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MENSAGEM AOS PARTICIPANTES
UM ANO MARCADO POR
DESAFIOS
2013 foi mais um ano marcado por grandes desaﬁos.
Após os fortes ajustes da economia brasileira em
2012, o mercado foi surpreendido, em 2013, com
notícias negativas internas e com a previsão de mudanças na política monetária dos Estados Unidos.
Como consequência, tivemos fortes impactos nos
investimentos, principalmente para quem investe em longo prazo, como os fundos de pensão. A
meta da taxa SELIC, por exemplo, ﬁxada pelo COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que já havia apresentado uma forte oscilação
no ano 2012 reduzindo de 11% para 7,5% foi impactada com um forte ajuste no sentido contrário,
fechando o ano 2013 em 9,5% e alcançado 11% até
o fechamento desta edição.
Essa oscilação brusca de cenário exigiu toda a nossa atenção para evitar decisões que pudessem trazer prejuízos ﬁnanceiros aos participantes. E foi por
esse motivo que, por meio da gestão responsável
e prudente, fomos capazes de, mais uma vez, atravessar um período turbulento da economia, sempre visando os melhores resultados de longo prazo
para os nossos participantes.
Fechamos o ano com um patrimônio de R$ 1,032
bilhões.

Em atendimento à instrução número 05 publicada pela PREVIC, órgão regulador, em
01 de novembro de 2013, a partir de 2013 a
PRHOSPER emitirá o Relatório Resumo Impresso de cada um dos planos separadamente: Plano Básico modalidade Contribuição
Deﬁnida, Plano Suplementar Modalidade Contribuição Deﬁnida, Plano Básico modalidade

Felizmente, 2013 terminou com uma melhora do
cenário internacional, abrindo novas possibilidades
aos investidores. Mesmo assim, 2014 já apresenta
grandes desaﬁos internos em um ano no qual a
economia naturalmente apresentaria alguma instabilidade decorrente do período eleitoral.
Temos total conﬁança que estes desaﬁos internos
serão rapidamente superados com o Brasil retomando sua trajetória econômica de crescimento,
essencial para a manutenção dos ganhos econômicos e sociais conquistados nas últimas décadas.
Os dirigentes PRhosper reaﬁrmam o compromisso com os valores que norteiam a nossa gestão,
fundamentados no proﬁssionalismo, na ética, e na
gestão prudente, fatores essenciais para superar
estes novos desaﬁos de curto prazo.
Neste relatório apresentamos nossos resultados ao
longo de 2013, mostrando a continuidade dos nossos esforços para tornar a nossa entidade cada vez
mais eﬁciente.
Esperamos que você se sinta conﬁante e disposto
a assumir o controle de sua vida ﬁnanceira, observando o mercado, acompanhando suas metas e
vislumbrando novos horizontes.

Boa leitura!

Benefício Deﬁnido (Plano Básico Anterior). Os
relatórios apresentarão as informações de interesse de cada uma das populações envolvidas.
A versão eletrônica do Relatório Completo
(informações da entidade, de cada plano e ﬁnanceiro completo) encontram-se disponíveis
para todos os participantes em nosso portal
www.prhosper.com.br
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GESTÃO DE
SEGURIDADE

O estudo ALM (Asset Liability Management),
realizado pela Consultoria Risk Office, projetou
para os próximos 30 anos o retorno médio de
5,51% da carteira de investimentos da parcela Benefício Definido. Esse valor, considerado
elevado, encontra suporte nos títulos de longo
prazo adquiridos com taxas superiores à meta
atuarial e mantidos até o vencimento. O estudo
considera a evolução do passivo e dos ativos
com base em cenários de mercado e condições
de stress simuladas pela consultoria.

QUEM SÃO OS PARTICIPANTES
Total de Participantes - BD
dezembro 2013
Plano Básico

1.265

A entidade também realizou estudos de aderência das tábuas de mortalidade geral e inválidos. Os estudos demonstraram que a tábua de
mortalidade geral AT-83 continua a valer. Já a
tábua de mortalidade dos inválidos apresentou
uma discordância com o padrão histórico, tendo sido aprovada a mudança de IAPB-57 para
AT-83, ampliando desta forma as reservas dessa
população. Isso significa uma segurança a mais
para o plano.

Participantes por Tipo
Aposentados e Pensionistas

1.239

Vestings

26

ALTERAÇÕES DE PLANOS DE
BENEFÍCIOS
Não ocorreram mudanças regulamentares no
Plano de Benefícios no ano 2013.

PLANO BÁSICO – CNPB: 1980.0005-65
MÉTODOS DE FINANCIAMENTO E
HIPÓTESES ATUARIAIS

SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO
PRINCIPAIS HIPÓTESES
DEMOGRÁFICAS

FINANCEIRAS

E

As hipóteses atuariais do Plano Básico aplicamse aos cálculos das reservas dos benefícios
definidos dos participantes, assistidos e vestings da modalidade renda vitalícia (Benefício
Definido).
O Conselho Deliberativo da PRhosper aprovou,
para o fechamento do exercício 2013, a manutenção da meta atuarial INPC + 5,5%. A meta
atuarial, utilizada para o cálculo das reservas,
encontra suporte nos estudos de aderência de
taxas de juros realizados pela entidade.
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Tipo de Benefício

Método de
Financiamento(1)

Benefício de Aposentadoria - Saldo de Conta

Capitalização Financeira

Benefício de Aposentadoria - Renda Vitalícia
Concedida

Agregado

Benefício Mínimo

Agregado

Benefício de Invalidez

Agregado

Benefício de Pensão Por Morte

Agregado

Mantidos os métodos de ﬁnanciamento da Avaliação Atuarial
de encerramento do exercício de 2012.
(1)

Hipóteses
Avaliação
2013

Hipóteses
Avaliação 2012

Rotatividade

Experiência
PRhosper (1)

Experiência
PRhosper (1)

Entrada em Aposentadoria

Experiência
PRhosper (2)

Experiência
PRhosper (2)

Taxa de Juros Técnico Atuarial

5,5% a.a.

5,5% a.a.

Projeção de Crescimento Real
Anual do Salário

3% a.a.

3% a.a.

Fator de Capacidade

0,9781

Hipóteses e Premissas Atuariais
Bases Populacionais

Bases Econômicas e Financeiras

0,98

Hipóteses Biométricas

(1)

(2)

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA
DO PLANO BÁSICO
Solvência

Patrimônio/Provisões
R$ mil

120%

900.000

110%

800.000

100%

Tábua de Mortalidade Geral/
Sobrevivência

Tábua AT-83
M&F

Tábua de Mortalidade de Inválidos

Tábua AT-83
M&F

IAPB - 57

UP 84

UP 84

Tábua de Entrada em Invalidez

(*) Os valores não incluem as contas individuais e as reservas
matemáticas das coletivas dos participantes do Plano
Básico modalidade Contribuição Deﬁnida que encontramse demonstradas no relatório resumo Plano Básico CD,
disponível para consulta no Portal PRhosper.

Tábua AT-83 M&F

Rotatividade varia de acordo com o tempo de serviço (TS) e a
faixa salarial: 0 a 10 Salários Mínimos (SM) = 1/(TS+3,5); 10
a 20 SM = 0,75/(TS+3,5); acima de 20 SM = 0,5/(TS+3,5).
Probabilidades de aposentadoria de: 5% aos 53, 56 e 58
anos; 0% aos 54, 55, 57 e 59 anos e 100% aos 60 anos.

*Os fundamentos das hipóteses atuariais encontram-se no Relatório Financeiro completo
2013, em versão eletrônica disponível no portal
PRhosper.

SOLVÊNCIA DO PLANO
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600.000

70%

500.000

60%

400.000
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40%

300.000

30%

200.000

20%

100.000

10%
0%

2009

2010
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patrimônio de cobertura

2012

2013

0

provisões

índice de solvência

O Índice de Solvência do Plano Básico mostra um
equilíbrio variando, nos últimos 5 anos, entre 94%
e 103%.

O Plano Básico, modalidade de Benefício Deﬁnido
(renda vitalícia), apresentou em 2013 resultado
deﬁcitário em razão da performance dos investimentos
dos fundos segregados especiﬁcamente para este ﬁm.

RESULTADOS ATUARIAIS DO
PLANO

Como falaremos mais adiante, em dezembro de
2013 as reservas atuariais dos participantes do Plano
Básico Anterior modalidade renda vitalícia somam
R$ 444.306 mil (*), enquanto o Patrimônio de
cobertura dessas reservas (investimentos segregados
em fundos exclusivos) somam R$ 434.764 mil(*)
apresentando um índice de solvência de 98%.

As reservas atuariais dos assistidos e vestings da
renda vitalícia foram estimadas em R$ 444.306 mil.

As reservas dos participantes de renda vitalícia
apresentaram em 2013 resultado deﬁcitário de
R$ 9.896 mil em razão da performance dos investimentos dos fundos segregados especiﬁcamente
para este ﬁm.
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As reservas atuariais totais dos benefícios concedidos
compostas pelas reservas dos assistidos de renda
vitalícia foram estimadas em R$ 434.764 mil.

em 04.11.2013, estabelece que déﬁcits até 10%,
desde que conjunturais e não perdurando por mais
de 3 anos, não precisam ser equacionados.

As reservas atuariais dos benefícios a conceder dos
participantes em vestings foram estimadas em R$
9.542 mil.

O déﬁcit observado em 2013 de R$ 9.896 mil é devido no Plano Básico, modalidade Benefício Deﬁnido
(renda vitalícia, Plano Básico Anterior), em decorrência do retorno dos investimentos desta parcela do
Plano não ter alcançado a meta atuarial do Plano.

Provisões Matemáticas*
Em milhares de Reais em
31/12/2013

Plano Básico
modalidades
BD e CD

Parcela dos
Participantes
BD

Patrimônio de Cobertura

769.382

434.410

Provisões Matemáticas

779.278

444.306

565.599

434.764

Benefício Definido em regime
de capitalização

434.764

434.764

Saldos de contas de participantes
ativos, autopatrocinados, BPD

130.835

0

213.679

9.542

Valor atual dos benefícios futuros
programados

19.228

9.542

Valor atual dos benefícios futuros
não programados

5.058

0

Saldos de contas de participantes
ativos, autopatrocinados, BPD

204.137

0

Contribuições futuras benefícios
programados (benefício mínimo
e risco)

(9.686)

0

Contribuições futuras benefícios
não programados (benefício
mínimo e risco)

(5.058)

0

(9.896)

(9.896)

Benefícios Concedidos

Benefícios a Conceder

Superávit (déficit técnico)

*As demonstrações atuariais completas do
Plano Básico encontram-se disponíveis no Relatório Financeiro, versão eletrônica no portal
PRhosper.
Em 2013, face ao ambiente altamente desaﬁador
e incerto do mercado ﬁnanceiro, e reconhecendo
a diﬁculdade conjuntural para as entidades de
previdência complementar cumprirem as metas
atuariais, o órgão regulador alterou a regra de
equacionamento do déﬁcit.
A nova regra de solvência, MPS/CNPC n°13 emitida
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Assim, considerando que o Plano Básico encerrou
2013 com índice de solvência acima de 90% (ou
déﬁcit abaixo de 10%), que em 2012 o Plano encerrou
superavitário, e ainda os fatores conjunturais externos
que levaram o Plano de condição superavitária para
deﬁcitária, não será necessário o equacionamento
do déﬁcit observado.
O estudo ALM (Asset Liability Management), revisado
anualmente, indica que, se mantidas as condições
econômicas observadas no encerramento de 2013,
o déﬁcit observado será revertido rapidamente sem
a necessidade de aportes especiais pelas Patrocinadoras.

GESTÃO DE
INVESTIMENTOS
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
A aplicação dos recursos dos participantes da
modalidade BD segue as diretrizes estabelecidas
pela Política de Investimentos, com parâmetros
de investimentos por plano de benefício, limites
de alocação, limites de risco e seleção de ativos
permitidos, em consonância com os requisitos
legais da resolução CMN 3.792/2011, alterada pela
CMN 4275/2013, que deﬁne os critérios de investimentos para fundos de pensão.
A Política de Investimentos aprovada pelo Conselho
Deliberativo para o período 2013-2017 estabeleceu
os seguintes parâmetros:

Limites de alocação dos segmentos
Política de Investimentos 2013 – 2017*
Plano Básico - modalidade BD
LIMITES

fundos exclusivos realizam a alocação de recursos entre renda ﬁxa e variável. Os imóveis são administrados pela entidade. A administração e a custódia de ativos são descentralizadas pelo gestor.

LIMITE
LEGAL

ALOCAÇÃO
OBJETIVO

INFERIOR

SUPERIOR

Renda Fixa

100%

100%

80%

100%

INVESTIMENTOS DA GESTÃO PREVIDENCIAL

Renda Variável

70%

0,0%

0%

10%

Neste plano os benefícios estão concedidos.

Investimentos
estruturados

20%

0,0%

0%

5%

Investimentos no
exterior

10%

0,0%

0%

0%

Imóveis

8%

0,0%

0%

5%

Operações com
participantes

15%

0,0%

0%

0%

SEGMENTO

META DE RETORNO

BENCHMARK

O principal stakeholder é a patrocinadora, que deﬁne
os seguintes objetivos em sua política de benefícios
de aposentadoria (aplicável, no que for possível, em
cada um dos locais/regiões nas quais a patrocinadora
mantém suas instalações): (i) preservar o capital
constituído para fazer frente ao ﬂuxo de caixa futuro
dos benefícios concedidos; (ii) privilegiar o baixo
custo de gestão; (iii) priorizar gestão passiva à
gestão ativa; (iv) utilizar-se das melhores competências externas; (v) elaborar um plano estratégico
de investimentos a partir de estudos técnicos, entre
outros, o ALM.

INPC + 5,13% ao ano

90% (INPC + 5,50% ao
ano) + 10% CDI

Este é vetor para a deﬁnição de uma política de
alocação de médio e baixo risco.

Fundos Hedge

INPC + 5,50% ao ano

INPC + 5,50% ao ano

Comum (liquidez)

INPC + 1,80% ao ano

CDI

Renda Variável Ativo

INPC + 18,80% ao ano

IBr-X + 6,0% ao ano

Investimentos
estruturados

INPC + 5,65% ao ano

IFM

Imóveis

INPC + 5,5% ao ano

INPC + 5,60% ao ano

Benchmark e Metas de Retorno
Política de Investimentos 2013 – 2017*
Plano Básico - modalidade BD
SEGMENTO /
MANDATO
Renda Fixa

*As políticas de investimentos 2013 encontram-se disponíveis no Relatório Financeiro
completo, versão eletrônica e na área restrita
do Participante, link Sobre a Entidade, no portal PRhosper.

O quadro abaixo mostra em quais modalidades são
aplicados os recursos da carteira BD do Plano Básico.
Em 2013 foram realizados investimentos em um
fundo de renda variável ativo de longo prazo, Fundo
Expertise Sul América.
A estrutura dos investimentos da Cota BD ﬁcou
assim distribuída:

PROGRAMA DE
INVESTIMENTOS
Para a execução da Política de Investimento do
Plano Básico – Carteira BD – a PRhosper contrata
gestores externos especializados que, por meio de
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Gestor 1 - Itaú
Fundo Stix

juros de títulos NTN-C e NTN-B observadas ao longo de 2013 fechando o ano acima da meta atuarial.
Com tal movimento espera-se menor volatilidade
para esse fundo.

Este fundo mantém os títulos marcados a mercado e
títulos marcados na curva (taxa de aquisição).

Gestor 2 - HSBC
Fundo Defense
Este fundo mantém os títulos marcados na curva
(taxa de aquisição).

Distribuição dos recursos por gestor, gestão terceirizada
Plano Básico (incluindo fundos exclusivos)
(Em milhares de reais em 31/12/13)

Total Plano
Básico

Gestor
BNP Paribas

100.821

0

0,00%

HSBC

343.045

243.280

56,21%

Itaú

214.579

185.066

42,76%

Sul América

Gestor 3 - Itaú

Composição Carteira BD

4.467

4.467

1,03%

Western Asset

107.141

0

0,00%

Total

770.052

432.813

100%

Fundo Active
Distribuição dos recursos por segmento
Plano Básico (incluindo fundos exclusivos)

Fundo de curto prazo dos recursos destinados
ao pagamento de benefícios.

Gestor 4 - HSBC
Fundo Expertise II
Fundo de renda variável ativa, de mais longo prazo.

A composição dos investimentos da modalidade
de Benefício Deﬁnido (Plano Básico Anterior) é
determinada pelo estudo ALM (Gerenciamento Ativo
x Passivo).
Os ativos da modalidade renda vitalícia permaneceram investidos em fundos exclusivos de títulos
de renda ﬁxa de longo prazo (denominados fundos
ALM), parte marcada até o vencimento e parte marcada a mercado, uma parcela investida em fundos
de renda ﬁxa destinados aos pagamentos de curto
prazo e imóveis.
Em dezembro 2013 os títulos do Fundo Stix NTN-C
2017 e NTN-B 2045 foram redeﬁnidos de “marcado
a mercado” para “marcado até o vencimento”. Essa
mudança visou aproveitar a elevação das taxas de
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(Em milhares de reais em 31 /12/13)

Segmento

Total do Plano
Básico

Renda Fixa

717.495

428.346

98,51%

Renda Variável

52.606

4.467

1,03%

Imóveis

2.008

2.008

0,46%

772.109

434.821

100%

Total

Composição Carteira BD

Rentabilidade dos Investimentos por Segmento
Rentabilidade Rentabilidade
Bruta
Líquida

Benchmark

Renda Fixa –
ALM (Defense)

11,8%

11,70%

11,37% INPC + 5,5%

Renda Fixa –
ALM (Stix)

-7,96%

-7,89%

11,37% INPC + 5,5%

Renda Fixa

8,51%

8,31%

8,07%

CDI

Renda Variável
ativo*

-11,3%

-10,7%

2,95%

IBV-2*

n/a

77,99%

11,37% INPC + 5,5%

Imóveis

(*) dados de renda variável 4 meses
Retorno Anual - 2013
Cota BD
0,83%

Benchmark
11,37%

INPC+5,5%

GESTÃO FINANCEIRA
E CONTÁBIL

GESTÃO ADMINISTRATIVA

As demonstrações contábeis visam apresentar
informações transparentes e consistentes sobre
os planos e programas, detalhando as atividades
executadas. Os balancetes são periodicamente disponibilizados para todos os participantes no portal da
PRhosper na internet e na intranet da patrocinadora.

• Patrocinadora

RECEITAS
GESTÃO PREVIDENCIAL
FONTES DE CUSTEIO DA GESTÃO PREVIDENCIAL
• Patrocinadores
Somente os patrocinadores contribuem no Plano
Básico.
Em razão do ano anterior ter encerrado com
superávit no Plano Básico, em 2013 não foram
efetuadas contribuições para cobertura de reservas
da modalidade renda vitalícia.
• Participantes
No Plano Básico modalidade Benefício Deﬁnido
(Plano Básico Anterior) todos os participantes encontram-se em percepção de benefícios. Não há
participantes contribuintes.
• Fundo de Reversão Plano Básico
O fundo de reversão recebe recursos de participantes da modalidade Contribuição Deﬁnida , não
sendo aplicado na parcela Benefício Deﬁnido.

FONTES DE CUSTEIO PARA COBERTURA DAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:

Os patrocinadores cobrem a quase totalidade
das despesas administrativas do Plano Básico
não atribuídas aos investimentos, tendo aportado,
no ano, para essa ﬁnalidade R$ 722 mil.
Todas as contribuições administrativas devidas
pelas patrocinadoras foram vertidas para o plano PGA.
• Participantes
Os participantes assistidos e vestings do Plano
Básico Anterior não efetuam contribuições administrativas para o plano.
• Investimentos
As despesas com investimentos, assim deﬁnidas
no Plano de Custeio Anual, são cobertas
peloretorno dos próprios investimentos. Em 2013
foram transferidos da gestão de investimentos
R$ 1.118 mil para cobertura das despesas administrativas do Plano Básico dos investimentos
das modalidades Contribuição Deﬁnida e Benefício Deﬁnido.
•Fundo Administrativo
Em 2012 o fundo administrativo do Plano Básico
registrou uma sobra de R$ 403 mil. Em 2013 foram
constituídos R$ 102 mil adicionais decorrente de
gastos orçados e não realizados, totalizando em
31/12/2013 R$ 505 mil no PGA Plano Básico (válido para as modalidades Contribuição Deﬁnida
e Benefício Deﬁnido).
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DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ATRIBUÍDAS ÀS COTAS

NÃO

Em 2013, 53,4% das despesas de funcionamento da
PRhosper foram alocadas para o Plano Básico modalidades Contribuição Deﬁnida e Benefício Deﬁnido, totalizando R$ 711 mil.
A patrocinadora subsidia várias despesas de
funcionamento, incluindo os salários do pessoal
cedido para a administração do plano, locação de
espaço, materiais de consumo, equipamentos e
sistemas de uso próprio.

DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (ATRIBUÍDAS ÀS COTAS)
Em 2013, 58,1% das despesas com administração
de investimentos* foram alocadas para o Plano
Básico modalidades Contribuição Deﬁnida e Benefício Deﬁnido totalizando R$ 1.118 mil.
* não computados custos de administração dos fundos Itaú
Stix, HSBC Défense, Itaú Active, Itaú Soberano, HSBC
Brussels, Sul América Expertise II, debitados diretamente
destes fundos.

O detalhamento das despesas encontra-se demonstrado no Relatório Anual de Atividades
2013, disponível no portal PRhosper.

DESPESAS COM GESTÃO PREVIDENCIAL
Os pagamentos efetuados no Plano Básico de aposentadorias, resgates e portabilidades somaram R$
57.075 mil, sendo R$ 40.190 mil da modalidade Benefício Deﬁnido.
Benefícios Pagos por Tipo
Plano Básico – Benefício Definido
(Em milhares de reais em 31/12/13)

Renda Mensal (aposentadoria normal/antecipada, pensão por
morte, pensão por invalidez, pagamento único)

40.190

Nesta modalidade todos os participantes são assistidos e vestings, não sendo permitido resgates ou portabilidades.
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DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS 2013
As demonstrações ﬁnanceiras de 2013 foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, regulamentadas pelo Conselho
Nacional de Previdência Complementar, através da
CNPC nº 08 de 31 de outubro de 2011, entre outras.
O Patrimônio Social do Plano Básico decresceu
5,7 % em relação ao ano 2012 em decorrência da
menor rentabilidade dos investimentos em 2013,
após 5 anos consecutivos de crescimento médio
9% ao ano.
Evolução do Patrimônio de cobertura do Plano
Plano Básico (total)
(Em milhares de reais em 31/12/13)

2009

2010

2011

2012

2013

625.468

663.709

722.421

815.927

769.383

No quadro Mutações do Ativo líquido (DMAL)*
podemos observar que os resultados dos investimentos variaram -97% em 2013, agregando
R$ 4.665 mil contra R$ 134.610 em 2012. Por outro lado, ocorreu um aumento na conta benefícios
variando +18%.
O resultado do exercício foi revertido para negativo,
– R$ 36.069 mil, em 2013.
Convém mencionar que tais resultados não representam risco de desequilíbrio dos planos, sendo
ocasionados por fatores conjunturais externos decorrentes dos movimentos negativos do mercado
ﬁnanceiro em 2013.

Demonstração da mutação do Ativo Líquido - Plano Básico (total)
Em milhares de reais em 31 /12/13 e 31/12/12

31/12/2013

31/12/2012

Variação
(%)

817.520

723.734

13

11.656

142.516

(92)

( + ) Contribuições
Previdenciais

6.991

7.906

(12)

( + ) Resultado Positivo
dos Investimentos Gestão Previdencial

4.665

Descrição
A) Ativo líquido - início do
exercício
1. Adições

2. Destinações

134.610

(97)

(57.855)

(48.730)

19

(48.252)

18

( - ) Custeio
Administrativo

(780)

(478)

63

3. Acréscimo/decréscimo no
ativo líquido (1 + 2)

(46.199)

93.786

(149)

(+/-) Provisões
Matemáticas

(10.475)

67.333

(116)

345

280

23

(36.069)

26.173

(238)

771.321

817.520

(6)

C) Fundos não previdenciais

505

404

25

(+/-) Fundos
Administrativos

505

404

25

B) Ativo líquido - final do
exercício (A + 3)

(Em milhares de reais em 31/12/13)

Ativo
Disponível

52

Realizável

772.728

Gestão previdencial
Investimentos
Total do ativo

(57.075)

(+/-) Superávit/(Déficit)
Técnico do Exercício

Balanço Patrimonial Sintético- Plano Básico

5

Gestão administrativa

( - ) Benefícios

(+/-) Fundos Previdenciais

BALANÇO PATRIMONIAL

505
772.218
772.780

Passivo
Exigível operacional
Patrimônio social
Patrimônio de cobertura do plano
Provisões matemáticas

954
771.826
769.383
779.279

Benefícios concedidos

565.599

Benefícios a conceder

213.679

Equilíbrio técnico
(-) Déficit técnico acumulado
Fundos
Fundos previdenciais

9.896
9.896
2.443
1.938

Fundos administrativos
Total do passivo

505
772.780

O parecer dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, da Diretoria Executiva, as Demonstrações Financeiras
completas incluindo as notas explicativas e o Parecer do Auditor Independente aprovando as contas estão
publicados no Relatório Completo, em versão eletrônica disponível no portal www.prhosper.com.br
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Pensando no Futuro,
Investindo no Presente
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco B – 1º andar – Jardim São Luiz
São Paulo – SP – CEP 05804-902
Visite nosso portal: www.prhosper.com.br

