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Balanço Patrimonial – Ativo 

 

NOTA 30/09/2019 31/12/2018

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 06 739.731 598.519

CLIENTES 09 244.453 203.798

ESTOQUES 105 88

OUTROS CRÉDITOS

Contas a Receber de Empregados 21.281 7.003

Adiantamentos a Terceiros 664 546

Contas a Receber de Convênios 162 154

Impostos a Recuperar 10 12.554 28.007

Valores Recuperáveis 2.721 2.907

Outras Contas a Receber 788

Total de Outros Créditos 37.382 39.405

DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES 85 3.396

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 1.021.756   845.206     

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Provisão Imposto de Renda Diferido 11 51.235 51.462

Provisão Contribuição Social Diferida 11 18.451 18.535

Depósitos Judiciais 13 15.734 15.472

Títulos e Valores Mobiliários 120 120

Valores a Receber 09 e 14 368.008 358.218

TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 453.548 443.807

INVESTIMENTOS

Imobilizado 15 303.925 351.712

Intangível 16 125.690 138.873

TOTAL DE INVESTIMENTOS 429.615 490.585

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 883.163      934.392     

TOTAL DO ATIVO 1.904.919   1.779.597  

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 COMPARATIVO COM 2018

(Em milhares de R$)
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Balanço Patrimonial – Passivo e Patrimônio Líquido 

 

NOTA 30/09/2019 31/12/2018

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 17 58.577 36.261

Empréstimos e Financiamentos 18 6.653 6.653

Contas a Pagar 2.161 2.119

Salários e Encargos 18.233 19.083

Provisão para Encargos Trabalhistas 134.185 92.874

Provisão para Reclamações Trabalhistas 19 159.459 158.143

Provisão para Litígios Cíveis 20 2.755 2.778

Impostos e Taxas a Recolher 40.601 53.575

Déficit Técnico Contratado 1.233 12.262

Juros S/ Capital Próprio e Dividendos Propostos -                 35.769

Provisão para Participação nos Resultados 4.605 13.516

Outras Obrigações 13.600 26.756

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 442.062         459.790         

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos 18 2.218 7.208

Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos 12 51.939 42.038

Provisão para Litígios Fiscais 20 3.909 3.750

Provisão para Passivo Atuarial 2.788 2.788

Déficit Técnico Contratado 25.007 24.286

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 85.861           80.071           

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE 527.923         539.860         

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21

Capital Social 950.000 850.000

Reservas de Lucros 289.737 389.737

Resultado do Exercício 137.259

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.376.996      1.239.737      

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.904.919      1.779.597      

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 COMPARATIVO COM 2018

(Em milhares de R$)

PASSIVO
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Demonstração do Resultado - DRE 

  

 

NOTA 3º Tri 2019 3º Tri 2018
 01/01/19 a 

30/09/19

01/01/18 a 

30/09/18

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 330.811 313.801 991.241 937.419

Custos dos Serviços Prestados (243.121) (212.213) (661.002) (614.342)

LUCRO BRUTO 87.690 101.588 330.239 323.077

DESPESAS OPERACIONAIS

Honorários da Diretoria (906) (362) (1.949) (1.230)

Despesas Estruturais (60.201) (58.563) (177.443) (181.301)

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Outras Receitas Operacionais 15.555 9.206 31.530 26.918

Outras Despesas Operacionais (7.443) (10.218) (26.564) (35.378)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 34.695                41.651                155.813         132.086        

RESULTADO FINANCEIRO 18.052 13.307 50.134 42.024

Receitas Financeiras 19.021 15.745 54.815 49.227

Despesas Financeiras (969) (2.438) (4.681) (7.203)

LUCRO OPERACIONAL 52.747                54.958                205.947         174.110        

Outros Resultados (23) (12) (227) (136)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 52.724                54.946                205.720         173.974        

Provisão para Contribuição Social Corrente (7.332) (5.283) (16.683) (8.867)

Provisão para Contribuição Social Diferida 2.594 115 (1.829) (7.552)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 47.986                49.778                187.208         157.555        

Provisão para Imposto de Renda Corrente (19.505) (14.321) (44.868) (24.040)

Provisão para Imposto de Renda Diferido 7.204 318 (5.081) (20.978)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 23.1 35.685                35.775                137.259         112.537        

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(Em milhares de R$)

FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, COMPARATIVO COM 2018
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Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC 

30/09/2019 30/09/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício 137.259 112.538

  Imposto de renda e contribuições diferidos 6.911 28.530

  Depreciações / Amortizações 78.837 76.066

  Provisões (Reversões) constituídas - Parcelas a longo prazo 268 (3.931)

  Atualização do déficit  técnico contratado 721 1.753

  Resultado das baixas do imobilizado 227 136

  Reversão de provisões (3.763) -            

  Baixa de valores irrecuperáveis 2.334 -            

  Ganho de Capital na Venda do Imobilizado (9.266)

  Outros 285 -            

REDUÇÃO (AUMENTO) DE ATIVOS

   Contas a receber de clientes (42.990) (209.916)

   Estoques (17) (2)

   Contas a receber de empregados (14.278) (12.827)

   Adiantamentos a terceiros (119) (67)

   Contas a receber convênios (8) (32)

   Impostos a recuperar 15.453 (266)

   Valores recuperáveis 186 (23)

   Outras contas a receber 787 253

   Despesas antecipadas 3.310 3.134

   Depósitos judiciais (Não Circulante) (261) (1.181)

   Títulos e valores mobiliários -                      (1)

   Valores a receber (Não Circulante) (692) -            

   Faturas a Receber (Não Circulante) (9.098) -            

AUMENTO (REDUÇÃO) DE PASSIVOS

   Fornecedores 22.860 14.193

   Contas a pagar 42 (92)

   Salários e encargos (850) (11.560)

   Impostos e taxas a recolher (12.974) (28.728)

   Outras Obrigações (3.890) (3.862)

   Juros s/ capital próprio e dividendos (35.769) (32.471)

   Provisão para participação no resultado (PPLR) (8.119) (5.730)

   Déficit técnico contratado (Circulante) (11.029) (32.965)

   Provisão Reclamações Trabalhistas (Circulante) 3.612 21.040

   Provisão p/ encargos trabalhistas 41.311 42.143

   Contribuições Sociais Diferidas 3.301 28.796

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 164.581 (15.071)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado (4.065) (47.319)

Aquisição de Intangível (14.356) (105.541)

Venda de Imobilizado 42 -            

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (18.379) (152.860)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos de Longo Prazo (4.990) (4.751)

-            

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (4.990) (4.751)

(Aumento) redução DAS DISPONIBILIDADES 141.212 (172.681)

SALDO DAS DISPONIBILIDADES

No início do exercício 598.519 635.537

No fim do exercício 739.731 462.856

(Aumento) redução DAS DISPONIBILIDADES 141.212 (172.681)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(Em milhares de R$)

EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 COMPARATIVO COM 2018
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL 

 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 750.000 69.174 259.872 45.854 - 1.124.899

Lucro Líquido do Exercício - - - - 150.607 150.607

Transferência - Aumento de Capital 100.000 - (54.146) (45.854) - -

Transferência - Resultado do Exercício - 7.530 107.307 - (114.838) -

Juros Sobre Capital Próprio - - - - (35.769) (35.769)

Dividendos Propostos - - - - - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 850.000 76.704 313.033 - - 1.239.737

Lucro Líquido do Exercício - - - - 137.259 137.259

Transferência - Aumento de Capital 100.000 (100.000) -

Juros Sobre Capital Próprio - - - - - -

SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 950.000 76.704 213.033 - 137.259         1.376.996

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Total

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em milhares de R$)

EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019, COMPARATIVO COM 2018

Reserva de Lucros

Capital Social 

Realizado

Reserva 

Legal

Reserva de 

Retenção de 

Lucros

Reserva de 

Reaparelha-

mento 

Técnico

Lucros 

Prejuízos 

Acumulados
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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA 

DATAPREV 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO AS DEMONSTRAÇÕES 

 CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 

 

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL  

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV foi criada segundo a Lei nº 6.125, 

de 04 de novembro de 1974, como empresa pública atualmente vinculada ao Ministério da Economia, 

com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. 

É regida pelas Leis nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo 

Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislações aplicáveis.  

A DATAPREV tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação 

em todo o território nacional, podendo estabelecer dependências administrativas e operacionais onde 

julgar necessárias ao bom desempenho de suas finalidades. 

A DATAPREV tem por objetivo a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de 

tratamento na informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem como a 

prestação de outros serviços correlatos. Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com 

a política governamental, poderá prestar serviços a terceiros.  

Sua visão é ser referência mundial em soluções digitais de governo.   

 

NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

INTERMEDIÁRIAS 

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios contábeis, a 

partir das diretrizes emanadas na Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A), com a nova redação dada pelas Leis nº 

11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38) e os métodos de cálculos destas demonstrações são os mesmos 

quando comparados com a demonstração anual e atendem aos Pronunciamentos Técnicos do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis – CPC, exceto sobre temas que tenham pronunciamentos específicos, e 

as Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, dentro de nosso 

contexto operacional observando a adequação às Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo 

International Accouting Standards Board – IASB, implantados no Brasil e basearam-se nos fatos 

econômicos, identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração 

da Empresa. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico e apresentadas em milhares 

de reais (exceto quando mencionado de outra forma).  
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NOTA 3 – MOEDA FUNCIONAL 

Estas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de setembro de 2019 estão apresentadas em Reais, 

que é a moeda funcional da Companhia. 

NOTA 4 – USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS 

A preparação das demonstrações contábeis intermediárias, de acordo com os pronunciamentos do CPC, 

exige que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 

contábeis e valores reportados aos ativos, passivos, receitas e despesas. Os valores definitivos das 

transações envolvendo estas estimativas somente serão conhecidos por ocasião da sua liquidação. 

NOTA 5 – DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

 

IFRS 16 / CPC 06 (R2)  

Operações de Arrendamento Mercantil (vigente a partir de 1 de janeiro de 2019): substitui os requisitos 

contábeis de arrendamento mercantil existentes e representa uma alteração significativa na 

contabilização e divulgação de arrendamentos que, anteriormente, eram classificados como 

arrendamentos operacionais com mais ativos e passivos a serem reportados no Balanço Patrimonial e 

um reconhecimento diferente dos custos de arrendamento. 

A DATAPREV está em processo de análise dos contratos vigentes de arrendamento operacional para 

elaborar os procedimentos dos registros destes contratos como direito de uso e relevância dos valores 

envolvidos em consequência ao atendimento da norma.   

 

ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro 

O IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no IAS 12 quando há 

incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Não foram identificados impactos materiais na 

adoção do IFRIC 23. 

 

Reconhecimento de Receitas e Despesas 

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência e são reportadas nas 

demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. As receitas são aumentos nos benefícios 

econômicos durante o período contábil, originado no curso das atividades usuais da entidade, na forma 

de fluxos de entrada ou aumentos nos ativos ou redução nos passivos que resultam em aumento no 

patrimônio líquido, e que não sejam provenientes de aportes dos participantes do patrimônio. 

Esse conceito geral é aplicado para as principais receitas geradas pelas atividades da DATAPREV, a saber: 
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1) Receita de Prestação de Serviços – As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando o 

seu valor, os seus custos associados e o estágio de conclusão da transação puderem ser mensurados de 

forma confiável e quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação serão 

realizados, de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. 

Para o reconhecimento da receita a DATAPREV utiliza-se do conceito de um modelo de cinco etapas para 

determinar quando reconhecer a receita:  

i) identificação do contrato; 

ii) identificação das obrigações de desempenho;  

iii) determinação do preço da transação;  

iv) alocação do preço da transação; e  

v) aceite do cliente e reconhecimento da receita. 

As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando (ou à medida que) a entidade satisfaz a 

obrigação de desempenho ao transferir o bem ou serviço (ou seja, um ativo) prometido ao cliente. As 

receitas de prestação de serviços são provenientes dos segmentos de processamentos de dados, 

desenvolvimento de software e suporte técnico. Essas receitas são reconhecidas ao longo do tempo para 

clientes privados, utilizando método de produto de acordo com os dados processados, ou em momento 

específico (produtos mensais), em que a obrigação de desempenho ocorre mensalmente, conforme as 

características dos produtos e geralmente para clientes públicos. 

2) Receitas e despesas financeiras – As receitas e despesas financeiras de instrumentos financeiros 

decorrentes dos ativos e passivos que rendem e pagam juros, assim como os valores referentes à 

atualização a valor justo, são reconhecidas no resultado do período de acordo com o regime de 

competência, utilizando-se o método da taxa efetiva de juros, de acordo com o CPC 48 – Instrumentos 

Financeiros. 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa 

Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional, aplicações 

em fundo de curto prazo, aplicações em operações compromissadas, com alta liquidez e risco 

insignificante de mudança de valor, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias. 

b) Instrumentos Financeiros 

Os instrumentos financeiros são classificados em função do modelo de negócios e as características 

contratuais dos fluxos de caixas dos instrumentos de acordo com o CPC 48 – Instrumentos Financeiros. 

Os instrumentos financeiros são mensurados inicialmente ao valor justo acrescido do custo da transação, 

exceto nos casos em que os ativos e passivos financeiros são registrados ao valor justo por meio do 

resultado. 

Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados em uma das categorias:  
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i) instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado;  

ii) instrumento financeiro mensurado ao custo amortizado; ou  

iii) instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.  

Os principais instrumentos financeiros da DATAPREV são fundos extramercado que são investimentos de 

curto prazo, geralmente classificados como caixa e equivalentes de caixa, uma vez que podem ser 

resgatados para fins de fluxo de caixa.  

Após avaliação do CPC 48 – Instrumentos Financeiros e dos atuais ativos financeiros da DATAPREV, não 

houve impactos com a adoção da nova norma. A tabela abaixo apresenta as categorias de mensuração 

adotadas até 30.09.2019, para instrumentos financeiros de acordo com o CPC 38 (IAS 39) e as novas 

categorias a partir de 01.01.2018 conforme CPC 48 (IFRS 09): 

Ativo/Passivo Financeiro Nota 
Categoria de acordo com CPC 38 

(IAS 39) 

Categoria de acordo com CPC 

48 (IFRS 09) 

Valor 

Contábil    

CPC 38       

(IAS 39) 

Valor 

Contábil    

CPC 48       

(IFRS 09) 

Caixa e equivalentes de 

caixa 
06 Valor justo por meio do resultado 

Valor justo por meio do 

resultado 
739.731 739.731 

Contas a Receber de 

Clientes 
09/14 Custo amortizado Custo amortizado 612.461 612.461 

Fornecedores 17 Custo amortizado Custo amortizado   58.577   58.577 

Financiamentos 18 Valor justo por meio do resultado 
Valor justo por meio do 

resultado 
    8.871     8.871 

 

c) Custo Amortizado –  São ativos financeiros mantidos pela DATAPREV (i) com o objetivo de 

recebimento de seu fluxo de caixa contratual e não para venda com realização de lucros ou prejuízos e 

(ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, 

exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. 

d) Valor Justo por meio de outros resultados abrangentes – São ativos financeiros mantidos pela 

DATAPREV (i) tanto para o recebimento de seu fluxo de caixa contratual quanto para a venda com 

realização de lucros ou prejuízos e (ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas especificadas, a 

fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do 

principal em aberto.  

e) Valor Justo por meio do resultado – São classificados nessa categoria os ativos financeiros que não 

sejam mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 

f) Determinação do valor justo – Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou 

seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do 

mercado na data da mensuração. 
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O valor justo de instrumentos financeiros negociados em mercados ativos na data-base do balanço é 

baseado no preço de mercado cotado ou na cotação do preço de balcão (preço de venda para posições 

compradas ou preço de compra para posições vendidas), sem nenhuma dedução de custo de transação. 

Nas situações em que não existe um preço de mercado para um determinado instrumento financeiro, o 

seu valor justo é estimado com base em métodos de avaliação comumente utilizados nos mercados 

financeiros, adequados às características específicas do instrumento e que capturam os diversos riscos 

aos quais está exposto. Métodos de valoração incluem: o método do fluxo de caixa descontado, 

comparação a instrumentos financeiros semelhantes para os quais existe um mercado com preços 

observáveis, modelo de precificação de opções, modelos de crédito e outros modelos de valoração 

conhecidos. 

Os modelos internos de precificação podem envolver algum nível de estimativa e julgamento da 

Administração cuja intensidade dependerá, entre outros fatores, da complexidade do instrumento 

financeiro. 

g) Passivos financeiros – Um instrumento é classificado como passivo financeiro quando existe uma 

obrigação contratual de que sua liquidação seja efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro 

ativo financeiro, independentemente de sua forma legal.  Passivos financeiros incluem dívidas emitidas 

de curto e de longo prazo que são inicialmente mensurados ao valor justo, que é o valor recebido líquido 

dos custos incorridos na transação e, subsequentemente, ao custo amortizado.  

 

Baixa de Ativos Financeiros e de Passivos Financeiros 

Ativos financeiros – Um ativo financeiro é baixado quando: (i) os direitos contratuais relativos aos 

respectivos fluxos de caixa expirarem; (ii) a maioria dos riscos e benefícios associados ao ativo for 

transferida para terceiros; ou (iii) quando o controle sobre o ativo é transferido, mesmo tendo retido 

parte dos riscos e benefícios associados à sua detenção. 

Os direitos e obrigações retidos na transferência são reconhecidos separadamente como ativos e como 

passivos, quando apropriado. Se o controle sobre o ativo é retido, continua-se a reconhecê-lo na 

extensão do seu envolvimento contínuo, que é determinado pela extensão em que ele permanece 

exposto a mudanças no valor do ativo transferido. 

Passivos financeiros – Um passivo financeiro é baixado quando a respectiva obrigação é eliminada, 

cancelada ou prescrita. Se um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo credor em 

termos substancialmente diferentes, ou os termos do passivo existente são substancialmente 

modificados, tal modificação é tratada como uma baixa do passivo original e o reconhecimento de um 

novo passivo, e a diferença entre os respectivos valores contábeis é reconhecida no resultado. 

As demais práticas contábeis e métodos de cálculo utilizados na preparação dessas demonstrações 

financeiras intermediárias são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras no 

exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 
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NOTA 6 – CAIXA E BANCOS  

Referem-se a saldo bancário em conta corrente, assim discriminados: 

 

 

SETEMBRO 

 2019 

DEZEMBRO            

2018 

DISPONÍVEL         739.731  598.519 

Caixa e Bancos                  230  35 

Aplicações Financeiras           738.753  596.714 

Títulos em Trânsito                      4  871 

Bloqueios Judiciais                  744  899 

 

NOTA 7 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Em conformidade com a legislação vigente, as aplicações das disponibilidades resultantes das receitas 

próprias da DATAPREV estão sendo efetuadas no Banco do Brasil S.A. (BB - Extra Mercado) e na Caixa 

Econômica Federal (Caixa FI - Extra Mercado).  

 

Descrição  
SETEMBRO 

2019 
 

DEZEMBRO 

2018 

Aplicações Financeiras        738.753   596.714 

  738.753  596.714 

 

Detalhamento:  
 

Banco Saldo inicial Saldo Final** Juros IR IOF Rendimento (%)* 

CEF 22.324 103.874 1.697 147 - 5,31% 

BB 574.390 634.879 31.562 5.288 - 5,40% 
 

 

*Rendimento Bruto Acumulado até a data. 

**Os saldos refletem a movimentação do período (Aplicações e Resgates). 

NOTA 8 – BLOQUEIOS JUDICIAIS  

Referem-se aos registros dos bloqueios de numerários em conta corrente da DATAPREV, relativos aos 

processos de natureza trabalhista, ordenados pela justiça.  

Descrição  
SETEMBRO 

2019 
 

DEZEMBRO 

2018 

Bloqueios Judiciais  744  899 

  744  899 
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NOTA 9 – FATURAS A RECEBER 

Os saldos das contas a receber registrados no ativo circulante podem ser apresentados como segue: 

  

Descrição  
SETEMBRO    

 2019 
 

DEZEMBRO 

2018 

     

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS        109.415   80.749 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB          13.513   103 

Ministério da Economia – ME            1.034   486 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE          41.678   61.643 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN          10.366   3.440 

Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC  199  473 

Ministério do Planejamento e Gestão - MPOG 

Consignações*                                                                                                                                                                                      

Encargos sobre faturas em atraso                                                                

Outros 

 2.988 

        53.114  

        10.967  

          1.179  

 

 940 

49.201 

6.456 

306 

 

        244.453   203.798 
 
*As faturas a receber relativas às consignações referem-se a serviços prestados pela DATAPREV a instituições financeiras que tem por objetivo 

a operacionalização de empréstimos consignados. 

 

9.1) Idade do saldo de contas a receber  

Resumo do Contas a Receber em 30/09/2019: 

 

Cliente 
 Vencido há 

mais de 365 

dias 

 

Vencido de 

91 a 365 

dias 

 
Vencido até 

90 dias 

 

A vencer  
Total em 

30/09/2019 

           

INSS  10.388  9.506  17  99.893  119.803 

SRFB  12.668  -  -  13.513  26.181 

Min. Economia  2.408  -  536  497  3.441 

MTE  34.342  3.329  12.215  22.393  72.279 

PGFN  2.700  -  7.047  3.319  13.066 

PREVIC  -  -  -  199  199 

MPOG  229  1.190  842  727  2.988 

Consignações  -  -  2  53.112  53.114 

Encargos  286.956  3.847  322  -  291.125 

Outros  -  622  191  366  1.179 

Outras Contas a 

Receber INSS 

 29.086  -  -  -  29.086 

  378.777  18.494  21.172  194.018  612.461 
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9.2) Principais contratos  

As contratações da Administração Pública fundamentam-se nos requisitos preconizados nas Leis 

8.666/1993 e 10.520/2002, esta última regulamentada pelo Decreto 5.450/2005. No tocante aos nossos 

contratos, em grande maioria, tem vigências anuais com possibilidades de prorrogações por iguais e 

sucessivos períodos, limitados a 60 meses, por definição dos nossos clientes. Não é vedado o 

estabelecimento de prazos superiores a 12 meses, mas há limitação até 60 meses, a conveniência e 

oportunidade da Administração Pública. 

1. Contrato de Prestação de Serviços Estratégicos, Comuns e Exclusivos de Solução de Tecnologia 

(TI) sob o nº 49/2018, assinado em 18 de agosto de 2018 com o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, com vigência até 16 de outubro de 2019.  

2. Contrato de Serviços Especializados de Tecnologia da Informação (TI) sob nº 002/2018, 

assinado em 23 de janeiro de 2018 com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, com 

vigência até 22 de janeiro de 2020. 

3. Contrato de Serviços Especializados de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) sob o nº 006/2018, assinado em 15 de março de 2018 com o Ministério do Trabalho – 

MTB, com vigência até 14 de março de 2020. 

4. Contrato de Prestação Contínua e Ininterrupta dos Serviços de Produção de Sistemas, 

Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas e Diagnósticos e Proposição de Soluções nº 

09/2016, assinado em 01 de outubro de 2016 com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

– PGFN, prorrogado através do 2º Termo Aditivo, com vigência até 30 de setembro de 2019. 

5. Contrato de Prestação de Serviços de Tecnologia e Informações nº 018/2018, assinado em 24 

de dezembro de 2018 com a Secretaria de Previdência - SPREV, com vigência até 23 de 

dezembro de 2019. 

6. Contrato de Prestação de Serviços de Sustentação de Sistemas Corporativos sob o nº 06/2018 

com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, assinado em 11 

de junho de 2018, com vigência até 10 de dezembro de 2019. 

7. Contrato de Prestação de Serviços de Internalização e Hospedagem do Sistema de 

Complementação de Aposentadorias e Pensões – SICAP, firmado em 28 de junho de 2013 com 

o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, com vigência até 01 de 

outubro de 2019. 

9.3) Encargos sobre faturas recebidas com atraso 

A DATAPREV registra na rubrica contas a receber os encargos incidentes sobre faturas vencidas e sobre 

faturas recebidas com atraso. Estes registros são efetuados por força contratual aderente ao artigo 177 

da Lei nº 6.404/76 e com base no Acórdão nº 44/2003 proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas 

da União em sessão realizada no dia 06 de fevereiro de 2003. 

A DATAPREV tem como prática discutir em nível administrativo com seus clientes a cobrança das faturas 

em atraso e seus respectivos encargos. Em caso de insucesso, a Consultoria Jurídica da DATAPREV 

providencia o encaminhamento à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) 

para recebimento dos seus créditos junto aos seus devedores. 
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Em 30 de setembro de 2019 o valor dos encargos sobre faturas recebidas com atraso montava em R$ 

291.125, sendo R$ 10.967 no circulante e R$ 280.158 no não circulante. Em dezembro de 2018 os 

encargos sobre faturas recebidas com atraso somavam R$ 277.230 como segue: 

 

Descrição  
SETEMBRO    

2019 
 

DEZEMBRO 

2018 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  203.905  196.986 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB  12.358  12.144 

Ministério da Economia – ME  2.221  2.129 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE   68.592  62.314 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN  2.946  2.629 

Superintendência Nacional Prev. Complementar – PREVIC 

Ministério do Planejamento e Gestão – MPOG 

Presidência da República – PR 

Outros 

 622 

466 

15 

- 

 628 

383 

15 

2 

  291.125  277.230 
 

 

 

9.4) Provisão para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa – (PECLD) 

Os encargos sobre as faturas recebidas com atraso que a DATAPREV registra na rubrica contas a receber 

e os encargos incidentes sobre faturas vencidas e sobre faturas recebidas com atraso são efetuados por 

força contratual aderente ao artigo 177 da Lei nº 6.404/76 e também com base no Acórdão nº 44/2003 

proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União em sessão realizada no dia 06 de fevereiro de 

2003.  

Por estarem previstos nos contratos de prestação de serviços estes encargos são calculados de acordo 

com os índices pactuados para os casos de pagamentos com atraso de faturas vencidas. Para cobrança 

destes encargos a área financeira da DATAPREV envia, regularmente, carta de cobrança a todos clientes 

em situação irregular. Considerando a necessidade de encontrar uma solução para o montante de 

créditos acumulados (principal e encargos), em decorrência de dificuldades orçamentárias e financeiras 

de alguns clientes, a DATAPREV tem envidado esforços para negociação com seus clientes em nível 

administrativo e, nos casos de insucesso, junto à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Pública Federal – CCAF, o que leva a Administração adotar como prática a não constituição da Provisão 

para Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa – PECLD destes clientes e principalmente 

junto ao INSS, uma vez que esse cliente reconhece as dívidas com a DATAPREV em suas Demonstrações 

Contábeis em montante compatível com os créditos registrados pela empresa.  
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NOTA 10 – IMPOSTOS A RECUPERAR 

Essa conta registra os valores recolhidos ou antecipados a qualquer título, passíveis de ressarcimento ou 

compensação futura. O imposto de renda (IR) e a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) 

antecipados correspondem principalmente aos valores recolhidos quando das apurações tributárias 

mensais, em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 9.430/96, das antecipações de aplicações financeiras 

e das retenções na fonte referente a serviços prestados a Órgãos Públicos. Os saldos de impostos a 

recuperar podem ser apresentados como segue:  

Descrição 
 SETEMBRO 

2019 

 

 

DEZEMBRO 

2018 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IR                                                          -   14.749 

Contribuição Social - CSLL             114   432 

ISS              106   108 

PASEP a recuperar            2.057   2.096 

COFINS a recuperar            9.679   9.853 

Outros             595   769 

        12.554   28.007 

O imposto de renda (IR), a contribuição social (CSLL), a contribuição para o financiamento da seguridade 

social (COFINS) e formação do patrimônio do servidor público (PASEP) são relativos ao período findo em 

30 de setembro de 2019 e ao exercício findo de 2018. A empresa tem expectativa de realização desses 

créditos no decorrer do exercício de 2019. 

NOTA 11 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS – ATIVOS  

A contabilização do imposto de renda (IR) e da contribuição social (CSLL) diferidos ativos foi efetuada 

considerando as consequências fiscais atuais e futuras, incluindo o reconhecimento de ativo fiscal 

diferido, decorrentes de diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis no futuro e os efeitos financeiros 

destes ativos ocorrerão no momento da realização.  

Em 30 de setembro de 2019, a Empresa possuía créditos tributários de imposto de renda (IR) e 

contribuição social (CSLL) diferidos, considerando as alíquotas vigentes, como segue: 

Base de cálculo do imposto de renda (IR) diferido:  
SETEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018 

Déficit técnico contratado          26.241   36.549 

Provisão para passivo atuarial            2.788   2.788 

Provisão para contingências (trabalhistas, fiscais e cíveis)        166.124   164.671 

Provisão para honorários de êxito            1.747   1.747 

Provisão para perdas (ativo circulante)  191  191 

Provisão para despesas estimadas  7.922  - 

Base de cálculo        205.013   205.946 

Total do imposto de renda diferido          51.235   51.462 
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Base de cálculo da contribuição social (CSLL) diferida:  
SETEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018 

Déficit técnico contratado          26.241   36.549 

Provisão para passivo atuarial            2.788   2.788 

Provisão para contingências (trabalhistas, fiscais e cíveis)        166.124   164.671 

Provisão para honorários de êxito            1.747   1.747 

Provisão para perdas (ativo circulante)               191   191 

Provisão para despesas estimadas  7.922  - 

Base de cálculo  205.013   205.946 

Total da contribuição social diferida          18.451   18.535 

NOTA 12 – ADOÇÃO DO DIFERIMENTO DE RECEITAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A 

ÓRGÃOS PÚBLICOS E IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS – PASSIVOS 

A DATAPREV no ano de 2015 adotou procedimento para diferimento dos tributos referentes aos serviços 

prestados, computando-os no mês de recebimento das faturas emitidas a órgãos públicos de acordo 

com o art. 37 § 2º da Instrução Normativa 1.700/2017, e para COFINS, PASEP e CPRB conforme Lei Federal 

nº 9.718 de 27 de novembro de 1998, Instruções Normativas 247/2002 e 1.436/2013. 

Por se tratar de exclusão temporária da base de cálculo desses tributos e considerando que os efeitos 

financeiros desses passivos ocorrerão no momento dos recebimentos das faturas referentes a serviços 

prestados a órgãos públicos e o procedimento de lançamento das faturas geradas, objeto do diferimento, 

a DATAPREV constituiu provisão para impostos e contribuições diferidos, registrados no passivo não 

circulante, conforme abaixo:  

Descrição  
SETEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018  

Imposto de renda diferido   21.448  16.594 

Contribuição social diferida   7.728  5.982 

COFINS não cumulativa diferida   12.211  10.646 

PASEP não cumulativo diferido   2.737  2.397 

Contribuição previdenciária sobre receita bruta diferida  7.815  6.419 

  51.939  42.038 

NOTA 13 – DEPÓSITOS JUDICIAIS 

 

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com natureza das correspondentes causas: 

 

Ativo não circulante  
SETEMBRO 

2019 
 

DEZEMBRO 

2018 

Trabalhistas          9.681   9.556 

Fiscais          6.053   5.915 

Total        15.734   15.472 
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Os depósitos judiciais de causas trabalhistas são registrados conforme determinação da Consultoria 

Jurídica - CJUR em processos judiciais, que podem ser revertidos em favor do reclamante ou devolvidos 

para a DATAPREV no caso de improvimento do pedido do reclamante. Em relação aos depósitos judiciais 

de natureza fiscal os valores podem ser revertidos para a DATAPREV em caso de sucesso da defesa 

apresentada. 

NOTA 14 – VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE 

Em 2018 foram transferidos para o ativo não circulante os valores a receber de faturas e encargos sobre 

faturas em atraso vencidos há mais de 365 dias. A DATAPREV tem como prática discutir em nível 

administrativo com seus clientes a cobrança das faturas em atraso e seus respectivos encargos. Nos casos 

desfavoráveis, a DATAPREV providencia o encaminhamento à Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal (CCAF). 

 

Descrição  
SETEMBRO 

2019 
 

DEZEMBRO 

2018 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS  10.388  10.176 

Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB  12.668  12.730 

Ministério da Economia – ME  2.408  2.408 

Ministério do Trabalho e Emprego – MTE  30.600  31.036 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN  2.700  2.700 

Encargos sobre Fatura em Atraso  280.158  270.773 

Devedores Diversos Não Circulante  29.086  28.394 

Total  368.008  358.218 

NOTA 15 – IMOBILIZADO 

O valor dos ativos imobilizados está composto da seguinte forma: 

Descrição  
Taxa anual de 

Depreciação 
 

SETEMBO 

 2019 
 

DEZEMBRO 

2018 

Terrenos  -  30  72 

Edifícios  4%  58.669  58.669 

Instalações  10%  286.048  286.058 

Benfeitorias em propriedades de terceiros  20%  15.506   15.367 

Benfeitorias em propriedades de acionistas  4%  54.060  54.060 

Obras em andamento  -  4.396  2.450 

Móveis e equipamentos diversos  10%  16.386  16.355 

Equip. de microfilmagem  10%  5  5 

Equip. tecnologia, informação e comunicação  20%  443.904  445.715 

Imobilização em andamento  -  1.057  2.529 
       

Total do custo corrigido    880.060  881.280 

Depreciações acumuladas    (576.135)  (529.568) 

Total do imobilizado líquido    303.925  351.712 
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As aquisições montaram em R$ 4.065 no período findo em 30 de setembro de 2019 e R$ 56.601 no 

exercício de 2018, conforme demonstrado no quadro a seguir: 

 

Resumo das Aquisições do Imobilizado 
 SETEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018 

Modernização tecnológica  1.575  52.089 

Reforma de instalações   2.096  3.804 

Aquisição de móveis e equipamentos diversos   395  708 

  4.065  56.601 

 

Segue a movimentação do imobilizado líquido no período: 

Descrição 
 Saldo inicial 

em 12/2018 

 
Aquisições  Depreciação  

Baixas e 

Transfe-

rências 

 

Saldo final 

em 

09/2019 

Terrenos  72      (42)  30 

Edifícios  32.540    (1.537)    31.003 

Instalações  157.174  12  (17.312)    139.873 

Benf. em propr. de terceiros  52  138  (27)    163 

Benf. em propr. de acionistas  45.862    (1.622)    44.240 

Obras em andamento  2.450  1.945      4.396 

Móveis e equipamentos diversos  5.791  395  (1.007)  (91)  5.088 

Equip. téc. info. e comunicação  105.242  1.575  (29.794)  1.052  78.075 

Imobilização em andamento  2.529      (1.187)  1.057 

Total do Imobilizado  351.712  4.065  (51.299)  (268)  303.925 

 

O total de depreciações do imobilizado R$ 51.299 mil e amortizações do intangível (Nota 16) R$ 27.539 

mil somam R$ 78.837 mil em 30 de setembro de 2019. 

Em julho foi registrada a baixa do empreendimento 22 de Março, terreno em SP, após a emissão do 

termo de quitação pela Dataprev.  

NOTA 16 – INTANGÍVEL 

O intangível está composto da seguinte forma: 

 

Descrição  

Taxa anual 

 de 

Amortização 

 
SETEMBRO 

2019 
 

DEZEMBRO

2018 

Software  20%  447.739  433.435 

Total do custo     447.739  433.435 

Amortizações acumuladas    (322.049)  (294.562) 

Total do intangível líquido     125.690  138.873 
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Os ativos intangíveis com vida útil definida representada por direitos de utilização de software são 

amortizados a taxa de 20% ao ano com base na vida útil estimada ou prazos de licenças. 

Os investimentos realizados no intangível no período findo em 30 de setembro de 2019 montaram em 

R$ 14.355 e R$ 125.676 no exercício de 2018.  

Segue movimentação do intangível realizada no 3º trimestre de 2019: 

 

Descrição 
 Saldo inicial 

em 12/2018 

 
Aquisições  Amortização  

Baixas e 

Transfe-

rências 

 
Saldo final 

em 09/2019 

           

Software  138.873  14.355  (27.539)  -  125.690 

           

Total do Intangível  138.873  14.355  (27.539)  -  125.690 

 

NOTA 17 – FORNECEDORES 

A empresa não apresenta registros de títulos protestados, nem reclamações de fornecedores por falta de 

pagamentos. Os saldos desta rubrica são conciliados com o setor de Contas a Pagar. 

NOTA 18 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

No exercício de 2016 a DATAPREV firmou contrato de crédito FINAME (Financiamento de máquinas e 

equipamentos do BNDES), cujo investimento possibilitou adquirir 225 servidores de arquitetura X86. O 

financiamento foi adquirido à taxa pré-fixada de 9,5% ao ano, pagamento de juros trimestrais, com 

carência de 24 meses em relação ao principal. Em 30 de setembro de 2019 o valor líquido da dívida é de 

R$ 8.871 mil.  

 

Descrição 
 SETEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018 

2019  1.663            6.653 

2020  6.653  6.653 

2021  555   555 

  8.871  13.861 
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NOTA 19 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 

A provisão para contingências trabalhistas foi constituída, em valor considerado suficiente para cobrir as 

perdas estimadas, de acordo com as informações prestadas pela CJUR, quanto à probabilidade de êxito 

nas diversas demandas judiciais. Os montantes provisionados para contingências trabalhistas, onde há 

obrigação presente que provavelmente requer uma saída de recursos, estão classificadas no passivo 

circulante e não circulante, conforme a previsão de ocorrência de saída de recursos no exercício seguinte 

a 31 de dezembro de 2019 ou após o final do exercício seguinte ao encerramento do balanço patrimonial. 

Os valores provisionados para contingências trabalhistas estão apresentados como seguem:  

 

Descrição 
 SETEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018 

Passivo Circulante         159.459   158.143 

        159.459   158.143 

 

COMPOSIÇÃO SALDO SETEMBRO 2019 

 

Provisões Litígios Trabalhistas - Circulante  

 Saldo 

anterior   
 (Reversões/Pagamentos)  

 Transferências 

Não Circulante  

 Provisões 

Correntes  
 Saldo Atual  

158.143      (19.728) - 21.044 159.459 

 

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível pela 

sua Consultoria Jurídica e nenhuma provisão foi constituída para tais processos. Os valores de estimativas 

atribuídos àqueles processos trabalhistas em 30 de setembro de 2019 perfazem o total de R$ 156.826. 

NOTA 20 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS FISCAIS E CÍVEIS 

A DATAPREV atualizou, em 30 de setembro de 2019, o valor provisionado para contingências fiscais e 

cíveis, passando este para R$ 6.665 (2018 = R$ 6.528), julgado suficiente para cobrir prováveis perdas 

decorrentes de autos de infração e litígios cíveis, que estão sendo discutidos em esferas administrativas 

e judiciais, junto a diversos órgãos, consubstanciada na opinião da CJUR. Os montantes provisionados 

para contingências fiscais e cíveis, onde há obrigação presente que provavelmente requer saída de 

recursos, estão classificadas no passivo circulante e não circulante, conforme a previsão de ocorrência de 

saída de recursos no exercício seguinte a 31 de dezembro de 2019 ou após o final do exercício seguinte 

ao encerramento do balanço patrimonial e estão apresentados como segue: 
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Descrição 
 SETEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018 

Contingências Fiscais         3.909   3.750 

Contingências Cíveis         2.755   2.778 

              6.665   6.528 

A DATAPREV é parte em outros processos cujos riscos foram classificados como de perda possível, 

baseada na opinião de sua Consultoria Jurídica, nenhuma provisão foi constituída para tais processos. Os 

valores de estimativas atribuídos àqueles processos cíveis em 30 de setembro de 2019 perfazem o total 

de R$ 29.602. 

NOTA 21 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O Patrimônio Líquido está composto da seguinte forma: 

 

21.1) Capital Social 

O capital social, subscrito e integralizado até 30 de setembro de 2019, é de R$ 950.000 (2018 = R$ 

850.000), sendo 51% pertencentes à União Federal e 49% ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

Em 10 de abril de 2019, o Conselho de Administração aprovou na 3ª Assembleia Geral Ordinária da 

DATAPREV o aumento do Capital Social de R$ 850.000 para R$ 950.000 mediante a incorporação da 

importância de R$ 100.000 (cem milhões de reais), do saldo da Reserva de Retenção de Lucros.  

 

21.2) Saldos do Patrimônio Líquido 

Os saldos do Patrimônio Líquido podem ser apresentados como se segue: 

Patrimônio Líquido 
 SETEMBRO 

2019 

 DEZEMBRO 

2018 

Capital Social  950.000  850.000 

Reservas de Lucros  289.737  389.737 

Resultado do Exercício  137.259  - 

  1.376.996  1.239.737 
 

NOTA 22 – Receita de Prestação de Serviços 

 

Descrição 
 SETEMBRO 

2019   

SETEMBRO 

2018 

Receita de Processamento de Dados         397.836   381.097 

Receita de Desenvolvimento de Sistemas             6.551   4.577 

Receita de Suporte Técnico                745   187 

Total         405.132   385.861 
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NOTA 23 – Resultado do Exercício 

O resultado da DATAPREV é o conjunto da movimentação econômica das operações realizadas através 

da prestação de serviços com a execução das operações lastreadas em contratos. 

No terceiro trimestre de 2019 a DATAPREV apurou lucro líquido de R$ 35.685, no mesmo período do ano 

de 2018 o lucro líquido apurado foi de R$ 35.775, conforme segue: 

 

Descrição 
SETEMBRO 

2019   

SETEMBRO 

2018 

Receita Operacional Bruta 405.132  385.861 

Receita Operacional Líquida 330.811  313.801 

    Custos dos Serviços Prestados (243.121)  (212.213) 

Lucro Bruto 87.690  101.588 

    Despesas Operacionais (61.107)  (58.925) 

    Outras Receitas (Despesas) Operacionais 8.112  (1.012) 

Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro  34.695  41.651 

     Resultado Financeiro 18.052  13.307 

Lucro Operacional 52.747  54.958 

     Outros Resultados (23)  (12) 

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social  52.724  54.946 

    Contribuição Social Corrente e Diferida (4.738)  (5.168) 

Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda 47.986  49.778 

    Imposto de Renda Corrente e Diferido (12.301)  (14.003) 

Lucro Líquido do Exercício 35.685  35.775 
 

 

23.1) Lucro Líquido  

O lucro líquido do terceiro trimestre de 2019 foi de R$ 35.685, mantendo-se estável em relação ao 

registrado no exercício de 2018 (R$ 35.775). Para este resultado contribuiu o aumento do faturamento 

em 4,99%, seguido de aumento dos custos dos serviços prestados em 14,70%, causado principalmente 

pelo reconhecimento de gastos com circuito de transmissão de dados em consequência da mudança de 

fornecedor que ainda está em fase de regularização de seu faturamento. O grupo Outras Receitas 

Operacionais expressa aumento relevante pelo reconhecimento do ganho de capital na venda do terreno 

de SP, em Outras Despesas Operacionais houve queda no registro de litígios trabalhistas na ordem de 

39,37% no trimestre. Destacamos ainda o aumento do Resultado Financeiro em 35,67% e contribuem 

também para este resultado positivo, ações de viés tributário transferindo faturamento de serviços em 

Unidades da Federação com alíquota de ISS mais vantajosa e a inscrição da empresa no programa 

Empresa Cidadã que representou ganho tributário também na esfera federal. 
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NOTA 24 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

A divulgação de transações com partes relacionadas, objetiva fornecer subsídios de informações sobre 

as transações ocorridas entre as partes. 

 

24.1) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)  

Cerca de 40% das operações da DATAPREV referem-se às transações com o acionista Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS. Durante o 3º trimestre de 2019 e 2018, as transações com o referido acionista 

resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado: 

Descrição 
 SETEMBRO 

2019 

 SETEMBRO 

2018 

Receitas por prestação de serviços  154.331  147.456 

Contas a receber por prestação de serviços        119.803   157.754 

Encargos s/faturas em atraso  203.905  194.293 

Ressarcimento gastos DELEPREV – INSS  11.705  11.265 

Ressarcimento gastos gerenciadores de fila Q-Matic  17.381  16.732 

Contas a receber por convênio  162  162 

 

24.2) União 

Durante o 3º trimestre de 2019 e 2018, as transações com os demais clientes* vinculados à União 

resultaram nos seguintes saldos patrimoniais e de resultado: 

Descrição 
 SETEMBRO 

2019 

 SETEMBRO 

2018 

Receitas por prestação de serviços  90.781  90.490 

Contas a receber por prestação de serviços        118.153   198.903 

Encargos s/faturas em atraso  87.220  77.751 

 

*Demais Clientes: Secretaria da Receita Federal do Brasil, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho e Emprego, 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Superintendência Nacional Previdência Complementar, Ministério do Planejamento 

e Gestão e Presidência da República. 

 

24.3) Parte Relacionada – Imóveis INSS e SPU (Secretaria do Patrimônio da União) 

 

UF  Período do Contrato  Parte Relacionada 

AC  Permissão  INSS 

AL  Alugado  INSS 

AM  Comodato  INSS 

AP  Permissão  INSS 

DF  Permissão  SPU 

RO  Permissão  INSS 

TO  Comodato  INSS 
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24.4) Resultado  

O resultado está afetado positivamente pelos contratos não onerosos de comodatos e permissão 

celebrados com partes relacionadas. A companhia não mensurou os possíveis impactos no resultado 

caso os imóveis em comodato e permissão fossem ocupados de forma onerosa. 

 

24.5) Remuneração aos Dirigentes e Empregados  

A maior e a menor remuneração pagas aos dirigentes e empregados, bem como o salário médio no mês 

de setembro de 2019 e dezembro de 2018, consoante o que determina a letra “e” do art. 1º da Resolução 

nº 3, de 31 de dezembro de 2010, editada pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e 

de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, foram: 

  Dirigentes   Empregados 

  SET 2019  DEZ 2018   SET 2019  DEZ 2018 

          

Maior - R$  36.394,56  36.025,16   34.403,84  33.049,94 

Menor - R$  21.134,62  34.266,12   3.291,28  3.069,80 

Salário médio - R$  31.700,06  35.145,64   6.754,39  6.443,81 

 

Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos empregados, foram consideradas as 

remunerações, nelas computadas as vantagens e benefícios efetivamente percebidos, procedimento 

idêntico ao adotado em 2018. Para apuração dos valores da maior e menor remuneração dos diretores 

foi considerada a opção de cada dirigente, prevista na Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social - MTPS n° 245, de 21 de dezembro de 2015. 

No terceiro trimestre de 2019, as remunerações totais dos membros do conselho de administração, fiscal, 

comitê de auditoria estatutário e da diretoria executiva totalizaram R$ 506 mil (R$ 416 mil terceiro 

trimestre de 2018).  

 

NOTA 25 – PRESSUPOSTO DE CONTINUIDADE  

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com base na Continuidade Operacional (norma 

internacional IAS1 e NBC TA 570) validando a capacidade da DATAPREV em continuar em operação, 

levando em consideração toda a informação disponível sobre o futuro.  

Confirmamos que não temos conhecimento de incertezas significativas relacionados com eventos ou 

condições que possam gerar dúvidas sobre a capacidade de a Empresa continuar em operação. 
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