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Relatório da Administração

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Capemisa Seguradora de Vida
e Previdência S/A, relativas ao semestre findo em 30 de junho de 2012, elaboradas na forma da
legislação societária e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e
pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), acompanhadas do Parecer Atuarial, do
Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Financeiras.

Responsabilidade Social:

A CAPEMISA tem como principio compartilhar a responsabilidade de aperfeiçoamento da nossa
sociedade. Isto significa ajudar a desenvolver trabalhos que incluem as famílias, que vivem abaixo
da linha de pobreza, no processo produtivo do país.

Baseado neste principio foi repassado para a Capemisa – Instituto de Ação Social até junho de
2012 o montante de R$ 17 milhões, os quais foram distribuídos ao Lar Fabiano de Cristo e outros
conveniados, para manter a assistência a cerca de 63 mil pessoas – especialmente crianças e idosos –
em programas contínuos de: Alimentação; Atendimento Médico e Odontológico; Apoio
Educacional; Cursos Profissionalizantes; Auxílio Psicológico, e; Ações de Cidadania.

A Companhia também saber da importância de apoiar as atividades esportivas e culturais, por isso,
ao longo do tempo vem apoiando diversos atletas, eventos esportivos e espetáculos teatrais.

Ambiente Econômico e Mercado Segurador

O primeiro semestre 2012 foi marcado pelas incertezas no cenário internacional, em especial na
economia da zona do euro, que resultou numa contração acentuada do Produto Interno Bruto (PIB)
da região. O crescimento da Alemanha e a estagnação da França no segundo trimestre do ano -
ambos, com desempenho melhor que o esperado - conseguiu evitar uma queda ainda mais acentuada
do PIB do bloco europeu. A projeção mais recente do Fundo Monetário Internacional (FMI), já
revisada para baixo, é de crescimento de 3,5% da economia mundial neste ano e 3,9% no ano que
vem. O aprofundamento da crise europeia, a desaceleração na China e os temores quanto à
sustentabilidade da recuperação da economia dos Estados Unidos da América (EUA) afetam
negativamente a confiança dos investidores.

http://www.lfc.org.br/


A crise internacional combinada à relativa estabilidade econômica do país tem levado os
investidores a considerar o Brasil como um mercado de oportunidades. Porém, de acordo com o
cenário de referência, a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2012 se
posiciona em 2,5%, 1,0 p.p. menor do que o valor projetado no Relatório de Inflação de março de
2012 do Banco Central. A mudança na projeção de crescimento reflete, em parte, o fato de a
recuperação estar se materializando de forma bastante gradual.

No mercado segurador, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), houve
crescimento de 23,85% em prêmios retidos de seguros no período de janeiro a maio de 2012 em
comparação ao mesmo período do ano anterior.

A Empresa

A Capemisa Vida e Previdência está focada em oferecer soluções modernas e diferenciadas de
seguros. No primeiro semestre, dos R$ 1.747 Milhões de Ativo Total da Companhia, destacamos
que só em ativos financeiros ultrapassamos a R$ 1.303 milhões, o que representa 75% do Ativo
total, o faturamento da Seguradora foi de R$ 210 milhões 17,9 % sobre o período anterior. O
volume de reservas técnicas alcançou o patamar de R$ 867 milhões e o lucro líquido foi de R$ 36
milhões, 58,1 % superior ao 1º semestre de 2011.

Renda Fixa -
DPVAT; 6,2%

Títulos Privados ;
57,3%

Títulos Públicos;
9,2%

Ações - Valor de
Mercado; 1,6%

Assistência
Financeira; 25,7%



Declaração de capacidade financeira:

Em atendimento à Circular SUSEP 430/2012, a Seguradora declara deter, na categoria “mantidos até
o vencimento”, títulos e valores mobiliários, considerando ter capacidade financeira para tal, de
forma que manifesta a intenção de observar os prazos de resgate originais dos mesmos.

Estratégia

Neste contexto a Capemisa reitera as suas estratégias: a) manter os esforços concentrados na
modernização dos processos operacionais e de gestão; b) atenção da Companhia na subscrição, na
gestão dos riscos e nas oportunidades; c) fortalecimento do relacionamento com os corretores; d)
permanente busca de inovações tecnológicas. A Companhia dará continuidade à busca de
crescimento com lucratividade mantendo subscrições conservadoras alinhadas a produtos rentáveis,
gestão dos processos administrativos e qualificação dos processos de atendimento a corretores e
clientes.

Agradecimentos:

Agradecemos aos nossos acionistas, corretores, parceiros, clientes e segurados a confiança em nós
depositada. Aos nossos profissionais, o reconhecimento pela dedicação e qualidade dos trabalhos
realizados.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2012.



Ativo Nota 2012 2011

Circulante 1.126.770 1.018.699
Disponível 5.345 5.309

Caixa e Bancos 3.059 2.960
Equivalente de Caixa 2.286 2.349

Aplicações 5 787.272 785.923
Créditos das Operações com Seguros e Resseguros 3.032 2.148

Prêmios a Receber 3.032 2.148
Créditos das Operações com Previdência Complementar 50.309 24.448

Valores a Receber 50.309 24.448
Outros Créditos Operacionais 30.606 13.811
Títulos e Créditos a Receber 7 249.549 187.049

Títulos e Créditos a Receber 53.216 37.545
Créditos Tributários e Previdenciários 9 23.144 25.205
Assistência Financeira à Participantes 170.711 123.716
Outros Créditos 2.478 583

Outros Valores e Bens 30 11
Outros Valores 30 11

Despesas Antecipadas 218 -

Custo de Aquisição Diferidos 409 -

Seguros 409 -

Ativo Não Circulante 619.974 640.223

Realizável a Longo Prazo 533.034 554.640

Aplicações 5 180.609 130.437
Títulos e Créditos a Receber 7 351.516 423.375

Títulos e Créditos a Receber 122.705 157.749
Créditos Tributários e Previdenciários 9 13.714 13.714
Depósitos Judiciais e Fiscais 50.754 42.644
Assistência Financeira à Participantes 164.343 209.268

Empréstimos e Depósitos Compulsórios 534 534
Empréstimos e Depósitos Compulsórios 534 534

Despesas Antecipadas - 294

Custo de Aquisição Diferidos 375 -

Previdência 375 -
Investimentos 11 51.181 46.073

Participações Societárias 40.648 32.689
Imóveis Destinados a Renda - 2.850
Outros Investimentos 10.533 10.534

Imobilizado 26.550 31.574
Imóveis 18.043 18.199
Bens Móveis 5.094 6.292
Outras Imobilizações 3.413 7.083

Intangível 11.2 9.209 7.936
Outros Intangíveis 9.209 7.936

Total do Ativo 1.746.744 1.658.922

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Balanços Patrimoniais

Em 30 de Junho de 2012 e 31 de Dezembro de 2011

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Passivo Nota 2012 2011

Circulante 222.305 163.336

Contas a Pagar 54.239 41.471
Obrigações a Pagar 37.245 27.331
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 2.029 2.003
Encargos Trabalhistas 6.284 4.922
Empréstimos e Financiamentos 361 30
Impostos e Contribuições 8.226 7.045
Outras Contas a Pagar 94 140

Débitos de Operações com Seguros e Resseguros 721 454

Operações com Resseguradoras 126 112
Corretores de Seguros e Resseguros 338 13
Outros Débitos Operacionais 257 329

Débitos de Operações com Previdência Complementar 669 332
Débitos de Resseguros 19 15
Operações de Repasses 215 292
Outros Débitos Operacionais 435 25

Depósitos de Terceiros 29.364 18.194
Provisões Técnicas – Seguros 18 91.992 76.956

Pessoas 88.670 73.515
Vida com Cobertura de Sobrevivência 3.322 3.441

Provisões Técnicas – Previdência Complementar 18 45.321 25.929
Planos Bloqueados 15.017 11.144
Planos Não Bloqueados 30.272 13.322

PGBL 32 1.463

Passivo Não Circulante 790.443 781.026
Contas a Pagar 12.348 11.184

Tributos Diferidos 12.348 10.359
Empréstimos e Financiamentos - 825

Provisões Técnicas – Previdência Complementar 18 729.805 729.893
Planos Bloqueados 688.577 683.757
Planos Não Bloqueados 40.118 46.136

PGBL 1.110 -
Outros Débitos 15 38.976 30.636

Provisões Judiciais 38.976 30.636
Débitos Diversos 9.314 9.313

Patrimônio Líquido 20 733.996 714.560
Capital Social 638.363 638.363

Reservas de Lucros 85.098 85.098
Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários (24.273) (8.901)

Lucros Acumulados 34.808 -

Total do Passivo 1.746.744 1.658.922

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Balanços Patrimoniais

(Em milhares de reais)

Em 30 de Junho de 2012 e 31 de Dezembro de 2011



Notas 2012 2011

Prêmios Emitidos 70.947 68.067

Contribuições para Cobertura de Riscos 138.187 108.331

Variações das Provisões Técnicas de Prêmios 598 7.590

Prêmios Ganhos 209.732 183.988

Sinistros Ocorridos 23 (44.689) (80.506)

Custos de Aquisição (4.332) (4.804)

Outras Receitas e Despesas Operacionais 23 4.418 (1.458)

Resultado com Operações de Resseguro 39 (99)

Receita Com Resseguro 233 -

Despesa com Resseguro (194) (99)

Rendas de Contribuições e Prêmios 455 1.432

Constituição da Provisão de Benefícios a Conceder (959) (1.581)

Receitas de Contribuições e Prêmios de VGBL (504) (149)

Rendas com Taxas de Gestão e Outras Taxas 11 57

Variação de Outras Provisões Técnica 23 (69.837) (37.639)

Custos de Aquisição (1.724) (3.041)

Outras Receitas e Despesas Operacionais 23 2.967 (7)

Despesas Administrativas 23 (77.929) (71.069)

Despesas com Tributos (8.218) (4.657)

Resultado Financeiro 23 32.860 12.204

Resultado Patrimonial 23 215 6.993

Resultado Operacional 43.008 (187)

Ganhos ou Perdas com Ativos não Correntes 10.599 40.499

Resultado antes dos Impostos e Participações 53.607 40.312

Imposto de Renda 10 (10.335) (10.601)

Contribuição Social 10 (6.222) (6.503)

Participações sobre o Lucro (1.053) (437)

Lucro Líquido 35.997 22.771

Quantidade de Ações 638.363 638.363

Lucro Líquido por Ação 0,05639 0,03567

Demonstrações dos Resultados

Em 30 de Junho de 2012 e 2011

(Em milhares de reais)

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Saldos em 31 de Dezembro de 2010 638.363 53.909 - - 692.272

Títulos e Valores Mobiliários - - (3.578) - (3.578)

Resultado Líquido do Período - - - 22.771 22.771

Saldos em 30 de Junho de 2011 638.363 53.909 (3.578) 22.771 711.465

Saldos em 31 de Dezembro de 2011 638.363 85.098 (8.901) - 714.560

Títulos e Valores Mobiliários - - (15.372) - (15.372)

Resultado Líquido do Período - - - 35.997 35.997

Dividendos Antecipados - - - (1.189) (1.189)

Saldos em 30 de Junho de 2012 638.363 85.098 (24.273) 34.808 733.996

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(Em milhares de reais)

Capital

Social

Reservas de

Lucros

Ajuste de

T.V.M

Lucros

Acumulados Total

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 30 de junho 2012 e 2011



2012 2011

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do período 35.997 22.771

Ajustes para:

Depreciação e amortizações 2.299 2.164

Perda por redução do valor recuperável dos ativos 22.723 12.652

Reversão de perdas por redução do valor recuperável dos ativos (27.040) -

Mudança no valor justo de propriedades para investimento (7.959) (117)

Variação nas contas patrimoniais:

Ativos financeiros (66.893) (48.338)

Créditos das operações de seguros, incluindo ativos oriundos de contratos de seguro (26.745) (2.432)

Ativos de resseguro - -

Créditos fiscais e Previdenciários 2.061 (16.012)

Ativo fiscal diferido - -

Despesas antecipadas 76 171

Outros ativos 2.127 (196.539)

Depósitos judiciais e fiscais (8.110) (4.110)

Fornecedores e outras contas a pagar 11.276 6.864

Empréstimos e financiamentos (494) (494)

Impostos e contribuições 22.783 37.141

Débitos de operações com seguros e resseguros 267 (180)

Débitos das operações com previdência complementar 338 70

Depósitos de terceiros 11.170 (807)

Provisões técnicas - Seguros e resseguros 15.036 6.525

Provisões técnicas - Previdência complementar 19.304 20.072

Outros passivos (45) -

Provisões judiciais 8.340 3.131

Caixa Gerado(Consumido) pelas Operações 16.510 (157.468)

Imposto sobre o lucro pagos (19.587) (18.258)

Caixa Líquido Gerado(Consumido) nas Atividades Operacionais (3.077) (175.726)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de imobilizado 1.452 (14.434)

Aquisição de investimentos - (11.880)

Alienação de investimentos 2.850 209.499

Caixa Líquido Gerado(Consumido) nas Atividades de Investimento 4.302 183.185

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (1.189) (9.000)

Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de Financiamento (1.189) (9.000)

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa 36 (1.541)

Caixa e equivalente de caixa no início do período 5.309 5.207

Caixa e equivalente de caixa no final do período 5.345 3.666

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 30 de Junho 2012 e 2011

(Em milhares de reais)



Notas 2012 2011

Lucro líquido 35.997 22.771

Ativos financeiros disponíveis para venda: 5 (24.273) (3.578)

Total do resultado abrangente 11.724 19.193

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Em 30 de Junho 2012 e 2011

(Em milhares de reais)



CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Demonstrações Financeiras

Em 30 de Junho de 2012 e 31 de Dezembro de 2011 e para os
Semestres Findos em 30 de Junho de 2012 e de 2011

(Em milhares de reais)

1 - Contexto Operacional

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A tem por objeto operar Planos
de Previdência Complementar e Seguros de Vida em todo território nacional, podendo, ainda,
participar de outras sociedades. Tem como principais acionistas o Instituto Social Capemisa
com 99,4925% e Associação Clube Salutar 0,5075%.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração da Companhia e estão
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conjugadas
com as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC.

As Demonstrações Financeiras Intermediárias estão sendo apresentadas de acordo com o
pronunciamento CPC 21, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis(CPC), e o IAS
34 – Interim Financial Reporting, emitido pelo International Accouting Standards Board –
IASB – respectivamente.

Essas demonstrações financeiras incorporam as alterações introduzidas pela circular SUSEP nº
430, de 05 de março de 2012, que instituiu o novo plano de contas e modelo de publicação das
demonstrações financeiras das Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, de Capitalização e
Entidades Abertas de Previdência Complementar. As Demonstrações Financeiras de 31/12/2011
foram reclassificadas para atender a circular SUSEP nº 430/2012.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas usando a mesma base de apresentação,
mensuração, moeda funcional, métodos de cálculos e práticas contábeis das demonstrações
financeiras anuais, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e portanto, devem
ser lidas em conjunto com aquelas demonstrações financeiras.

A circular SUSEP nº 430/2012, dispensou as entidades supervisionadas da elaboração das
demonstrações financeiras consolidadas intermediárias.
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CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

2.1 - Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos
seguintes itens reconhecidos no balanço patrimonial pelo valor justo:

• Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;
• Os ativos financeiros disponíveis para a venda

2.2 - Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são mensuradas usando a moeda do ambiente econômico, no
qual a Companhia atua. As demonstrações estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda
funcional e de apresentação da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A.

2.3 - Conclusão das demonstrações financeiras

Estas demonstrações financeiras, foram autorizadas para emissão pelo Conselho de
Administração em 28 de agosto de 2012.

3 - Principais Diretrizes Contábeis

Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar
determinados ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia
incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado,
provisões necessárias para os passivos contingentes, determinações de provisões para imposto
de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às
estimativas.
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CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes:

3.1 - Reconhecimento dos efeitos inflacionários

Durante o período, as provisões técnicas foram atualizadas com base no IPC-M da Fundação
Getúlio Vargas.

3.2 - Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:

 Os prêmios de seguros são contabilizados a partir da data de início de vigência do risco das
apólices/faturas. Os prêmios de seguros relativos a riscos vigentes, cujas apólices/faturas
ainda não foram emitidas, são calculados atuarialmente;

 As contribuições para planos de previdência são reconhecidas como Rendas de
Contribuições Retidas quando ocorre o efetivo recebimento. Os direitos dos participantes
são refletidos mediante a constituição de provisões técnicas em contrapartida do resultado
do período;

 As provisões técnicas, calculadas conforme critérios descritos na nota explicativa 3.12;

 Os efeitos calculados a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos e passivos;

 Os efeitos dos juros dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicáveis;

3.3 - Crédito das operações com seguros, resseguros e previdência

Decorrem diretamente das operações da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
sujeitos a provisão para perdas, quando aplicável. Os direitos realizáveis após 12 meses são
classificados no ativo não circulante.
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CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3.4 - Ativo e passivo circulante e a longo prazo

Os ativos são demonstrados pelos valores de realização, e quando necessário, deduzidos de
provisão para perdas, a qual no caso de ativos provenientes de instituições em regime especial,
sua contabilização é registrada desde a data do seu vencimento. Os passivos são
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicáveis, os
rendimentos e encargos correspondentes

3.5 - Assistência financeira a participantes

Os rendimentos pré-fixados de competência de exercícios futuros, demonstrados em conjunto
com o valor principal das operações de crédito e apresentados como redução dos ativos
correspondentes.

3.6 - Redução ao valor recuperável (Impairment)

• Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado
anualmente, para apurar perda no seu valor recuperável.

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de
perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser
estimados de uma maneira confiável, tais como: desvalorização significativa e prolongada de
instrumentos financeiros reconhecida publicamente pelo mercado, descontinuidade da
operação da atividade em que a Capemisa investiu, tendências históricas da probabilidade de
inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para
refletir o julgamento da administração quanto às premissas se as condições econômicas e de
crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as
sugeridas pelas tendências históricas.
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CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

• Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revistos no mínimo anualmente para
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. No caso de ágio e ativos intangíveis
com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam
disponíveis para uso, o valor recuperável é estimado no mínimo anualmente. A redução do
valor recuperável de ativos (Impairment) é determinada quando o valor contábil residual
exceder o valor de recuperação, que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o
seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em
decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa.

A Administração efetuou a análise de seus ativos conforme CPC 01, aprovado pela Circular
SUSEP nº 430/12, e constatou que não há indicadores de desvalorização, bem como que eles
são realizáveis em prazos satisfatórios.

3.7 - Impostos diferidos

Os impostos diferidos são constituídos mediante a aplicação das alíquotas do imposto de renda
e contribuição social, vigentes na data de encerramento do balanço sobre as diferenças
temporárias, prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, ajustados pelo valor da
provisão para não realização, quando aplicável.

3.8 - Investimentos em controladas

As participações acionárias em controladas estão avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial. Os resultados de equivalência patrimonial são apresentados nas demonstrações do
resultado sob a rubrica “Resultado Patrimonial”.

Os outros investimentos permanentes estão contabilizados pelo método de custo, deduzidos de
provisão para desvalorização.
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CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3.9 - Imobilizado

O imobilizado está contabilizado ao custo e a depreciação é calculada pelo método linear, com
base na vida útil estimada dos bens, sendo: equipamentos, móveis, máquinas e utensílios –
10% a.a.; veículos – 20% a.a..

Os ganhos e as perdas nas alienações são determinados pela comparação do valor de vendas
com o valor contábil líquido e são reconhecidos em “Ganhos e Perdas com Ativos não
Correntes”, na demonstração do resultado.

3.10 -Intangível

O intangível está contabilizado ao custo e é constituído, basicamente, de gastos com aquisição
e desenvolvimento de softwares para uso interno. As amortizações são calculadas pelo método
linear, considerando o prazo de vida útil de 5 anos, à taxa de 20% a.a.

3.11 -Depósito de terceiros

Os depósitos de terceiros referem-se, principalmente, a prêmios, títulos e contribuições pagos
pelos segurados e participantes, cujas apólices e certificados ainda não foram emitidos, e a
depósitos bancários referentes a recebimentos de prêmios e contribuições que ainda não foram
identificados.

3.12 -Provisões técnicas

As provisões técnicas de seguros de pessoas e previdência complementar aberta são
constituídas conforme a metodologia de cálculo descrita em nota técnica atuarial do plano
aprovado ou elaborada especificamente para a provisão, conforme art. 2º e normas anexas à
Resolução CNSP nº 162, de 26 de dezembro de 2006, alterada pelas Resoluções CNSP nº 181,
de 17 de dezembro de 2007, nº 195, de 16 de dezembro de 2008, e nº 204, de 28 de maio de
2009, de acordo com as características dos respectivos planos.

As provisões cujos vencimentos ultrapassem o prazo de 12 (doze) meses subsequentes às
respectivas datas base, foram classificadas no passivo não circulante.
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3.12.1 - Provisões matemáticas de benefícios a conceder e de benefícios concedidos

As provisões matemáticas de benefícios a conceder, relativas aos planos de previdência
complementar aberta nas modalidades de contribuição variável ou benefício definido,
representam o montante das contribuições efetuadas pelos participantes, líquidas de
carregamento, acrescidas dos rendimentos financeiros gerados pela aplicação dos recursos
em fundos de investimento especialmente constituídos ou acrescidas da remuneração
garantida prevista na nota técnica atuarial do plano, respectivamente, Benefício Definido.

As provisões matemáticas de benefícios a conceder, relacionadas aos planos de previdência
complementar aberta na modalidade de benefício definido, em regime financeiro de
capitalização, representam a diferença entre o valor presente dos benefícios futuros e o
valor presente das contribuições futuras, correspondentes às obrigações assumidas sob a
forma de planos de renda, de pensão e pecúlio, respeitando as tábuas biométricas, taxas de
juros e as características do benefício.

As provisões matemáticas de benefícios concedidos representam o valor presente dos
benefícios futuros correspondentes às obrigações assumidas sob a forma de renda,
respeitando as tábuas biométricas, taxas de juros e as características do benefício.

3.12.2 - Provisão de sinistros a liquidar e de benefícios a regularizar

As provisões de sinistros a liquidar e de benefícios a regularizar, contabilizadas no passivo
circulante, correspondem ao valor total dos sinistros, pecúlios e rendas vencidos e ainda
não pagos, atualizados monetariamente, líquidos de cosseguros cedidos, brutos de
resseguros a recuperar e cosseguros aceitos, com base nos avisos de sinistros e eventos
cadastrados até a data do balanço. Conforme Resolução CNSP nº162, a baixa das reservas
técnicas ocorre pelo efetivo recebimento da indenização pelo segurado ou beneficiário. No
caso da provisão de sinistros a liquidar, é contabilizado adicionalmente um ajuste na
mesma, adotando-se um percentual sobre o montante referente aos sinistros
administrativos, a fim de refletir os ajustes de estimativas e as recusas de sinistros.
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3.12.3 - Provisão de sinistros / eventos ocorridos mas não avisados

A provisão de sinistros/eventos ocorridos mas não avisados (IBNR) é constituída para a
cobertura dos sinistros/eventos ocorridos e ainda não avisados até a data-base das
demonstrações financeiras, sendo que:

 Ramos de seguros de pessoas, a provisão de IBNR é constituída com base na
estimativa final de sinistros já ocorridos mas ainda não avisados, adicionada das
despesas de regulação. Esta provisão é calculada com base em métodos estatístico–
atuariais, conhecidos como triângulos de run-off, que consideram o desenvolvimento
trimestral dos sinistros incorridos para estabelecer uma projeção de sinistros futuros
por período de ocorrência/aviso. Tal desenvolvimento é feito por montante envolvido
de sinistros, observando o período dos últimos 36 meses.

 Contratos de benefícios de risco de previdência complementar, a provisão de IBNR é
constituída com base na estimativa final de benefícios já ocorridos mas ainda não
avisados, adicionada das despesas de regulação. Esta provisão é calculada com base em
métodos estatístico–atuariais, conhecidos como triângulos de run-off, que consideram o
desenvolvimento trimestral dos benefícios incorridos para estabelecer uma projeção de
benefícios futuros por período de ocorrência/aviso. Tal desenvolvimento é feito por
montante envolvido de benefícios, observando o período dos últimos 36 meses.

Exceto para os planos de Pecúlio Coletivo e de Renda por Invalidez , que como não se
tem experiência interna significativa, a provisão de eventos ocorridos mas não avisados
é calculada a partir da aplicação dos percentuais estabelecidos pela Circular SUSEP nº
288, de 1º de abril de 2005, sobre o somatório das contribuições e sobre o somatório
dos benefícios pagos nos últimos 12 meses, seguindo os demais critérios definidos na
referida Circular

3.12.4 - Provisão de prêmios não ganhos

A provisão de prêmios não ganhos é constituída pela parcela dos prêmios retidos, pelo
método pro rata die, correspondente aos períodos de risco não decorridos dos contratos,
contemplando uma estimativa para os riscos vigentes e não emitidos com base no histórico
de atraso na emissão de prêmios.
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3.12.5 - Provisão de riscos não expirados

A provisão de riscos não expirados é constituída pela parcela das contribuições emitidas
dos riscos de previdência complementar aberta e, líquidos de carregamento, pelo método
pro rata die, correspondente aos períodos de risco não decorridos dos contratos,
contemplando uma estimativa para os riscos vigentes e não emitidos com base no histórico
de atraso na emissão das contribuições

3.12.6 - Provisão de insuficiência de contribuição e POF

Para os Planos de Pecúlio, estruturados nos Regimes Financeiros de Capitalização e
Repartição Simples, a experiência da mortalidade dos participantes ativos mostrou-se
inferior à mortalidade das tábuas biométricas adotadas para esses planos, constatando-se
um superávit técnico e, portanto atendem ao perfil da massa de participantes ativos, não
havendo razão para constituição da Provisão de Insuficiência de Contribuições.

Para os Benefícios a Conceder do Plano de Renda Mensal por Sobrevivência e do Plano
Bloqueado de Pensões foi constatada a necessidade da constituição da Provisão de
Insuficiência de Contribuições e para tanto, adotaram-se as tábuas biométricas AT-2000 M
para os participantes do sexo masculino e AT-2000 F para os participantes do sexo
feminino. Para os participantes inativos, esta provisão já vem sendo constituída, prevendo-
se um aumento futuro na expectativa de sobrevivência dos beneficiários (improvement), e
para isto, estão sendo adotadas as tábuas AT-2000 M para os beneficiários do sexo
masculino e AT-2000 F para os beneficiários do sexo feminino.

A Provisão de Oscilação Financeira (POF) está sendo constituída de forma facultativa, com
recursos próprios da Seguradora, para os Planos Bloqueados de Pecúlio e de Pensão.

3.12.7 - Provisão de oscilação de riscos

A provisão de oscilação de riscos é constituída para cobrir eventuais desvios nos
compromissos esperados nos planos de previdência complementar aberta e é determinada
com base na experiência de morte e invalidez, e observação estatística da respectiva
sinistralidade e seus desvios, apurando o número de segurados expostos ao risco na data
base do cálculo, os valores de indenização média e o número de sinistros ocorridos nos
últimos 36 (trinta e seis) meses.
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3.12.8 - Teste de adequação de passivos (Liability Adequacy Test – LAT)

O CPC 11 estabelece que as entidades que emitam contratos classificados como contratos
de seguros analisem a adequação dos passivos registrados em cada data de divulgação
através de um teste de adequação.

Em 04 de julho de 2012, a SUSEP emitiu a Circular SUSEP nº 446, que suspendeu os
efeitos na apuração das demonstrações financeiras intermediárias referentes ao exercício de
2012, da circular SUSEP nº 410, de 22 de dezembro de 2010. A Circular SUSEP nº 410,
instituiu o “Teste de Adequação de Passivos” para fins de elaboração das demonstrações
financeiras das entidades supervisionadas pela SUSEP e definiu regras e procedimentos
para sua realização.

Em 31 de dezembro de 2011, o teste de adequação do passivo considerou todos os fluxos
de caixa futuros das obrigações relativas aos contratos de seguros vigentes e as premissas
atuariais e financeiras correntes até o final de vigência destas obrigações.

Para estimativa de mortalidade foi utilizada a tábua construída com base na experiência
própria da Capemisa aplicado o método de Makeham e o fluxo de caixa foi descontado a
valor presente pela taxa de juros livre de risco desenvolvida com base na carteira de
investimentos da Capemisa aplicado o modelo de Svensson.

Quando aplicável, os ajustes são feitos na respectiva Provisão.

Em 31 de dezembro de 2011 o teste de adequação dos passivos realizado, não indicou a
necessidade de ajuste nas Provisões Técnicas.

3.13 - Ativos e passivos contingentes e obrigações legais – fiscais e previdenciárias

 Ativos contingentes: reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis
são apenas divulgados em nota explicativa;
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 Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como
prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os
passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota
explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são
provisionados nem divulgados;

 Obrigações legais – fiscais e previdenciárias: decorrem de processos judiciais
relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou
constitucionalidade, que independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso,
têm seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras.

3.14 - Provisões para ações judiciais

As provisões para as contestações de natureza cível, não relacionadas às indenizações
contratuais de sinistros, quanto as de natureza trabalhista são contabilizadas com base nas
opiniões do Departamento Jurídico interno, dos consultores legais independentes e da
Administração sobre o provável resultado dos processos judiciais e com base em
percentuais específicos, obtidos a partir da análise do histórico de pagamentos efetuados
para os casos encerrados, calculados levando-se em consideração a natureza dos processos
judiciais, a respectiva probabilidade de perda do processo, o desembolso financeiro
esperado e o grupamento de ramo de seguro envolvido, quando aplicável. Esses fatores
foram calculados a partir da análise da relação dos valores despendidos com os processos
encerrados por êxito, acordo judicial ou condenação judicial e as suas correspondentes
estimativas históricas de exposição ao risco.

As provisões para ações judiciais estão contabilizadas nas rubricas Provisões Judiciais, no
passivo não circulante, e consideram os valores atuais das mencionadas ações judiciais. Os
correspondentes depósitos judiciais estão contabilizados na rubrica Depósitos Judiciais, no
ativo não circulante, e são atualizados monetariamente pelo IPC M, conforme legislação
vigente;
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As provisões para as ações judiciais relacionadas a tributos, contribuições e outras
obrigações de natureza fiscal, objeto de contestação judicial, são reavaliadas
periodicamente e atualizadas mensalmente pela SELIC, conforme legislação vigente, e são
contabilizadas com base nas opiniões do Departamento Jurídico interno, dos consultores
legais independentes e da Administração sobre o provável resultado dos processos judiciais.
As provisões são constituídas quando a Administração avalia que uma saída de recursos é
provável de ocorrer até o encerramento dos processos judiciais e seu valor possa ser
razoavelmente estimado. Os correspondentes depósitos judiciais estão contabilizados na
rubrica Depósitos Judiciais e Fiscais, no ativo não circulante, e são atualizados
monetariamente pela SELIC, conforme legislação vigente.

3.15 - Operações com o seguro DPVAT

As operações com o seguro DPVAT, incluindo as respectivas provisões técnicas, são
contabilizadas com base nas informações recebidas da Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S.A..

4 - Instrumentos Financeiros

4.1 - Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para o disponível,
incluindo aplicações financeiras, prêmios a receber e contas a pagar.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento,
em sua maioria, em prazos inferiores há seis meses. Considerando o prazo e as características
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-
se dos valores justos.

4.2 - Disponível, aplicações financeiras, contas a receber, outros ativos circulantes e contas a
Pagar

Os valores são contabilizados aproximadamente dos valores de realização.
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4.3 - Política de gestão de riscos financeiros

A Companhia possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a
transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa Política,
a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a
fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. A política de
gerenciamento de risco da Companhia foi estabelecida pela administração. Nos termos dessa
política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a
estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

A administração examina e revisa informações relacionadas com o gerenciamento de risco,
incluindo políticas significativas, procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de
risco.

4.4 - Risco de liquidez

A Companhia dispõe de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência do volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são estabelecidas premissas de
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela administração.

4.5 - Risco de mercado

 Risco com taxa de juros

O risco associado é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas por causa
de flutuações nas taxas de juros que diminuam as receitas financeiras relativas a aplicações
financeiras. A administração monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o
objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de novas operações para proteger-
se contra o risco de volatilidade dessas taxas.

4.6 - Gestão de risco de Seguros

O principal risco de uma seguradora nos contratos de seguros são os pagamentos de sinistros e
de benefícios para que eles correspondam às expectativas. Isso é influenciado pela frequência
dos sinistros, gravidade dos sinistros, benefícios efetivamente pagos e histórico de sinistros de
longo prazo. A Companhia se preocupa em assegurar reservas suficientes para cobrir esses
passivos.
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A exposição de risco acima é reduzida com a estratégia de subscrição, bem como o uso de
contratos de resseguro firmados junto ao ressegurador local IRB-Brasil Re S.A.

A Capemisa atua em todo o país comercializando produtos de seguros e previdência e possui
uma carteira diversificada em produtos individuais e empresarias, destaque para o mais novo
produto PME Capemisa, seguro de vida desenvolvido para diretores, sócios, funcionários,
estagiários e/ou terceirizados de pequenas e médias empresas. Desta forma, aumenta a opção
de produtos, diversificando a carteira e proporcionando maior penetração neste nicho de
mercado.

Na Capemisa, a gestão de riscos é uma questão estratégica no modelo de governança,
identificando e tratando adequadamente os riscos aos quais está exposta, sejam eles riscos
operacionais, legais, de mercado, crédito, subscrição e liquidez ou inerentes ao segmento de
negócio. A gestão está integrada ao Sistema de Controles Internos e traz melhorias
significativas ao ambiente de controles internos minimizando os riscos de perdas patrimoniais
e de imagem.

4.7 - Derivativos

Em 2012 e 2011, a Companhia não operou com instrumentos financeiros derivativos.

5 - Títulos de Renda Fixa e Variável

Os títulos e valores mobiliários estão classificados e ajustados conforme demonstrado no
quadro seguinte:

Em 30.06.2012:
Faixas de Vencimento Montante Ajuste

Parâmetros
UtilizadosCategoria

Tipo de
Título

sem
vencto

01 a 90
dias

91 a 180
dias

181 a 360
Dias

+360
dias Mercado Custo Ganhos Perdas T.V.M.

II - Venda Ações 20.791 - - - - 20.791 55.712 - 26.203 8.718 IBOVESPA
Fundos

DI 695.237 - - - - 695.237 695.237 - - - CETIP
Fundos

Recebíveis - - - - 28.676 28.676 28.676 - - - CETIP
Fundos

Previdenciários 4.305 - - - - 4.305 4.305 - - - CETIP

Debêntures - - - 12.814 12.814 12.814 - - - CETIP

RDB - 4.407 - - 20.307 - - - - - CETIP

CDB - 1.189 3.807 11.552 45.298 86.560 86.560 - - - CETIP

III - Vencimento LFT - - - 45.984 73.514 119.498 119.498 - - - SELIC

Montante 720.333 5.596 3.807 57.536 180.609 967.881 1.002.802 - 26.203 8.718
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Em 31.12.2011:

Faixas de Vencimento Montante Ajuste

Parâmetros
UtilizadosCategoria

Tipo de
Título

sem
vencto

01 a 90
dias

91 a 180
dias

181 a 360
Dias

+360
dias Mercado Custo Ganhos Perdas T.V.M.

I I- Venda Ações 36.123 - - - - 36.123 55.673 - 19.423 127 IBOVESPA
Fundos

DI 694.912 - - - - 694.912 694.912 - - - CETIP
Fundos

Recebíveis - 106 - - 42.547 42.653 42.653 - - - CETIP
Fundos

Previdenciários 4.641 - - - 4.641 4.641 - - - CETIP

Debêntures 15.731 - - 12.206 27.937 27.937 - - CETIP

RDB - - - 4.204 - 4.204 4.204 - - - CETIP

CDB - 6.823 18.607 4.776 13.621 43.827 43.827 - - - CETIP

III - Vencimento LFT - - - - 62.063 62.063 62.063 - - - SELIC

Montante 735.676 22.660 18.607 8.980 130.437 916.360 935.910 - 19.423 127

Em razão da instabilidade do mercado de ações e com o propósito de resguardar os ativos
aplicados em ações, a administração decidiu reclassificar esses ativos, em 2011, de “títulos
para negociação” para “títulos disponíveis para venda”, mudando assim a intenção de
negociação.

I - Títulos Para Negociação – São títulos e valores mobiliários adquiridos com a intenção de
serem frequentemente negociados.

II - Títulos Disponíveis Para Venda – São títulos e valores mobiliários que não se
enquadram como para negociação nem como mantidos até o vencimento.

III - Títulos Mantidos Até o Vencimento – São títulos e valores mobiliários, com a intenção
e capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. Os títulos
classificados para negociação foram registrados pelo custo de aquisição e ajustados ao valor
de mercado. Os títulos classificados como disponíveis para venda e os títulos mantidos até o
vencimento, foram registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos
até a data do balanço em contrapartida ao resultado do período.
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6 - Provisão para Riscos de Créditos e Prêmios a Receber

6.1 - Provisão para riscos

Em 2012 a Capemisa levantou os valores vencidos e foi registrado a título de perda de
assistência financeira, o montante de R$ 24.074, de acordo com a legislação vigente.

A Companhia adotou o método para Redução ao valor Recuperável conforme a circular nº
2.682/99 do BACEN e circular SUSEP nº 430/2012 .

6.2 - Prêmios a receber

A provisão de prêmios a receber foi constituída para os prêmios vencidos há mais de 60 dias.

7 - Títulos e Créditos a Receber

Composto basicamente por assistência financeira concedida à participantes, e parcelas
referente a venda do Condomínio do Shopping Paralela registradas no circulante e realizável a
longo prazo.

8 - Custo de Aquisição Diferido

Demonstração da movimentação dos custos de aquisição diferidos no semestre

Saldo em Saldo em
31/12/2011 Constituição Amortização 30/06/2012

Curto Prazo - 429 20 409
Longo Prazo - 376 - 376
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9 - Créditos Tributários

A Companhia registra seus créditos fiscais diferidos decorrentes das diferenças temporárias de
acordo com as disposições da Circular SUSEP nº 430/2012, tendo como base:

30.06.2012 31.12.2011

Circulante:
IRPJ Diferido 8.431 12.870
CSLL Diferida 5.151 7.815

Total 13.582 20.685

IRPJ a Compensar 3.975 867
CSLL a Compensar 2.305 401
Cofins/Pis a Compensar 3.135 3.135

Outros Créditos 78 78

Total do circulante 23.075 25.166

30.06.2012 31.12.2011
Não circulante:
IRPJ Diferido 8.698 8.698
CSLL Diferida 5.016 5.016

Total não circulante 13.714 13.714

10 - Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social correntes foram calculados mensalmente com base
no lucro tributável. O Imposto de Renda foi calculado a alíquota de 15% acrescida do adicional
de 10%. A Contribuição Social foi calculada a alíquota de 15%. O montante dos impostos
correntes registrados no resultado da Companhia é de R$ 16.556 (R$ 17.104 em 30.06.2011),
sendo o valor de R$ 10.335 (R$ 10.601 em 30.06.2011.) para o Imposto de Renda e o valor de
R$ 6.222 (R$ 6.503 em 30.06.2011) para o Imposto de Renda e o valor de R$ 6.222 (R$ 6.503
em 30.06.2011) para a Contribuição Social.
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30.06.2012 30.06.2011

IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro contábil 52.553 52.553 38.910 38.910
Juros sobre Capital Próprio - - - -
Lucro contábil após o JCP 52.553 52.553 38.910 38.910
Ajustes ao lucro contábil (24.095) (23.957) (2.467) (1.522)
Lucro Real 28.458 28.596 36.443 37.388
Alíquota nominal 25% 15% 25% 15%

7.115 4.289 9.111
5.608

Total de Tributos
Tributos diferidos Ativo (4.464) (2.678) 7.649 4.589
Tributos diferidos Passivo 1.244 746 9.139 5.483

Despesa Contabilizada 10.335 6.222 10.601 6.503

Alíquota efetiva 19,67% 11,84% 27,25% 16,71%

11 - Ativo Não Circulante

11.1 - Investimentos
Investimento Resultado Patrimonial

Investimentos
Quantidade

de ações
Quantidade

de cotas
% de

participação
Capital
Social

Patrimônio
líquido

Lucro do
período 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 30.06.2011

Capemisa Capitalização S.A. 12.000.000 11.880.000 99 12.000 12.349 205 12.226 12.022 204 -
Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT

359.462 - 2,18125 15.000 20.210 484 468 46 -

Retrofit Contruções e Reformas Ltda 27.040 19.394 - -
IRB Brasil- RE 370 898 805 93 -
Total de Investimentos 40.648 32.689 343 -

(a) Participações societárias

 Capemisa Capitalização S/A– Constituída em 19 de Abril de 2011, com capital social de
R$ 12.000, dividido em 12.000.000 ações ordinárias, sem valor nominal. A Companhia
possui o controle acionário com 99% das ações.

A SUSEP através da portaria nº 4.089, de 7 de julho de 2011, concedeu a Capemisa
Capitalização S/A a autorização para operar com planos de capitalização em todo o
território nacional.

 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT: A partir de janeiro de 2010
passamos a operar com o convênio DPVAT.
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 IRB – foram transferidas da CONAPP – Companhia Nacional de Seguros a título não
oneroso a titularidade de todas as ações junto ao IRB-BRASIL RE.

(b) Outros investimentos

 Retrofit Construções e Reformas Ltda., constituída em 12 de março de 2010, como
sociedade de propósito específico para a realização de obras de reformas e construção no
Edifício “Capemi”, sito a Rua São Clemente, 38 e dos imóveis da Rua São Clemente nº
30 e 32, em Botafogo, Rio de Janeiro. Em 18/05/2012, a Capemisa Seguradora de Vida e
Previdência realizou um aumento de capital no valor de R$ 7.646. O total do investimento
em 2012 monta em R$ 27.040, correspondente a 27.039.635 quotas nominais, no valor de
R$ 1,00(um real) cada. Em 01/11/2011, houve o aumento no capital social no valor de R$
19.374, totalizando em 19.393.505 quotas nominais no valor de R$ 1,00 (um real) cada.

 Em 29 de Abril de 2011 a Capemisa Seguradora de Vida e Previdência vendeu sua
participação de 84% do Condomínio Shopping Paralela em Salvador (BA), recebendo
40% à vista e o restante em 4 (quatro) parcelas anuais corrigidas pelo IPCA, tendo sido o
Shopping alienado fiduciariamente em garantia pelas parcelas pendentes.

(c) Imóveis destinados a renda / outros

É demonstrado pelos imóveis de renda, avaliados pelo custo de aquisição e deduzidos da
depreciação acumulada calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil
constante nos laudos de avaliação. Também estão representados por participação em outros
investimentos.

11. 2 - Intangível

Demonstrados pelas aquisições de softwares amortizados no prazo de cinco anos. Em 2012
houve um aumento de R$ 1.273 (R$3.156 em 2011) devido a implantação de novos sistemas
de BackOffice.

Ressaltamos que esta implantação gerou dificuldades na identificação dos recebimentos por
clientes e tipos de produtos, o que ocasionou inconsistências nas rubricas Constituições
riscos vigentes não recebidos, Garantia de averbação e Outros depósitos.

A Administração da Seguradora está procedendo a análise e identificação dos referidos
recebimentos o que causará reclassificações de valores entre as rubricas mencionadas.
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12 - Partes Relacionadas

A Companhia possui os seguintes valores com a controladora Capemisa – Instituto de Ação
Social:

Obrigações: Dividendos Propostos R$ 7.833 (R$ 12.974 em 2011), repasses para o seu
Programa Filantrópico R$ 5.735 (R$ 2.594 em 2011) e outras obrigações R$ 185 em 2011.

Direitos: Não houve em 2012 e 2011 Arrecadação bancária de Órgãos Consignantes.

13 - Aposentadorias e Pensões

A Capemisa é patrocinadora do plano de complementação de aposentadoria e pensões para
seus funcionários na modalidade de Benefícios Definidos. Os regimes financeiros adotados
para determinação do custeio de plano, são de capitalização para as aposentadorias e pensões
por morte e de repartição simples para os benefícios de auxílio-doença. A contribuição da
empresa foi na ordem de R$ 1.068 (R$ 10.144 em 2011). Os ativos do plano encontram-se
aplicados em renda fixa, renda variável e empréstimos aos participantes no montante de R$
120.098 (R$ 110.165 em 2011). A posição patrimonial do plano é de R$ 124.985 (R$ 118.789
em 2011), apresentando déficit, na ordem de R$ 53 (superávit R$ 1.225 em 2011). As
provisões matemáticas montaram em R$ 122.340 (R$ 116.091em 2011), contemplando as
reservas de Benefícios Concedidos no valor de R$ 54.564 (R$ 53.973 em 2011) e Benefícios
a Conceder no valor de R$ 67.776 (R$ 62.118 em 2011).

14 - Arrendamento Mercantil

A Companhia mantém os seguintes contratos de Leasing, cuja contabilização se deu no ativo
imobilizado devido ser Arrendamento Mercantil “Financeiro” e portanto as operações tratadas
como empréstimo. Os ativos referem-se a equipamentos de computação no valor de R$ 345
(R$ 917 em 2011) e a despesa com Arrendamento Mercantil totalizou R$ 200 (R$ 341 em
2011).

Saldo Devedor

Instituição Modalidade Total Prazo Total Parcelas em aberto 30.06.2012 31.12.2011

Safra Equipamento de
Informática

3.969 48 04 355 849
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15 - Contingências Passivas

Segundo os advogados da Companhia, as contingências passivas existentes estão compostas
da seguinte forma:

Em 30.06.2012:

Expectativas de Perdas

Processos

Prováveis Possíveis Remotas

Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado

Fiscais - - 22.213 22.213 9.456 9.456
Trabalhistas 1.613 1.048 1.653 - 296 -

Cíveis 9.629 6.259 6.378 - 7.166 -

Total 11.242 7.307 30.244 22.213 16.918 9.456

Em 31.12.2011:
Expectativas de Perdas

Processos

Prováveis Possíveis Remotas

Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado Estimado Contabilizado

Fiscais - - 19.045 19.045 7.770 7.770
Trabalhistas 594 594 1.357 - 3.132 -

Cíveis 3.226 3.226 1.877 - 7.196 -

Total 3.820 3.820 22.279 19.045 12.466 7.770

As naturezas dos processos assim estão resumidas:

Fiscais

O montante de R$ 22.213 (R$ 19.045 em 2011), classificado como perda possível é referente à
Liminar com Antecipação de Tutela em processo, o qual questiona a aplicação do artigo 3º, §
1º da Lei nº 9.718/98, que promoveu o indevido alargamento da base de cálculo da COFINS
sobre a totalidade da receita. Até que seja transitado em julgado esta demanda judicial,
contabilizamos a despesa mensal com as devidas atualizações que somado a estimativa remota
R$ 9.456, totalizou R$ 31.669 (R$26.815 em 2011) , com os referidos depósitos em juízo.
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Trabalhistas

Os montantes de R$ 1.613 (R$ 594 em 2011), classificado como perda provável e R$ 1.048
(R$ 1.357 em 2011), classificado como perda possível, referem-se a contingências em curso
em diversas Varas da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais, que retratam pleitos de horas
extraordinárias e equiparações salariais, que implicam em análise de caso a caso, não se
aplicando jurisprudência, mas sim em decorrência dos elementos constantes das reclamatórias.

Cíveis

Os montantes de R$ 9.629 (R$ 3.226 em 2011), classificado como perda provável e R$ 6.259
(R$ 1.877 em 2011), classificado como perda possível, versam sobre ações onde os autores
requerem a restituição de contribuições, indenização por dano moral, revisão contratual,
cancelamento de descontos, pagamento de seguro, pecúlio e pensão sem cobertura ou contrato.
Os processos com possibilidade de perda possível tratam-se de demandas onde a Capemisa foi
derrotada em 1ª instância, porém recorreu e aguarda julgamento do recurso. Os processos com
possibilidade de perda provável tratam-se de demandas onde a Capemisa foi derrotada em 1ª e
2ª instâncias e a possibilidade de reverter o quadro desfavorável é pequena.

16 - Depósitos de Terceiros

A Companhia possui o valor de R$ 29.364 (R$ 18.194 em 2011), referente a contribuições de
previdência, recebidas antecipadamente onde seus riscos se iniciam no mês subseqüente
(exercício seguinte), e ainda, créditos arrecadados na rede bancária e não identificados.

17 - Sinistros Judiciais - Prazo Médio Pendente de Pagamento

Os Sinistros Judiciais que estão pendentes de pagamento referem-se basicamente ao Convênio
DPVAT, e estão segregados por faixas de idade (aging list), conforme a seguir:

Faixa
(Anos)

PSL Judicial
(R$) Quantidade

0 - 1 14.945 2.629
1 - 2 10.847 2.025
2 - 3 6.092 999
3 - 4 3.418 558
4 - 5 823 148

Acima de 5 106 21

Total 36.231 6.380
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18 - Provisões Técnicas

18.1 - Movimentação das provisões técnicas

30.06.2012 31.12.2011

Saldo de Abertura 832.778 813.736
Constituição 62.669 65.800
Reversão (65.817) (120.633)
Juros e Atualização Monetária 37.489 73.875
Saldo Final 867.119 832.778

18.2 - Ativos oferecidos em cobertura – Previdência / Seguros

30.06.2012 31.12.2011

Aplicações Renda Fixa/Variável 967.881 916.361

Assistência Financeira a Participantes - 34.772

Imóveis 692 16.811

Total dos Ativos Oferecidos em Cobertura 968.573 967.944

19 - Principais Ramos de Atuação

A Companhia vem operando com os ramos de seguros cujos Prêmios Ganhos e os índices dos
seus principais carregamentos são discriminados a seguir:

Em 30.06.2012:

Prêmios Sinistros Comissões
Ramos Ganhos % %

29 Auxílio Funeral 751 10 22
77 Prestamista 51 (10) -
81 A.P- Individual 197 13 0
82 A. P - Coletivo 14.303 5 10
84 Doenças Graves 1.124 11 9
88 DPVAT 46.549 88 1
93 VG 7.371 64 26

Soma 70.346
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Em 30.06.2011:

Prêmios Sinistros Comissões
Ramos Ganhos % %

81 A.P- Individual 370 (5) 60
82 A. P - Coletivo 11.684 13 9
88 DPVAT 47.634 87 1
93 VG 8.450 46 27

Soma 68.138

20 - Patrimônio Líquido

20.1- Capital social

O Capital Social da Companhia é de R$ 638.363 (R$ 638.363 em 2011), totalmente
integralizado, dividido em 638.362.669 ações ordinárias e está assim composto: 635.122.669
para controladora Capemisa – Instituto de Ação Social, 3.240.000 para a acionista Associação
Clube Salutar. Informamos ainda, que existem além dos acionistas anteriormente
mencionados, mais sete acionistas, possuindo cada um, uma ação ordinária do capital social.

20.2 - Reserva de lucros

A reserva legal é constituída ao final do exercício social com a destinação de 5% do lucro
líquido do exercício. Será constituída pela Companhia até que o seu valor atinja 20% do
capital social em conformidade com o art. 193 da Lei 6.404/76.

A reserva estatutária é constituída ao final do exercício social por até 100% do lucro líquido
do exercício, após as deduções legais e a constituição de reserva legal, estando limitada ao
valor do capital social, sendo que em 30 de junho 2012, seguindo determinação dos seus
administradores e em conformidade com o artigo 195 da Lei nº6.404/76, a Companhia
reclassificou o montante de R$ 8.845 (R$ 19.697 em 2011) para a rubrica reserva para
contingências, para fazer face ao montante dos recebíveis aplicados em instituição financeira,
atualmente em regime de liquidação extrajudicial, e consequentemente demonstrando a
blindagem financeira para a compensação futura da perda do montante aplicado.
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20.3 - Dividendos

De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos
equivalentes a 30% do lucro líquido do exercício, ajustado conforme legislação societária e
estatuto social.

21 - Patrimônio Líquido Ajustado – PLA

30.06.2012 31.12.2011

Patrimônio Líquido 733.996 714.560
Participação em Sociedades Financeiras e não Financeiras Nacionais 40.648 32.689
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro 218 294
Ativos Intangíveis 9.209 7.936
Imóveis de renda urbanos que excedam 8% do total do ativo - -
Obras de Arte 6 6

Patrimônio Líquido Ajustado 683.915 673.656

Margem de Solvência (a) 24.321 23.971
Capital Base 15.000 15.000
Capital adicional de subscrição - CAS 10.491 10.255
Capital adicional de crédito - CAC 106.143 104.261
Capital adicional - CA 126.758 124.749
Capital mínimo requerido – CMR (b) 126.758 124.749
Patrimônio líquido ajustado 683.915 673.656
(-) Exigência de capital - EC maior entre a (a) ou (b) (126.758) (124.749)
Suficiência de capital - R$ 557.157 548.907

22 - Capital Mínimo Requerido

Informamos o capital mínimo requerido em 2012 é de R$ 126.758 (R$ 124.749 em 2011).

Conforme Resolução CNSP nº 228/2010, a partir de 1º de janeiro de 2011 foi estabelecido o
Capital Adicional baseado no Risco de Crédito. Desta forma, ao comparar com o fechamento de
balanço de Junho de 2012, verificamos um aumento ocasionado por esta nova variável,
resultando em um valor para o Capital Mínimo Requerido de R$ 126.758.



. 26 .

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

23 - Demonstração de Resultado

Detalhamos as rubricas das demonstrações de resultados julgadas relevantes.

30.06.2012 30.06.2011

Sinistros Retidos 129.446 118.019

Indenizações Avisadas 5.577 4.682

Despesas com Benefícios 83.444 70.431

IBNR 12.809 11.469

DPVAT 27.845 31.437

Recuperação de Sinistros (233) -

Serviços de Assistência 4 -

Despesas Administrativas 86.147 75.726

Pessoal e Encargos 31.131 32.695

Serviços de Terceiros 18.363 13.495

Localização e Funcionamento 11.297 11.345

Publicidade e Propaganda 5.596 4.121

Tributos 8.218 4.657

Legais Judiciais 4.031 1.913

Donativos e Contribuições 1.211 1.385

Serviços Acessórios / Seguros 2.295 2.800

DPVAT 2.048 2.658

Outras 1.957 657

Receitas Financeiras 81.852 90.026

Assistência Financeira a Participantes 28.290 40.368

Renda Fixa 42.891 43.122

Renda Variável 78 942

Atualização Monet. Depósitos Judiciais 4.227 951

Crédito Tributário - -

DPVAT 3.765 3.702

Receitas Financeiras Eventuais 2.595 -

Outras 6 941

Despesas financeiras 48.992 77.822
Provisões Técnicas 37.940 38.427

Assistência Financeira 1.963 14.602

Renda Variável - 12.521

Renda Fixa 822 -

Atualização Processo COFINS 1.159 901

DPVAT 3.658 3.584

Outras 3.450 7.787
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Resultado Patrimonial (215) 6.993

Receitas c/ Aluguel / Luvas 60 4.427

Receitas c/ Dividendos e Rendimentos (11) 1.706

Despesas c/ Imóveis de Renda - -

Outras (144) 860

Outras Receitas / Despesas Operacionais 7.385 (1.466)

Redução ao Valor Recuperável 2.212 (2.140)

Outras Receitas Operacionais 8.814 4.803

Outras Despesas Operacionais (3.641) (4.129)

24 - Comitê de Auditoria

Informamos que está em pleno funcionamento o Comitê de Auditoria constituído em 2010,
por ter a Companhia atingido Patrimônio Líquido ajustado superior a R$ 500.000 nos dois
últimos exercícios, conforme determina o Artigo 12 da Resolução CNSP nº118 de 2004.

25 - Outras Informações

25.1 - Seguros

A Companhia contrata seguros em modalidades e montantes julgados suficientes para cobrir
eventuais perdas em seus ativos e garantir suas obrigações e de seus administradores.

Rio de Janeiro, 28 de Agosto de 2012
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RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA

O Comitê de Auditoria (“o Comitê”) do grupo Capemisa, formado pela Capemisa Seguradora de
Vida e Previdência S/A (“Capemisa”) e sua controlada Capemisa Capitalização S.A. (“Capemisa
Capitalização”), em observância à Resolução CNSP nº. 118, de 22 de dezembro de 2004 e ao seu
Regimento Interno, relata a seguir o resumo das principais atividades do Comitê no primeiro
semestre de 2012.

a)- Reuniões trimestrais com o Diretor Presidente da Capemisa e com o responsável pela área de
Auditoria e Controles Internos. b)- Avaliação dos trabalhos de auditoria interna. c)- Análise dos
relatórios emitidos pelos Auditores Independentes sobre questões relacionadas a controles internos,
sobre o cumprimento de dispositivos legais, registros e divulgação de informações contábeis do
exercício de 2011. d)- Análise dos relatórios de avaliação de riscos de 2011 e os status dos
respectivos planos de ação. e) Relatórios de monitoramento referente à circular Susep 380 alterada
pela circular 445 – Lavagem de Dinheiro, tanto da Capemisa quanto da Capemisa Capitalização. O
Comitê tomou conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes a respeito das Demonstrações
Financeiras do grupo Capemisa, referente ao semestre findo em 30 de junho de 2012.

Com base em suas atividades e observando o disposto na Resolução nº 118/2004 e no seu
Regimento Interno, conclui que: (i)- O sistema de controles internos do grupo Capemisa está
estruturado para suportar suas operações e garantir a efetividade das informações que geraram os
relatórios financeiros, bem como para observar o cumprimento de normas internas e externas. (ii) –
Os trabalhos realizados pelos Auditores Independentes, pela Auditoria e Controles Internos, estão
alinhados aos seus objetivos propostos e não apresentam deficiências que possam comprometer o
resultado final dos trabalhos e também sua independência necessária para o desenvolvimento e
conclusão de seus trabalhos. (iii) – O parecer recebido dos Auditores Independentes referente às
demonstrações financeiras, representam adequadamente, os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Capemisa e Capemisa Capitalização em 30 de junho de 2012.

O Comitê, com base nas informações recebidas e analisadas, recomenda ao Conselho de
Administração da Capemisa a aprovação das demonstrações financeiras auditadas da Capemisa
Seguradora de Vida e Previdência S/A, bem como da controlada Capemisa Capitalização S.A,
relativo ao semestre findo em 30 de junho de 2012.

Rio de janeiro, 28 de agosto de 2012.

Ayrton Costa Xavier Rivayl dos Reis
Membro do Comitê de Auditoria Membro do Comitê de Auditoria

Maria Emília do Nascimento Maia
Membro do Comitê de Auditoria



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Administradores e Acionistas
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Capemisa Seguradora de Vida e
Previdência S/A que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2012 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pelos controles
internos que ela determinou como necessário para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação
da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto.



Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião com ressalva.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras

Conforme descrito na nota explicativa nº 20.2, em 30 de junho de 2012, a Companhia procedeu a
reclassificação do saldo de R$ 8.845 mil da rubrica reserva estatutária para a rubrica reserva para
contingências, para fazer face ao montante de recebíveis aplicados em instituição financeira sob
regime de liquidação extrajudicial, ao invés da adoção do complemento da provisão para riscos
sobre outros créditos, no montante de R$ 8.845 mil, representando um efeito no resultado do
semestre e no patrimônio líquido de R$ 5.307 mil, líquido dos efeitos tributários.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com
ressalva sobre as demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A em 30 de junho de 2012, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP.

Ênfase

a) Conforme mencionado na nota explicativa 11.2, a partir de janeiro de 2012, a Capemisa
Seguradora de Vida e Previdência S.A. implantou uma plataforma de sistemas contábil e
operacional que devido ao processo de adaptação dos usuários aos novos sistemas, gerou
dificuldades na identificação dos recebimentos por cliente e tipos de produtos, não efetuando a
contabilização das baixas dos recebimentos, ocasionando inconsistências em algumas rubricas.
Assim sendo, em 30 de junho de 2012, a rubrica Valores a Receber – Previdência
Complementar, apresentou inconsistências no saldo da subconta: Contribuições Riscos Vigentes
Não Recebidos (R$19.787 mil) , assim como, a rubrica Assistência Financeira a Participantes,
em sua subconta: Garantia de Averbação (R$ 201.516 mil), e ainda, a rubrica Depósitos de
Terceiros, em sua subconta: Outros Depósitos (R$ 23.052 mil). Até a data de emissão do nosso
relatório, a Seguradora ainda estava em processo de análise e identificação dos referidos
recebimentos. O desfecho deste trabalho acarretará reclassificações de valores entre as rubricas
mencionadas anteriormente.



b) Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 3.12.8 às demonstrações financeiras
intermediárias, que informa sobre a suspensão, pela Circular SUSEP nº 446/2012, do
requerimento instituído pela circular SUSEP nº 410/2010, para a execução do “teste de
adequação de passivos” para as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao
exercício de 2012 segundo regras e procedimentos que especifica. Nossa opinião não contém
ressalva relacionada a esse assunto.

Outros Assuntos

Auditoria dos valores correspondentes às demonstrações financeiras findas em 31 de
dezembro de 2011

Os valores correspondentes às demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2011,
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados, de acordo com as
normas de auditoria vigentes, por ocasião da emissão do relatório em 23 de fevereiro de 2012,
apresentaram a seguinte ressalva:

“Conforme descrito na nota explicativa nº 19.2, em 31 de dezembro de 2011, a Companhia procedeu
a reclassificação do saldo de R$ 19.697 da rubrica reserva estatutária para a rubrica reserva para
contingências, para fazer face ao montante de recebíveis aplicados em instituição financeira sob
regime de liquidação extrajudicial, ao invés da adoção do complemento da provisão para riscos
sobre outros créditos, no montante de R$ 12.045, representando um efeito no resultado do exercício
e no patrimônio líquido de R$7.227, líquido dos efeitos tributários.”

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2012

Mario Vieira Lopes Paulo Buzzi Filho
Contador - CRC-RJ-60.611/O Contador – CRC-RJ-071138/O-5
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