  

PROVISÃO 30/06/2011 31/12/2010 

1) PASSIVO CIRCULANTE   

Provisão de Riscos Não Expirados 757,71 619,94 

Provisão de Oscilação de Riscos 11.916,29 15.558,15 

Provisões BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - Regime de capitalização:  
PLANOS NÃO BLOQUEADOS: As Provisões Matemáticas de Benefícios 
Concedidos – PMBC do Plano de Previdência Tradicional - Fundo Garantidor 
de Benefícios-FGB – que utiliza a Tábua Atuarial AT49 com taxa de juros de 
6%a.a. com atualização monetária pelo índice do IGPM.................................... 
PLANOS PRGP/PGBL: As Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos 
– PMBC do Plano com Remuneração Garantida e Performance -PRGP – que 
utiliza a Tábua Atuarial AT83 com taxa de juros de 4% a.a. com atualização 
monetária pelo índice do IGPM ou IPCA............................................................. 

 
 
 
 

7.387.094,44 
 
 
 

735.227,74 
 

 
 
 
 

6.140.789,46 
 
 
 

706.490,33  
 

Provisão de Insuficiência de Contribuições:  
A PIC, matematicamente, são cálculos atuariais que superestimam a 
probabilidade de sobrevivência de nossos clientes que, caso não se 
confirmem, permanecerão no patrimônio da Entidade, já que estão cobertas 
por investimentos que as garantem. Utilizou-se a tábua biométrica AT 83 com 
taxa de  juros de 6% a.a. para o cálculo da PIC 

 
 
 
 
 

2.249.186,15 

 
 
 
 
 

2.123.948,47 
Provisão de Benefícios a regularizar – PRGP/PGBL 0,00 46.309,80 

Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 16.495,17 13.999,07 

Provisão para Despesas Administrativas  244.017,21 233.656,09 

Provisão de Complementação de Prêmio 13.063,83 10.688,59 

2) PASSIVO NÃO CIRCULANTE   

Provisões Técnicas BENEFÍCIOS A CONCEDER em Regime de Capitalização:  
PLANOS NÃO BLOQUEADOS:.  
Plano de Previdência Tradicional –FGB........................................................ 
PLANOS PRGP/PGBL: 
 Planos PRGP(IGPM/IPCA)................................................................................. 
 Planos PRGP3310(IPCA)................................................................................... 
 Planos PGBL...................................................................................................... 

 
 

42.529.966,57 
 

11.242.877,98 
1.707.768,91 

861.811,98 

 
 

42.784.435,30 
 

10.377.390,56 
764.884,13 
822.583,30 

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

ATIVOS GARANTIDORES R$ 
Fundo LUTERPREV SOBERANO FI RF 3.367.027,31 

Ações de Cia. Abertas(Gerdau, Vale, Eternit, Petrobrás, Bradesco,SLC) 1.019.545,65 

Debêntures de Distribuição Pública(Petrobrás e CMIG) 1.063.019,65 

Notas do Tesouro Nacional Série B – IPCA 5.411.376,62 

Fundo Imobiliário TRX LOG. 99.940,00 

Depósito Garantido do Fundo Garantidor -DPGE 335.909,54 

BNY MELLONS - META FIA Fundo de Ações 422.846,58 

Notas do Tesouro Nacional Série C – IGPM 40.355.338,83 

Imóveis de uso próprio(5 conjuntos comerciais) 734.009,63 

Fundo LUTERPREV PGBL FI RF PREVIDENCIÁRIO ABERTO 861.811,98 

Fundo LUTERPREV PRGP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.685.874,63 

Total 67.356.700,42 
NOTA 10 - DETALHAMENTO PLANOS DE RISCO: 

a) Plano de Pensão: A Entidade comercializa Plano de Pensão na modalidade de Benefício Definido, estruturado 
no regime financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura. Não há beneficiários em gozo de Pensão. 
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b) Plano de Pecúlio por Morte: A Entidade comercializa Plano de Pecúlio por Morte na modalidade de Benefício 
Definido, estruturado no regime financeiro de Repartição Simples. Trata-se de mútuo previdenciário, por 
tarifação média, que possui taxa monitorada através de cálculos atuariais praticados periodicamente. Entidade 
utiliza a tábua biométrica original fixada na Nota Técnica Atuarial da aprovação do Plano para a constituição da 
Provisão de Insuficiência de Contribuição - PIC. Também comercializa o Plano de Pecúlio por Morte na 
modalidade de Benefício Definido, estruturado no regime financeiro de Repartição Simples com contribuição por 
idade. 

NOTA 11 - DETALHAMENTO DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO: 
Considerando a relevância de seus saldos, detalhamos as rubricas a seguir 
Variação das provisões Técnicas 138.094,90 100% 
    Provisão Despesas Administrativas 10.361,12 7,50% 
    Variação de IBNR 2.496,10 1,81% 
    Provisão para Insuficiência de Contribuição 125.237,68 90,69% 
Despesas de comercialização 148.269,77 100% 
   Despesas de Corretagem 89.108,45 60,10% 
   Despesas de Cobrança 21.215,55 14,31% 
   Despesas com vendas 37.945,77 25,59% 

Total das Despesas Administrativas 1.217.088,08 100% 
  Despesas com Pessoal 785.323,68 64,52% 
  Despesas com Serviços de Terceiros 64.406,66 5,29% 
  Despesas com Localização e Funcionamento 190.853,65 15,68% 
  Despesas com Publicidade e Propaganda 108.540,73 8,92% 
  Despesas com Publicações 44.026,30 3,62% 
  Despesas com Donativos e Contribuições 23.097,46 1,90% 
  Outras Despesas Administrativas  839,60 0,07% 

Despesas com Tributos 69.636,97  

Resultado Financeiro 1.726.319,41  
  Receitas Financeiras 2.964.744,44  

  Despesas Financeiras (1.238.425,03)  
NOTA 12 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS: 
Uma demanda judicial de contingência civil indenizatória na 6ª Vara Civil de Florianópolis está em andamento, com pleito 
de indenização por morte no Plano de Pecúlio por Morte na modalidade de Benefício Definido, estruturado no regime 
financeiro de Repartição Simples. Classificada pela Assessoria Jurídica com possibilidade de perda REMOTA, mas por 
cautela excessiva foi constituída uma previsão de 50% da demanda, isto é, R$ 28.316,91 
NOTA 13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO – PLA: 
A seguir demonstramos o PLA de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes 

Descrição 30.06.2011 31.12.2010 

Patrimônio Líquido 952.980,72 846.306,85 
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro (41.808,31)  (4.858,21) 
Patrimônio líquido ajustado  911.172,41 841.448,64 
NOTA 14 – CONCILIAÇÃO ENTRE O SUPERÁVIT LÍQUIDO E CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS. 

Descrição 30/06/2011 30/06/2010 
SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO 106.673,87 664.942,63  
Mais:     
Depreciações e Amortizações 29.392,56  30.225,66  
ATIVIDADES OPERACIONAIS     
Variação das Aplicações  (3.262.582,22)  (5.231.269,42) 
Variação dos Créditos das Operações com Previdência Complementar 6.871,21   (15.075,72) 
Variação de Títulos e Créditos a Receber  (22.000,26) 0,00 
Variação das Despesas Antecipadas  (36.950,10)  (13.398,95) 
Variação de Contas a pagar 65.800,89   (33.140,54) 
Variação de Depósitos de Terceiros 3.034,14  13.117,48  
Variação das Provisões Técnicas - Previdência complementar 2.958.830,79  4.553.130,43  
Variação de outros ativos 0,00  (8.478,65) 
CAIXA LIQUIDO GERADO (CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  (150.929,12)  (39.947,08) 
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NOTA 15 – TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO – TAP: 
O Teste de Adequação de Passivos - TAP avaliou, na data-base de 30/06/2011, as obrigações decorrentes de todos os 
contratos de previdência complementar aberta em cumprimento ao disposto na Circular SUSEP nº 410, de 22 de 
dezembro de 2010 utilizando a Estrutura a Termo da Taxa de Juros. O TAP visa estressar cenários para identificar 
possíveis déficits atuariais. É importantíssimo para LUTERPREV avaliar os riscos assumidos. Foram incluídos no cálculo 
todos os planos com Garantia e Performance os quais ainda possuem proponentes ativos de contribuição e suspensos 
com saldo. Para fins de cálculo das obrigações decorrentes destes participantes, tanto dos planos PRGP quanto FGB, foi 
utilizada a taxa garantida estabelecida no Regulamento do Plano e na sua Nota Técnica Atuarial como desconto a fim de 
encontrar o valor presente das obrigações futuras. É superavitário o resultado. Para as Provisões constituídas para os 
Planos de Risco, que tem em suas bases técnicas premissas conservadoras os fluxos descontados também 
apresentaram superávit. Os cálculos foram elaborados por equipe interna e por atuário externo, Carlos Henrique 
Radanovitsck, MIBA 1213, da Empresa Equipe Atuarial Ltda que se valeram de métodos estatísticos e atuariais 
relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em dados atualizados e informações fidedignas fornecidas pela própria 
Entidade de onde se pode se indicar que a LUTERPREV não tem, pelas suas operações de Previdência necessidade 
de constituição suplementar de provisões. 
 
NOTA 16 – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: 
A Análise de Sensibilidade prevista no inciso XVIII do Artigo 49 do Anexo 1 da Circular SUSEP 424/2011 determina que 
se faça um recálculo das operações considerando outros cenários com alterações das seguintes variáveis: 
a) índice de conversibilidade; b) taxas de juros; c) mortalidade (frequência e severidade); d) inflação; e e) excedente 
financeiro. 
Como pode ser verificado, inclusive no Teste de Adequação do Passivo, a LUTERPREV tem como principais riscos, 
pelos Planos com associados em carteira, a mortalidade dos seus associados e a taxa de juros. 
O quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorridas considerando a alteração de premissas (em reais): 
Fator de Risco   Sensibilidade PL Resultado 

  
 

JAN a JUN R$  R$  

a. Sinistralidade Aumento 
Como uma elevação de 5% na 
sinistralidade afetaria o exercício 951.177,63 104.870,78 

b. Taxa de Juros Redução 
Como uma redução de 1% na 
Rentabilidade da Carteira afetaria o 
exercício 

519.135,48 (327.171,37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lauri Otávio Ludwig      Paulo Ricardo Dienstmann 
Diretor de Gestão Processual     Diretor de Gestão Mercadológica 
Técnico Contábil CRC-RS 53.652     CRA/RS 25.081, Esp. 
CRA/RS 19.834, Esp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Everson Oppermann      Carlos Henrique Radanovitsck 
Diretor Geral       Atuário MIBA 1213 
CRA/RS 19.088, Esp. 
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Distribuição dos Investimentos 
 

 
 
 
 
 

Investi-
mento 

R$ 
 

% do 
total 

Fd.Ren.Fix 3.367.027,31 5,0% 

Ações 1.019.545,65 1,5% 

Debên 1.063.019,65 1,6% 

NTN-B 5.411.376,62 8,0% 

Fd. Imob. 99.940,00 0,1% 

DPGE 335.909,54 0,5% 

Fd. Ações 422.846,58 0,6% 

NTN-C 40.355.338,83 59,4% 

Notas Prom. 628.991,90 0,9% 

Imóveis 734.009,63 1,1% 

Fd. PGBL 861.811,98 1,3% 

Fd. PRGP 13.685.874,63 20,1% 

Total 67.985.692,32 100% 
 
 
 
 

Informações Sócioeconômicas R$ % 
Ordenados e gratificações 500.988,22 15,2% 
Encargos Sociais - Previdência Social e FGTS 174.916,02 5,3% 
Pecúlio, Previd privada, alimentação, formação e transporte 109.419,44 3,3% 
Serviços de Terceiros - pessoa física e jurídica 64.406,66 2,0% 
Tributos  69.636,97 2,1% 
Sub-total 919.367,31 27,9% 
Benefícios Pagos( Pecúlio e Renda) 483.729,03 14,7% 
Resgates pagos 1.511.995,91 45,9% 
Sub-total 1.995.724,94 60,6% 
Contribuições entidades associativas 17.097,46 0,5% 
Projeto Educação Financeira e PROCAS 24.196,96 0,7% 
Sub-total 41.294,42 1,3% 
IRPF recolhido - retido na fonte 335.349,67 10,2% 
TOTAL GERAL - 30.06.2011 3.291.736,34 100,0% 

 



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

Ilmos. Srs. Diretores da 

LUTERPREV – ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da LUTERPREV – Entidade Luterana de 

Previdência Privada, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as 

respectivas demonstrações de superávit ou déficit, das mutações do patrimônio líquido e 

dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 

principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

 

Responsabilidade da administração da Companhia pelas demonstrações financeiras 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 

dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 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 objetivo 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 

evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. 

Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 

dos riscos de distorção relevante das 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 Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados 



nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses 

controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 

das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 

administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras 

tomadas em conjunto. 

 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião de auditoria. 

 

Opinião dos Auditores 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

LUTERPREV – Entidade Luterana de Previdência Privada em 30 de junho de 2011, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

Ênfase 

As atuais práticas contábeis brasileiras preconizam que os ativos destinados ao uso sejam 

revistos para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, e quando houver perda, 

ela deve ser reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu 

valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um 

ativo. A Entidade entende não haver necessidade de proceder ajustes contábeis fruto das 

avaliações acerca da vida útil de seus ativos e/ou de perdas não recuperáveis. 

 

Os cálculos atuariais, compreendendo suas provisões, são de responsabilidade técnica da 

empresa Equipe Atuarial Ltda., conforme Relatório das Provisões Técnicas, com base na 

situação em 30 de junho de 2011, tendo como responsável o atuário Carlos Henrique 

Radanovitsck, MIBA 1213. 

 



 

As demonstrações do exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foram auditadas por nós, 

com emissão de relatório de auditores independentes sem ressalva, datado em 04 de 

fevereiro de 2011. 

 

 

Porto Alegre, 29 de julho de 2011. 

 
 

                       
Juenemann & Associados João Verner Juenemann 

Auditores e Consultores Contador CRC/RS 09.982/O-5 

CRC/RS nº 1.979 Sócio Responsável 
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