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Valores em R$ mil

Patrocinador 
Agilent e Dako

Patrocinador 
Keysight

Plano Agilent 
Exercício 2017

A) Patrimônio Social - início do exercício 38.573                    45.517              84.090                   
1. Adições 17                            2.566                 2.583                      

(+)  Contribuições -                        115                  115                       
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 5                            2.392              2.397                   
(+)  Receita Administrativa 2                            40                    42                         
(+)  Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativo 10                          19                    29                         

2. Destinações (78)                           (2.402)               (2.480)                    
(-)  Benefícios -                        (2.205)             (2.205)                  
(-)  Despesas Administrativas (78)                        (197)                (275)                     

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) (61)                           164                    103                         
(+/-)  Provisões Matemáticas (13)                        226                  213                       
(+/-)  Fundos Previdenciais 18                          1                      19                         
(+/-)  Superávit (Déficit) Técnico do Exercício -                        73                    73                         
(+/-)  Fundo Administrativo (66)                        (136)                (202)                     

4. Operações Transitórias (38.512)                 (45.681)           (84.193)                
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4) -                           -                     -                          
C) Fundos não Previdenciais -                           -                     -                          

(+/-)  Fundo Administrativo -                        -                   -                        

DESCRIÇÃO
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