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notas exPlicativas às 
deMOnSTRAÇõeS cOnTáBeiS 

1. contexto operacional

1.1 constituição
a abrilprev-sociedade de Previdência Privada (“entidade” ou “abrilprev”) é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, 
com autonomia administrativa e financeira, constituída em conformidade com a lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, e alterações da lei comple-
mentar no 109, de 29 de maio de 2001, autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela Portaria no 360, de 14 de julho 1993, do Ministério da 
Previdência e assistência social (MPas), e iniciou suas operações em 1o de janeiro de 1994.

1.2 objetivos
o objetivo da entidade é complementar os benefícios previdenciários oficiais e promover o bem-estar dos empregados do grupo abril, grupo so-
mos educação, editora caras, elemídia ou de qualquer outro grupo que venha a ser tornar patrocinador do Plano de benefícios. os atuais patrocina-
dores, são mencionados a seguir.

1.3 patrocinadoras
a entidade tem como patrocinadoras:

rAzão sociAl cnpJ

abril Marcas ltda. em recuperação Judicial 02.007.586/0001-41

somos educação s.a. 02.541.982/0001-54

abril radiodifusão s.a. em recuperação Judicial 03.555.171/0001-75

usina do som brasil ltda. em recuperação Judicial 03.555.181/0001-00

dinaP s.a. distribuidora nacional de Publicações em recup. Judic. 03.555.225/0001-00

Perfil.com ltda (antiga Publicitária Paulista s.a.) 03.780.018/0001-41
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rAzão sociAl cnpJ

diana Participações s.a. 03.788.701/0001-25

canais abril de televisão ltda. em recuperação Judicial 04.946.947/0001-40

elemídia consultoria e serviços de Marketing ltda. 05.881.258/0001-68

iba comercial e distribuição s.a. em recuperação Judicial 14.457.336/0001-92

editora 17 ltda. (Perfil brasil comunic. eireli a partir de 2019) 24.343.798/0001-32

somos operações escolares s.a. 26.083.507/0001-40

cooperativa de economia e crédito Mútuo dos Funcionários da abril 43.438.662/0001-50

editora scipione s.a. 44.127.355/0001-11

abril comunicações s.a. em recuperação Judicial 44.597.052/0001-62

somos sistema de ensino s.a. 49.323.314/0001-14

Fundação victor civita 54.956.206/0001-19

editora caras s.a. 56.324.114/0001-41

casa cor Promoções e comercial ltda. em recuperação Judicial 60.292.703/0001-62

editora ática s.a. 61.259.958/0001-96

treelog s.a. - logística e distribuição em recuperação Judicial 61.438.248/0001-23

editora novo continente s.a. em recuperação Judicial 62.094.669/0001-47

abrilPrev - sociedade de Previdência Privada 73.000.838/0001-59

dilogPar – distr., logíst. e Particip. ltda. em recup. Judicial 74.446.592/0001-06

em 7 de dezembro de 2018, a patrocinadora Publicitária Paulista s.a. alterou seu objeto social, seu tipo societário (transformando-se em sociedade 
limitada) e sua razão social, que passou para: Perfil.com ltda.

o grupo abril protocolou, em 15 de agosto de 2018, um pedido de recuperação judicial de suas empresas na vara de recuperação Judicial e Falências 
de são Paulo, conforme definido nos artigos 47 e 48 da lei 11.101/2005. esse pedido englobou todas as companhias operacionais do grupo, incluindo 
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abril comunicações e as empresas de distribuição de publicações. no dia 23 de outubro de 2018, protocolou o plano de recuperação judicial com a 
finalidade de estabilizar a situação financeira do grupo e iniciar um novo ciclo de crescimento, mantendo a normalidade de suas operações.

durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a abrilprev protocolou junto a Previc, o pedido de retirada de patrocínio da elemídia consul-
toria e serviços de Marketing ltda.

em 5 de junho de 2018, a patrocinadora endereçou correspondência à diretoria - executiva da abrilprev, comunicando sua decisão de descontinuar 
o patrocínio do plano e solicitando a implementação das devidas providências para a formalização do processo de retirada de patrocínio, nos ter-
mos da legislação pertinente vigente.

a abrilprev, por meio da correspondência datada de 15 de junho de 2018, oficiou a superintendência nacional de Previdência complementar - Pre-
vic, nos termos do previsto no artigo 7o, inciso iv, da resolução cnPc nº 11 , de 13 de maio de 2013, informando que a abrilprev estaria implemen-
tando as providências necessárias para a elaboração dos documentos que deveriam instruir o processo de retirada de patrocínio parcial, cuja data-ba-
se foi definida para 30 de junho de 2018.

a superintendência nacional de Previdência complementar - Previc, por meio da nota nº 889/2018/Previc, datada de 27 de junho de 2018, recep-
cionou a correspondência da abrilprev, anexando documento contendo “orientações para instrução do Processo de retirada de Patrocínio”.

em decorrência dos registros acima a abrilprev submeteu à análise e aprovação da Previc, o pedido de rescisão do convênio de adesão em 12 de 
dezembro de 2018.

no exercício findo em 31 de dezembro de 2017, houve adesão de duas novas patrocinadoras:

a abrilprev encaminhou para análise, em 27 de outubro de 2017, o licenciamento automático de convênio de adesão da empresa somos operações 
escolares s.a., cnPJ nº 26.083.507/0001-40, na condição de patrocinadora do plano de benefícios sob o Protocolo nº 44011.008173/2017-79. 

o processo foi analisado nos termos da instrução Previc nº 33, de 1º de novembro de 2016, sendo constatado o pleno atendimento quanto à 
fundamentação, adequação legal e demais formalidades previstas nos normativos vigentes. em se tratando de licenciamento automático, teve a 
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expressa autorização a partir da emissão do protocolo de sistema informatizado, com aplicação imediata, conforme registro sob o comando siPPs 
nº00817317.

em 26 de janeiro de 2017, o processo em análise do convênio de adesão da cooperativa de economia e crédito Mútuo dos Funcionários da abril, 
cnPJ nº 43.438.662/0001-50, na condição de patrocinadora do Plano de benefícios da abrilprev, registrado sob o comando nº 426077647, teve sua 
aprovação expressa e automática com validade retroativa a partir de 16 de setembro de2016, data do protocolo do respectivo processo na Previc.

o processo foi analisado nos termos do normativo então vigente, art. 4º da instrução nº 17, de 12 de novembro de 2014, sendo constatado o pleno 
atendimento aos requisitos previstos na resolução cgPc nº 8, de 19 de fevereiro de 2004.

1.4 participantes
em 31 de dezembro de 2018, a quantidade de participantes totalizou 6.164 (6.509 em 2017), sendo:

Quantidade

2018 2017
Participantes ativos (i) 1.929 2.715

Participantes assistidos (aposentados e pensionistas) 657 574

benefício Proporcional diferido (bPd) 2.690 2.327

autopatrocinados 888 893

6.164 6.509

(i) - os participantes ativos correspondem aos participantes suspensos e participantes com desconto de contribuição em folha salarial.

1.5 características do plano de aposentadoria
o plano de aposentadoria foi constituído de acordo com as características do plano de contribuição definida - cd, cujos benefícios são calculados 
com base em um fundo formado pelas contribuições individuais dos participantes e contribuições das patrocinadoras, acrescidas dos respectivos 
rendimentos líquidos.
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1.6 benefícios
o plano estabelece a concessão dos seguintes benefícios: (a) aposentadoria normal, antecipada, e por invalidez; (b) benefício por morte; (c) benefício 
por desligamento, resgate e portabilidade; e (e) abono anual.

(a) Aposentadoria normal, antecipada e por invalidez

o benefício por aposentadoria normal é assegurado aos participantes a partir de 60 anos de idade, podendo ser concedido o benefício de aposen-
tadoria antecipada a partir de 55 anos de idade desde que tenham completado três anos de vinculação ao plano.
o participante será elegível ao benefício por invalidez quando esta for comprovada, via carta de concessão emitida pelo inss. 

(b)  benefício por morte

no caso de falecimento do participante ativo ou assistido será concedido um benefício de pensão por morte aos seus beneficiários.

(c) benefício por desligamento

aos participantes é assegurada a opção de manutenção no plano por benefício proporcional diferido (bPd), autopatrocínio, resgate e portabilidade.

(i) benefício proporcional diferido (bpd)
 aos participantes que tenham completado três anos de vinculação ao plano é assegurada a opção pelo benefício Proporcional diferido.
(ii) Autopatrocínio
 aos participantes é assegurada a opção pelo autopatrocínio, que nesse caso, além de suas contribuições, efetuarão as contribuições que 

seriam feitas pela patrocinadora.
(iii) resgate
 aos participantes é assegurada a opção pelo resgate de suas próprias contribuições, acrescidas dos respectivos rendimentos, no caso de 

rescisão do contrato de trabalho com qualquer uma das patrocinadoras.
(iv) portabilidade
 aos participantes desligados é assegurada a opção pela portabilidade do montante correspondente a parte da patrocinadora quando o 

tempo de vinculação ao plano é superior a 3 anos, na data do cálculo:
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tempo de vinculação ao plano percentagem do saldo de conta de patrocinadora

até 3 anos completos zero

entre 3 anos e 1 dia até 5 anos completos 50

acima      Mais de 5 anos 100

(d) Abono anual

É um benefício pago no mês dezembro de cada ano ao participante assistido que estiver recebendo benefício de prestação mensal.

1.7 Forma de financiamento do custeio do plano de aposentadoria
as patrocinadoras e os participantes financiam o custeio do plano de aposentadoria da seguinte forma:

(a) contribuições dos participantes

(i) a contribuição básica do participante ativo é igual a 1% do seu salário de contribuição até 10 unidades de referência abril (uras) (10
uras = r$ 4.283,60 em dezembro de 2018 e r$4.196,70 em dezembro de 2017); mais um percentual variável de 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%,
4% e 4,5%, à sua escolha, da parcela do seu salário de contribuição excedente a 10 uras. 

(ii) a contribuição adicional do participante é opcional e corresponde a um percentual livremente escolhido da contribuição básica do par-
ticipante.

(b) contribuições da patrocinadora

todo mês a patrocinadora contribui para o Fundo do Plano, em nome de cada participante ativo, com uma contribuição normal em percentual vari-
ável de 30% a 100% da contribuição básica do participante ativo que tenha até dez anos de serviço creditado e de 30% a 150% para os participantes 
ativos com mais de dez anos de serviço creditado.

(c) contribuições para o custeio administrativo do plano

todo o custeio administrativo (investimentos e administração), que soma cerca de 0,5% do patrimônio do plano ao ano, é descontado da cota do
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plano, ou seja, custeado pelos participantes. essas despesas se destinam à preservação da estrutura da abrilprev, incluindo pessoal, sistemas, con-
sultorias, aluguel, seguros e outras.

até maio de 2017, os valores correspondentes às despesas administrativas da abrilprev, foram pagos mensalmente pelas patrocinadoras conforme 
percentual estabelecido anualmente na nota técnica do atuário independente.

2 Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no brasil aplicáveis a entidades reguladas pelo conselho 
nacional de Previdência complementar (cnPc).

a forma de apresentação das demonstrações contábeis, contempla as operações consolidadas dos planos da abrilprev, quanto às gestões previ-
dencial e administrativa, e dos investimentos, conforme previsto pela resolução MPs/cnPc nº 8, de 31 de outubro de 2011, alterada pela resolução 
MPs/cnPc n° 12, de 19 de agosto de 2013, instrução sPc no 34, de 24 de setembro de 2009, alterada pela instrução cnPc no 5, de 8 de setembro 
de 2011, alterada pela instrução Previc n° 06, de 13 de novembro de 2013, alterada pelo instrução Previc nº 21, de 24 de setembro de 2014, instru-
ção Previc nº 25 de 17 de dezembro de 2015 que atualizou os modelos e instruções de preenchimento das demonstrações contábeis das entidades 
fechadas de previdência complementar (eFPc), e resolução cFc no 1272, de 22 de janeiro de 2010.

as demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em real, que é a moeda funcional da entidade. todas as informações apresentadas em reais 
foram convertidas para o milhar, exceto quando indicado de outra forma.

as demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico e, quando aplicável, houve mensuração a valor justo, conforme descrito 
nas principais práticas contábeis a seguir

a emissão dessas demonstrações contábeis da entidade foi autorizada pela administração, em 15 de março de 2019.
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3 principais práticas contábeis

a escrituração contábil de todas as operações obedece ao plano de contas-padrão em vigor para as entidades de previdência privada, observadas 
as normas, os procedimentos e os critérios gerais determinados pela secretaria da Previdência complementar do Ministério da Previdência e assis-
tência social. as principais práticas contábeis adotadas são as seguintes:

registro das adições, deduções, receitas, despesas 
as adições e deduções da gestão Previdencial, receitas e despesas da gestão administrativa, as rendas/variações positivas e deduções/variações 
negativas do Fluxo de investimento são escrituradas pelo regime contábil de competência.
as contribuições dos autopatrocinados são registradas pelo regime de caixa por ocasião do recebimento e as contribuições das patrocinadoras e 
participantes ativos, são registradas pelo regime de competência, ambos conformes prazos previstos no regulamento do plano de benefícios.

reservas matemáticas e fundos da Gestão previdencial
são apurados com base em cálculos atuariais, procedidos por atuários contratados pela entidade e representam os compromissos acumulados no 
encerramento do exercício, quanto aos benefícios concedidos e a conceder aos participantes e assistidos, na forma prevista no regulamento do 
Plano de benefícios.
o montante das provisões matemáticas é determinado por atuário independente por meio de avaliação atuarial efetuada anualmente na data do 
balanço. o regime financeiro utilizado para a determinação dos custos do plano de aposentadoria é o de capitalização individual para todos os be-
nefícios do plano.

as práticas contábeis mais relevantes adotadas são as seguintes:

3.1 Apuração do resultado
os componentes das demonstrações de resultados são registrados pelo regime de competência (exceto o recebimento de contribuições de par-
ticipantes autopatrocinados).

3.2  realizável
Gestão previdêncial
refere-se principalmente a valores a receber das patrocinadoras e dos participantes relativos às contribuições mensais.
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Gestão Administrativa
refere-se a valores depositados em juízo até a data do balanço e contribuições para custeio administrativo.

3.3 investimentos
os títulos e valores mobiliários são classificados em duas categorias, de acordo com a intenção de negociação da administração na data da aquisi-
ção, atendendo aos seguintes critérios de contabilização:

• Títulos	para	negociação	-	títulos	e	valores	mobiliários	adquiridos	com	a	possibilidade	de	serem	negociados	antes	do	vencimento.	São	contabili-
zados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, e ajustados pelo valor de mercado, com os ganhos e as perdas não realiza-
dos reconhecidos no resultado.

• Títulos	mantidos	até	o	vencimento	-	títulos	e	valores	mobiliários	para	os	quais	há	intenção	e	capacidade	financeira	para	manter	até	o	vencimen-
to. são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, e ajustados pela taxa de aquisição, com os ganhos enviados
mensalmente para o resultado.

sob o título de investimentos, no ativo realizável, estão incluídas todas as aplicações de recursos da entidade. as aplicações estão classificadas por 
tipo de ativo, conforme descrito a seguir:

(a) títulos públicos

representam as aplicações efetuadas pelo plano em títulos públicos federais, que estão precificados a mercado e na curva da taxa de aquisição, 
registradas pelo valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço e registrada em conta de resultado no fluxo dos 
investimentos.

“Mantidos até o vencimento” – são ntn-b’s em carteira própria, cuja forma de atualização decorre da valorização, de forma constante com base na 
taxa de juros de aquisição e o respectivo índice de inflação. 

a abrilprev possui títulos em carteira própria com a intenção de mantê-los até o vencimento, como investimentos de longo prazo e realiza a conta-
bilização desses papéis pela curva, de forma a mitigar a volatilidade da rentabilidade do plano. É feita análise de capacidade financeira para manter 
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os títulos nessa categoria através de simulador de fluxo de longo prazo desenvolvido internamente.  ademais, o Plano possui liquidez relevante por 
meio de fundos exclusivos sob gestão da braM –bradesco asset Management e itaú asset Management.

(b) créditos privados e depósitos 

debêntures, cdbs, letras Financeiras e Fidcs - estão classificados como:

“títulos para negociação” - são cdbs, Fidcs e debêntures, no fundo exclusivo sob gestão da braM –bradesco asset Management, cuja forma de 
registro da valorização é com base na precificação de mercado apurada pela custódia centralizada. 

“Mantidos até o vencimento” – são letras Financeiras, cuja forma de atualização decorre da valorização, de forma constante com base na taxa de 
juros de aquisição e o respectivo índice de inflação. 

a abrilprev possui títulos em carteira própria com a intenção de mantê-los até o vencimento, como investimentos de longo prazo e realiza a conta-
bilização desses papéis pela curva, de forma a mitigar a volatilidade da rentabilidade do plano. É feita análise de capacidade financeira para manter 
os títulos nessa categoria através de simulador de fluxo de longo prazo desenvolvido internamente.  ademais, o Plano possui liquidez relevante por 
meio de fundos exclusivos sob gestão da braM –bradesco asset Management e itaú asset Management.  

(c) Ações

aplicações no mercado de ações estão representadas por ações de companhias abertas registradas pelo valor efetivamente pago atualizado diaria-
mente com base na cotação de fechamento do último dia do mês divulgada pela b3 s.a. – brasil, bolsa, balcão. 
a variação decorrente dessa comparação é registrada em conta de resultado de investimentos. as despesas de corretagem e taxas de operações de 
compras de ações são consideradas parte integrante de seu custo de aquisição. os dividendos são registrados em conta de receita na ocasião em 
que os títulos correspondentes são considerados ex-direito na b3 s.a. – brasil, bolsa, balcão.

(d) Fundos de investimento

as aplicações em fundos de investimento são registradas pelo valor efetivamente aplicado, o qual para valorização, é dividido pela fração ideal de-
nominada cota, resultando na posição de cotas detida que é registrada junto a instituição administradora/custodiante.
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a valorização da aplicação é realizada diariamente multiplicando-se montante de cotas investido pelo valor da cota atualizado. a valorização e des-
valorização resultante é apropriada diariamente nas rubricas contábeis “rendas”/”deduções”.

o valor de mercado das cotas de fundos de investimento foi apurado com base nos valores de cota divulgados pelos administradores dos fundos de 
investimento nos quais a entidade aplica seus recursos.

a entidade possui em sua carteira um fundo exclusivo e cinco abertos, com títulos marcados na categoria de títulos para negociação.

(e) investimentos imobiliários

são registrados ao custo de aquisição e corrigidos a valor justo a cada três anos, conforme laudos de reavaliações, deduzidos de depreciação calcu-
lada pelo método linear com base na taxa de 2% ao ano. as receitas de aluguel e despesas de depreciação encontram-se demonstradas pelo valor 
líquido no resultado do programa de investimentos.

3.5 exigível operacional
É demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorri-
dos.

3.6 exigível contingencial
são decorrentes de processos judiciais, inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por órgãos públicos em ações fiscais, coerentes com prá-
ticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos 
para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com suficiente segurança. 

3.7 obrigações fiscais
(a) imposto de renda - em 29 de dezembro de 2004, foi sancionada a lei no 11.053, que revogou a Medida Provisória no 2.222, de 4 de setembro
de 2001, e introduziu alterações no sistema de tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário. conforme previsto no artigo 5o dessa
lei, a partir de 1o de janeiro de 2005, ficam dispensados a retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimen-
tos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidades de previdência
complementar.
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(b) Pis e coFins - calculados às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, sobre as receitas administrativas (receita bruta excluída, entre outros,
pelos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas a pagamentos de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate, li-
mitados aos rendimentos das aplicações proporcionados pelos ativos garantidores das reservas técnicas e pela parcela das contribuições destinadas
à constituição de reservas técnicas).

4 Realizável - gestão previdencial

contribuições do mês
referem-se a valores de contribuições previdenciais mensais devidas pelas patrocinadoras e participantes.

2018 2017

Patrocinadoras 142 93

Participantes 583 876

autopatrocinados 339 438

bPds 1 -

total do realizável – gestão previdencial 1.065 1.407

5 investimentos

os investimentos são efetuados de acordo com diretrizes estabelecidas na política de investimentos da entidade e de acordo com a resolução do 
conselho Monetário nacional (cMn) no 3.792, de 24 de setembro de 2009 bem como, alterações posteriores, até maio de 2018 quando foi substitu-
ída pela resolução nº 4.661, de 25 de maio de 2018. 

em 31 de dezembro de 2018, a composição da carteira foi a seguinte:
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(a) composição por montante, natureza da entidade emissora dos papéis

natureza 2018 2017

Fundos de investimentos 302.935 308.999

renda fixa Privada 20.104 10.328

Multimercado Privada 282.831 298.671

créditos privados e depósitos 147.786 149.860

instituições financeiras Privada 147.786 149.860

títulos públicos 342.618 329.487

títulos públicos federais Pública 342.618 329.487

ações 127.678 99.471

instituições financeiras Privada/pública 40.860 30.946

outras companhias abertas 86.818 68.525

investimentos imobiliários 75.064 59.443

terrenos 29.480 25.132

edificações 45.584 34.311

total dos investimentos 996.081 947.260
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(b) comparação entre o valor contábil e o valor de mercado

2018 2017
valor contábil valor de mercado valor contábil valor de mercado

títulos para negociação 430.613 430.613 408.470 408.470

  Fundos de investimento 302.935 302.935 308.999 308.999

  ações

    instituições financeiras 40.860 40.860 30.946 30.946

    outras companhias abertas 86.818 86.818 68.525 68.525

2018 2017

valor contábil valor de mercado valor contábil valor de mercado

títulos mantidos até o vencimento 490.404 523.041 479.347 495.990

   letras Financeiras 147.786 156.703 149.860 152.780

   títulos Públicos - ntn-bs 342.618 366.338 329.487 343.210

(c) composição da carteira dos fundos de investimentos por faixa de vencimento

2018

carteira Fundos exclusivos sem vencimento 1 a 180 dias 181 a 360 dias acima de 360 dias total

títulos de renda fixa

letras Financeiras (privados) 5.161 3.984 30.114 39.259

letras do tesouro nacional (ltn) 62.382 62.382

notas do tesouro nacional (ntn-b) 43.380 43.380

nota comercial 2.159 2.159

debêntures 748 1.093 9.896 11.737

certificados de depósitos 
bancários (cdbs) 2.803 2.803
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2018

carteira Fundos exclusivos sem vencimento 1 a 180 dias 181 a 360 dias acima de 360 dias total

quota de Fidc 1.845 1.845

quotas de Fundos de investimentos

saldo provisionado em 
tesouraria -17 -17

1.828 8.712 5.077 147.931 163.548

Quota de Fundos

 itaú soberano renda Fixa 20.104 20.104

 bb MM blackrock ie F 
(investimentos no exterior) 22.212 22.212

bb nordea (investimentos no 
exterior) 37.569 37.569

sPx nimitz estruturado 29.851 29.851

Kinea chronos Fdo de invest 
Multimercado 29.651 29.651

139.387 139.387

total de fundos de investimentos 141.215 8.712 5.077 147.931 302.935

2017

carteira Fundos exclusivos sem vencimento 1 a 180 dias 181 a 360 dias acima de 360 dias total

títulos de renda fixa

letras Financeiras (privados) 5.559 506 20.396 26.461

letras do tesouro nacional (ltn) 21.611 21.611

notas do tesouro nacional (ntn-b) 16.782 75.057 91.839

nota comercial 2.020 2.020

debêntures 533 184 11.661 12.378
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2017

carteira Fundos exclusivos sem vencimento 1 a 180 dias 181 a 360 dias acima de 360 dias total

certificados de depósitos 
bancários (cdbs) 952 1.893 2.845

quota de Fidc 1.752 1.752

quotas de Fundos de investimentos 38.607 38.607

saldo provisionado em 
tesouraria 73.202 73.202

113.561 7.044 39.083 111.027 270.715

Quota de Fundos

 itaú soberano renda Fixa 10.329 10.328

 bb MM blackrock ie F 
(investimentos no exterior) 22.220 22.220

bb nordea (investimentos no 
exterior) 5.735 5.735

38.284 38.284

total de fundos de investimentos 151.845 7.044 39.083 111.027 308.999

(d) composição da carteira própria por faixa de vencimento

2018
sem vencimento 1 a 180 dias 181 a 360 dias acima de 360 dias total

investimentos imobiliários 75.064 75.064

notas do tesouro nacional (ntn-b) 24.471 318.147 342.618

letras Financeiras 58.916 88.870 147.786

ações 127.678 127.678

total da carteira própria 202.742 24.471 58.916 407.018 693.146
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2017
sem vencimento 1 a 180 dias 181 a 360 dias acima de 360 dias total

investimentos imobiliários 59.443 59.443

notas do tesouro nacional (ntn-b) 329.487 329.487

letras Financeiras 16.194 133.667 149.860

ações 99.471 99.471

total da carteira própria 158.914 13.865 25.784 439.698 638.261

(e) movimentação dos investimentos imobiliários

2018 2017
saldo inicial 59.443 58.714

imóvel dGb (rua Kenkiti shimomoto nº 1.678)

aluguéis recebidos do ano anterior - (447)

aluguéis a receber 3.528 1.854

depreciação (taxa 2% a.a.) (736) (678)

Prov. liq. duvidosa (9.159)

Multas 5.721

ganho de reavaliação 16.267

saldo final 75.064 59.443

a aplicação no mercado imobiliário está representada pelo imóvel localizado na rua Kenkiti shimomoto, nº 1.678, osasco – sP, adquirido em 21 de 
maio de 2015 pelo montante de r$58.000 e reavaliado em maio de 2018 ao valor justo de r$73.630 pela empresa dworking consultoria.

durante o exercício de 2017, os aluguéis dos meses de setembro a dezembro, ficaram pendente de recebimento em função de reestruturação dos 
negócios da locatária. esse evento não prejudicou a rentabilidade do Plano de benefícios da abrilprev, pois o valor continuou sendo provisionado. a 
administração tomou todas as ações legais, previstas em contrato, para regularizar a situação. o imóvel estava locado na ocasião, pelo valor mensal 
de r$ 464.
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em janeiro de 2018, a abrilprev começou a contabilizar provisão de direitos creditórios de liquidação duvidosa de acordo com o estabelecido na a 
in nº 34 de 24/09/2009 anexo a item ii – Procedimentos operacionais 10 a 13.
na constituição da provisão foram adotados os percentuais sobre os valores dos créditos vencidos e vincendos, estabelecidos na in nº 34:
a) 25% (vinte e cinco por cento) para atrasos entre 61 (sessenta e um) e 120 (cento e vinte) dias;
b) 50% (cinquenta por cento) para atrasos entre 121 (cento e vinte e um) e 240 (duzentos e quarenta) dias;
c) 75% (setenta e cinco por cento) para atrasos entre 241 (duzentos e quarenta e um) e 360 (trezentos e sessenta) dias; e
d) 100% (cem por cento) para atrasos superiores a 360 (trezentos e sessenta) dias.

a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa incidiu somente sobre o valor das parcelas vencidas. o valor da provisão para cobrir 
possíveis perdas de investimentos considerados de difícil realização foi contabilizado em conta de resultado em contrapartida à conta redutora do 
respectivo grupo de investimentos.

ao final de 2018, o valor da provisão de direitos creditórios de liquidação duvidosa era de r$3.438 e representava 70% do montante total de aluguéis 
em atraso (r$ 4.905).

durante o exercício de 2018, o montante de receita anual com aluguel do referido imóvel locado a patrocinadora treelog s.a. – logística e distribui-
ção foi de r$ 5.668, deste montante, r$ 3.528 encontra-se classificado como aluguéis a receber, somado ao valor de aluguéis a receber de 2017 (r$ 
1.854), a provisão total a receber é de r$ 5.382. 

em agosto de 2018, a treelog s.a. – logística e distribuição solicitou à abrilprev a rescisão do contrato de locação do imóvel. conforme clausula 
17.1 do referido contrato, a multa pela rescisão foi de 12 aluguéis vigentes. o total da multa foi de r$ 5.721. este valor a receber foi provisionado em 
investimentos imobiliários e integralmente acrescido à provisão de direitos creditórios de liquidação duvidosa. sendo assim, o efeito na rentabilida-
de dos investimentos foi nulo.

a decisão de acrescer 100% da multa à provisão de direitos creditórios de liquidação duvidosa foi motivada pelo pedido de recuperação Judicial da 
locatária, conforme mencionado na nota 1.3. a primeira assembleia geral de credores (agc) ocorreu em 15 de outubro de 2018. até o encerramento 
deste exercício não houve convocação para a próxima agc, sendo prevista para ocorrer no início de 2019, tratará do plano de recuperação judicial 
apresentado pelo grupo abril, o qual será colocado em votação para aprovação, rejeição ou modificação.
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cabe esclarecer que os créditos da abrilprev não são quirografários, mas estão na mesma classe para votação nas assembleias de credores e no 
Plano de recuperação Judicial. os créditos da abrilprev, por serem contra uma patrocinadora, são considerados créditos com privilégio especial em 
caso de falência (art. 83, iv, “b”, da lei nº 11.101/2005 e art. 57, da lei complementar nº 109/2001). na recuperação judicial os créditos com privilégio 
especial são colocados na classe de credores que inclui os quirografários e os créditos com privilégio geral ou subordinados, sendo a c nas assem-
bleias (art. 41, iii, da lei nº 11.101/2005). assim, na prática, a distinção entre eles passa a ter maior relevância apenas em caso de falência.

uma vez que a locatária ainda não desocupou o imóvel, vem pagando em dia os aluguéis desde setembro de 2018. o valor mensal atual do aluguel 
é de r$ 477.

6 exigível contingencial

a abrilprev ajuizou, em 11 de janeiro de 2008, um Mandado de segurança preventivo com pedido de medida liminar objetivando o não recolhimen-
to do Pis e da coFins sobre parcela das contribuições recebidas das patrocinadoras e participantes, que são destinadas ao custeio administrativo 
do plano de previdência privada que administra.

a liminar foi parcialmente deferida em 3 de julho de 2008, assegurando o direito líquido e certo da impetrante não submeter à tributação quaisquer 
valores que lhe são vertidos para custeio do plano de benefícios que administra, notadamente aqueles destinados a custear despesas administra-
tivas, resguardando, no entanto, a tributação da coFins/Pis tão somente a atividades que não sejam próprias da impetrante e que impliquem, por 
isso, venda de mercadorias e de serviços (faturamento). desde então, a administração está depositando em juízo os valores referentes ao Pis e a 
coFins. de acordo com a instrução MPs/Previc no 05, de 8 de setembro de 2011, os valores de depósito judicial estão sendo contabilizados no 
ativo na rubrica gestão administrativa e as provisões contingenciais no passivo. o saldo é de: 

2018 2017
depósitos judiciais

Pis 232 200

coFins 1.427 1.230 
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2018 2017
Juros 600 538

saldo de depósitos judiciais/recursais 2.259 1.968

provisão para causas judiciais

Pis 232 200

coFins 1.427 1.230

Juros 600 538

saldo do exigível contingencial 2.259 1.968

o processo aguarda decisão em segunda instância, no tribunal regional Federal da terceira região. tendo em vista ainda não haver decisão defi-
nitiva dos tribunais superiores no que tange à matéria objeto do Mandado de segurança, seu êxito permanece como possível, conforme atribuído 
quando da distribuição da ação. 

em 13 de maio de 2014, a lei n.º 12.973 que alterou diversos dispositivos da legislação tributária federal, resultando novamente no alargamento do 
conceito de receita bruta e, consequentemente, na base de cálculo das contribuições para o Pis e a coFins. Por esta legislação, a base de cálculo do 
Pis e da coFins passa a ser a receita bruta que compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria; o preço da prestação de 
serviços em geral; o resultado auferido nas operações de conta alheia; e as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. neste 
contexto legal, a discussão travada em 11 de janeiro de 2008 referente ao Mandado de segurança referente a lei complementar n.º 109/2001, na 
ação da abrilprev passou a não atender os interesses da entidade a partir de janeiro de 2015.

a despeito das diversas alterações promovidas pela lei n.º 12.973/2014, a lei complementar n.º 109/2001 não foi alterada, inclusive no que se refere à 
regra de isenção ou de não incidência. além do fundamento para que a entidade não seja tributada pela contribuição ao Pis e pela coFins em razão 
da isenção, os valores recebidos pela abrilprev, para custeio das despesas administrativas, também não possuem natureza jurídica de receita, por não 
pertencerem ao seu patrimônio, desta forma, a abrilprev ajuizou uma nova ação em 29 de setembro de 2015 com objetivo de afastar a tributação, pelo 
Pis e coFins, dos valores recebidos para custeio das despesas administrativas dos planos de previdência privada que a entidade administra a partir de 
janeiro de 2015, portanto continua realizando depósitos judiciais e respectiva provisão contábil dos valores apurados de Pis e coFins.
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7 provisões matemáticas

as provisões matemáticas são constituídas de acordo com os cálculos efetuados por atuário independente, em conformidade com os critérios fixa-
dos pela Previc, do MPs.

as principais hipóteses utilizadas na avaliação atuarial em 2018 e 2017 foram as seguintes:

2018
. taxa real de juros: 4,19 % ao ano.
. Fator de determinação do valor real ao longo do tempo:

.. benefícios de renda vitalícia - 0,98

.. benefícios de renda não vitalícia - 1,00
. tábua de mortalidade geral - at-2000 
. tábua de mortalidade de inválidos - iaPb-57

2017
. taxa real de juros: 4,39 % ao ano.
. Fator de determinação do valor real ao longo do tempo:

.. benefícios de renda vitalícia - 0,98

.. benefícios de renda não vitalícia - 1,00
. tábua de mortalidade geral - at-2000 
. tábua de mortalidade de inválidos - iaPb-57
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a movimentação das provisões matemáticas no exercício de 2018 foi a seguinte:

saldos em 31 de 
dezembro de 2017

constituição no 
exercício

saldos em 31 de 
dezembro de 2018

benefícios concedidos

benefícios do plano 316.523 50.908 367.431

benefícios a conceder

contribuição definida 620.114 (3.674) 616.440

total provisões matemáticas 936.637 47.234 983.871

a movimentação das provisões matemáticas no exercício de 2017 foi a seguinte:

saldos em 31 de 
dezembro de 2016

constituição no 
exercício

saldos em 31 de 
dezembro de 2017

benefícios concedidos

benefícios do plano 255.673 60.850 316.523

benefícios a conceder

contribuição definida 613.541 6.573 620.114

total provisões matemáticas 869.214 67.423 936.637

• Benefícios	concedidos	-	referem-se	aos	compromissos	líquidos	correspondentes	a	benefícios	a	pagar	aos	participantes	já	em	gozo	do	benefício.

• Benefícios	a	conceder	-	referem-se	aos	valores	atualizados	dos	benefícios	a	serem	concedidos	aos	integrantes	da	geração	atual	que	ainda	não	es-
tejam em gozo de benefício de prestação continuada, avaliados de acordo com a nota técnica atuarial, líquidos do valor atual das contribuições
futuras por eles devidas quando do recebimento dos referidos benefícios.
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- estudo de Aderência e Adequação da taxa real de Juros utilizada na Avaliação Atuarial

considerando o cenário econômico e as projeções realizadas no estudo técnico para adequação e aderência da taxa de juros, a carteira de ativos 
apresenta condições de honrar com o fluxo de pagamento de benefícios determinado para o Plano de benefícios abrilprev. a geração de caixa do 
plano ao longo do tempo é suficiente para fazer frente a todos os compromissos do passivo.

conforme Portaria n°363, de 26 de abril de 2018, o intervalo permitido considerando a duração do passivo do Plano em 31 de dezembro de 2017 de 
7,85 anos (8,0 anos arredondada) é de 4,19%a. a. a 6,39%a.a. para a taxa real de juros. com base nos resultados dos estudos supracitados. a diretoria 
executiva propôs e o conselho deliberativo aprovou a alteração da taxa real anual de juros de 4,39% a.a. para 4,19% a.a.. 

a taxa real anual de juros de 4,19% a.a. atende ao disposto na legislação para a avaliação atuarial de encerramento do exercício de 2018.

a alteração da taxa real de juros mencionada acarretou no aumento de r$ 27.993,00 (1,47%) nas provisões matemáticas de benefício definido do 
plano.

as demais premissas foram mantidas com relação à avaliação atuarial realizada no exercício anterior.

8 Fundos

a movimentação dos fundos no exercício de 2018 foi a seguinte:

saldos em 31 de 
dezembro de 2017

constituição/ reversão 
no exercício

saldos em 31 de 
dezembro de 2018

Fundos previdenciais 3.116 2.123 5.239

Fundos administrativos 1.322 574 1.896

total dos fundos 4.438 2.697 7.135
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a movimentação dos fundos no exercício de 2017 foi a seguinte:

saldos em 31 de 
dezembro de 2016

constituição/ reversão 
no exercício

saldos em 31 de 
dezembro de 2017

Fundos previdenciais 4.034 (918) 3.116

Fundos administrativos 840 482 1.322

total dos fundos 4.874 (436) 4.438

• Fundo	previdencial	-	constituído	com	base	na	reversão	da	parte	do	saldo	das	contribuições	das	patrocinadoras	não	utilizado	em	caso	de	desliga-
mentos. durante todo o ano de 2018 e no período de junho a dezembro de 2017, foi utilizado para compensar contribuições das patrocinadoras.

• Fundo	administrativo	-	corresponde	à	parcela	ainda	não	utilizada	das	receitas	destinadas	especificamente	pelo	Plano	de	Custeio	para	a	cobertu-
ra dos gastos administrativos, acrescidos das respectivas rentabilidades líquidas.

9 Outros Assuntos

Foi aprovada pela Previc – superintendência nacional de Previdência complementar, em 08 de fevereiro de 2018, a alteração do regulamento do 
Plano de benefícios da abrilprev.

as alterações possibilitaram aos participantes do Plano, maior flexibilização na administração do seu dinheiro e, estão alinhadas às tendências do 
mercado de previdência complementar bem como, aos avanços na realidade social brasileira.

um comunicado sobre as melhorias foi enviado aos participantes do Plano de benefícios, por meio eletrônico em 20 de fevereiro de 2018 

10 eventos Subsequentes

todo mês as patrocinadoras contribuem para o Plano de benefícios, em nome de cada participante ativo, com uma contribuição normal em per-
centual variável de 30% (trinta por cento) a 100%(cem por cento) da contribuição básica do participante que tenha até 10 (dez) anos de serviço 
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creditado. Para os participantes que possuem mais de 10 (dez) anos de serviço creditado, este percentual de contribuição variável é de 30%(trinta 
por cento) a 150%(cento e cinquenta por cento) da contribuição básica do participante.

em 2018, o percentual de contribuição normal de todas as patrocinadoras da abrilprev foi o teto estabelecido no regulamento do Plano de benefícios. 

a partir de janeiro de 2019, conforme solicitado pelas patrocinadoras do grupo abril e previsto no regulamento da abrilprev, a contribuição das 
patrocinadoras do referido grupo, atualmente em recuperação judicial, passou a ser de 30% do percentual de contribuição básica dos participantes 
ativos do Plano de benefícios.

em 21 de fevereiro de 2019 os bancos bradesco, itaú unibanco e santander concordaram em vender à enforce gestão de ativos s.a. (“enforce”), 
empresa de recuperação de créditos do btg Pactual, a dívida a receber do grupo abril. a dívida bancária representa 70% do endividamento total da 
abril, este foi um importante passo no processo de recuperação do grupo abril”.

está prevista para 19 de março a assembleia de credores da abril sob o processo de recuperação judicial. com a enforce assumindo a dívida no lugar 
dos bancos, a empresa do btg passa a ter a maioria dos votos para aprovar um plano de recuperação em comum.

em 21 de janeiro de 2019 a editora caras s.a., única sócia da editora 17 ltda., decidiu alterar e consolidar o contrato social da sociedade através da 
cessão e transferência da totalidade das quotas da editora 17 ltda. para a Perfil internacional s.a. 

em decorrência dessa cessão, a Perfil, passou a ser a única sócia da sociedade que ficou transformada em empresa individual de responsabilidade 
limitada – eireli, bem como alterou sua razão social sob o nome empresarial “Perfil brasil comunicações eireli” com sub-rogação de todos os direi-
tos e obrigações pertinentes.

marcelo de oliveira Figueiredo silvia ribeiro lopes
diretor superintendente contadora
 crc no sP251078/o-5


	Button 52: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 56: 
	Button 57: 
	Button 58: 
	Button 59: 
	Button 60: 
	Button 61: 
	Button 62: 
	Button 63: 
	Button 64: 
	Button 65: 
	Button 66: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 69: 
	Button 70: 
	Button 71: 
	Button 72: 
	Button 73: 
	Button 74: 
	Button 75: 
	Button 76: 
	Button 77: 
	Button 78: 
	Button 79: 
	Button 80: 
	Button 81: 
	Button 82: 
	Button 83: 
	Button 84: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 89: 
	Button 90: 
	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 93: 
	Button 94: 
	Button 95: 
	Button 96: 
	Button 97: 
	Button 98: 
	Button 99: 
	Button 100: 
	Button 101: 
	Button 102: 
	Button 103: 
	Button 104: 
	Button 105: 
	Button 106: 
	Button 107: 
	Button 108: 
	Button 109: 
	Button 110: 
	Button 111: 
	Button 112: 
	Button 113: 
	Button 114: 
	Button 115: 
	Button 116: 
	Button 117: 
	Button 118: 
	Button 119: 
	Button 120: 
	Button 121: 
	Button 122: 
	Button 123: 
	Button 124: 
	Button 125: 
	Button 126: 


