
CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO 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



Relatório da Administração

Senhores Acionistas,

Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Capemisa Capitalização 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 e do Relatório dos Auditores
Independentes sobre as Demonstrações Financeiras.

A Capemisa Capitalização S.A, iniciou suas operações comerciais em dezembro de 2011 com
planos na modalidade de Incentivo.

Em 2012, a empresa consolidará sua posição no mercado, atuando nas modalidades de Incentivo e
Tradicional, com produtos de qualidade e inovadores.

Para isso a empresa investiu numa sólida plataforma de TI, possui um eficiente sistema de controles
internos e compliance e mantém seu compromisso em atuar de forma responsável e idônea de
acordo com o Código Ética e Conduta da Capemisa, comprometida com a satisfação do cliente.

A Administração prevê para o próximo semestre a consolidação dos processos operacionais
objetivando o crescimento no segmento de capitalização, promovendo constantes melhorias nos
níveis de serviços prestados aos clientes.

Em atenção ao disposto na Circular SUSEP nº 430/12, a Empresa, declara ter capacidade financeira
e intenção de manter, até o vencimento, os títulos classificados na rubrica “Títulos mantidos até o
vencimento”.

A Capemisa Capitalização agradece a seus parceiros, clientes e corretores, à Susep e a seus
acionistas pelo apoio e confiança recebidos.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2012.



Ativo Notas 2012 2011

Circulante 11.527 11.041

Disponível 57 104

Caixa e Bancos 3.1 57 104

Aplicações 5 11.297 10.937

Quotas de Investimentos 11.297 10.937

Créditos das Operações de Capitalização 167 -

Créditos com Operações de Capitalização 167 -

Títulos e Créditos a Receber 5 -

Outros Créditos 5 -

Despesas Antecipadas 1 -

Ativo Não Circulante 5 1.267 1.210

Realizável a Longo Prazo 1.267 1.210

Aplicações 1.267 1.210

Títulos de Renda Fixa 1.267 1.210

Total do Ativo 12.794 12.251

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO 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 Notas 2012 2011

Circulante 445 107

Contas a Pagar 115 86

Obrigações a Pagar 69 45

Impostos e Encargos Sociais a Recolher 25 8

Encargos Trabalhistas 1 -

Impostos e Contribuições 20 33

Provisões Técnicas – Capitalização 6 330 21

Provisão Para Resgates 234 20

Provisão Para Sorteio 63 -

Outras Provisões 33 1

Patrimônio Líquido 9 12.349 12.144

Capital Social 12.000 12.000

Reserva de Lucros 144 144

Lucros Acumulados 205 -

Total do Passivo 12.794 12.251

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO 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.



Notas 2012

Receita líquida com títulos de capitalização 186

Arrecadação com titulos de capitalização 420

Variação da provisão para resgate (234)

Variação das provisões técnicas (32)

Resultado com outras provisões técnicas (32)

Resultado com sorteio (118)

Despesas administrativas 12 (227)

Despesas com tributos 12 (24)

Resultado financeiro 12 538

Resultado operacional 323

Resultado antes dos impostos e participações 323

Imposto de renda (67)

Contribuição social (48)

Participação sobre o lucro (3)

Lucro líquido 205

Quantidade de ações 12.000

Lucro líquido por ação 0,01708

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A

(Em milhares de reais)

Em 30 de Junho de 2012 e 2011

Demonstrações dos Resultados



Constituição da Sociedade em 19 de Abril de 2011 12.000 - - 12.000

Resultado Líquido do Período - - - -

Em 30 de junho de 2011 12.000 - - 12.000

Em 31 de dezembro de 2011 12.000 144 - 12.144

Resultado Líquido do Período - - 205 205

Em 30 de junho de 2012 12.000 144 205 12.349

Capital Social
Reservas de

Lucros

Lucros

Acumulados
Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Em 30 de Junho de 2012 e 2011

(Em milhares de reais)



2012 2011

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do período 205 -

Ativos financeiros (416) -

Créditos das operações de Capitalização (167) -

Despesas antecipadas (1) -

Outros ativos (5) -

Fornecedores e outras contas a pagar 41 -

Impostos e contribuições 184 -

Débitos de operações com Capitalização 308 -

Outros passivos 1 -

Caixa Gerado pelas Operações 150 -

Imposto sobre o lucro pago (197) -

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais (47) -

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital - 12.000

Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento - 12.000

Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa (47) 12.000

Caixa e equivalente de caixa no início do período 104 -

Caixa e equivalente de caixa no final do período 57 12.000

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Em 30 de Junho de 2012 e 2011

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO 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 CAPITALIZAÇÃO S.A. é uma Sociedade anônima de capital fechado e tem
autorização da SUSEP para operar Planos de Capitalização em todo território nacional,
podendo, ainda, participar de outras sociedades. Tem como principais acionistas a Capemisa
Seguradora de Vida e Previdência com 99% e o Instituto Social Capemisa com 1%.

As operações são conduzidas no contexto da empresa Capemisa Seguradora, atuando de forma
integrada no mercado, e os custos das estruturas operacional e administrativas comuns, são
absorvidos segundo a praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou
individualmente.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas
com base nas 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 e 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 Accounting 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.

Não estão sendo apuradas para fins de comparabilidade, as demonstrações financeiras do
exercício findo em 30 de junho de 2011, dado que as operações de receitas e despesas da
Companhia foram geradas a partir de setembro de 2011.



.2.

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

2.1 - Resultado Abrangente

Em suas demonstrações financeiras, a Sociedade não apresentou a Demonstração do Resultado
Abrangente para o semestre findo em 30 de junho de 2012, por motivo de não existir nenhum
resultado que se caracterizasse como abrangente.

2.2 - Base de Mensuração

As Demonstrações financeiras foram preparadas com base no principio do custo histórico,
com exceção para:

 Ativos e passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;

 Os Ativos financeiros disponíveis para a venda;

2.3 - Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e
corresponde ao ambiente econômico de atuação da Sociedade. Todas as informações estão
expressas em milhares de Reais e arredondadas para o milhar mais próximo.

2.4 - Conclusão das Demonstrações Financeiras

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da
Sociedade 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 Sociedade incluem, portanto, estimativas referentes à 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.

As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes:
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3.1 - Caixa e Equivalente

São representados pelo saldo do Caixa, bancos e aplicações cujos os vencimentos das
operações na data efetiva da aplicação seja igual ou inferior a 90 dias.

3.2 - Aplicações

As aplicações financeiras são contabilizadas e avaliadas segundo os seguintes critérios e
classificações:

I. Valor justo por meio do resultado (“negociação”) - Representam títulos e valores
mobiliários adquiridos como propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São
contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, ajustado ao seu respectivo valor justo e classificados no ativo circulante. Os
rendimentos e os ganhos ou as perdas em função para apresentação ao valor justo são
contabilizados no resultado do período;

II. Disponíveis para venda – Representam títulos e valores mobiliários que não se enquadram
nas classificações de “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento”. São
contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são
apropriados ao resultado do período e são ajustados aos seus respectivos valores de
mercado, classificados no ativo circulante e não circulante de acordo com os respectivos
vencimentos. Os ganhos e as perdas decorrentes das variações dos valores justos não
realizados são reconhecidos na rubrica “Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários” no
patrimônio líquido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. As valorizações e
desvalorizações, quando realizadas, são apropriadas ao resultado do período, em
contrapartida da mencionada conta no patrimônio líquido; e

III. Mantidos até o vencimento - Representam títulos e valores mobiliários para os quais a
Sociedade tem intenção e capacidade de manter em carteira até o vencimento. São
contabilizados pelo custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são
apropriados no resultado do período.
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3.3 - Redução ao valor recuperável (Impairment)

• Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

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 Capitalização 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.

• 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.

3.4 - Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência e inclui:

 As provisões técnicas, calculadas conforme critérios descritos na nota explicativa 3.5;
 Os efeitos calculados a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos e passivos; e,
 Os efeitos dos juros dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando

aplicáveis;
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3.5 - Provisões Técnicas

3.5.1 - Provisão Matemática para Resgates

A provisão matemática para resgates representa o montante dos pagamentos efetuados
pelos subscritores, deduzidos das quotas de sorteio e de carregamento, quando previstas,
acrescidos mensalmente da taxa de juros prevista no plano aprovado e da taxa de
remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (TR).

3.5.2 - Provisão para Resgates Antecipados de Títulos

A provisão para resgates de títulos vencidos e antecipados representa os valores de resgates
ainda não pagos até a data-base do balanço.

3.5.3 - Provisão para Sorteios a Realizar

A provisão para sorteios a realizar é constituída para cobrir os sorteios que já foram
custeados, mas que na data dos balanços mensais ainda não foram realizados. Corresponde
à diferença entre o valor atual das despesas futuras com sorteios de cada título, referentes
aos sorteios a serem realizados, e das receitas futuras de cada título para custeio dos
sorteios (quotas de sorteio).

3.5.4 - Provisão de Sorteios a Pagar

A provisão de sorteios a pagar corresponde aos valores dos prêmios de sorteios devidos e
ainda não pagos até a data-base do balanço.

3.5.5 - Prescrição de Títulos

A Sociedade adota, nas provisões para resgates de títulos vencidos e antecipados e sorteios a
pagar, a baixa dos valores prescritos atendendo as disposições previstas no Código Civil.
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

3.6 - Reconhecimento dos efeitos inflacionários

Durante o período, as provisões técnicas foram atualizadas com base na TR.

3.7 - 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.

3.8 - Imposto de renda e contribuição social

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15%, acrescida de adicional
de 10% sobre o montante que exceder R$ 240 no ano, e a provisão para contribuição social à
alíquota de 15%.

3.9 - Ativos e passivos contingentes

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;

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;
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

4 - Instrumentos Financeiros

4.1 - Identificação e Valorização dos Instrumentos Financeiros

A Sociedade 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 - Política de Gestão de Riscos Financeiros

A Sociedade 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 Sociedade 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.

4.3 - Risco de Liquidez

É o risco de a Sociedade não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de 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.
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

4.4 - Risco de Mercado

Risco com Taxa de Juros

O risco associado é oriundo da possibilidade da Sociedade 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.

4.5 - Derivativos

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

5 - Aplicações

Em 30.06.2012:
Faixas de

Vencimento Montante Ajuste
Parâmetros
Utilizados

Categoria
Tipo de
Título

sem
vencto

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

II - Venda DI 11.297 - 11.297 11.297 - - - CETIP

III - Vencimento LFT - 1.267 1.267 1.267 - - - SELIC

Montante 11.297 1.267 12.564 12.564 - - -

Em 31.12.2011:
Faixas de

Vencimento Montante Ajuste
Parâmetros
Utilizados

Categoria
Tipo de
Título

sem
vencto

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

II - Venda DI 10.937 - 10.937 10.937 - - - CETIP

III - Vencimento LFT - 1.210 1.210 1.210 - - - SELIC

Montante 10.937 1.210 12.147 12.147 - - -
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

6 - Provisões Técnicas
30.06.2012 31.12.2011

Saldo de Abertura 21 -

Constituição 718 21

Reversão 409 -

Juros e Atualização Monetária - -

Saldo Final 330 21

7 - Garantia das Provisões Técnicas

Os ativos garantidores das provisões técnicas são compostos por:

Ativos Vinculados a Cobertura de Reservas 30/06/2012 31/12/2011

Aplicações Renda Fixa/Variável 1.267 1.210

Total dos Ativos Oferecidos em Cobertura 1.267 1.210

A Sociedade apresentou o montante em 30 de junho de 2012 de R$ 11.297 (R$ 10.937 em
31.12.2011) não vinculados à garantia das reservas técnicas.

8 - 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
registrados no resultado da Sociedade é de R$ 115 (R$ 110 em 2011) sendo o valor de R$ 67
(R$ 65 em 2011) para o Imposto de Renda e o valor de R$ 48 (R$ 45 em 2011) para a
Contribuição Social.

Conciliações

2012 2011

IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro contábil 320 320 299 299

Ajuste ao lucro contábil (52) - (40) -

Lucro Real 268 320 259 299

Alíquota nominal 25% 15% 25% 15%

Total de Tributos 67 48 65 45

Despesa Contabilizada 67 48 65 45

Alíquota efetiva 20,94% 15% 21,74% 15%
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

9 - Patrimônio Líquido

9.1 - Capital Social

Em 30 de junho de 2012, o capital subscrito e integralizado é representado por 12.000.000
ações ordinárias sem valor nominal.

9.2 - Reservas 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 Sociedade 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. A reserva de lucros tem como objetivo o reforço do patrimônio líquido
da Sociedade e sua constituição está sujeita a deliberação da Assembleia Geral.

9.3 - Dividendos

De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos
equivalentes a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado conforme legislação societária.

10 - Patrimônio Líquido Ajustado – PLA

30/06/2012 31/12/2011

Patrimônio Líquido 12.349 12.144

Participação em Sociedades Financeiras e não Financeiras Nacionais - -

Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro - -

Ativos Intangíveis - -

Imóveis de renda urbanos que excedam 8% do total do ativo - -

Obras de Arte - -

Patrimônio Líquido Ajustado 12.349 12.144
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

30.06.2012 31.12.2011

Margem de solvência (a) - -
Capital Base 10.800 10.800
Capital adicional - CA 11.683 11.523
Capital mínimo requerido – CMR (b) 11.683 11.523
Patrimônio líquido ajustado 12.349 12.144
(-) Exigência de capital - EC maior entre a (a) ou (b) 11.683 11.523

Suficiência de capital - R$ 666 621

11 - Capital Mínimo Requerido

Informamos o capital mínimo requerido em 2012 R$ 11.683 (R$ 11.522 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.

12 - Demonstração de Resultado

Detalhamos as rubricas das demonstrações de resultados julgadas relevantes.

30.06.2012

Despesas Administrativas 251

Pessoal e Encargos 164
Serviços de Terceiros 1919
Localização e Funcionamento 1
Tributos 24
Publicações 35
Outras 8

Receitas Financeiras 567

Renda Fixa 56
Outras 511

Despesas financeiras 29

Renda Variável 29
Outras -
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CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

13 - Comitê de Auditoria

Em consonância com Capítulo VII da Resolução CNSP nº118/04, a Capemisa Capitalização
S.A. aderiu ao Comitê de Auditoria instituído pela sua Controladora, Capemisa Seguradora de
Vida e Previdência S.A. O resumo do relatório do Comitê de Auditoria será divulgado em
conjunto com as demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2012 da
instituição controladora.

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 2012

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA TATAGIBA
Diretor Presidente

CLAUDIO JORGE COSTA DO NASCIMENTO LAERTE TAVARES LACERDA
Diretor Técnico Diretor de Relações

ELIZANGELA CRISTIANE MANHÃES B FREIRE VICTOR FURTADO D’AUGUSTIN

Contadora - CRC – RJ 082899/O-8 Atuário – MIBA 2171



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Administradores e Acionistas
Capemisa Capitalização S/A
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Capemisa Capitalização 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 contábeis
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.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Capemisa Capitalização 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.

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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