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6 - Patrimônio Líquido
a) Capital Social
O Capital Social, no montante de R$ 35.131 mil está dividido em
35.131 ações ordinárias, representadas na forma escritural e sem valor
nominal. O Patrimônio Líquido de R$ 33.544 mil corresponde a um
valor patrimonial de R$ 1.000,00 por ação.
No exercício de 2012, o Controlador efetuou aportes de capital com
o objetivo de suportar a expansão dos investimentos em controladas,
nos valores abaixo apresentados:

R$ mil
Data Aporte

Aporte de capital em dinheiro (1) 19.12.2012 120
Aporte de capital com investimentos (conferência de ações) 31.12.2012 3 5 . 0 11
(1) Representa o valor do aporte inicial para constituição da sociedade, conforme artigo
80 da Lei n.º 6.404/1976.

b) Outros Resultados Abrangentes
Representa o montante de marcação a mercado originado no in-
vestimento detido pela BB Cor Participações S.A. na BB Corretora de
Seguros e Administradora de Bens S.A.

R$ mil
31.12.2012

Saldo
Títulos disponíveis para venda
Coligadas e Controladas (1.587)
To t a l (1.587)

7 - Partes Relacionadas
A BB Cor Participações S.A. não realizou transações com a BB
Seguridade Participações S.A. em 31.12.2012. As transações ban-
cárias no exercício foram realizadas com o Banco do Brasil S.A., tais
como depósitos em conta corrente (não remunerados) e aplicações.
Essas transações com partes relacionadas são praticadas em condições
normais de mercado, substancialmente nos termos e condições para
operações comparáveis, incluindo taxas de juros e garantias. Essas
operações não envolvem riscos anormais de recebimento.
A BB Cor não concede empréstimos a seus Diretores e aos membros
do Conselho Fiscal.
Os saldos das operações ativas da BB Cor Participações S.A. com as
partes relacionadas em 31.12.2012 são as seguintes:

R$ mil
31.12.2012

Banco do
Brasil

To t a l

Ativos
Disponibilidades 120 120

8 - Outras informações
a) Imparidade
No exercício de 2012, o estudo realizado não identificou ativos com
indícios de desvalorização que justificasse o reconhecimento de per-
das, conforme determina o CPC 01.
b) Reorganização Societária
Em 26.11.2012 o Banco do Brasil S.A. publicou fato relevante in-
formando a criação de uma holding denominada BB Seguridade Par-
ticipações S.A. com a pretensão de consolidar, sob uma única so-
ciedade todas as atividades de seguros, capitalização, previdência
complementar aberta e atividades afins.
O Banco do Brasil S.A. também divulgou a pretensão de constituir
uma nova sociedade holding, subsidiária integral da BB Seguridade
Participações S.A., denominada BB Cor Participações S.A. A BB Cor
Participações S.A. deterá participação acionária no capital social da
BB Corretora e, eventualmente, no de outras sociedades que atuem no
mercado como corretoras na comercialização de seguros, previdência
aberta, capitalização e/ou planos de saúde e odontológicos.
Em 20.12.2012, as sociedades foram constituídas, iniciando-se o
aporte inicial de capital e a conferência do investimento da BB
Corretora para a BB Cor Participações S.A.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demons-
trações Contábeis

Aos
Administradores e aos Acionistas da
BB Cor Participações S.A.
Brasília - DF
Examinamos as demonstrações contábeis da BB Cor Par-

ticipações S.A. ("Empresa"), que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do
resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período de 20 (início das ati-
vidades) a 31 de dezembro de 2012, assim como o resumo das
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações
contábeis

A Administração da Empresa é responsável pela elaboração
e pela adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração 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, con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. 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 con-
tábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos se-
lecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e di-
vulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimen-
tos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa ava-
liação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis da Empresa 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 Empresa.
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 de-
monstrações 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 re-

feridas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da BB Cor Participações S.A. em
31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o período de 20 (início das atividades) a 31 de
dezembro de 2012, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Brasília, 18 de fevereiro de 2013

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CRC SP-014428/O-6 F-DF

GIUSEPPE MASI
Contador

CRC 1SP176273/O-7

CARLOS MASSAO TAKAUTHI
Contador

CRC 1SP206103/O-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL

TO CONSELHO FISCAL DA BB COR PARTICIPAÇÕES
S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao
exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Con-
tábeis, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2012, os quais foram aprovados, nesta data, pela Diretoria.

Com base nos exames efetuados, nas informações e escla-
recimentos recebidos e considerando ainda o Relatório dos Auditores
Independentes - KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, o
Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em con-
dições de ser encaminhados para apreciação da Assembléia Geral dos
Acionistas.

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2013.
JOÃO PINTO RABELO JÚNIOR

JÚLIO CÉSAR COSTA PINTO

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Diretoria

ALEXANDRE CORRÊA ABREU
Presidente

PAULO ROBERTO LOPES RICCI
Vi c e - P r e s i d e n t e

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
Diretor

Conselho Fiscal

JOÃO PINTO RABELO JÚNIOR

JÚLIO CÉSAR COSTA PINTO

LUIZ CLÁUDIO LIGABUE

Contadoria

EDUARDO CESAR PASA
Contador Geral

Contador CRC-DF 017601/O-5
CPF 541.035.920-87

ESLEI JOSÉ DE MORAIS
CONTADOR CRC-DF 021335/O-3

CPF 391.384.701-44

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S/A
CNPJ 07.681.872/0001-01

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2012

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A Nossa Caixa Capitalização S.A., inscrita sob o CNPJ
07.681.872/0001-01, com sede na Rua XV de Novembro, 111, São
Paulo-SP, foi constituída em agosto de 2004, nos termos da Lei n.º
6.404/76, e conforme artigo 3º da Lei Estadual n.º 10.853, de 16 de
julho de 2001, sendo atualmente subsidiária integral da BB Seguros
Participações S.A. A aprovação de seu estatuto social e a autorização
para comercializar planos de capitalização foram concedidos pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em agosto de 2005.

Embora o acionista mantenha a Empresa em situação não
operacional, esta tem por objeto atuar na área de capitalização, po-
dendo instituir e comercializar planos, bem como os demais produtos
e serviços admitidos a essas sociedades, nos limites territoriais do
Estado de São Paulo.

Também é admitida a participação no capital de outras so-
ciedades, observada a existência de autorização legal, bem como o cum-
primento das legislações e regulamentações pertinentes. O capital mí-
nimo requerido para funcionamento da Nossa Caixa Capitalização S.A.,
somado ao excedente de caixa, está aplicado em fundo de investimento
lastreado por títulos públicos federais. O lucro da Empresa, repassado
ao único acionista na forma de dividendos, provém basicamente do
rendimento financeiro da aplicação do capital no fundo em questão.

RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
Os recursos humanos utilizados pela Nossa Caixa Capita-

lização S.A. são constituídos exclusivamente por funcionários do qua-
dro permanente do Banco do Brasil S.A. e a cessão de pessoal, bem
como o fornecimento de materiais e equipamentos necessários ao seu
funcionamento, são regidos por convênio de rateio e ressarcimento de
despesas e custos diretos e indiretos firmado com o Banco do Brasil
S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31.12.2012 E 31.12.2011

Em milhares de Reais
Balanço Patrimonial

AT I VO 31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11
Ativo Circulante 5.563 5.803
Caixa e Equivalente de Caixa (Nota 4) 5.563 5.803
TOTAL DO ATIVO 5.563 5.803

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11

PASSIVO CIRCULANTE 56 302

Passivos por impostos correntes (Nota 5) 8.667 39.563
Outros passivos (Nota 6) 19.318 14.383

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.507 5.501

Capital Social (Nota 9.a) 5.400 5.400
Reserva de Lucros (Nota 9.b) 107 101

TOTAL DO PASSIVO 5.563 142.494
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado

E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11

Despesas Operacionais (Nota 7) (283) (139)
Despesas de pessoal (168) (14)
Despesas com tributos/taxas (63) (76)
Outras despesas administrativas (52) (49)

Resultado Financeiro (Nota 8) 443 607
Receitas financeiras 451 619
Despesas financeiras (8) (12)

Resultado Operacional 160 468

Resultado Antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social

160 468

Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 10) (48) (163)
Imposto de Renda (24) (93)
Contribuição Social (24) (70)

Lucro Líquido 11 2 305

Número de Ações 5.400.000 5.400.000
Lucro por ação em (R$) 0,02 0,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11
Lucro Líquido 11 2 305
(+) Outros resultados abrangentes acumulados -- --
Resultado abrangente do período 11 2 305
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Direto
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E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERA-
CIONAIS

Pagamentos de despesas e obrigações (263) (107)

Recebimento de juros 451 619

CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES 188 512

Imposto e contribuições pagos (180) (121)

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS

8 391

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FI-
N A N C I A M E N TO

Dividendos pagos (248) (347)

CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE FI-
N A N C I A M E N TO

(248) (347)

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (240) 44
Início do período 5.803 5.759

Fim do período 5.563 5.803

Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalente de Cai-
xa

(240) 44

Conciliação entre o lucro líquido e o caixa e equivalente de caixa gerado pelas ati-
vidades operacionais:

E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11
Lucro Líquido 11 2 305

Ajustes ao lucro Líquido:
Atualização monetária de Dividendos 7 10
Variações Patrimoniais
Títulos e créditos a receber -- 9
Impostos e encargos sociais a recolher (1) --
Impostos e contribuições ( 11 0 ) 64
Outras contas a pagar -- 3
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacio-
nais

8 391

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

E V E N TO S Capital
Realizado

Reservas
de Lucros

Legal

Lucro ou
P re j u í z o s

Acumulados
To t a l

Saldos em 31.12.2010 5.400 86 -- 5.486
Resultado Líquido do
Exercício

-- -- 305 305

Reserva legal -- 15 (15) --
Dividendos(R$ 53,59
por lote de mil ações)

(Nota 9.c) -- -- (290) (290)

Saldos em 31.12.2011 5.400 101 -- 5.501
Mutações do Exercício -- 15 -- 15
Saldos em 31.12.2011 5.400 101 -- 5.501
Resultado Líquido do
Exercício

-- -- 11 2 11 2

Reserva legal -- 6 (6) --
Dividendos(R$ 19,71
por lote de mil ações)

(Nota 9.c) -- -- (106) (106)

Saldos em 31.12.2012 5.400 107 -- 5.507
Mutações do Exercício -- 6 -- 6
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - A Nossa Caixa Capitalização e suas Operações
A Nossa Caixa Capitalização S.A. (Nossa Caixa Capitali-

zação), foi constituída em agosto de 2004, como Subsidiária integral
do Banco Nossa Caixa S.A., tendo sido autorizada pela SUSEP, em
agosto de 2005, a operar planos de capitalização no estado de São
Paulo (7ª região do território nacional), conforme Portaria SUSEP n.º
2.230/2005. Em 30 de novembro de 2009, com a incorporação do
Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A., a Nossa Caixa
Capitalização S.A. tornou-se uma Subsidiária integral desse último.

Em 25.02.2011, o Banco do Brasil S.A. repassou a totalidade
de suas ações da Nossa Caixa Capitalização S.A. à BB Seguros
Participações S.A. (BB Seguros), que, então, passou a ser a sua
controladora direta e o Banco do Brasil seu controlador final.

A Nossa Caixa Capitalização S.A. tem por objeto social a
emissão e comercialização de planos de capitalização, na forma da
legislação vigente. Até o encerramento do exercício de 2012, a en-
tidade não havia iniciado as operações com títulos de capitalização e
sua atividade se resumiu à aplicação financeira do Capital Social,
ficando dispensada de manter atuário responsável.

As suas operações são conduzidas em um contexto integrado
com o Banco do Brasil S.A., utilizando-se dos recursos adminis-
trativos e tecnológicos, e suas demonstrações contábeis devem ser
entendidas nesse contexto.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
a) Declaração de Conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de

diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e
estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), na forma recepcionada pela Susep.

Estas demonstrações contábeis foram aprovadas e autoriza-
das para emissão pela Diretoria da Nossa Caixa Capitalização em
20.02.2013.

b) Alterações nas políticas contábeis
As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação

destas demonstrações contábeis equivalem-se àqueles aplicados às
demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em
3 1 . 1 2 . 2 0 11 .

c) Julgamentos e Estimativas Contábeis
A preparação das demonstrações contábeis em conformidade

com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Admi-
nistração faça julgamentos e estimativas que afetam os valores re-
conhecidos de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e
pressupostos adotados são analisados em uma base contínua, sendo as
revisões realizadas reconhecidas no período em que a estimativa é
reavaliada, com efeitos prospectivos.

Ressalta-se que os resultados realizados podem ser diferentes
das estimativas. Considerando que, em muitas situações, existem al-
ternativas ao tratamento contábil, os resultados divulgados pela Nossa
Caixa Capitalização poderiam ser distintos, caso um tratamento di-
ferente fosse escolhido. A Administração considera que as escolhas
são apropriadas e que as demonstrações contábeis apresentam, de
forma adequada, a posição financeira da Nossa Caixa Capitalização e
o resultado de suas operações em todos os aspectos materialmente
relevantes.

Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e
premissas incluem ativos fiscais diferidos e valorização de instru-
mentos financeiros. Os valores definitivos das transações envolvendo
essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua li-
quidação.

3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis
a) Apuração do Resultado
Em conformidade com o regime de competência, as receitas

e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período
a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma simultânea,
independentemente de recebimento ou pagamento.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa estão representados por dis-

ponibilidades em moeda nacional e aplicações em quotas de fundos
de investimentos de liquidez imediata, sujeitas a insignificante risco
de mudança de valores e limites.

c) Aplicações
As quotas do fundo que compõem as aplicações são va-

lorizadas pelo valor da quota informada pelo Administrador do fundo.
Os títulos e valores mobiliários que compõem o fundo foram clas-
sificados em títulos para negociação e encontram-se registrados pelo
valor justo.

d) Tributos
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demons-

tradas no quadro a seguir:

Tr i b u t o Alíquota
Imposto de Renda - IR (15% + adicional de 10%) 25%
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL 15%
Pis/Pasep 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins 4%

e) Redução do Valor Recuperável de Ativos não Financeiros
- Imparidade

É reconhecida uma perda por imparidade se o valor contábil
de um ativo excede seu valor recuperável. Perdas por imparidade são
reconhecidas no resultado do período.

No mínimo anualmente, a Nossa Caixa Capitalização S.A.
elabora estudo para apuração de indícios de desvalorização dos ati-
vos, segundo critérios técnicos definidos pela Administração.

Havendo indicação de possível desvalorização, a entidade
elabora estimativa para mensuração do valor recuperável e o re-
conhecimento de perdas por imparidade.

f) Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$),

a moeda funcional e de apresentação da Nossa Caixa Capitalização.
Exceto quando indicado de outra forma, as informações financeiras
quantitativas são apresentadas em milhares de Reais (R$ mil).

g) Gerenciamento de Riscos
A Administração da Nossa Caixa Capitalização adota po-

lítica conservadora no seu processo de gerenciamento de riscos. As
disponibilidades e as aplicações financeiras são realizadas com o seu
controlador final, o que minimiza o risco de crédito dos ativos da
Empresa, bem como proporciona o alinhamento às políticas de ge-
renciamento de riscos adotadas pelo conglomerado Banco do Brasil.

Os instrumentos financeiros da Nossa Caixa Capitalização
encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compre-
endidos principalmente pelos saldos de aplicações financeiras, im-
postos a compensar, outros créditos, contas a pagar, encargos a re-
colher, dividendos a pagar e outras obrigações.

A Nossa Caixa Capitalização apresenta exposição aos se-
guintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: Risco de
crédito, Risco de mercado e Risco de liquidez.

Risco de crédito: representa o risco de prejuízo financeiro da
Empresa caso um cliente ou contra-parte em um instrumento fi-
nanceiro não cumpra com suas obrigações contratuais, que surgem
principalmente dos recebíveis da Empresa representados, principal-
mente por caixa e equivalentes de caixa e contas a receber e outros
créditos. A exposição máxima que a Empresa está sujeita para esse
risco está representada pelos respectivos saldos consignados nas de-
monstrações contábeis.

Risco de mercado: é a possibilidade de perdas causadas por
mudanças no comportamento das taxas de juros, que estão prin-
cipalmente relacionadas a atualização de passivos financeiros. O ob-
jetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar
as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis,
e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

Risco de liquidez: representa o risco de a Empresa encontrar
dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus

passivos financeiros. Os principais passivos financeiros estão repre-
sentados pelas obrigações decorrentes das contas a pagar, encargos e
tributos a recolher, dividendos a pagar e outras obrigações. A Nossa
Caixa Capitalização garante que possui caixa à vista suficiente para
cumprir com despesas operacionais, incluindo o cumprimento de
obrigações financeiras; isto exclui o impacto potencial de circuns-
tâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como
desastres naturais.

4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

R$ mil
31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11

Aplicações em fundo de investimento (1) 5.563 5.803
To t a l 5.563 5.803
(1) A carteira do fundo é composta por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), Letras do
Tesouro Nacional (LTN) e operações compromissadas, classificados como "Títulos para
Negociação

5 - Passivos por Impostos Correntes

R$ mil
31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11

Imposto de Renda e Contribuição Social 32 142
To t a l 32 142

6 - Outros Passivos

R$ mil
31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11

Dividendos a Pagar (Nota 9.c) 14 149
Taxa de serviços da Cetip 9 8
Valores a pagar a sociedades ligadas 1 3
To t a l 24 160

7 - Despesas Operacionais

R$ mil

E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11

Honorários - Conselho Fiscal (168) (14)

Serviços de custódia e liquidação financeira (52) (49)

Taxa de fiscalização (42) (42)

Contribuições PIS/Pasep e Cofins (21) (29)

Contribuição sindical -- (5)

To t a l (283) (139)

8 - Resultado Financeiro

R$ mil
31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11

Receitas com fundos de investimentos 451 619
Despesas financeiras (8) (12)

To t a l 443 607

9 - Patrimônio Líquido
a) Capital Social

O Capital Social de R$ 5.400 mil em 31.12.2012 e
31.12.2011 está dividido em 5.400.000 ações ordinárias nominativas
representadas na forma escritural e sem valor nominal. O patrimônio
líquido de R$ 5.507 mil (R$ 5.501 mil em 31.12.2011) corresponde a
um valor patrimonial de R$ 1,02 por ação (R$ 1,02 por ação em
3 1 . 1 2 . 2 0 11 ) .

b) Reserva de Lucros

R$ mil
31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11

Reservas de Lucros 107 101
Reserva legal 107 101

c) Dividendos e Distribuição do Lucro Líquido do Exercício

R$ mil
2º

Sem/2012
E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11

Base de cálculo 14 106 290
-Lucro Líquido 15 11 2 305
-Reserva Legal constituída no período (1) (6) (15)
Dividendo mínimo obrigatório - 25% (4) (26) (73)
Dividendo adicional (10) (80) (217)
Total destinado ao acionista (14) (106) (290)
Saldo do Lucro Líquido Ajustado,
após as destinações

0 0 0

A administração decidiu pelo pagamento de dividendos mí-
nimos obrigatórios e adicionais, equivalentes 100% sobre o lucro
líquido, após a destinação para a reserva legal.

10 - Tributos
a) Demonstração da Despesa de IR e CSLL

R$ mil
E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11

Valores Correntes (48) (163)
IR e CSLL no país (48) (163)
Total do Imposto de Renda e Contribuição Social (48) (163)



Nº 40, quinta-feira, 28 de fevereiro de 201311 6 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012013022800116

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

b) Conciliação dos Encargos de IR e CSLL

R$ mil
E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11

Resultado Antes dos Tributos e Participações 160 468

Encargo total do IRPJ (25%) e da CSLL (15%) (64) (187)
Desconto no adicional de alíquota 16 24

Imposto de Renda e Contribuição Social do período (48) (163)

c) Despesas Tributárias

R$ mil
E x e rc / 2 0 1 2 E x e rc / 2 0 11

Cofins (18) (25)
Pis/Pasep (3) (4)
To t a l (21) (29)

11 - Partes Relacionadas
A Nossa Caixa Capitalização realiza transações bancárias

com o Banco do Brasil S.A., controlador em última instância, tais
como depósitos em conta corrente (não remunerados) e aplicações
financeiras. Há, ainda, contratos de prestação de serviços, de garantias
prestadas e convênio para rateio/ressarcimento de despesas e custos
diretos e indiretos.

Essas transações com partes relacionadas são praticadas em
condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros, quan-
do aplicável, substancialmente nos termos e condições para operações
comparáveis, incluindo taxas de juros e garantias. Essas operações
não envolvem riscos anormais de recebimento.

A Nossa Caixa Capitalização não concede empréstimos a
seus Diretores e membros do Conselho Fiscal.

Sumário das Transações com Partes Relacionadas
Os saldos das operações ativas e passivas da Nossa Caixa

Capitalização com as partes relacionadas em 31.12. 2012 e
31.12.2011 e seus respectivos resultados nos exercícios de 2012 e
2011 são os seguintes:

R$ mil
31.12.2012

Banco do
Brasil S.A.

Outras Partes
Relacionadas

To t a l

Ativos
Aplicações em fundos de investimento 5.563 - 5.563

Passivos
Dividendos a pagar (1) - 14 14
Valores a pagar a sociedades ligadas 1 - 1

Resultado - Exercício 2012
Receitas com fundos de investimento 451 - 451
Honorários do Conselho Fiscal 168 - 168
Despesas financeiras - juros 8 - 8
(1) Refere-se aos dividendos a pagar à BB Seguros Participações S.A.

R$ mil
3 1 . 1 2 . 2 0 11

Banco do
Brasil S.A.

Outras Par-
tes Relacio-

nadas

To t a l

Ativos
Aplicações em fundos de investimento 5.803 - 5.803

Passivos
Dividendos a pagar(1) - 149 149
Valores a pagar a sociedades ligadas 2 1 3

Resultado - Exercício 2011
Receitas com fundos de investimento 619 - 619
Honorários do Conselho Fiscal 8 4 12
Despesas financeiras - juros 12 - 12
(1) Refere-se aos dividendos a pagar à BB Seguros Participações S.A.

12 - Remuneração Paga a Empregados e Administradores
A Instituição não possui quadro próprio de empregados, nem

remunera seus administradores, uma vez que suas atividades são
conduzidas integralmente pela estrutura administrativa do Banco do
Brasil S.A.

13 - Patrimônio Líquido Ajustado
A Nossa Caixa Capitalização apresenta Patrimônio Líquido

Ajustado de R$ 5.507 mil (R$ 5.501 mil em 31.12.2011), coincidindo
com o valor de seu Patrimônio Líquido contábil, uma vez que a
Empresa não registrou saldos para nenhuma das deduções previstas
no artigo 3º da Resolução CNSP n.º 222, de 2010.

14 - Capital Base, Capital Adicional e Capital Mínimo Re-
querido

a) Capital Base

R$ mil

31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11
Parcela Fixa de Capital 1.800 1.800
Parcela Variável de Capital (7ª Região - atuação no
Estado de São Paulo)

3.600 3.600

Capital Base 5.400 5.400

b) Capital Adicional
A Empresa não apresenta necessidade de Capital Adicional,

em função de não se encontrar em operação e ter seus equivalentes de
caixa aplicados em quotas de fundo de investimento lastreado, ex-
clusivamente, por títulos públicos federais.

c) Capital Mínimo Requerido

R$ mil
31.12.2012 3 1 . 1 2 . 2 0 11

Capital Base 5.400 5.400
Capital Adicional -- --
Capital Mínimo Requerido 5.400 5.400

15 - Contingências
A Nossa Caixa Capitalização não possui ativos e passivos

contingentes de natureza cível, trabalhista e fiscal.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

À
Diretoria da
Nossa Caixa Capitalização S.A.
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações contábeis da Nossa Caixa

Capitalização S.A. ("Empresa"), que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício e semestre findos naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e as demais notas expli-
cativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações
contábeis

A Administração da Empresa 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, con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria. 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 con-
tábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos se-
lecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações con-
tábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa ava-
liação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis da Empresa 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 Empresa.
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 de-
monstrações 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 re-

feridas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Nossa Caixa Capitalização S.A.
em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício e semestre findos naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP).

Brasília, 18 de fevereiro de 2013

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP014428/O-6

CARLOS MASSAO TAKAUTHI
Contador CRC 1SP206103/O-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL DA NOSSA CAIXA CAPITALI-
ZAÇÃO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, pro-
cedeu ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações
Contábeis, incluindo a proposta de destinação do resultado do exer-
cício, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012,
os quais foram aprovados, nesta data, pela Diretoria.

Com base nos exames efetuados, nas informações e escla-
recimentos recebidos no decorrer do exercício e considerando ainda o
Relatório dos Auditores Independentes - KPMG Auditores Indepen-
dentes, sem ressalvas, nesta data expedido, o Conselho Fiscal opina
que os referidos documentos estão em condições de serem enca-
minhados para apreciação da Assembléia Geral dos Acionistas.

Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2013.
LUÍS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

WILSON PAULO DE PINA

D I R E TO R I A

PRESIDENTE

ALEXANDRE CORRÊA ABREU
Diretores

IVAN DE SOUZA MONTEIRO

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS

CONSELHO FISCAL

LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

WILSON PAULO DE PINA

C O N TA D O R I A

EDUARDO CESAR PASA
Contador Geral

Contador CRC-DF 017.601/O-5-S-SP
CPF 541.035.920-87

ESLEI JOSÉ DE MORAIS
Contador CRC-DF 021.335/O-3-S-SP

CPF 391.384.701-44

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS

CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
3ª TURMA

PAUTA DE JULGAMENTOS

Pauta de julgamento dos recursos das sessões ordinárias a
serem realizadas nas datas a seguir mencionadas, no Setor Comercial
Sul, Quadra 01, Bloco J, 8º andar, Sala 802, Edifício Alvorada,
Brasília - DF.

Serão julgados na primeira sessão ordinária subsequente, in-
dependente de nova publicação, os recursos cuja decisão tenha sido
adiada, em razão de pedido de vista de Conselheiro, não-compa-
recimento do Conselheiro-Relator, falta de tempo na sessão marcada,
ser feriado ou ponto facultativo ou por outro motivo objeto de decisão
do Colegiado.

DIA 12 DE MARÇO DE 2013, ÀS 09:00 HORAS

Relator: HENRIQUE PINHEIRO TORRES
1 - Processo nº: 16327.000418/00-57 - Recorrente: FAZENDA NA-
CIONAL e Recorrida: CRUZEIRO FACTORING SOCIEDADE DE
FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Relator: JÚLIO CÉSAR ALVES RAMOS
2 - Processo nº: 16327.003383/2003-86 - Recorrente: CITIBANK
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
e Recorrida: FAZENDA NACIONAL
3 - Processo nº: 13808.000175/00-74 - Recorrente: LEO BURNETT
PUBLICIDADE LTDA. e Recorrida: FAZENDA NACIONAL
Relator: RODRIGO CARDOZO MIRANDA
4 - Processo nº: 13864.000164/2007-01 - Recorrente: FAZENDA
NACIONAL e Recorrida: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.
5 - Processo nº: 11065.003076/99-71 - Recorrente: FAZENDA NA-
CIONAL e Recorrida: SOCIEDADE HAMBURGUESA DE CACA
E TIRO
Relator: RODRIGO DA COSTA PÔSSAS
6 - Processo nº: 10580.007223/94-68 - Recorrente: FAZENDA NA-
CIONAL e Recorrida: ESPORTE CLUBE VITÓRIA
Relator: MARCOS AURÉLIO PEREIRA VALADÃO
7 - Processo nº: 11080.002443/2004-41 - Recorrente: FAZENDA
NACIONAL e Recorrida: FORJAS TAURUS S/A
8 - Processo nº: 11080.002444/2004-95 - Recorrente: FAZENDA
NACIONAL e Recorrida: FORJAS TAURUS S/A
Relatora: MARIA TERESA MARTÍNEZ LÓPEZ
9 - Processo nº: 10410.006357/2003-84 - Recorrente: FAZENDA
NACIONAL e Recorrida: COPERTRADING COMÉRCIO EXPOR-
TAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A
10 - Processo nº: 10680.014497/2004-27 - Recorrente: FAZENDA
NACIONAL e Recorrida: FUNDAÇÃO DOM CABRAL
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Rua XV de Novembro, 111 - São Paulo – SP – CEP 01013-001 CNPJ 07.681.872/0001-01 Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exerc/2012 Exerc/2011

Despesas Operacionais (Nota 7) (283) (139)
Despesas de pessoal (168) (14)
Despesas com tributos/taxas (63) (76)
Outras despesas administrativas (52) (49)
Resultado Financeiro (Nota 8) 443 607
Receitas 'nanceiras 451 619
Despesas 'nanceiras (8) (12)
Resultado Operacional 160 468
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 160 468
Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 10) (48) (163)
Imposto de Renda (24) (93)
Contribuição Social (24) (70)
Lucro Líquido 112 305
Número de Ações 5.400.000 5.400.000
Lucro por ação em (R$) 0,02 0,06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exerc/2012 Exerc/2011

Lucro Líquido 112 305
(+) Outros resultados abrangentes acumulados -- --
Resultado abrangente do período 112 305
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
Exerc/2012 Exerc/2011

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Pagamentos de despesas e obrigações (263) (107)
Recebimento de juros 451 619
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES 188 512
Impostos e contribuições pagos (180) (121)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 8 391
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos (248) (347)
CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (248) (347)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (240) 44
Início do período 5.803 5.759
Fim do período 5.563 5.803
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalente de Caixa (240) 44
Conciliação entre o lucro líquido e o caixa e equivalente de caixa gerado pelas atividades operacionais:

Exerc/2012 Exerc/2011
Lucro Líquido 112 305
Ajustes ao lucro líquido:
Atualização monetária de Dividendos 7 10
Variações Patrimoniais
Títulos e créditos a receber -- 9
Impostos e encargos sociais a recolher (1) --
Impostos e contribuições (110) 64
Outras contas a pagar -- 3
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 8 391
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações Contábeis
Em milhares de Reais

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO 31.12.2012 31.12.2011
Ativo Circulante 5.563 5.803
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4) 5.563 5.803

TOTAL DO ATIVO 5.563 5.803

Relatório de Administração
A Nossa Caixa Capitalização S.A., inscrita sob o CNPJ 07.681.872/0001-01, com sede na Rua XV de Novembro, 111, São Paulo-SP, foi constituídaem agosto de 2004, nos termos da Lei n.º 6.404/76, e conforme artigo 3º da Lei Estadual n.º 10.853, de 16 de julho de 2001, sendo atualmentesubsidiária integral da BB Seguros Participações S.A. A aprovação de seu estatuto social e a autorização para comercializar planos de capitalizaçãoforam concedidos pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em agosto de 2005.
Embora o acionista mantenha a Empresa em situação não operacional, esta tem por objeto atuar na área de capitalização, podendo instituir ecomercializar planos, bem como os demais produtos e serviços admitidos a essas sociedades, nos limites territoriais do Estado de São Paulo.

Também é admitida a participação no capital de outras sociedades, observada a existência de autorização legal, bem como o cumprimento daslegislações e regulamentações pertinentes. O capital mínimo requerido para funcionamento da Nossa Caixa Capitalização S.A., somado aoexcedente de caixa, está aplicado em fundo de investimento lastreado por títulos públicos federais. O lucro da Empresa, repassado ao único acionistana forma de dividendos, provém basicamente do rendimento financeiro da aplicação do capital no fundo em questão.Recursos Humanos e Materiais
Os recursos humanos utilizados pela Nossa Caixa Capitalização S.A. são constituídos exclusivamente por funcionários do quadro permanente doBanco do Brasil S.A. e a cessão de pessoal, bem como o fornecimento de materiais e equipamentos necessários ao seu funcionamento, são regidospor convênio de rateio e ressarcimento de despesas e custos diretos e indiretos firmado com o Banco do Brasil S.A.

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2012 31.12.2011
Passivo Circulante 56 302
Passivos por impostos correntes (Nota 5) 32 142
Outros passivos (Nota 6) 24 160
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.507 5.501
Capital Social (Nota 9.a) 5.400 5.400
Reservas de Lucros (Nota 9.b) 107 101
TOTAL DO PASSIVO 5.563 5.803
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EVENTOS Capital Realizado Reserva de Lucros Lucro ou Prejuízos Total

Legal Acumulados
Saldos em 31.12.2010 5.400 86 -- 5.486
Resultado Líquido do Exercício -- -- 305 305
Reserva legal -- 15 (15) --
Dividendos (R$ 53,59 por lote de mil ações) (Nota 9.c) -- -- (290) (290)
Saldos em 31.12.2011 5.400 101 -- 5.501
Mutações do Exercício -- 15 -- 15
Saldos em 31.12.2011 5.400 101 -- 5.501
Resultado Líquido do Exercício -- -- 112 112
Reserva legal -- 6 (6) --
Dividendos (R$ 19,71 por lote de mil ações) (Nota 9.c) -- -- (106) (106)
Saldos em 31.12.2012 5.400 107 -- 5.507
Mutações do Exercício -- 6 -- 6
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1 – A Nossa Caixa Capitalização e suas Operações
A Nossa Caixa Capitalização S.A. (Nossa Caixa Capitalização), foi constituída em agosto de 2004, como Subsidiária integral do Banco NossaCaixa S.A., tendo sido autorizada pela SUSEP, em agosto de 2005, a operar planos de capitalização no estado de São Paulo (7ª região do territórionacional), conforme Portaria SUSEP n.º 2.230/2005. Em 30 de novembro de 2009, com a incorporação do Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco doBrasil S.A., a Nossa Caixa Capitalização S.A. tornou-se uma Subsidiária integral desse último.
Em 25.02.2011, o Banco do Brasil S.A. repassou a totalidade de suas ações da Nossa Caixa Capitalização S.A. à BB Seguros Participações S.A.(BB Seguros), que, então, passou a ser a sua controladora direta e o Banco do Brasil seu controlador final.
A Nossa Caixa Capitalização S.A. tem por objeto social a emissão e comercialização de planos de capitalização, na forma da legislação vigente. Atéo encerramento do exercício de 2012, a entidade não havia iniciado as operações com títulos de capitalização e sua atividade se resumiu à aplicaçãofinanceira do Capital Social, ficando dispensada de manter atuário responsável.
As suas operações são conduzidas em um contexto integrado com o Banco do Brasil S.A., utilizando-se dos recursos administrativos e tecnológicos,e suas demonstrações contábeis devem ser entendidas nesse contexto.
2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
a) Declaração de Conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e estão apresentadasde acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), na forma recepcionada pela Susep.
Estas demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Diretoria da Nossa Caixa Capitalização em 20.02.2013.
b) Alterações nas políticas contábeis
As políticas e os métodos contábeis utilizados na preparação destas demonstrações contábeis equivalem-se àqueles aplicados às demonstrações
contábeis referentes ao exercício encerrado em 31.12.2011.
c) Julgamentos e Estimativas Contábeis
A preparação das demonstrações contábeis em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração façajulgamentos e estimativas que afetam os valores reconhecidos de ativos, passivos, receitas e despesas. As estimativas e pressupostos adotados sãoanalisados em uma base contínua, sendo as revisões realizadas reconhecidas no período em que a estimativa é reavaliada, com efeitos prospectivos.
Ressalta-se que os resultados realizados podem ser diferentes das estimativas. Considerando que, em muitas situações, existem alternativas aotratamento contábil, os resultados divulgados pela Nossa Caixa Capitalização poderiam ser distintos, caso um tratamento diferente fosse escolhido. AAdministração considera que as escolhas são apropriadas e que as demonstrações contábeis apresentam, de forma adequada, a posição financeira
da Nossa Caixa Capitalização e o resultado de suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.
Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem ativos fiscais diferidos e valorização de instrumentos financeiros. Os
valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidos por ocasião da sua liquidação.
3 – Resumo das Principais Práticas Contábeis
a) Apuração do Resultado
Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apuração do resultado do período a que pertenceme, quando se correlacionam, de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.
b) Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações em quotas de fundos de investimentos deliquidez imediata, sujeitas a insignificante risco de mudança de valores e limites.
c) Aplicações
As quotas do fundo que compõem as aplicações são valorizadas pelo valor da quota informada pelo Administrador do fundo. Os títulos e valoresmobiliários que compõem o fundo foram classificados em títulos para negociação e encontram-se registrados pelo valor justo.
d) Tributos
Os tributos são apurados com base nas alíquotas demonstradas no quadro a seguir:
Tributos Alíquota
Imposto de Renda – IR (15% + adicional de 10%) 25%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL 15%
PIS/Pasep 0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins 4%
e) Redução do Valor Recuperável de Ativos não Financeiros – Imparidade
É reconhecida uma perda por imparidade se o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. Perdas por imparidade são reconhecidasno resultado do período.
No mínimo anualmente, a Nossa Caixa Capitalização S.A. elabora estudo para apuração de indícios de desvalorização dos ativos, segundo critériostécnicos definidos pela Administração.
Havendo indicação de possível desvalorização, a entidade elabora estimativa para mensuração do valor recuperável e o reconhecimento de perdaspor imparidade.
f) Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), a moeda funcional e de apresentação da Nossa Caixa Capitalização. Exceto quandoindicado de outra forma, as informações financeiras quantitativas são apresentadas em milhares de Reais (R$ mil).
g) Gerenciamento de Riscos
A Administração da Nossa Caixa Capitalização adota política conservadora no seu processo de gerenciamento de riscos. As disponibilidades e asaplicações financeiras são realizadas com o seu controlador final, o que minimiza o risco de crédito dos ativos da Empresa, bem como proporcionao alinhamento às políticas de gerenciamento de riscos adotadas pelo conglomerado Banco do Brasil.
Os instrumentos financeiros da Nossa Caixa Capitalização encontram-se registrados em contas patrimoniais e estão compreendidos principalmentepelos saldos de aplicações financeiras, impostos a compensar, outros créditos, contas a pagar, encargos a recolher, dividendos a pagar e
outras obrigações.
A Nossa Caixa Capitalização apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: Risco de crédito, Risco demercado e Risco de liquidez.
Risco de crédito: representa o risco de prejuízo financeiro da Empresa caso um cliente ou contra-parte em um instrumento financeiro não cumpracom suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Empresa representados, principalmente por caixa e equivalentesde caixa e contas a receber e outros créditos. A exposição máxima que a Empresa está sujeita para esse risco está representada pelos respectivos
saldos consignados nas demonstrações contábeis.

Risco de mercado: é a possibilidade de perdas causadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, que estão principalmente relacionadas
a atualização de passivos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados,
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
Risco de liquidez: representa o risco de a Empresa encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros.
Os principais passivos financeiros estão representados pelas obrigações decorrentes das contas a pagar, encargos e tributos a recolher, dividendos
a pagar e outras obrigações. A Nossa Caixa Capitalização garante que possui caixa à vista suficiente para cumprir com despesas operacionais,
incluindo o cumprimento de obrigações financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente
previstas, como desastres naturais.
4 – Caixa e Equivalentes de Caixa

R$ mil
31.12.2012 31.12.2011

Aplicações em fundo de investimento (1) 5.563 5.803
Total 5.563 5.803
(1) A carteira do fundo é composta por Letras Financeiras do Tesouro (LFT), Letras do Tesouro Nacional (LTN) e operações compromissadas,
classificados como “Títulos para Negociação”.

5 – Passivos por Impostos Correntes
R$ mil

31.12.2012 31.12.2011
Imposto de Renda e Contribuição Social 32 142
Total 32 142
6 – Outros Passivos

R$ mil
31.12.2012 31.12.2011

Dividendos a Pagar (Nota 9.c) 14 149
Taxa de serviços da Cetip 9 8
Valores a pagar a sociedades ligadas 1 3
Total 24 160
7 – Despesas Operacionais

R$ mil
Exerc/2012 Exerc/2011

Honorários – Conselho Fiscal (168) (14)
Serviços de custódia e liquidação financeira (52) (49)
Taxa de fiscalização (42) (42)
Contribuições PIS/Pasep e Cofins (21) (29)
Contribuição sindical -- (5)
Total (283) (139)
8 – Resultado Financeiro

R$ mil
Exerc/2012 Exerc/2011

Receitas com fundos de investimentos 451 619
Despesas financeiras (8) (12)
Total 443 607
9 – Patrimônio Líquido
a) Capital Social
O Capital Social de R$ 5.400 mil em 31.12.2012 e 31.12.2011 está dividido em 5.400.000 ações ordinárias nominativas representadas na forma
escritural e sem valor nominal. O patrimônio líquido de R$ 5.507 mil (R$ 5.501 mil em 31.12.2011) corresponde a um valor patrimonial de R$ 1,02
por ação (R$ 1,02 por ação em 31.12.2011).
b) Reserva de Lucros

R$ mil
31.12.2012 31.12.2011

Reservas de Lucros 107 101
Reserva legal 107 101
c) Dividendos e Distribuição do Lucro Líquido do Exercício

R$ mil
2º Sem/2012 Exerc/2012 Exerc/2011

Base de cálculo 14 106 290
- Lucro Líquido 15 112 305
- Reserva Legal constituída no período (1) (6) (15)
Dividendo mínimo obrigatório – 25% (4) (26) (73)
Dividendo adicional (10) (80) (217)
Total destinado ao acionista (14) (106) (290)
Saldo do Lucro Líquido Ajustado, após as destinações 0 0 0
A administração decidiu pelo pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e adicionais, equivalentes à 100% sobre o lucro líquido, após a
destinação para a reserva legal.
10 – Tributos
a) Demonstração da Despesa de IR e CSLL

R$ mil
Exerc/2012 Exerc/2011

Valores Correntes (48) (163)
IR e CSLL no país (48) (163)
Total do Imposto de Renda e Contribuição Social (48) (163)
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NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
À
Diretoria da
Nossa Caixa Capitalização S.A.
São Paulo – SP
Examinamos as demonstrações contábeis da Nossa Caixa Capitalização S.A. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos :uxos de caixa para o exercício e
semestre <ndos naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Empresa 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 evidência a respeito dos valores e das divulgações
apresentados 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 Empresa 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 Empresa. 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 apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e <nanceira da Nossa Caixa Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus :uxos de caixa para o
exercício e semestre <ndos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Brasília, 18 de fevereiro de 2013
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6
Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4

DIRETORIA
PRESIDENTE
Alexandre Corrêa Abreu
DIRETORES
Ivan de Souza Monteiro
Marco Antonio da Silva Barros

CONSELHO FISCAL
Luis Felipe Vital Nunes Pereira (Presidente)
José Henrique Paim Fernandes
Wilson Paulo de Pina

CONTADORIA
Eduardo Cesar Pasa
Contador Geral
Contador CRC-DF 017.601/O-5-S-SP
CPF 541.035.920-87
Eslei José de Morais
Contador CRC-DF 021.335/O-3-S-SP
CPF 391.384.701-44

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O CONSELHO FISCAL DA NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do
Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis, incluindo a proposta de destinação do resultado do exercício, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2012, os quais foram aprovados, nesta data, pela Diretoria.
Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício e considerando ainda o Relatório
dos Auditores Independentes – KPMG Auditores Independentes, sem ressalvas, nesta data expedido, o Conselho Fiscal opina que os referidos
documentos estão em condições de serem encaminhados para apreciação da Assembléia Geral dos Acionistas.
Brasília (DF), 18 de fevereiro de 2013.
Luis Felipe Vital Nunes Pereira
José Henrique Paim Fernandes
Wilson Paulo de Pina

b) Conciliação dos Encargos de IR e CSLL
R$ mil

Exerc/2012 Exerc/2011
Resultado Antes dos Tributos e Participações 160 468
Encargo total do IRPJ (25%) e da CSLL (15%) (64) (187)
Desconto no adicional de alíquota 16 24
Imposto de Renda e Contribuição Social do período (48) (163)
c) Despesas Tributárias

R$ mil
Exerc/2012 Exerc/2011

Cofins (18) (25)
Pis/Pasep (3) (4)
Total (21) (29)
11 – Partes Relacionadas
ANossa Caixa Capitalização realiza transações bancárias com o Banco do Brasil S.A., controlador em última instância, tais como depósitos em conta
corrente (não remunerados) e aplicações financeiras. Há, ainda, contratos de prestação de serviços, de garantias prestadas e convênio para rateio/
ressarcimento de despesas e custos diretos e indiretos.
Essas transações com partes relacionadas são praticadas em condições e taxas compatíveis com as praticadas com terceiros, quando aplicável,
substancialmente nos termos e condições para operações comparáveis, incluindo taxas de juros e garantias. Essas operações não envolvem riscos
anormais de recebimento.
A Nossa Caixa Capitalização não concede empréstimos a seus Diretores e membros do Conselho Fiscal.
Sumário das Transações com Partes Relacionadas
Os saldos das operações ativas e passivas da Nossa Caixa Capitalização com as partes relacionadas em 31.12.2012 e 31.12.2011 e seus
respectivos resultados nos exercícios de 2012 e 2011 são os seguintes:

R$ mil
31.12.2012

Banco do Brasil S.A. Outras Partes Relacionadas Total
Ativos
Aplicações em fundos de investimento 5.563 -- 5.563
Passivos
Dividendos a pagar(1) -- 14 14
Valores a pagar a sociedades ligadas 1 -- 1
Resultado – Exercício 2012
Receitas com fundos de investimento 451 -- 451
Honorários do Conselho Fiscal 168 -- 168
Despesas financeiras - juros 8 -- 8
(1) Refere-se aos dividendos a pagar à BB Seguros Participações S.A.

R$ mil
31.12.2011

Banco do Brasil S.A. Outras Partes Relacionadas Total
Ativos
Aplicações em fundos de investimento 5.803 -- 5.803
Passivos
Dividendos a pagar(1) -- 149 149
Valores a pagar a sociedades ligadas 2 1 3
Resultado – Exercício 2011
Receitas com fundos de investimento 619 -- 619
Honorários do Conselho Fiscal 8 4 12
Despesas financeiras - juros 12 -- 12
(1) Referem-se aos dividendos pagos à BB Seguros Participações S.A.
12 – Remuneração Paga a Empregados e Administradores
A Instituição não possui quadro próprio de empregados, nem remunera seus administradores, uma vez que suas atividades são conduzidasintegralmente pela estrutura administrativa do Banco do Brasil S.A.
13 – Patrimônio Líquido Ajustado
A Nossa Caixa Capitalização apresenta Patrimônio Líquido Ajustado de R$ 5.507 mil (R$ 5.501 mil em 31.12.2011), coincidindo com o valor de seu
Patrimônio Líquido contábil, uma vez que a Empresa não registrou saldos para nenhuma das deduções previstas no artigo 3º da Resolução CNSP
n.º 222, de 2010.
14 – Capital Base, Capital Adicional e Capital Mínimo Requerido
a) Capital Base

R$ mil
31.12.2012 31.12.2011

Parcela Fixa de Capital 1.800 1.800
Parcela Variável de Capital (7ª Região – atuação no Estado de São Paulo) 3.600 3.600
Capital Base 5.400 5.400
b) Capital Adicional
A Empresa não apresenta necessidade de Capital Adicional, em função de não se encontrar em operação e ter seus equivalentes de caixa aplicadosem quotas de fundo de investimento lastreado, exclusivamente, por títulos públicos federais.
c) Capital Mínimo Requerido

R$ mil
31.12.2012 31.12.2011

Capital Base 5.400 5.400
Capital Adicional -- --
Capital Mínimo Requerido 5.400 5.400
15 – Contingências
A Nossa Caixa Capitalização não possui ativos e passivos contingentes de natureza cível, trabalhista e fiscal.

Pelo mundo

copa do rei

Ramires marca,marca,marca,
Chelsea vence e
encara o United
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Atlético avança
Nigel Roddis/Reuters

Oscar dá belo passe
no lance do segundo
gol e ajuda os Azuis a
avançar às quartas
na Copa da Inglaterra
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nVictorMoses comemoraosegundogoldoChelsea
navitóriapor2a0, fora,diantedoMiddlesbrough

Inconstante ao longo da
temporada, o Chelsea nova-
mente contou com um mo-
mento de pura inspiração de
um de seus principais joga-
dores para quebrar um forte
sistema defensivo e vencer.
Com um golaço do brasileiro
Ramires, o time londrino
derrotou o Middlesbrough
por 2 a 0, fora de casa, e
avançou para as quartas de

final da Copa da Inglaterra.
O volante abriu caminho

para a vitória da equipe co-
mandada por Rafa Benitez
logo no começo do segundo
tempo. Após receber passe
de Benayoun, o camisa 7 ba-
teu colocado no ângulo, sem
chance ao goleiro Steele.

Já no segundo gol, Oscar
recebeu passe de Hazard,
devolveu de calcanhar e o
belga deixou Moses livre para
definir o placar.

Com o resultado, o Chelsea
terá pela frente o Manchester
United, que já havia derrota-
do o Reading e confirmado
vaga nas quartas. (UOL)

copa da françacopa da frança

Na estreia de Beckham
como titular no PSG,
Ibrahimovic fez os gols
na vitória por 2 a 0 so-
bre o Olympique de
Marselha. (UOL)

em portugalem portugal

Após empate por 0 a 0
no 90minutos, o Ben-
fica foi eliminado pelo
Braga por 3 a 2, nos
pênaltis, nas semifinais
da Taça da Liga. (LMC)

O Atlético de Madrid em-
patou por 2 a 2 com o Sevilla,
fora de casa, mas avançou à
decisão da Copa do Rei, já
que havia vencido o primeiro
confronto por 2 a 1.

O brasileiro Diego Costa e o
colombiano Falcao García

marcaram para os visitantes
no início do jogo. O Sevilla
reagiu e igualou com Jesús
Navas e Rakitic.

Na decisão, o Atlético en-
frentará o rival Real Madrid,
que havia eliminado o Bar-
celona, em 18 demaio. (LMC)


