
  Capital social Aumento / (redução)        Reservas de  Lucros
  realizado de capital em aprovação Capital Lucros acumulados Total

Saldos em 1° de janeiro de 2013  247.321 (150.669) 160 24.874 - 121.686

Aumento/redução de capital:

Portaria SUSEP nº 5.144 de 05/02/2013  (350.000) 350.000 - - - -
Portaria SUSEP nº 5.144 de 05/02/2013  199.331 (199.331) - - - -

Lucro líquido do semestre  - - - - 31.899 31.899

Proposta para distribuição do resultado:

Reserva legal  - - - 1.046 (1.046) -
Reservas de retenção de lucros  - - - 30.853 (30.853) -

Saldos em 30 de junho de 2013  96.652 - 160 56.773 - 153.585

Saldos em 1° de janeiro de 2012  247.321 - 160 211.698 - 459.179

Aumento/redução de capital:

AGE de 19/01/2012 - Portaria SUSEP nº 1.259 de 31/08/2011  - 199.331 - (199.331) - -
AGE de 19/01/2012 - Portaria SUSEP nº 1.259 de 31/08/2011  - (350.000) - - - (350.000)

Lucro líquido do semestre  - - - - 66.708 66.708

Proposta para distribuição do resultado:

Reserva legal  - - - 3.335 (3.335) -
Dividendos Propostos  - - - - (15.843) (15.843)
Dividendos Adicionais Propostos  - - - 47.530 (47.530) -

Saldos em 30 de junho de 2012  247.321 (150.669) 160 63.232 - 160.044

  30/06/2013 30/06/2012
   Reapresentado*
Atividades operacionais
Lucro Líquido do Semestre  31.899 66.708
Ajustes para:
Depreciação  8 8

Variação nas contas patrimoniais:

Ativos Financeiros  (63.783) 249.306
Créditos das operações de capitalização  (1.161) 551
Créditos fiscais e previdenciários  (38) (4.051)
Depósitos judiciais e fiscais  22 (191)
Despesas antecipadas  104 104
Outros Ativos  246 (272)
Impostos e contribuições  (43.250) (22.690)
Outras contas a pagar  (1.236) 17.563
Débitos de operações com capitalização  (1) (2)
Depósitos de terceiros  (254) 46
Provisões técnicas - capitalização  75.634 57.410
Provisões judiciais  (14) (630)

Caixa Consumido/(Gerado) nas Operações  (1.824) 363.860

Caixa Líquido Consumido/(Gerado) nas Atividades Operacionais  (1.824) 363.860

Atividades de financiamento

Redução de capital  - (350.000)
Dividendos e juros sobre o capital próprio  (31) (15.843)

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento  (31) (365.843)
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa  (1.855) (1.983)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre  5.673 4.049
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Semestre  3.818 2.066

* vide nota explicativa 2.1 a

  30/06/2013 30/06/2012

Lucro líquido do semestre  31.899 66.708

Resultado abrangente do semestre  31.899 66.708

  Nota 30/06/2013 30/06/2012

Receitas líquidas com títulos de capitalização   82.567 88.371
Arrecadação com títulos de capitalização   395.587 363.496
Variação da provisão para resgate   (313.020) (275.125)

Resultado com sorteios   (20.349) (23.592)

Custo de aquisição   (10.161) (17.613)

Outras receitas e despesas operacionais  13a 14.747 7.856
Outras Receitas Operacionais   15.246 8.312
Outras Despesas Operacionais   (499) (456)

Despesas administrativas  13b (4.685) (4.786)
Pessoal Próprio   (519) (312)
Serviços de Terceiros   (2.148) (2.044)
Localização e Funcionamento   (1.086) (1.273)
Publicações   (46) (30)
Donativos e Contribuições   (280) (521)
Despesas Administrativas Diversas   (606) (606)

Despesas com tributos  13c (282) (249)

Resultado financeiro   (8.606) 60.122
Receitas financeiras  13d 18.608 85.185
Despesas financeiras  13e (27.214) (25.063)

Resultado patrimonial   78 444
Receitas com imóveis de renda   86 86
Despesas com imóveis destinado à renda ou venda   (8) (8)
Receitas com outros investimentos   - 366

Resultado operacional   53.309 110.553

Ganhos ou perdas com ativos não correntes   (44) 133

Resultado antes dos impostos e participações   53.265 110.686

Imposto de renda  13f (13.277) (27.367)
Contribuição social  13f (8.022) (16.597)
Participações sobre o resultado   (67) (14)

Lucro líquido do semestre   31.899 66.708

Quantidade de ações do capital   2.598.612.223 2.598.612.223
Lucro líquido por lote de mil ações - R$   12,28 25,67

Passivo  Nota 30/06/2013 31/12/2012

Circulante   1.039.969 1.008.950

Contas a pagar   18.886 63.277
Obrigações a pagar   46 194
Impostos e encargos sociais a recolher   23 26
Encargos trabalhistas   60 41
Impostos e contribuições  9 16.117 59.367
Outras contas a pagar   2.640 3.649

Débitos de operações com capitalização   - 1
Débitos operacionais   - 1

Depósitos de terceiros  7 261 515

Provisões técnicas - Capitalização  3d,10 1.020.822 945.157
Provisão para resgates   1.017.197 941.347
Provisão para sorteios   3.625 3.810

Passivo não circulante   6.970 7.141

Contas a pagar   455 581
Obrigações a pagar   41 42
Outras contas a pagar   414 539

Provisões técnicas - Capitalização  3d,10 400 431
Provisão para resgates   383 413
Provisão para sorteios   17 18

Outros débitos   6.115 6.129
Provisões judiciais  11a,b,c,d 6.115 6.129

Patrimônio líquido  12,14d 153.585 121.686
Capital social   96.652 247.321
Redução de capital (Em Aprovação)   - (150.669)
Reserva de capital   160 160
Reservas de lucros   56.773 24.874

Total   1.200.524 1.137.777

Ativo  Nota 30/06/2013 31/12/2012

Circulante   1.187.962 1.125.227

Disponível   3.818 5.673
Caixa e bancos   3.818 5.673

Aplicações  3a,c,d,4 1.179.202 1.115.423

Créditos com operações de capitalização  3c 4.176 3.015

Títulos e créditos a receber   662 908
Títulos e créditos a receber  3c 40 46
Direitos resultantes da venda de imóveis  3c - 244
Créditos tributários e previdenciários  5 609 609
Outros créditos  3c 13 9

Despesas antecipadas   104 208

Ativo não circulante   12.562 12.550

Aplicações  3a,c,d,4 21 17

Títulos e créditos a receber   11.067 11.051
Créditos tributários e previdenciários  5, 13f 1.338 1.300
Depósitos judiciais e fiscais  11a,e 9.729 9.751

Investimentos  6 1.469 1.477
Imóveis destinados à renda   1.460 1.468
Outros investimentos   9 9

Intangível   5 5
Outros intangíveis   5 5

Total   1.200.524 1.137.777

Senhores Acionistas,

De acordo com os dispositivos legais e estatutários, apresentamos as demonstrações financeiras 
intermediárias da empresa HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. relativas ao semestre findo 
em 30 de junho de 2013, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

Mercado Segurador e de Capitalização

As condições socioeconômicas observadas nos últimos anos no Brasil têm propiciado um crescimento 
de negócios considerável em Empresas de Capitalização que usam como meio de comercialização 
de seus produtos o Sistema Bancário (modelo Bancassurance). Nos últimos cinco anos, esse modelo 
passou de 60% dos prêmios para representar 70% dos prêmios de Seguros em 2012 (fonte: SUSEP).

Podemos destacar os principais pontos dessa tendência:
- Aumento da poupança interna de médio e longo prazo, por conta da estabilização macroeconômica 
com redução da inflação.
- Aumento no volume total de renda na economia: redução da taxa de desemprego e aumento da 
renda média, levando ao consequente crescimento da Classe C.
- Redução das taxas de juros.
- Aumento da População Economicamente Ativa.
- Crescente população bancarizada.

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. tem adotado como estratégia global o foco de vendas 
voltado para clientes correntistas do Banco HSBC, minimizando riscos e buscando prover ao cliente 
soluções mais completas em termos de proteção e gestão de riqueza. Dessa forma, se mostra 
alinhado a uma forte tendência do mercado brasileiro.

Estratégia de Negócios

A Sociedade tem por objetivo a comercialização e administração de títulos de capitalização, 
atendendo aos clientes dos segmentos individual e empresarial. A comercialização de seus produtos 
ocorre através de agência bancária, Internet, ATM e “phone centre”.

De acordo com as informações divulgadas pela Federação Nacional de Capitalização - FENACAP, 
o mercado de Capitalização cresceu 21,5% no primeiro semestre de 2013 em comparação a 2012. 
Nos últimos doze meses até Mai/13, o mercado de Capitalização apresentou crescimento de 18,5% 
frente ao mesmo período do ano anterior. Entre essas duas comparações, a Sociedade passou do 
9º lugar no ranking de receitas de Capitalização para o 8º lugar, representando 4,4% do Mercado de 
Capitalização.

A estratégia HSBC Empresa de Capitalização e do Grupo HSBC direciona seus esforços a uma 
estratégia de Proteção de Riqueza/ Patrimônio. Nesse contexto, os Produtos de Capitalização 
representam produtos de educação financeira, que propiciarão aos clientes a possibilidade de 
acumularem recursos enquanto concorrem a prêmios em sorteios periódicos.

Para os próximos anos, a estratégia é reforçar o entendimento das necessidades dos clientes, 
observando sua propensão a consumir produtos de educação financeira com sorteios. Os canais 
de comercialização continuarão a ser as Agências Bancárias e os Canais Diretos tais como Telefone, 
Internet Banking e ATMs.

Acordo de Ação Penal Diferido (DPA)

Em dezembro de 2012, a HSBC Holdings plc (‘HSBC Holdings’), controladora do Grupo HSBC, o 
HSBC Bank USA, N.A (‘HBUS’) e o HSBC North America Holdings (‘HNAH’) celebraram acordos de 
ajuste de conduta com agências governamentais dos Estados Unidos e Reino Unido com relação ao 
uso de políticas inadequadas de compliance utilizadas no combate à lavagem de dinheiro (‘AML’), 
ao descumprimento de normas previstas na Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act) (‘BSA’), e ao 
desrespeito de normas de combate à lavagem de dinheiro e crimes financeiros (Sanctions Law). 
Dentre os acordos celebrados, o HSBC Holdings e o HBUS celebraram um Acordo de diferimento de 
ajuizamento de Ação Penal (o ‘US DPA’) pelo prazo de cinco anos com o Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos (‘DOJ’), o HSBC Holdings celebrou um Acordo de diferimento de ajuizamento 
de Ação Penal com a Promotoria do Condado de Nova Iorque (‘DANY’), e o HSBC Holdings acatou 
uma ordem de cessação imposta pelo Conselho do Banco Central (Federal Reserve Board) (‘FRB’). 
O HSBC Holdings também celebrou um termo de responsabilidade com a Autoridade de Serviços 
Financeiros do Reino Unido (UK Financial Services Authority – após sofrer uma reestruturação 
interna esta autoridade delegou esta competência a Autoridade de Conduta Financeira – ‘FCA’ que 
atualmente exerce esta função) que impõem sobre a entidade o dever de cumprir com obrigações 
e políticas ligadas ao combate à lavagem de dinheiro e com os requerimentos formulados pelas 
autoridades reguladoras durante um período de cinco anos.

Ainda como resultado destas infrações, o HBUS celebrou com o Departamento de Tesouro dos 
Estados Unidos um compromisso de cessação de prática e aceitou a aplicação de uma multa 
pecuniária, também acatou uma ordem de cessação de prática e a aplicação de uma multa 
pecuniária por parte da agência reguladora de instituições financeiras (Office of the Comptroller of the 
Currency) (‘OCC’). O HBUS também celebrou um compromisso de cessação de conduta com o OCC 
requerendo a correção das circunstâncias e condições mencionadas no relatório de investigação 
desta autoridade impondo certas restrições sobre o HBUS na aquisição direta ou indireta de controle 
de, ou participação em, qualquer subsidiária financeira nova, ou na inclusão de novas atividades em 
suas subsidiárias financeiras existentes, sendo necessário obter para tal a aprovação prévia da OCC. 
O HBUS ainda celebrou um acordo com a OCC no qual a entidade se compromete a adotar um 
programa de compliance mais eficiente.

Por força destes acordos, o HSBC Holdings e o HBUS irão cooperar integralmente com reguladores e 
autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido e adotarão as medidas necessárias para fortalecer 
suas políticas e procedimentos de compliance. Os acordos com o DOJ, o FCA, e o FRB, determinam 
a designação de um “Monitor”, desvinculado da organização, que terá como principal função avaliar 
o progresso do Grupo HSBC no cumprimento de suas obrigações previstas nestes acordos. Michael 
Cherkasky foi nomeado para exercer tal função. No dia 1º de Julho de 2013, a Corte Distrital dos 
Estados Unidos do Distrito Leste de Nova Iorque aprovou o US DPA mantendo a sua autoridade para 
supervisionar a implementação e cumprimento do mesmo.

Se o HSBC Holdings e o HSBC Bank USA cumprirem com todas as exigências do US DPA, as 
ações movidas pelo DOJ contra essas entidades serão arquivadas ao final do período de cinco 
anos do acordo. Similarmente, se o HSBC Holdings cumprir todos os pedidos do DANY DPA, as 
ações movidas pelo DANY contra as entidades serão arquivadas ao final do período de dois anos do 
acordo. Por outro lado, o DOJ poderá processar o HSBC Holdings e o HSBC Bank USA em relação 
às matérias que são objeto do US DPA se o HSBC Holdings e o HSBC Bank USA violarem os termos 
do US DPA, e o DANY poderá processar o HSBC Holdings com relação às matérias que são objeto 
do DANY DPA se o HSBC Holdings violar os termos do DANY DPA.

Por força destes acordos, o HSBC Holdings detém a obrigação de assegurar que as entidades 
pertencentes ao Grupo HSBC, incluindo a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A., estejam em 
conformidade com estas determinações e requerimentos. Ações e medidas tem sido implementadas 
com a finalidade de cumprir com as determinações do US DPA, do FCA e demais acordos relacionados.

Os acordos com autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido não impedem a proposta de 
ações por parte de entidades privadas arguindo ou questionando, entre outras coisas, as políticas de 
compliance do Grupo HSBC e o cumprimento por parte do Grupo das políticas e normas de combate 
à lavagem de dinheiro, cumprimento das leis de sigilo bancário aplicáveis, e demais sanções desta 
natureza mesmo que não estejam previstos expressamente nos acordos.

Resultado e Patrimônio Líquido

O resultado do semestre findo em 30 de junho de 2013 foi de R$31,9 milhões, o que gerou um lucro 
por lote de mil ações de R$12,28 e uma rentabilidade de 23,18%, calculada sobre o Patrimônio líquido 
médio.

O Patrimônio líquido da Sociedade em 30 de junho de 2013 era de R$153,6 milhões e o valor 
patrimonial das ações alcançou R$59,10 por lote de mil ações.

Provisões técnicas

Foram oferecidas à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em cobertura das provisões 
técnicas, aplicações em títulos de renda fixa e quotas de fundos de investimentos no montante de R$ 
1.179,2 milhões, havendo excesso de cobertura de R$ 158 milhões.

Capital social

O capital social em 30 de junho de 2013 era de R$ 96,6 milhões, representado por 2.598.612.223 
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

Agradecimentos

Agradecemos à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, aos acionistas, clientes, corretores 
e funcionários pelo apoio e colaboração.

Curitiba, 09 de agosto de 2013.

A Administração

1. Contexto operacional

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. é uma Sociedade com sede localizada na Rua Tenente 
Francisco Ferreira de Souza, 805, Curitiba - Paraná, autorizada a comercializar títulos de capitalização 
nos termos da legislação vigente. A Sociedade integra o Grupo HSBC no Brasil e suas operações são 
conduzidas no contexto de um grupo de instituições que atua integradamente.

Os produtos de capitalização da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. são ofertados em todo o 
território brasileiro através de uma rede de distribuição que compreende as unidades do HSBC no Brasil. 
Estes produtos atendem as necessidades de clientes dos segmentos de pessoa física e jurídica.

A Sociedade é diretamente controlada (99,97%) pela HSBC Seguros (Brasil) S.A.

2. Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações financeiras da HSBC 
Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. estão demonstradas a seguir. Estas políticas foram aplicadas 
consistentemente para todos os períodos comparativos apresentados, exceto quando indicado o contrário.

2.1 Apresentação das demonstrações financeiras

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), as 
quais abrangem as normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), os pronunciamentos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) referendados 
pela SUSEP.

Em 30 de junho de 2012, a Sociedade apresentou as demonstrações dos fluxos de caixa (DFC) pelo 
método direto. Em 2013, tendo em vista a opção apresentada pela Circular SUSEP 464/13 - Anexo IV, a 
Sociedade optou por apresentar essas demonstrações pelo método indireto. Para fins de comparabilidade, 
o semestre findo em 30 de junho de 2012 está sendo apresentado pelo método indireto.

A emissão dessas demonstrações financeiras da Sociedade foi autorizada pela Administração em 09 de 
agosto de 2013.

b. Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas seguindo os princípios da convenção do custo histórico, 
modificada pela avaliação de ativos financeiros nas categorias disponível para venda e avaliados ao 
valor justo através do resultado. As demonstrações financeiras adotaram a premissa de continuação dos 
negócios em curso normal da Sociedade.

c. Uso de Estimativas

A elaboração das demonstrações financeiras requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas 
estimativas e premissas envolvem, dentre outros, ajustes na provisão para riscos sobre créditos, imposto 
de renda e contribuição social diferidos, provisões técnicas e provisões para contingências. A liquidação 
das transações que envolvem essas estimativas poderá ser efetuada por valores diferentes dos estimados 
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade revisa essas estimativas 
e premissas periodicamente.

2.2 Principais práticas contábeis e critérios de apuração

a. Apuração do resultado

As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência. As contribuições, as despesas de 
comercialização e a constituição das provisões técnicas foram contabilizadas quando do recebimento das 
mensalidades dos títulos de capitalização.

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. efetuou estudo sobre a necessidade de diferir as receitas 
com carregamento e as despesas administrativas dos títulos de pagamento único (PU) e, de acordo com 
os resultados apresentados, constatou-se que não há a necessidade do diferimento.

b. Moeda Funcional

Nas demonstrações financeiras os itens foram mensurados utilizando a moeda do ambiente econômico 
primário no qual a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. atua. As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Sociedade.

c. Instrumentos financeiros

(i) Ativos financeiros não derivativos

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. reconhece os ativos financeiros (incluindo os ativos 
designados pelo valor justo por meio do resultado) inicialmente na data da negociação na qual a Sociedade 
se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Sociedade transfere os direitos ao 
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual 
essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual 
participação que seja criada ou retida pela Sociedade nos ativos financeiros são reconhecidos como um 
ativo ou passivo individual.

Títulos e valores mobiliários registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como 
mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos 
financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores 
justos de acordo com a gestão de riscos. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são 
reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do 
resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado.

Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda

Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que são designados 
como disponíveis para venda ou não são classificados nas categorias “mantidos até o vencimento” ou 
“registrados pelo valor justo por meio do resultado”. Os investimentos da HSBC Empresa de Capitalização 
(Brasil) S.A. em títulos patrimoniais e determinados títulos de dívida são classificados como ativos 
financeiros disponíveis para venda. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as 
mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável e diferenças de moedas estrangeiras 
sobre instrumentos de dívida disponíveis para venda, são reconhecidas em outros resultados abrangentes 
e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado 
em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.

(ii) Passivos financeiros não derivativos

Os passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são 
reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Sociedade baixa um passivo financeiro 
quando tem sua obrigação contratual retirada, cancelada ou vencida.

A Sociedade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: provisões matemáticas de títulos de 
capitalização e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo 
amortizado através do método dos juros efetivos.

d. Imposto de renda e contribuição social

Impostos sobre o lucro compreendem o IRPJ e a CSLL (corrente e diferido), os quais são reconhecidos no 
resultado. Os tributos relativos a períodos correntes e anteriores deverão, na medida em que não sejam 
pagos, ser reconhecidos como passivos. Se o valor pago com relação aos períodos atual e anterior exceder 
o valor devido para aqueles períodos, o excesso será reconhecido como um ativo.

O IRPJ e a CSLL são geralmente aplicados sobre a mesma base de cálculo, a qual corresponde ao lucro 
líquido antes dos impostos, ajustado de acordo com as normas expedidas pela autoridade fiscal brasileira. 
A alíquota vigente do IR para pessoa jurídica é de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável anual excedente de R$240 mil, assim como, a alíquota da CSLL é de 15%.

O IRPJ e a CSLL diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes entre as bases 
fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis, bem como sobre prejuízos fiscais e base de cálculo 
negativa de CSLL não utilizada. Impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos para todas 
as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as 
diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que for provável que haverá lucro tributável para futuras 
compensações.

Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito legal de compensar os 
ativos fiscais circulantes contra os passivos fiscais circulantes e quando estiverem relacionados a impostos 
sobre a renda lançados pela mesma autoridade fiscal, e esta permitir a liquidação dos saldos em uma 
base líquida.

e. Propriedade para investimentos

Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel, para valorização 
de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, utilização na produção ou 
fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para investimento 
é mensurada pelo valor de custo.

As parcelas dos imóveis destinados à renda, correspondentes às edificações, são depreciadas pelo método 
linear a taxas anuais de 2% a 4%, levando-se em conta a estimativa de vida útil-econômica dos bens.

f. Provisões técnicas

As provisões matemáticas para capitalização e sorteio foram calculadas com base em notas técnicas 
atuariais aprovadas pela SUSEP, acrescidas dos encargos financeiros incorridos até a data do balanço.

Os títulos de capitalização não resgatados, conforme previsto no Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002), prescrevem após 3 (três) anos, sendo suas respectivas provisões apropriadas ao 
resultado.
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g. Provisões para passivos contingentes

Provisões são reconhecidas quando é provável que uma saída de benefícios econômicos seja requerida 
para liquidar uma obrigação legal ou presumida que tenha surgido como resultado de acontecimentos 
passados, e para a qual uma estimativa confiável do montante da obrigação possa ser calculada.

Passivos contingentes com avaliação de risco possível não são reconhecidos, porém são divulgados, a 
menos que a probabilidade do fluxo de saída de recursos seja remota.

h. Redução do valor recuperável

Ativos financeiros

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

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

Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros, são revistos no mínimo anualmente para apurar se 
há indicação de perda no valor recuperável. No caso dos ativos intangíveis com vida útil indefinida ou 
ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor recuperável é 
estimado no mínimo anualmente.

A redução do valor recuperável de ativos é determinada quando o valor contábil residual exceder o valor 
de recuperação, que será o maior valor entre o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado 
pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade 
geradora de caixa.

i. Capital social

As ações são classificadas como patrimônio líquido quando não há obrigação contratual de transferir 
caixa ou outros ativos financeiros. Custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão dos instrumentos 
patrimoniais são demonstrados no patrimônio como uma redução dos rendimentos, líquido dos impostos.

j. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento 
original de três meses ou menos a partir da data da contratação, e são sujeitos a um risco insignificante de 
alteração no valor, assim como são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

k. Receita operacional

(i). Receita de aluguel

A receita de aluguel de propriedade para investimento é reconhecida no resultado pelo método linear pelo 
prazo do arrendamento.

l. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos (incluindo ativos financeiros 
disponíveis para venda), receita de dividendos (exceto para os dividendos recebidos de investidas avaliadas 
por equivalência patrimonial na controladora), ganhos na alienação de ativos financeiros disponíveis para 
venda, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A 
receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. A receita de dividendos 
é reconhecida no resultado na data em que o direito do Grupo em receber o pagamento é estabelecido. As 
distribuições recebidas de investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento.

As despesas financeiras abrangem variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado, perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos 
financeiros (exceto recebíveis).

3. Gestão de risco e de capital

O gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades, incluindo as operações de capitalização, 
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, em benefício dos acionistas, administradores, clientes, fornecedores e colaboradores da 
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.

Entende-se ainda que a atividade de gerenciamento de riscos é altamente relevante em virtude da 
crescente complexidade dos serviços e produtos ofertados e também em função da globalização dos 
negócios. Por essa razão as atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos são aprimoradas 
continuamente, buscando as melhores práticas utilizadas internacionalmente, devidamente 
adaptadas à nossa realidade.
As operações de capitalização envolvem a mensuração, avaliação, aceitação e gerenciamento de 
algum grau de risco ou uma combinação de riscos. As categorias de risco mais importantes em que 
a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. está exposta são: risco de crédito, risco de liquidez, 
risco de mercado, risco operacional e risco de capital.

A estrutura de gestão de riscos visa estabelecer o monitoramento contínuo do ambiente de risco 
associado a uma avaliação integrada dos riscos e suas interdependências.

A Administração revisa e atualiza regularmente suas políticas e sistemas de gestão de riscos de forma 
a refletir mudanças nos mercados e produtos e a condução das melhores práticas.

O conceito de responsabilidades individuais, reforçado pela estrutura de governança é difundido 
através de treinamentos que geram uma cultura construtiva e disciplinada, onde a gestão de riscos é 
de responsabilidade de todos os colaboradores, os quais devem identificá-los, avaliá-los e gerenciá-
los.

Todos os produtos de capitalização são submetidos a um processo detalhado de aprovação. Este 
processo consiste de uma análise dos riscos inerentes ao produto, incluindo mas não limitado aos 
riscos de mercado, risco de crédito, riscos de preço e risco regulatório. Todos os produtos são 
revisados pelo Comitê de Produtos como parte do processo de aprovação. Este Comitê é composto 
pelos principais executivos do Grupo HSBC que são responsáveis pelo gerenciamento de riscos.

a. Riscos financeiros

Os negócios da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. estão expostos a uma variedade de 
riscos financeiros, incluindo risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.

Risco de mercado inclui risco de taxa de juros, risco de ações e risco cambial, quando for o caso. A 
natureza e o gerenciamento desses riscos estão descritos a seguir.

As empresas de capitalização estão expostas a riscos financeiros, como por exemplo, quando 
as receitas provenientes de ativos financeiros não são suficientes para financiar as obrigações 
decorrentes de títulos de capitalização, ou quando esta rentabilidade comprometer o montante de 
ativos financeiros utilizados para o lastro das provisões técnicas.

Os procedimentos de gestão de riscos financeiros que refletem as condições de mercado bem como 
os requerimentos regulatórios são implementados pela HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) 
S.A. em adição às políticas aplicadas globalmente através do Manual de Instruções do HSBC. Para 
tanto, constituiu-se um comitê responsável por assegurar que as exposições a riscos financeiros 
permaneçam dentro dos requisitos regulatórios e mandatos de riscos previamente acordados com a 
Matriz do HSBC, de forma a garantir o cumprimento das estruturas de controle estabelecidas.

Apuração do valor justo

A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao valor 
justo. Os valores de referência foram definidos como se segue:

•Nível 1: títulos com cotação em mercado ativo;
•Nível 2: títulos não cotados nos mercados abrangidos no “Nível 1” mas cuja precificação é direta ou 
indiretamente observável;
• Nível 3: títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado observável.

30 de junho de 2013  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos disponíveis para venda  - 21 - 21
Títulos a valor justo através do resultado  1.179.202 - - 1.179.202

Total  1.179.202 21 - 1.179.223

31 de dezembro de 2012  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total

Títulos disponíveis para venda  - 17 - 17
Títulos a valor justo através do resultado  1.115.423 - - 1.115.423

Total  1.115.423 17 - 1.115.440

b. Risco de mercado

As obrigações incorridas com os títulos de capitalização comercializados pela HSBC Empresa de 
Capitalização (Brasil) S.A. tipicamente incluem características ou combinações de características 
que podem não ser facilmente ou exatamente replicadas para os investimentos que as lastreiam. O 
risco de mercado surge quando ocorrem descasamentos entre estas obrigações e os investimentos 
financeiros que as suportam; por exemplo, descasamentos de vencimentos, bem como de 
rendimentos entre investimentos e obrigações.

Como os riscos são gerenciados

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. gerencia seus riscos de mercado utilizando algumas, 
ou todas, das seguintes técnicas, dependendo da natureza dos contratos:

• na medida do possível, balancear ativos e passivos. Por exemplo, para produtos com taxa de 
retorno anual garantida, a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. procura investir em títulos que 
produzam retornos pelo menos igual ao retorno dos investimentos efetuados pelos clientes;
• utilizar derivativos em um número limitado de casos e principalmente com o objetivo de proteção;
• quando desenvolver novos produtos com retornos garantidos sobre os investimentos, avaliar o 
custo das garantias e considerar esse custo na determinação da estrutura de preços;
• revisar periodicamente produtos identificados como alto risco, incluindo no escopo da revisão 
a precificação, o gerenciamento de risco e rentabilidade. Produtos que contenham garantias que 
exponham a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. a um risco além do considerado aceitável 
em qualquer uma dessas categorias devem ser alterados ou ter sua oferta descontinuada;
• sair, na medida do possível, das carteiras de investimento que tenham riscos considerados 
inaceitáveis - por exemplo, pela implementação de estratégias de realocação de ativos a fim de 
gerenciar as exposições aos riscos.

Conforme descrito acima, o processo de aprovação de um produto inclui a identificação e avaliação 
dos seus riscos, e quando essas características do produto são identificadas, a proposta do produto 
é revisada pelo Comitê de Produtos que certifica se os riscos chaves foram identificados e possuem 
gerenciamento de risco adequado.

Como as exposições aos riscos são mensuradas

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. monitora a exposição ao risco contra os limites 
previamente aprovados e reportam esses números a alta Administração do seu controlador, incluindo 
o Comitê de Investimentos e o ALCO (Assets and Liabilities Committee).

A medida padrão, utilizada para quantificar o risco de mercado é, para risco de taxa de juros, a 
sensibilidade do valor presente líquido dos ativos e o fluxo de caixa esperado do passivo para um 
basis point deslocando-se para cima paralelamente a taxa utilizada para calcular o valor presente 
líquido.

Embora essa medida seja relativamente simples de ser calculada, existem limitações. A limitação mais 
importante é que o aumento de um basis point nas taxas não captura os relacionamentos não lineares 
entre os valores de certos ativos e passivos e as taxas de juros. Se os rendimentos dos investimentos 
mantidos para lastrear contratos com garantias forem menores que a rentabilidade garantida desses 
contratos, as insuficiências serão de responsabilidade da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) 
S.A.

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. reconhece essas limitações e aumenta suas medidas 
com testes de stress e analisa o efeito de uma gama de cenários sobre a taxa de mercado nos lucros 
anuais e no patrimônio líquido total da sociedade.

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. identifica os ativos e passivos em seus balanços cujos 
valores são sensíveis a cada categoria de risco de mercado e os reavaliam com taxas de mercado 
diferentes. O resultado desse semestre é expresso em termos de efeitos no resultado e patrimônio 
líquido total sobre as premissas do teste de stress, levando em consideração impostos e tratamentos 
contábeis quanto a materialidade e relevância.

Análise de sensibilidade dos riscos de mudança nas taxas de juros de mercado

  Impacto no Impacto no
  Resultado antes Patrimônio
Fator de sensibilidade  dos impostos líquido

Em 30 de junho de 2013
Aumento nas taxas de juros de mercado em 1%  (1.223) (10.221)
Redução nas taxas de juros de mercado em 1%  1.294 10.814

Em 30 de junho de 2012
Aumento nas taxas de juros de mercado em 1%  (1.737) (4.795)
Redução nas taxas de juros de mercado em 1%  1.852 5.111

c. Risco de crédito

O risco de crédito pode originar perdas por inadimplência e pode levar volatilidade ao balanço e 
demonstração de resultados através de movimentos nos rendimentos dos ativos financeiros. A 
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. através do ALCO (Assets and Liabilities Committee) 
estabelece mandatos de risco de crédito. A forma e o conteúdo dos mandatos consideram o risco 
de crédito sobre investimentos, setores industriais, restrições de concentração e liquidez, além dos 
requerimentos regulatórios. A avaliação da qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes é 
baseada principalmente em níveis de crédito reconhecidos internacionalmente e outras informações 
públicas disponíveis.

As exposições de crédito são monitoradas regularmente pelo ALCO. Testes de stress são realizados 
para as exposições de risco de crédito de investimentos utilizando sensibilidades de taxa e 
probabilidades de inadimplências, cujos resultados são reportados no ALCO.

Qualidade de crédito

A análise dos títulos do tesouro, outros títulos elegíveis e títulos patrimoniais negociáveis no âmbito 
das operações da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A., é realizada por meio das medidas 
da qualidade do crédito.

Definições das classificações de qualidade

Forte: Exposições demonstram uma forte capacidade de cumprir compromissos financeiros, com 
probabilidade insignificante ou baixa de inadimplência e/ou níveis de perda esperada. Operações 
de varejo operam dentro de parâmetros de produto e excepcionalmente demonstram períodos de 
inadimplência.

Boa: Exposições precisam de monitoramento contínuo e demonstram boa capacidade de cumprir 
compromissos financeiros, com baixo risco de inadimplência. Operações de varejo normalmente 
demonstram curtos períodos de inadimplência, com expectativa mínima de perda após a adoção de 
processos de recuperação.

Satisfatória: Exposições precisam de maior monitoramento e demonstram uma capacidade média a 
regular de cumprir compromissos financeiros, com expectativa de que haja pequenas perdas após a 
adoção de processos de recuperação.

Abaixo do padrão: Exposições necessitam de graus diferentes de atenção especial, e o risco de 
inadimplência é uma preocupação maior. Segmentos de varejo demonstram períodos de inadimplência 
geralmente mais longos que 90 dias de atraso e/ou as perdas esperadas são maiores devido a uma 
capacidade reduzida de mitigá-las por meio da realização dos processos de recuperação.

Deteriorada: Exposições foram avaliadas, individual ou coletivamente, como deterioradas.

As seguintes tabelas estabelecem a distribuição dos ativos financeiros da HSBC Empresa de 
Capitalização (Brasil) S.A. por classificações de qualidade de crédito:

    Sem atraso, nem deterioração
     Em atraso  Redução
    Abaixo do mas não  ao valor
  Forte / Boa Satisfatória padrão deteriorada Deteriorados recuperável Total

Em 30 de junho de 2013

Ativos financeiros 
 disponíveis para venda  21 - - - - - 21
Ativos financeiros 
 designados ao valor justo  1.179.202 - - - - - 1.179.202
Outros Créditos 
 Operacionais  4.229 - - - - - 4.229

    Sem atraso, nem deterioração 
     Em atraso  Redução
    Abaixo do mas não   ao valor
  Forte / Boa Satisfatória padrão deteriorada Deteriorados recuperável Total

Em 31 de dezembro de 2012

Ativos financeiros 
 disponíveis para venda  17 - - - - - 17
Ativos financeiros 
 designados ao valor justo  1.115.423 - - - - - 1.115.423
Outros Créditos 
 Operacionais  3.314 - - - - - 3.314

d) Risco de liquidez

O principal aspecto a ser considerado no risco de liquidez surge em condições normais de mercado e 
refere-se ao risco da capacidade de obter caixa suficiente para cumprir o pagamento das obrigações.

Os investimentos financeiros são gerenciados ativamente com uma abordagem de balanceamento 
entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. O principal objetivo do processo 
de investimento é otimizar a relação entre taxa, risco e retorno, alinhando os investimentos aos fluxos 
de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias que levam em consideração os níveis de 
risco aceitáveis, prazos, rentabilidade, sensibilidade, liquidez, limites de concentração de ativos por 
emissor e risco de crédito.

As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento de 
indenizações e benefícios são periodicamente revisadas. Essas estimativas são inerentemente 
subjetivas e podem impactar diretamente na capacidade em manter o balanceamento de ativos e 
passivos.

O balanceamento entre os vencimentos e volumes de ativos e passivos é monitorado pelo Comitê de 
Investimentos, que aprova periodicamente as metas, limites e condições de investimentos.

A HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. gerencia o risco de liquidez utilizando uma ou mais 
das seguintes técnicas:

• Correspondendo as entradas de caixa com as expectativas de saídas de caixa utilizando projeções 
específicas de fluxo de caixa ou mais genericamente combinando o vencimento e volumes de ativos 
e passivos;
• Mantendo recursos suficientes em caixa;
• Investindo em títulos com boa qualidade de crédito em mercados ativos e líquidos para o grau que 
eles existem; e
• Monitorando a concentração de investimentos e restringindo quando apropriado, por exemplo, 
dívidas emitidas ou emissores.

O risco de liquidez avalia as mudanças nos fluxos de caixa líquidos esperados sob uma série de 
cenários de stress designados para determinar o efeito da redução da expectativa de liquidez 
disponível e acelerando as saídas de caixa.

Adicionalmente, cada operação de capitalização é requerida a manter um plano de contingência de 
liquidez revisado ao menos anualmente pelo ALCO. O plano de contingência de liquidez existe para 
assegurar que existem fundos líquidos disponíveis suficientes caso forem requeridos.

Composição da carteira dos fundos de investimento por prazo de vencimento

       Ajuste da 
  Até 1 a Acima de Valor Custo avaliação 
Ativos financeiros em 30 de junho de 2013  1 ano 5 anos 5 anos contábil atualizado a mercado

Ativos disponíveis para venda
Debêntures  - - 21 21 21 -

Total  - - 21 21 21 -

Ativos financeiros designados ao valor justo

Letras Financeiras do Tesouro  34.690 44.577 - 79.267 79.245 22
Letras do Tesouro Nacional  374.809 499.714 - 874.523 880.930 (6.407)
Notas do Tesouro Nacional - B  - 6.731 15.104 21.835 19.474 2.361
Notas do Tesouro Nacional - F  51.738 76.725 - 128.463 123.157 5.306
Quotas de fundo aberto  71.729 - - 71.729 71.729 -
Valores a receber  3.385 - - 3.385 3.385 -
Total  536.351 627.747 15.104 1.179.202 1.177.920 1.282

       Ajuste da
  Até 1 a Acima de Valor Custo avaliação
Ativos financeiros em 31 de dezembro de 2012  1 ano 5 anos 5 anos contábil atualizado a mercado

Ativos disponíveis para venda
Debêntures  - - 17 17 17 -

Total  - - 17 17 17 -

Ativos financeiros designados ao valor justo

Letras Financeiras do Tesouro  9.120 12.890 - 22.010 22.011 (1)
Letras do Tesouro Nacional  81.978 570.525 - 652.503 634.039 18.464
Notas do Tesouro Nacional - B  - 6.815 17.142 23.957 18.762 5.195
Notas do Tesouro Nacional - F  211.802 135.541 - 347.343 333.844 13.499
Quotas de fundos aberto  69.637 - - 69.637 69.637 -
Valores a pagar  (27) - - (27) (27) -

Total  372.510 725.771 17.142 1.115.423 1.078.266 37.157

Composição das provisões técnicas por prazo de vencimento

  Disponíveis Até 1 a Acima de
Em 30 de junho de 2013   para resgate 1 ano 5 anos 5 anos Total

Provisão para resgates  98.044 151.278 718.624 49.634 1.017.580
Provisão para sorteios  2.503 535 604 - 3.642

Total  100.547 151.813 719.228 49.634 1.021.222

  Disponíveis Até 1 a Acima de
Em 31 de dezembro de 2012  para resgate 1 ano 5 anos 5 anos Total

Provisão para resgates  94.568 136.165 707.279 3.748 941.760
Provisão para sorteios  2.243 573 1.012 - 3.828

Total  96.811 136.738 708.291 3.748 945.588

Gerenciamento de capital

A abordagem de gerenciamento de capital da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. é 
orientada pelas suas estratégias e necessidades organizacionais, levando em conta a regulamentação 
e os ambientes econômico e comercial em que opera.

É objetivo da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. manter uma base de capital forte para 
suportar o desenvolvimento dos seus negócios e para atender os requisitos regulamentares de capital 
em todos os momentos.

A política de gerenciamento de capital da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. incorpora uma 
série de medidas diferentes de capital e inclui a capitalização de mercado, o capital investido, o capital 
econômico e o capital regulamentar, definidos como:

• capitalização de mercado é o valor justo das ações da empresa;
• capital investido é definido como o capital investido na HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. 
pelos seus acionistas;
• capital econômico é o requerimento de capital calculado internamente pela HSBC Empresa de 
Capitalização (Brasil) S.A. considerado necessário para apoiar suas exposições ao risco, e é fixado 
em um nível de confiança consistente com o nível de crédito alvo AA; e
• capital regulatório é o capital que a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. é obrigada a 
manter conforme determinado pela regulamentação vigente.

4. Aplicações

        30/06/2013        31/12/2012
    Ajuste da    Ajuste da
  Custo Valor de avaliação  Custo Valor de avaliação
  atualizado mercado a mercado % atualizado mercado a mercado %

a. Ativos financeiros designados
 ao valor justo  1.177.920 1.179.202 1.282 100,00 1.078.266 1.115.423 37.157 100,00

Quotas de fundos de 
 investimento exclusivos  1.106.191 1.107.473 1.282 93,92 1.008.629 1.045.786 37.157 93,76
Quotas de fundos de 
 investimento não exclusivos  71.729 71.729 - 6,08 69.637 69.637 - 6,24

b. Disponíveis para venda  21 21 - - 17 17 - -

Títulos de renda fixa - Privados  21 21 - - 17 17 - -
Debêntures  21 21 - - 17 17 - -

Total  1.177.941 1.179.223 1.282 100,00 1.078.283 1.115.440 37.157 100,00

Curto prazo   1.179.202    1.115.423
Longo prazo   21    17

Movimentação das aplicações

          2013
  1º de janeiro Aplicação Resgate Rendimento 30 de junho

Quotas de fundos de 
 investimento exclusivos  1.045.786 98.551 (52.873) 16.009 1.107.473
Quotas de fundos de 
 investimento não exclusivos  69.637 - - 2.092 71.729
Debêntures  17 - - 4 21

Total  1.115.440 98.551 (52.873) 18.105 1.179.223

          2012
  1º de janeiro Aplicação Resgate Rendimento 30 de junho

Quotas de fundos de 
 investimento exclusivos  1.271.760 85.890 (420.071) 81.506 1.019.085
Quotas de fundos de 
 investimento não exclusivos  63.541 - - 3.366 66.907
Debêntures  13 - - 3 16

Total  1.335.314 85.890 (420.071) 84.875 1.086.008

5. Crédito tributário

  30/06/2013 31/12/2012

Decorrentes de ajustes temporais  1.338 1.300
PIS/COFINS  609 609

Total  1.947 1.909

Curto prazo  609 609
Longo prazo  1.338 1.300

6. Investimentos

            2013
  1º de janeiro Depreciação 30 de junho

Terrenos  1.176 - 1.176
Edificações  292 (8) 284
Outros Investimentos  9 - 9

Total  1.477 (8) 1.469

            2012
  1º de janeiro Depreciação 30 de junho

Terrenos  1.176 - 1.176
Edificações  309 (8) 301
Participações societárias  980 - 980
Outros Investimentos  9 - 9

Total  2.474 (8) 2.466

7. Depósitos de terceiros

a) Tempo de permanência

  30/06/2013 31/12/2012

de 1 a 30 dias  11 12
de 31 a 60 dias  8 1
de 61 a 120 dias  16 17
de 121 a 180 dias  16 17
de 181 a 365 dias  46 39
superior a 365 dias  164 429

Total  261 515

8. Transações com partes relacionadas

As transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas, substancialmente, em 
condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, quando aplicável, vigentes 
nas datas das operações. Os custos dos serviços prestados entre as empresas do grupo e os custos 
das estruturas operacional e administrativa comuns são contabilizados em cada empresa de acordo 
com critérios previamente estabelecidos. As receitas e despesas com partes relacionadas são 
constituídas, principalmente, de ressarcimentos de custos e despesas administrativas e prestação 
de serviços. Os direitos e obrigações são decorrentes, substancialmente, de dividendos a pagar, de 
taxa de administração e gestão da carteira de investimentos, de outras contas a pagar e a receber e 
de saldos bancários. Os principais saldos na data do balanço, bem como as receitas (despesas) dos 
semestres, estão apresentados a seguir:

      Direitos       Obrigações
  30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012

HSBC Seguros (Brasil) S.A.  3.341 2.113 (12.971) (9.587)
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.  687 718 (2.848) (2.901)
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  3.747 5.859 (2.027) (3.245)
HSBC Corretora de Seguros (Brasil) S.A.  - - - (1)

      Receitas       Despesas
  30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012

HSBC Seguros (Brasil) S.A.  3.064 1.922 (427) (279)
HSBC Vida e Previdência (Brasil) S.A.  1.029 1.069 (10) (17)
HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  279 278 (13.159) (21.045)
HSBC Corretora de Seguros (Brasil) S.A.  - - (55) (102)

A Sociedade não possui despesa com pessoal chave da Administração por utilizar a estrutura 
operacional do Grupo HSBC na execução de suas atividades. Por esta razão, os custos pela utilização 
dessa estrutura são contabilizados através de contratos de convênio mantidos entre as partes.

9. Impostos e contribuições

  30/06/2013 31/12/2012

Imposto de renda  9.354 35.197
Contribuição social  6.182 23.589
ITBI  581 581

Total  16.117 59.367

10. Provisões técnicas

  2013 2012

Saldo inicial em 1º de janeiro  945.588 827.306

Variação da provisão para resgates  75.820 60.097
Constituição  313.020 275.125
Juros e atualização monetária  25.933 24.687
Baixa por pagamento  (247.938) (231.484)
Baixa de títulos de capitalização prescritos  (6.636) (1.593)
Penalidade de resgates antecipados  (8.574) (6.657)
Outros  15 19

Variação da provisão para sorteio  (186) (2.686)
Constituição  24.379 23.593
Juros e atualização monetária (reversão sorteio futuro 
 de resgate antecipado)  (135) (1.220)
Baixa por pagamento  (20.354) (24.982)
Reversão  (4.041) (15)
Baixa de títulos de capitalização prescritos  (35) (62)

Saldos final em 30 de junho  1.021.222 884.717

Curto prazo  1.020.822 884.249
Longo prazo  400 468

11. Provisões judiciais e administrativas

As provisões judiciais fiscais, trabalhistas e cíveis são constituídas a partir da avaliação individual dos 
riscos, apurados por consultores jurídicos internos e externos, sendo representadas principalmente 
por:

Provisões judiciais fiscais: processos judiciais e administrativos envolvendo tributos federais, 
estaduais e municipais.

Provisões judiciais trabalhistas: processos específicos de ex-funcionários, requerendo pagamento de 
horas extras, equiparação salarial, complemento de aposentadoria e outros.

Provisões judiciais cíveis: ações judiciais decorrentes de emissões de certificados, resgates de títulos, 
exibição de documentos, entre outras.

a. Composição das provisões e depósitos judiciais

     30/06/2013      31/12/2012
  Provisões Depósitos Provisões Depósitos

Fiscais  5.194 8.821 5.165 8.670
Trabalhistas  815 801 873 975
Cíveis  106 107 91 106

Total  6.115 9.729 6.129 9.751

b. Movimentação das provisões

           2013
  1º de janeiro Adições Utilizações Reversões 30 de junho

Fiscais  5.165 29 - - 5.194
Trabalhistas  873 231 (262) (27) 815
Cíveis  91 76 (59) (2) 106

Total  6.129 336 (321) (29) 6.115

           2012
  1º de janeiro Adições Utilizações Reversões 30 de junho

Fiscais  5.082 49 - - 5.131
Trabalhistas  1.264 203 (789) (94) 584
Cíveis  83 35 (26) (8) 84

Total  6.429 287 (815) (102) 5.799

c. Principais provisões judiciais fiscais

Contribuição social: ação para discussão da constitucionalidade da majoração da alíquota de 8% 
para 18%, cujo período de discussão compreende maio/96 a janeiro/99, no montante de R$ 2.797 (R$ 
2.790 em 31 de dezembro de 2012).

Imposto de renda: discussão da limitação de correção monetária de balanço na forma da Lei 8.200 no 
montante de R$ 2.397 (R$ 2.374 em 31 de dezembro de 2012).
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d. Causas judiciais avaliadas como possíveis e não provisionadas

A Sociedade possui contingências passivas fiscais classificadas como risco possível totalizando R$ 
74.490 (R$ 36.997 em 31 de dezembro de 2012), para as quais não há provisão constituída.

Principal: PIS/COFINS - exigências fiscais decorrentes da alteração de base de recolhimento e da 
compensação de créditos fiscais de PIS e COFINS por resultado de trânsito em julgado favorável de 
ação judicial.

As ações cíveis classificadas como risco de perda possível não são reconhecidas contabilmente, cujo 
montante total estimado em 30 de junho de 2013 era de R$ 282 (R$ 115 em 31 dezembro de 2012).

e. Movimentação dos depósitos

           2013
  1º de janeiro Adições Utilizações Reversões 30 de junho

Fiscais  8.670 151 - - 8.821
Trabalhistas  975 310 (458) (26) 801
Cíveis  106 1 - - 107

Total  9.751 462 (458) (26) 9.729

           2012
  1º de janeiro Adições Utilizações Reversões 30 de junho

Fiscais  8.424 225 - - 8.649
Trabalhistas  2.100 790 (824) (6) 2.060
Cíveis  399 34 - (27) 406

Total  10.923 1.049 (824) (33) 11.115

12. Patrimônio líquido

Capital social - O Capital social, subscrito e integralizado, está representado por 2.598.612.223 
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

Em 19 de janeiro de 2012, através da Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos, 
deliberou o aumento do capital social no montante de R$ 199.331 proveniente de reservas legal e 
estatutárias. Na sequência deliberou uma redução devido ao excesso de capital no montante de R$ 
446.652, correspondendo a uma redução efetiva de R$ 350.000, passando o capital para R$ 96.652 
sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da Sociedade. O processo 
foi aprovado pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP através da Portaria SUSEP nº 5.144 
na data de 05/02/2013.

Dividendos - De acordo com o Estatuto Social, os acionistas têm direito a um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma da legislação. Poderão ser 
distribuídos dividendos intermediários à conta de lucros apurados em balanço semestral ou em 
períodos menores. Os demonstrativos dos cálculos dos dividendos para o semestres findos em 2013 
e 2012 estão apresentados a seguir:

   2013 2012

Lucro líquido do semestre   31.899 66.708

(-) Constituição da Reserva legal   (1.046) (3.335)

Base para cálculo   30.853 63.373

Dividendos propostos*
HSBC Seguros (Brasil) S.A.  99,97083589% - 63.354
Minoritários  0,02916411% - 19

* No 1º semestre de 2013 a HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A optou por não distribuir 
dividendos aos seus acionistas. O lucro, após o cálculo da reserva legal, foi destinado a outras 
reservas. No 1º semestre de 2012 distribuiu como dividendos propostos obrigatórios o valor de R$ 
15.843 e um adicional proposto de R$ 47.529.

Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos 
termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

Reserva estatutária - É constituída com base no lucro líquido não distribuído após todas as 
destinações legais, permanecendo o seu saldo acumulado à disposição dos acionistas para 
deliberação futura em Assembleia Geral.

13. Detalhamento das principais contas da demonstração de resultado

a. Outras receitas e despesas operacionais

  30/06/2013 30/06/2012

Baixa de títulos de capitalização prescritos  6.671 1.655
Penalidade de resgates antecipados  8.574 6.657
Restituição de taxa de adm. e cota de sorteio ao cliente  (400) (411)
Outras despesas  (98) (45)

Total  14.747 7.856

b. Despesas administrativas

  30/06/2013 30/06/2012

Pessoal próprio  (519) (312)
Serviços de terceiros  (2.148) (2.044)
Localização e funcionamento  (1.086) (1.273)
Donativos e contribuições  (280) (521)
Prestação de serviços - empresas ligadas  (586) (564)
Outras  (66) (72)

Total  (4.685) (4.786)

c. Despesas com tributos

  30/06/2013 30/06/2012

Taxa de fiscalização  (224) (225)
Contribuição sindical  (52) (24)
Outras  (6) -

Total  (282) (249)

d. Receitas financeiras

  30/06/2013 30/06/2012

Quotas de fundos de investimentos  18.101 84.871
Títulos de renda fixa - Privados  4 3
Depósitos judiciais e fiscais  163 235
Outras  340 76

Total  18.608 85.185

e. Despesas financeiras

  30/06/2013 30/06/2012

Atualização monetária das provisões técnicas  (25.798) (23.467)
Atualização monetária de passivos contingentes  (31) (18)
Taxa de administração de fundos  (1.385) (1.578)

Total  (27.214) (25.063)

f. Imposto de renda e contribuição social

(i) Encargos devidos sobre as operações do semestre

Segue-se a demonstração do imposto de renda e da contribuição social incidente sobre as 
operações do período:

  30/06/2013 30/06/2012

Resultado antes do imposto de renda e da 
 contribuição social (após participações)  53.198 110.672

Imposto de renda e contribuição social, às alíquotas 
 mencionadas na Nota Explicativa 2.2d.  (21.279) (44.269)

Exclusões/(adições) permanentes  (112) 9

Contribuições e doações  (112) (137)
Dividendos/lucros avaliados ao custo  - 147
Outras  - (1)

Exclusões/(adições) temporárias  (37) (732)

Provisões judiciais fiscais, trabalhistas e cíveis  17 (626)
Provisão para participação nos lucros  6 6
Outras  (60) (112)

Outros ajustes  92 296

Incentivos fiscais e adicional de imposto de renda  92 318

Outros ajustes  - (22)

Imposto de renda e contribuição social devidos 
 sobre o resultado do semestre  (21.336) (44.696)

O imposto de renda e a contribuição social diferidos com efeito sobre o resultado foram calculados 
como segue:

  30/06/2013 30/06/2012

Adições/ (exclusões) temporárias  37 732

Imposto de renda e contribuição social diferidos no semestre  37 732

(ii) Imposto de renda e contribuição social diferidos

  30/06/2013 31/12/2012

Ativo (Créditos tributários e previdenciários - longo prazo)

Provisões judiciais fiscais, trabalhistas e cíveis  825 843
Provisão para participação nos lucros  4 10
Outros créditos tributários  509 447

Total  1.338 1.300

O imposto de renda e a contribuição social sobre as diferenças temporárias e prejuízos fiscais 
estão apresentados nas rubricas “Outros Créditos - Diversos” e “Outras Obrigações - Fiscais e 
Previdenciárias” e refletidos no resultado ou, quando aplicável, no patrimônio líquido. Para esses 
ativos, considera-se a expectativa de realização em prazo razoável de tempo, não superior ao 
permitido pela legislação.

Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, prejuízo fiscal e base 
negativa de Contribuição Social.

          Diferença Temporária
Ano  Imposto de Renda Contribuição Social Total

2013  273 160 433
2014  183 110 293
2015  18 7 25
2016  2 1 3
2017  60 23 83
2018  56 20 76
2019  45 17 62
2020  186 70 256
2021  15 6 21
2022  31 12 43
2023  31 12 43

Total  900 438 1.338

14. Outras informações

a. Instrumentos financeiros derivativos

Em 30 de junho de 2013, a Sociedade não possuía riscos de exposição a variações nos saldos de 
seus ativos e passivos financeiros que mereciam proteção através de derivativos, e portanto, não 
possuía operações de derivativos em aberto.

b. Cobertura das provisões técnicas

Foram oferecidas à SUSEP, em cobertura das provisões técnicas, quotas de fundos de investimentos 
no montante de R$ 1.179.202 (R$ 1.045.786 em 31 de dezembro de 2012), havendo excesso de 
cobertura de R$ 157.980 (R$ 100.198 em 31 de dezembro de 2012).

c. Planos de aposentadoria

A Sociedade é patrocinadora de um plano de aposentadoria complementar para os seus funcionários, 
na modalidade de contribuição definida, no regime financeiro de capitalização.

d. Patrimônio líquido ajustado

Nos termos das Resoluções CNSP 284/2013, 282/2013 e 283/2013, as sociedades deverão 
apresentar patrimônio líquido ajustado (PLA) igual ou superior ao capital mínimo requerido (CMR), 
que equivalente ao maior valor entre o capital base, o capital de risco e a margem de solvência. Até 
que o CNSP regule o capital adicional pertinente ao risco de mercado a Sociedade está apurando o 
capital de risco com base nos riscos de subscrição, crédito e operacional, como demonstrado abaixo:

  30/06/2013 31/12/2012

Capital registrado contábil  96.652 247.321

Patrimônio líquido contábil  153.585 121.686
(-) Despesas antecipadas  (104) (208)
(-) Intangível  (5) (5)
Patrimônio líquido ajustado (PLA)  153.476 121.473

Capital mínimo requerido (CMR) - (Maior entre I, II e III)  20.306 19.510

Margem de solvência (I)  - -
Capital base (II)  10.800 10.800
Capital adicional com correlação (III)*  20.306 19.510
 Capital adicional de risco de subscrição  11.426 -
 Capital adicional de risco de crédito  9.376 8.710
 Capital adicional de risco operacional  2.262 -

Suficiência de capital (PLA - CMR)  133.170 101.963

* Cálculo do capital adicional é a soma do capital de risco de subscrição, crédito e operacional 
aplicado a correlação conforme Resolução CNSP nº 282/2013.

e. Cobertura de seguros

A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de 
uma auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram analisadas pelos nossos 
auditores independentes.

Aos Acionistas e aos Administradores da
HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) S.A.
Curitiba - PR

Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias da HSBC Empresa de Capitalização (Brasil) 
S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas 
contábeis e demais notas explicativas selecionadas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras intermediárias

A Administração da Sociedade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias 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 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

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

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras intermediárias. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para 
a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras intermediárias da Sociedade 
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 Sociedade. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.

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

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da HSBC 
Empresa de Capitalização (Brasil) S.A. em 30 de junho de 2013, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP.

Curitiba, 9 de agosto de 2013

 KPMG Auditores Independentes Charles Domingos de Almeida
 CRC SP014428/O-6 Contador CRC PR-039655/O-9

Em milhares de reais
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