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APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ nº 13.122801/0001-71

NIRE 43 3 0005270 2

Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - (Em R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - (Em R$)

Demonstrações de Resultados - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2012 e 2011 - (Em R$)

Demonstrações de Resultados Abrangentes - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - (Em R$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 - (Em R$)

Relatório da Administração

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 (Em R$)
NOTA 1 - Contexto operacional: A Aplicap Capitalização S.A. é 
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida 
Pedro Adams Filho nº 3.700, Novo Hamburgo - RS, autorizada pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em 18 de janeiro 
de 2011, a atuar no segmento de capitalização. Na data de 27 de 
outubro de 2011, através de Ata de Assembléia Geral Extraordinária foi 
alterada a razão social, com aprovação na Junta Comercial sob registro 
3591826 na data de 23 de fevereiro de 2012, na qual a sociedade de 
capitalização passou a ser denominada Aplicap Capitalização S.A. 
O capital social é constituído por 3.200.000 (três milhões e duzentos 
mil) ações ordinárias totalmente subscritas e sua controladora é a 
empresa Therreno Participações S.A., que possui 99,94% do capital 
da sociedade. Atualmente a sociedade atua apenas com títulos de 
capitalização de modalidade incentivo o qual estão vinculados a um 
evento promocional de caráter comercial instituído pelo subscritor.
NOTA 2 - Principais práticas contábeis: As Demonstrações Contábeis 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2012, as quais levam em consideração 
as disposições contidas Resolução CNSP nº 86, de 19/08/2002,  
e demais disposições legais que regulam a matéria, Pronunciamento 
Técnico NBC TG 26 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e a 
Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, com as 
alterações introduzidas pela Circular SUSEP nº 430, de 05/03/2012, 
bem como, pelas normas e instruções da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP. 2.1. A moeda funcional utilizada pela 
Empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação 
das demonstrações contábeis onde os valores são expressos em 
unidades de real. 2.2. Os direitos e as obrigações realizáveis ou 
exigíveis até 31 de dezembro de 2013 estão classificados no Circulante 
e posterior a este período, no Não Circulante. 2.3. As Despesas e 
as Receitas foram escrituradas pelo regime de competência. 2.4. As 
depreciações foram calculadas pelo método linear, sendo utilizadas as 
taxas usuais permitidas, considerando o prazo de vida útil dos bens. 

Parecer da Auditoria Atuarial Independente

Diretoria

Parecer Atuarial
1. Realizada a Avaliação Atuarial da Aplicap Capitalização S.A., com 
data base 31.12.2012, em conformidade com os normativos em vigor, 
em especial a Resolução CNSP nº 162/2006 consolidada e a Circular 
SUSEP nº 272/2004, foram examinados os planos de capitalização, 
quanto à consistência das provisões técnicas constituídas e seu 
objetivo de garantia das operações e compromissos assumidos frente 
aos subscritores e titulares de seus planos. 2. A sociedade iniciou suas 
operações no segundo semestre de 2011, operando planos padronizados 
de Pagamento Único - PU, na modalidade Incentivo, elaborados em 
conformidade com o seu foco inicial de negócios. 3. As provisões 
técnicas encontram-se detalhadamente analisadas no relatório analítico 
da Avaliação Atuarial. Os resultados obtidos de forma consolidada 
constataram um desempenho satisfatório das provisões, frente aos 

compromissos assumidos oriundos de seus planos de capitalização, e 
estão em conformidade com as características específicas dos mesmos. 
4. Especificamente em relação à capacidade de solvência da sociedade, 
verifica-se, segundo os demonstrativos contábeis, que a mesma está 
plenamente adequada às determinações legais atinentes ao assunto e 
demonstra boa margem de suficiência para a sua operação.

Porto Alegre, 16 de janeiro de 2013
ATUÁRIA BRASIL Assessoria, Consultoria e Auditoria

CNPJ 06114280/0001-45 - CIBA 0087
Eder Gerson Aguiar de Oliveira Luiz Ernesto Both
Atuário MIBA 630 Atuário MIBA 425

Rafael da Silva Reis - Diretor

1. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião a respeito 
do passivo atuarial da APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A., através da 
utilização das informações constantes das notas técnicas, avaliações 
atuariais, provisões técnicas, FIP’s e as demonstrações financeiras, 
elaboradas sob o encargo de sua Administração, adotando-se a  
data-base de 31/12/201 2 e o disposto na Resolução CNSP nº 
135/2005. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as 
normas gerais de atuária e compreenderam: (a) o entendimento das 
rotinas de trabalho da Sociedade, com foco na constituição de provisões 
técnicas; (b) a constatação, com base em testes, das evidências, dos 

registros e das informações técnicas divulgadas e (c) a avaliação das 
práticas e metodologias atuariais mais representativas em relação ao 
provisionamento técnico adotadas pela Sociedade e utilizadas para o 
registro de suas operações. 3. Em nossa opinião, o passivo atuarial 
constituído pela Sociedade em 31/12/2012, considerando-se as 
características dos títulos operados e a relevância de seus saldos, está 
adequadamente dimensionado, garantindo os riscos a que se propõe.

Porto Alegre, 17 de janeiro de 2013
ALM - Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda

CNPJ nº 08.614.081/0001-21 - CIBA nº 0102

Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da 
Aplicap Capitalização S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. 

Novo Hamburgo 31 de dezembro de 2012
A Diretoria

Rafael da Silva Reis - Diretor - CPF: 224.179.070-20
Luiz Alberto Jacobus - Diretor - CPF: 236.473.610-20

Kátia Cristina Reichert de Andrade - Contadora - CRC/RS 085035 - CPF: 970.351.730-72

Ativo   Nota  31/12/2012  31/12/2011
Circulante ....................................     2.463.213,63  3.240.213,30
Disponível ...................................     17.994,94  89.766,32
  Caixa e Bancos ..........................     17.994,94   89.766,32
Aplicações ..................................   4  2.440.218,77   3.119.031,95
  Título de Renda Fixa - Privados .     1.184.326,42   3.119.031,95
  Título de Renda Fixa - Públicos .     1.195.133,59  –
  Quotas de Fundos de Invest.  .....     60.758,76  –
Títulos e Créditos a Receber .....     4.858,54  30.934,53
  Créditos Trib. e Previdenciários ....     4.110,07  30.934,53
  Outros Créditos ..........................     748,47  –
Despesas Antecipadas ..............     141,38  480,50
Ativo Não Circulante ..................     771.313,22  177.516,58
Realizável A Longo Prazo .........     497.028,97  –
Aplicações ..................................   4  497.028,97  –
  Título de Renda Fixa - Privados .     432.558,32  –
  Aplic. Financeiras Bloqueadas
   por decisão Judicial ..................     64.470,65  –
Imobilizado ..................................   5  271.684,25  174.916,58
  Bens Móveis ...............................     271.684,25  174.916,58
Intangível .....................................   6  2.600,00  2.600,00
  Outros Intangíveis ......................     2.600,00  2.600,00
Total do Ativo ..............................     3.234.526,85  3.417.729,88

Passivo   Nota  31/12/2012  31/12/2011
Circulante ....................................     139.498,35  130.398,03

Contas a Pagar ...........................     36.212,95  43.415,59
  Obrigações a Pagar ....................   7  13.526,52  33.406,68
  Impostos e Encargos Sociais a
   Recolher ...................................   8  3.560,26  3.402,39
  Encargos Trabalhistas ................   9  17.728,85  3.404,42
  Impostos e Contribuições ...........   10  1.397,32  3.202,10

Provisões Técnicas -
  Capitalização .............................   11  103.285,40  86.982,44
  Provisões para Resgate .............     59.999,99  60.049,37
  Provisões para Sorteio ...............     43.285,41  26.933,07

Patrimônio Líquido .....................   12  3.095.028,50  3.287.331,85
  Capital Social ..............................     3.200.000,00  3.200.000,00
  Reservas de Lucros....................     –  87.331,85
  Prejuízos Acumulados ................     (104.971,50)  –

Total do Passivo .........................     3.234.526,85  3.417.729,88

       Nota  31/12/2012  31/12/2011
Receita Líquida com Títulos de
  Capitalização .............................   14.1  423.200,02  90.000,00
  Arrecadação com Títulos de
   Capitalização ............................     880.000,00  180.000,00
   (–) Variação da Provisão para
    Resgate ...................................     (456.799,98)  (90.000,00)
Resultado com Sorteio ..............     (219.136,02)  (44.784,00)
Custo de Aquisição ....................     (90,00)  –
Outras Receitas e Despesas
  Operacionais .............................     24.233,62  3.016,16
  Outras Receitas Operacionais ...     24.233,62  –
Despesas Administrativas ........   14.2  (652.023,60)  (240.985,61)
  Pessoal Próprio ..........................     (161.861,20)  (18.420,23)
  Serviços de Terceiros .................     (305.028,90)  (119.550,00)
  Localização e Funcionamento ....     (148.719,00)  (46.160,83)
  Publicidade e Propaganda .........     (16.726,50)  (42.598,35)
  Publicações ................................     (19.668,00)  (12.318,96)
  Desp. Administrativas Diversas ..     (20,00)  (1.937,24)
Despesas com Tributos .............   14.3  (66.617,24)  (58.867,83)
Resultado Financeiro .................   14.4  303.744,14  415.223,61
  Receitas Financeiras ..................     306.030,82  415.593,93
  Despesas Financeiras ................     (2.286,68)  (370,32)
Resultado Operacional ..............     (186.689,08)  163.602,33
Resultados antes dos Impostos
  e Participações ...........................     (186.689,08)  163.602,33
Imposto de Renda ......................     –  (24.528,41)
Contribuição Social ....................     –   (24.540,35)
Participações sobre o Lucro .....   15.3  (4.094,62)  –
Lucro Líquido/Prejuízo ..............     (190.783,70)  114.533,57
Quantidade de Ações ...................     3.200.000  3.200.000
Lucro Líquido/Prejuízo por Ação ..     (0,06)  0,04

       Nota  31/12/2012  31/12/2011
Resultado Líquido do Período ......     (190.783,70)  114.533,57
(+/–) Outros Resultados Abrangentes
  Ajuste de Exercícios Anteriores .....   12.3  (1.519,65)  –
Resultado Abrangente do
  Exercício ........................................     (192.303,35)  114.533,57

       31/12/2012  31/12/2011
Atividades Operacionais
Recebimentos Operacionais   228.207,62  48.232,16
Pagamento de Despesas e Obrigações   (714.815,67)  (131.667,44)
Recebimento de Juros e Dividendos   306.030,82  415.593,93
Caixa Gerado/(Consumido) pelas
  Operações   (180.577,23)  332.158,65
Impostos e Contribuições Pagos:   26.075,99  (128.969,89)
Juros Pagos   (2.286,68)  (2.307,56)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
  nas Atividades Operacionais   (156.787,92)  200.881,20
Atividades de Investimento
  Investimento   181.784,21  (3.119.031,95)
  Imobilizado   (96.767,67)  (189.482,93)
  Intangível   –  (2.600,00)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
  nas Atividades de Investimento   85.016,54  (3.311.114,88)
Atividades de Financiamento
Aumento de Capital   –  3.200.000,00
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
  nas Atividades de Financiamento   –  3.200.000,00
Aumento/(Redução) Líquida de Caixa
  e Equivalente Caixa   (71.771,38)  89.766,32
Caixa e Equivalente Caixa no Início
  do Período   89.766,32  –
Caixa e Equivalente Caixa no Final do
  Período   17.994,94  89.766,32
Aumento nas Aplicações Financeiras
  - Recursos Livres   (71.771,38)  89.766,32

           Lucros e Prejuízos
       Capital Social  Reserva de Lucros  Acumulados  Total
Saldo em 31 de dezembro de 2010 ........................................   –  –  –  –
Aumento/Redução de capital
  AGO/E de 20/08/2010 .............................................................   3.200.000,00  –  –  3.200.000,00
Resultado Líquido do Exercício.................................................   –  –  114.533,57  114.533,57
Reserva Legal ...........................................................................   –  5.726,68  (5.726,68)  –
Reseva ......................................................................................   –  81.605,17  (81.605,17)  –
Dividendos .................................................................................   –  –  (27.201,72)  (27.201,72)
Saldos em 31 de dezembro de 2011 ......................................   3.200.000,00  87.331,85  –  3.287.331,85
Ajustes de Exercícios Anteriores ..............................................   –  –  (1.519,65)  (1.519,65)
Resultado Líquido do Exercício.................................................   –  –  (190.783,70)  (190.783,70)
Reservas de Lucros ..................................................................   –  (87.331,85)  87.331,85  –
Saldos em 31 de dezembro de 2012 ......................................   3.200.000,00  –  (104.971,50)  3.095.028,50

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
À
DD. DIRETORIA DA
APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
NOVO HAMBURGO - RS
Examinamos as demonstrações contábeis da APLICAP CAPITALIZAÇÃO 
S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da 
Administração sobre as demonstrações contábeis: A administração 
da APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A. é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis 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 
necessários 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 contábeis 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 contábeis estão 
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de 
procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito 
dos valores, do relatório do atuário responsável pelos cálculos das 
provisões técnicas e das divulgações apresentadas nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, 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 contábeis da APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A. 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 APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A. 
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 contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião as demonstrações contábeis 
acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas 
que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da APLICAP 
CAPITALIZAÇÃO S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP. Ênfase: Alteração da razão social: Conforme 
descrito na nota explicativa nº 01, em de 27 de outubro de 2011, através 
de Ata de Assembleia Geral Extraordinária foi alterada a razão social, 
com aprovação na Junta Comercial sob registro 3591826, na data de 
23 de fevereiro de 2012, na qual a sociedade de capitalização passou 
a ser denominada de APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A. Nossa opinião 
não contém modificação em função deste assunto. Imobilizado: 
Conforme mencionado na nota explicativa nº 05, tendo em vista que os 
itens do imobilizado foram adquiridos nos exercícios de 2012 e 2011, a 
Aplicap Capitalização S/A entende não haver indicativo de que o valor 
contábil dos bens adquiridos excedam o seu valor recuperável. Nossa 
opinião não contém modificação em função deste assunto. Ajuste 
de exercícios anteriores: Conforme mencionado na nota explicativa 
nº 12.2, considerando a imaterialidade do ajuste de R$ 1.519,65, 
referente a valores de IRPJ, CSLL e Participação no Resultado não 
contabilizados no ano de 2011, as demonstrações contábeis não foram 
ajustadas de acordo com a NBC TG 23 - Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativas e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém 
modificação em função deste assunto.

Novo Hamburgo, 18 de janeiro de 2013
 Diego Rotermund Moreira
Uhy Moreira - Auditores Contador CRC RS 68603
CRC RS 3717 CNAI nº 1128
 Sócio - Responsável Técnico

Eliane Tânia Resmini
Contadora CRC RS 59765 - CNAI nº 1126 - Auditora

As notas explicativas anexas são parte integrante destas 
demonstrações contábeis

As notas explicativas anexas são parte integrante destas 
demonstrações contábeis

As notas explicativas anexas são parte integrante destas 
demonstrações contábeis

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis

2.5. As provisões técnicas foram calculadas de acordo com as notas 
técnicas atuariais aprovadas pela SUSEP e que deram origem aos 
títulos de capitalização comercializados pela empresa. As provisões 
para resgates e sorteios totalizam R$ 103.285,40 e estão totalmente 
cobertas pelo ativo Títulos Públicos - Letras do Tesouro Nacional, que 
encerra o exercício com saldo de R$ 1.195.133,59. 2.6. A Aplicap 
Capitalização S.A. avaliou os eventos subsequentes até 31 de janeiro 
de 2013, que é a data da aprovação das demonstrações contábeis pela 
Diretoria da empresa.
NOTA 3 - Gerenciamento de risco: O gerenciamento de riscos 
é essencial em todas as atividades, utilizando-o com o objetivo de 
adicionar valor ao negócio à medida que proporciona suporte às áreas 
de negócios no planejamento das atividades, maximizando a utilização 
de recursos próprios e de terceiros. As atividades relacionadas ao 
gerenciamento de riscos são aprimoradas continuamente, buscando 
as melhores práticas devidamente adaptadas à realidade do mercado 
brasileiro. No sentido amplo, o conjunto de práticas tem por finalidade 
aperfeiçoar o desempenho e proteger os acionistas, investidores, 
clientes, empregados, fornecedores, etc., bem como facilitar os níveis de 
capital requerido, agregar valor e contribuir para sua sustentabilidade, 
envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência, 
equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas. O 
processo de gerenciamento de riscos encontra-se alinhado com 
diversas áreas da estrutura coorporativa que estabelecem diretrizes e 
normas, provendo recursos humanos e tecnológicos, voltados a estas 
atividades. O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades 
de modo integrado é abordado, dentro de um processo, apoiado em 
estrutura independente que proporciona o aprimoramento contínuo dos 
modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que 
comprometam sua correta identificação e mensuração.
NOTA 4 - Aplicações financeiras: As aplicações financeiras estão 
contabilizadas pelos respectivos custos de aquisição, acrescidas dos 
rendimentos proporcionais auferidos até a data do Balanço, tendo sua 
composição demonstrada a seguir.

       Cobertura    Custo de    Rendimento
CURTO PRAZO   de Reserva  Emissor  Aquisição  Saldo em 31/12/2011  do Período  Baixas  Saldo em 31/12/2012
CDB ..................................  Não  A.J.Renner  66.000,00  61.821,83  5.680,84  66.161,81  67.340,86
DPGE ...............................  Não  A.J.Renner  1.000.000,00  1.020.366,46  96.619,10  –  1.116.985,56
LTN  ..................................  Sim  STNC  999.779,78  1.061.897,46  133.236,13  –  1.195.133,59
FI    ..................................  Não  HSBC  60.000,00  –  758,76  –  60.758,76
           2.125.779,78  2.144.085,75  236.294,83  66.161,81  2.440.218,77
       Cobertura    Custo de    Rendimento
LONGO PRAZO   de Reserva  Emissor  Aquisição  Saldo em 31/12/2011   do Período  Baixas  Saldo em 31/12/2012
CDB ..................................  Não  HSBC  1.900.000,00  974.946,20  58.976,02  665.834,55  368.087,67
CDB ..................................  Não  BIC  60.000,00  –  4.470,65  –  64.470,65
CDB ..................................  Não  BVA  60.000,00  –  4.470,65  –  64.470,65
           2.020.000,00  974.946,20  67.917,32  665.834,55  497.028,97
Os valores aplicados no CDB do Banco BVA S.A. encontram-se bloqueados até a presente data em função de intervenção do Banco Central. 
Considerando que o investimento é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, foi registrado como Aplicações Bloqueadas por Decisão Judicial 
no Realizável a Longo Prazo, inclusive os seus rendimentos.
NOTA 5 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada de acordo com as taxas usuais 
de 20%, 10% e 20% para Hardware, Móveis, Máquinas e Utensílios e Sistemas Aplicativos, respectivamente. A composição do imobilizado na 
data do Balanço bem como as depreciações encontram-se demonstradas a seguir:
         Custo de  Depreciações  Imobilizado  Imobilizado
         Aquisição em  Acumuladas  Líquido em  Líquido em
Descrição   Taxa Depreciação  31/12/2012  em 31/12/2012  31/12/2012  31/12/2011
Bens Móveis ...................................     341.373,54  (69.689,29)  271.684,25  174.916,58
Informática ........................................   20%  339.393,62  (69.342,13)  270.051,49  173.085,82
Móveis, Máquinas e Utensílios .........   10%  1.979,92  (347,16)  1.632,76  1.830,76
Total do Imobilizado .......................     341.373,54  (69.689,29)  271.684,25  174.916,58
       Saldo Inicial  Aquisições  Baixas/Transferências  Depreciação  Saldo Final
Hardware .........................................  1.936,81  389,00  –  (274,08)  2.051,73
Sistemas Aplicativos .......................  234.752,01  64.206,93  –  (30.959,18)  267.999,76
Móveis Máquinas e Utensílios .........  1.731,76  –  –  (99,00)  1.632,76
Total ................................................  238.420,58  64.595,93  –  (31.332,26)  271.684,25
Tendo em vista que os itens do imobilizado foram adquiridos nos 
exercícios de 2012 e 2011, a Aplicap Capitalização S.A. entende não 
haver indicativo de que o valor contábil dos bens adquiridos excedam 
o seu valor recuperável.
NOTA 6 - Intangível: O ativo intangível está registrado e mensurado 
pelo custo de aquisição, sendo representado por marcas e patentes no 
valor de R$ 2.600,00, no qual, conforme NBC TG 04 é considerado ativo 
intangível com vida útil indefinida não sofrendo portando amortização.
NOTA 7 - Obrigações a Pagar:
       31/12/12  31/12/11
Fornecedores .........................................   9.431,90  5.504,18
Dividendos a pagar ................................   –  27.201,72
Participação nos Lucros a Pagar ...........   4.094,62  –
Outros Pagamentos ...............................   –  700,78
Total .......................................................   13.526,52  33.406,68
NOTA 8 - Imposto e Encargos Sociais a Recolher:
       31/12/12  31/12/11
Imposto de Renda Retido de Funcionários .....   399,28  17,56
Imposto de Renda Retido de Terceiros ...........   1.257,47  3.384,83
Contribuições Previdenciárias .........................   1.383,84  –
Outros Impostos e Encargos Sociais ..............   519,67  –
Total ................................................................   3.560,26  3.402,39

NOTA 9 -  Encargos Trabalhistas:
       31/12/12  31/12/11
13° Salário a Pagar .........................................   –  220,56
Férias a Pagar .................................................   12.928,46  1.109,81
FGTS a Recolher ............................................   945,72  198,68
INSS a Recolher..............................................   2.752,59  1.875,37
Outros Encargos .............................................   1.102,08  –
Total ................................................................   17.728,85  3.404,42
NOTA 10 - Impostos e Contribuições:
       31/12/12  31/12/11
Contribuição Social .........................................   –  2.501,12
COFINS ...........................................................   1.202,00  602,99
PIS/PASEP ......................................................   195,32  97,99
Total ................................................................   1.397,32  3.202,10
NOTA 11 - Provisões técnicas: As provisões técnicas foram 
calculadas pelo atuário responsável técnico, Luiz Ernesto Both - MIBA 
nº425, da Empresa Atuária Brasil Assessoria, Consultoria e Auditoria 
Atuarial S/S Ltda, e constituídas de acordo com as Notas Técnicas que 
deram origem aos títulos de capitalização da empresa. Os produtos de 
capitalização têm suas provisões técnicas constituídas no momento do 
recebimento dos recursos, assim como o reconhecimento da receita.

             Resgates e
       Saldo Inicial  Constituição  Atualização  Sorteios  Reversões  Saldo Final
Provisão Matemática para Resgate ....................  60.049,37  456.799,98  975,14  (457.824,50)  –  59.999,99
Provisão para Sorteios a Realizar.......................  14.928,00  219.136,02  921,04  (224.999,97)  (33,09)  9.952,00
Provisão para Sorteios a Pagar ..........................  12.005,07  225.701,17  110,27  (204.483,05)  (0,05)  33.333,41
Total .....................................................................  86.982,44  901.637,17  2.006,45  (887.307,52)  (33,14)  103.285,40

NOTA 12 - Patrimônio líquido: 12.1. Capital Social: O capital da 
Sociedade é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), 
dividido em 3.200.000 (três milhões e duzentos mil) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas. Cada ação 
ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. 
12.2. Ajustes de Exercícios Anteriores: Considerando a imaterialidade 
do ajuste de R$ 1.519,65, referente a valores de IRPJ, CSLL e 
Participação no Resultado não contabilizados no ano de 2011, as 
demonstrações contábeis não foram ajustadas de acordo com o NBC TG 
23 − Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
NOTA 13 - Adequação de capital: Nos termos das Resoluções CNSP 
nº 222/10, 227/10 e 228/10, o Capital Mínimo Requerido (CMR) para 
funcionamento das sociedades capitalização é composto por um 
capital base e um capital adicional baseado nos riscos de créditos. Até 
que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais riscos 

identificados na regulamentação, a eventual insuficiência de patrimônio 
líquido ajustado deverá ser aferida em relação ao maior dos valores 
entre a soma dos capitais base e adicional e a margem de solvência 
calculada na forma estabelecida pela Resolução CNSP nº 55/01 como 
demonstrado abaixo para a data-base de 31 de dezembro de 2012. 
13.1. Patrimônio Líquido Ajustado:
       31/12/12  31/12/11
Patrimônio Líquido Contábil ..............   3.095.028,50  3.287.331,85
Despesas Antecipadas .....................   (141,38)  (480,50)
Ativo Intangível ..................................   (2.600,00)  (2.600,00)
Patrimônio Líquido Ajustado .............   3.092.287,12  3.284.251,35
13.2. Capital Base e Capital Adicional:
Capital Base ...............................................................  2.700.000,00
Capital Adicional .........................................................  66.773,70
Capital Adicional Total ................................................  2.766.773,70

13.3. Capital Mínimo Requerido:
Capital Adicional Total ................................................  2.766.773,70
Margem de Solvência .................................................  8.262,83
Capital Mínimo Requerido ..........................................  2.766.773,70
13.4. Suficiência/Insuficiência de Capital:
Patrimônio Líquido Ajustado ......................................  3.092.287,12
Capital Mínimo Requerido ..........................................  (2.766.773,70)
Suficiência/Insuficiência de Capital ............................  325.513,42
NOTA 14 - Demonstrações de Resultados: 14.1. Receita Líquida 
com Títulos de Capitalização:
       31/12/12  31/12/11
Arrecadação com Títulos de
  Capitalização ...................................   880.000,00  180.000,00
Variação das Provisões Técnicas ......   (456.799,98)  (90.000,00)
Receita Líquida com Títulos de
  Capitalização ...................................   423.200,02  90.000,00
14.2. Despesas Administrativas:
       31/12/12  31/12/11
Despesas com Empregados .............   (92.082,08)  (8.978,81)
Despesas com Encargos Sociais......   (46.196,59)  (3.718,21)
Despesas com Assistência Social ....   (16.672,47)  (1.726,49)
Despesas c/Formação Profissional...   (2.566,00)  (2.774,82)
Despesas com Vale Transporte .........   (4.344,06)  (1.221,90)
Despesas c/Serviços de Terceiros ....   (305.028,90)  (119.550,00)
Despesas com Localização e
  Manutenção .....................................   (46.001,48)  (11.343,20)
Despesas com Expediente ...............   (35.441,24)  (17.578,70)
Despesas com Comunicação ...........   (2.239,31)  (89,15)
Despesas c/Utilização de Veículos ...   (675,42)  –
Despesas com Locomoção ...............   (9.078,61)  (2.563,79)
Depreciação de Bens de Uso Próprio .  (847,85)  (366,50)
Organização e Implantação ..............   (54.435,09)  (14.219,49)
Despesas com Publicidade e
  Propaganda .....................................   (16.726,50)  (42.598,35)
Despesas com Publicação ................   (19.668,00)  (12.318,96)
Despesas Diversas ...........................   (20,00)  (1.937,24)
Total ...................................................   (652.023,60)  (240.985,61)
14.3. Despesas com Tributos:
       31/12/12  31/12/11
Impostos Estaduais ...........................   –  (60,00)
Despesas com COFINS ....................   (9.128,14)  (1.929,19)
Despesas com PIS ............................   (1.483,30)  (313,50)
Despesas com Taxa de Fiscalização   (42.230,56)  (42.962,20)
Despesa com Contribuição Sindical .   (13.775,24)  (13.248,94)
Outros Tributos ..................................   –  (354,00)
Total ...................................................   (66.617,24)  (58.867,83)

14.4. Resultado Financeiro:
       31/12/12  31/12/11
Receitas Financeiras .........................   306.030,82  415.593,93
  Receitas com Títulos de Renda
   Fixa Privado ...................................   170.975,94  97.617,16
  Receitas com Títulos de Renda
   Fixa Público ...................................   133.236,13  219.157,82
  Outras Receitas Financeiras ...........   1.818,75  98.818,95
Despesas Financeiras .......................   (2.286,68)  (370,32)
  Despesas Financeiras com
   Provisões Técnicas ........................   (1.965,12)  (319,55)
  Outras Despesas Financeiras .........   (321,56)  (50,77)
Resultado Financeiro ........................   303.744,14  415.223,61
NOTA 15 - Impostos e participações sobre o lucro: As provisões 
para imposto de renda e contribuição social são calculadas com base 
na apuração do lucro real, adotando as alíquotas de acordo com a 
legislação fiscal vigente. 15.1. Contribuição Social:
Resultado antes dos Impostos e Participações .........  (186.689,08)
BASE DE CÁLCULO DA CSLL ..................................  (186.689,08)
CSSL Paga por Estimativa .........................................  (2.059,66)
15.2. Imposto de Renda:
Resultado antes dos Impostos e Participações .........  (186.689,08)
BASE DE CÁLCULO DO  IRPJ .................................  (186.689,08)
IRPJ Pago por Estimativa...........................................  (2.050,41)
15.3. Participações Sobre o Resultado: Para a apuração do valor de 
Participação Sobre o Resultado, utilizou-se como base a Convenção 
Coletiva de Trabalho, do Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Seguros Privados e Capitalização e de Agentes Autônomos de Seguros 
Privados e de Crédito do Estado do Rio Grande do Sul, de competência 
2012. Após a divulgação do acordo coletivo referente a 2013, havendo 
alterações, será efetuado complemento de despesa e provisão para 
pagamento. Considerando prejuízo no período, o valor de Participação 
Sobre Resultados foi de R$ 4.094,62.
NOTA 16 - Seguros: A Aplicap Capitalização S.A., não possui seguros 
contratados pela administração para cobrir riscos sobre seus ativos e 
sobre suas responsabilidades. Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2012.
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