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Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras da Cia. Itaú de Capitalização (CIACAP) relativos ao ano de 
2013, os quais seguem as normas estabelecidas pela Superintendência 
de Seguros Privados (SUSEP).
Mercado de Seguros, Previdência e Capitalização 
Em 2013 o mercado brasileiro de seguros, previdência complementar e 
capitalização cresceu acima do PIB. Considerando a participação no 
PIB(*), o mercado de seguros, previdência e capitalização apresentou 
evolução de 0,12 ponto percentual, saltando de um nível de 3,50% no 
período de janeiro a novembro de 2012 para o patamar de 3,62% no 
período de janeiro a novembro de 2013. 
No período de janeiro a novembro de 2013, o faturamento do conjunto 
dos mercados supervisionados pela SUSEP apresentou crescimento 
de 13,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, com cerca de  
R$ 158 bilhões em vendas de seguros (prêmios), previdência (captação), 
capitalização (captação). Dentre os setores que mais contribuíram para o 
crescimento do mercado, destacam-se os de seguros de pessoas.
Em novembro de 2013, o total das provisões técnicas, que são ativos 
garantidores dos contratos exigidos pela SUSEP, ultrapassou R$ 462,4 
bilhões, apresentando aumento de 14,3% em relação ao mesmo período 
do ano anterior.
(*) O percentual de participação no PIB, para cada um dos mercados 
supervisionados, e definido como a relação entre o volume de receitas do 
respectivo mercado e o Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Desempenho Patrimonial e de Resultados
lucro líquido em 31 de dezembro de 2013 foi de R$ 339,6 milhões, 

uma redução de 8,3% em relação a igual período de 2012.
ativos atingiu R$ 6,5 bilhões em 31 de dezembro de 2013, com 

redução de 7,5% quando comparado ao encerramento de 2012.
patrimônio líquido totalizou R$ 2,9 bilhões no encerramento do ano, 

apresentando uma queda de 20,3% em relação ao final de 2012.
receitas brutas com títulos de capitalização atingiram 

cerca de R$ 2,4 bilhões, alta de 17,4% quando comparado ao mesmo 
período do ano anterior. 

provisões técnicas de capitalização alcançaram R$ 3,1 bilhões, um 
crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período de 2012.

Negócios
A rentabilidade da operação de bancassurance e a geração de resultado 
sem implicação de risco de crédito tornam esse serviço estratégico e cada 
vez mais relevante na diversificação de receitas. Atuamos em mercados 
selecionados, com foco na rentabilidade. Em 2013, expandimos a oferta 
de produtos para canais alternativos ao gerente, como canais digitais, 
ampliando o acesso às opções de contratação, e terminais de caixa e ATM, 
maximizando o retorno sobre o fluxo de clientes nas agências.

clientes que gostam de concorrer a prêmios, podendo ser adquirido por 
meio de pagamento único ou mensal, de acordo com o perfil e segmento 
de cada cliente.

Ao adquiri-lo, o cliente concorre a sorteios periódicos durante a vigência do 

pode ser adquirido por meio de pagamento único ou mensal, de acordo 
com o perfil e interesse do cliente.

Neste ano, intensificamos as vendas do pagamento único para pessoas 
físicas. Como resultado dessas ações, a arrecadação com estes planos 
cresceu 172,4% em relação a igual período de 2012.

um aumento de 22,1% nos títulos vigentes em relação ao ano de 2012.  
No acumulado do ano de 2013, a quantidade total de títulos vendidos teve 
um aumento de 15,3% em relação ao ano anterior, atingindo 2,4 milhões. 
Em 2013, 4.756 clientes foram sorteados, para os quais distribuímos  
R$ 47,4 milhões em prêmios.
SUSEP - Circular nº 464/13

em cada exercício, importância não inferior a 1% do lucro líquido ajustado, 
conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos colaboradores, pelo empenho e talento que 
nos permitem obter resultados consistentes, e aos nossos clientes pela 
confiança que nos é atribuída.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014.
A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL  (Em Milhares de Reais)

ATIVO     NOTAS   31/12/2013 31/12/2012  (*)
CIRCULANTE ......................................................................................   5.085.855 3.506.717
 DISPONÍVEL - Caixa e Bancos .......................................................  2.5a e 3 4.696 14.409
 APLICAÇÕES ...................................................................................  2.5b e 4 5.021.872 3.424.912
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ..............................................   58.673 67.301
  Títulos e Créditos a Receber ..........................................................   524 1.392
  Créditos Tributários e Previdenciários ............................................  2.5i, 7b e 7c 58.149 65.909
 DESPESAS ANTECIPADAS .............................................................   614 95
ATIVO NÃO CIRCULANTE ..................................................................   1.369.211 3.476.084
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .....................................................   43.730 34.552
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER ..............................................   43.730 34.552
  Créditos Tributários e Previdenciários ............................................  2.5e, 7b e 7c 16.139 11.216
  Depósitos Judiciais e Fiscais ..........................................................  7d 27.591 23.336
 INVESTIMENTOS .............................................................................  2.5c 510.948 2.626.999
  Participações Societárias ...............................................................  8 477.033 2.590.297
  Imóveis Destinados à Renda ..........................................................  2.5c 33.915 35.533

 ......................................................................   –.– 1.169
 INTANGÍVEL - Outros Intangíveis ..................................................  2.5d 814.533 814.533

TOTAL DO ATIVO ................................................................................   6.455.066 6.982.801

PASSIVO     NOTAS   31/12/2013 31/12/2012  (*)
CIRCULANTE ......................................................................................   3.162.599 3.052.076
 CONTAS A PAGAR ...........................................................................   94.616 120.297

 ........................................................................   5.804 14.991
  Impostos e Encargos Sociais a Recolher .......................................   –.– 444
  Impostos e Contribuições ...............................................................  2.5e 88.812 104.862
 PROVISÕES TÉCNICAS - Capitalização ........................................  2.5i e 5 3.067.983 2.931.779
  Provisões para Resgates ................................................................   2.991.962 2.853.187
  Provisões para Sorteios .................................................................   27.836 19.504

 ............................................................................   48.185 59.088
PASSIVO NÃO CIRCULANTE .............................................................   387.831 286.780
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..............................................................   387.831 286.780
 CONTAS A PAGAR - Tributos Diferidos .........................................  7b 317.763 238.633
 OUTROS DÉBITOS - Provisões Judiciais ......................................  7d 70.068 48.147
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................................................  9 2.904.636 3.643.945
 Capital Social .....................................................................................   2.077.429 2.077.429
 Reservas de Capital ..........................................................................   7.606 7.606
 Reservas de Reavaliação ..................................................................   2.675 2.531
 Reservas de Lucros ...........................................................................   815.854 1.551.569
 Ajuste de Avaliação Patrimonial ........................................................   1.072 4.810
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................   6.455.066 6.982.801

    01/01 a 01/01 a
     NOTAS   31/12/2013 31/12/2012 (*)
RECEITA LÍQUIDA COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO .............   526.320 489.773
 Arrecadação com Títulos de Capitalização ...................................   2.382.213 2.028.468
 Variação da Provisão para Resgate ..............................................   (1.855.893) (1.538.695)
VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS .....................................   (31.493) (28.654)

 ...................................  2.5i (31.493) (28.654)
RESULTADO COM SORTEIO .........................................................   (52.043) (33.621)
CUSTO DE AQUISIÇÃO ..................................................................   (17.194) (19.734)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS ...................  6a 49.425 58.932

 .......................................................   50.585 62.567
 .....................................................   (1.160) (3.635)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS ....................................................   (219.125) (181.966)
 Pessoal Próprio .............................................................................   (699) (558)
 Serviços de Terceiros ....................................................................   (19.056) (26.187)
 Localização e Funcionamento .......................................................   (7.192) (6.314)
 Publicidade e Propaganda.............................................................   (1.310) (1.612)
 Publicações ...................................................................................   (125) (95)
 Donativos e Contribuições .............................................................   (1.985) (1.746)
 Despesas Administrativas Diversas ..............................................  6b e 10 (188.758) (145.454)
DESPESAS COM TRIBUTOS ..........................................................  7aII (30.029) (27.304)
RESULTADO FINANCEIRO.............................................................  6c 164.686 166.497
 Receitas Financeiras .....................................................................   336.862 322.273
 Despesas Financeiras ...................................................................   (172.176) (155.776)
RESULTADO PATRIMONIAL...........................................................   109.686 121.967
 Receitas com Imóveis de Renda ...................................................   13.146 11.860
 Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda ................   (1.618) (1.616)
 Receitas com Ajustes de Invest. em Controlada e Coligada .........  8 98.159 126.987
 Despesas com Ajustes de Invest. em Controlada e Coligada .......  8 (1) (15.263)

 ............................................   –.– (1)
RESULTADO OPERACIONAL ........................................................   500.233 545.890
GANHOS E PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTES ...............   7.019 (2.545)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES .........   507.252 543.345
 Imposto de Renda .........................................................................  2.5e, 2.5i e 7aI (104.706) (107.498)
 Contribuição Social ........................................................................  2.5e, 2.5i e 7aI (62.987) (65.512)
LUCRO LÍQUIDO .............................................................................   339.558 370.335

QUANTIDADE DE AÇÕES ..............................................................  9a 670.963 670.963
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO ............................................................  506,08 551,95

(*) Alguns valores apresentados não correspondem às Demonstrações Financeiras 
publicadas em 2012, vide nota 2.5i.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais)

    01/01 a 01/01 a
    31/12/2013 31/12/2012
LUCRO LÍQUIDO .................................................................................................... 339.558 370.335
Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários de Controlada e Coligada  .................. (3.738) 5.815
 Variação de Valor Justo ........................................................................................ (3.738) 5.815

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE .............................................................. 335.820 376.150

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhares de Reais)

    01/01 a 01/01 a
    31/12/2013 31/12/2012
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO ................................................................................ 320.722 260.054
 Lucro Líquido ......................................................................................................... 339.558 370.335
 Ajustes para: .......................................................................................................... (18.836) (110.281)
  Depreciações e Amortizações ............................................................................ 1.618 1.616
  Resultado de Participação em Controlada e Coligada ....................................... (98.158) (111.724)
  Tributos Diferidos ................................................................................................ 76.632 (2.720)

 ................................................................................................................. 1.072 2.547
VARIAÇÃO NAS CONTAS PATRIMONIAIS
  Ativos Financeiros .............................................................................................. (1.596.960) 137.219
  Créditos Tributários e Previdenciários ................................................................ –.– 4.475
  Despesas Antecipadas ....................................................................................... (519) 49

 ...................................................................................................... 868 91
  Depósitos Judiciais e Fiscais .............................................................................. (4.255) 69

 ............................................................. (8.762) (2.042)
  Impostos e Contribuições ................................................................................... 90.820 168.007
  Provisões Técnicas - Capitalização .................................................................... 136.204 85.045
  Provisões Judiciais ............................................................................................. 21.921 10.045
CAIXA GERADO/(CONSUMIDO) PELAS OPERAÇÕES ....................................... (1.039.961) 663.012
  Dividendos Recebidos ........................................................................................ 18 805
  Impostos Sobre o Lucro Pagos .......................................................................... (101.979) (126.848)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONSUMIDO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  (1.141.922) 536.969
  (Aquisição) Alienação de Investimentos ............................................................. 2.207.666 –.–
CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONSUMIDO) NAS 
 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ....................................................................... 2.207.666 –.–
  Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos ............................................ (1.075.457) (534.730)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/(CONSUMIDO) NAS 
 ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO .................................................................... (1.075.457) (534.730)
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E 
 EQUIVALENTES DE CAIXA (Notas 2.5a e 3) .....................................................  (9.713)  2.239
  Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período ............................................  14.409   12.170 
  Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período ............................................  4.696   14.409

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)

CNPJ nº 23.025.711/0001-16
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2013

(*) Alguns valores apresentados não correspondem às Demonstrações Financeiras publicadas em 2012, vide nota 2.5i.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 9) (Em Milhares de Reais)
  Capital  Reservas de  Ajustes com Títulos Lucros Total do
       Social         Capital    Reavaliação      Lucros      e Valores Mobiliários Acumulados Patrimônio Líquido (*)
SALDOS EM 01/01/2012 ....................................................................................  2.077.429 7.606 3.112 1.724.322 (1.005) –.– 3.811.464
Realização de Reserva de Reavaliação ..............................................................  –.– –.– (581) –.– –.– 581 –.–
Variação do Ajuste ao Valor de Mercado .............................................................  –.– –.– –.– (5.354) 5.815 –.– 461
Dividendos Extraordinários ..................................................................................  –.– –.– –.– (534.730) –.– –.– (534.730)
Lucro Líquido .......................................................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 370.335 370.335
Destinações
 Reserva Legal ..................................................................................................  –.– –.– –.– 18.517 –.– (18.517) –.–
 Reserva Estatutária ..........................................................................................  –.– –.– –.– 348.814 –.– (348.814) –.–
 Dividendos Provisionados ................................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– (3.585) (3.585)
SALDOS EM 31/12/2012 ....................................................................................  2.077.429 7.606 2.531 1.551.569 4.810 –.– 3.643.945
MUTAÇÕES DO PERÍODO ................................................................................  –.– –.– (581) (172.753) 5.815 –.– (167.519)
SALDOS EM 01/01/2013 ....................................................................................  2.077.429 7.606 2.531 1.551.569 4.810 –.– 3.643.945
Realização de Reserva de Reavaliação ..............................................................  –.– –.– 144 –.– –.– (241) (97)
Variação do Ajuste ao Valor de Mercado .............................................................  –.– –.– –.– –.– (3.738) –.– (3.738)
Dividendos Extraordinários ..................................................................................  –.– –.– –.– (1.071.872) –.– –.– (1.071.872)
Lucro Líquido .......................................................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– 339.558 339.558
Destinações
 Reserva Legal ..................................................................................................  –.– –.– –.– 16.978 –.– (16.978) –.–
 Reserva Estatutária ..........................................................................................  –.– –.– –.– 319.179 –.– (319.179) –.–
 Dividendos Provisionados ................................................................................  –.– –.– –.– –.– –.– (3.160) (3.160)
SALDOS EM 31/12/2013 ....................................................................................  2.077.429 7.606 2.675 815.854 1.072 –.– 2.904.636
MUTAÇÕES DO PERÍODO ................................................................................  –.– –.– 144 (735.715) (3.738) –.– (739.309)

(*) Alguns valores apresentados não correspondem às Demonstrações Financeiras publicadas em 2012, vide nota 2.5i.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/01 À 31/12 DE 2013 E DE 2012 (Em Milhares de Reais)

NOTA 1  - CONTEXTO OPERACIONAL
A Cia. Itaú de Capitalização (CIACAP) é uma empresa do Conglomerado 
Itaú Unibanco Holding S.A. regulada pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP), que tem como objeto social a prática de todas as 
operações permitidas às empresas de capitalização, operando com planos 
de pagamento único e mensal, conforme definido na legislação vigente. 
Está localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre 
Alfredo Egydio, 9° Andar - Parque Jabaquara - São Paulo - SP.

participação de 47,50% e Itauseg Saúde S.A. com participação de 52,50%, 
ambas participantes do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A.
As operações da CIACAP são conduzidas no contexto de um conjunto de 
instituições que atuam integradamente no mercado financeiro, lideradas 

essas instituições e os custos correspondentes são absorvidos segundo a 
praticabilidade e razoabilidade de lhes serem atribuídos.

Estas Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria em  
27 de Fevereiro de 2014.

NOTA 2  - POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
Demonstrações Financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas são 
aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo 
disposição em contrário.
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2.1 BASE DE PREPARAÇÃO
As Demonstrações Financeiras apresentadas, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis a entidades reguladas pela SUSEP, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo International 
Accounting Standards Board - IASB, na forma homologada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 
no que não contrariem a Circular SUSEP nº 464/13.
As Demonstrações Financeiras são apresentadas contemplando as alterações introduzidas pela Circular SUSEP 
nº 464 de 01/03/2013, onde foram instituídas alterações na contabilização das demonstrações financeiras das 
sociedades de capitalização, sociedades seguradoras, resseguradoras, e entidades abertas de previdência 
complementar.
2.2 NOVOS PRONUNCIAMENTOS E ALTERAÇÕES E INTERPRETAÇÕES DE PRONUCIAMENTOS 
EXISTENTES
a) Pronunciamentos Contábeis Aplicáveis para o Período findo em 31 de dezembro de 2013

do pronunciamento requerendo divulgações adicionais sobre o processo de offsetting. Esta alteração não gerou 
impactos relevantes nas demonstrações financeiras.

de pronunciamentos, com objetivo de esclarecer as normas atuais e evitar dupla interpretação. Nesse ciclo foram 

operacional e de subscrição, respectivamente, sendo que a norma de capital de risco operacional entrou em vigor 

b) Pronunciamentos Contábeis Emitidos Recentemente e Aplicáveis em Períodos Futuros

de divulgações da mensuração dos valores recuperáveis dos ativos, em decorrência da emissão do CPC 46 

mensuração e não gerarão impactos relevantes nas demonstrações financeiras.

os requerimentos sobre hedge accounting

os requerimentos de offsetting

estão sendo avaliados.
2.3 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

2.4 ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS E JULGAMENTOS
A preparação das Demonstrações Financeiras de acordo com os CPCs exige que a Administração realize 
estimativas e utilize premissas que afetam os saldos de ativos e passivos e passivos contingentes divulgados 
na data das Demonstrações Financeiras, bem como os montantes divulgados de receitas, despesas, ganhos e 
perdas durante os períodos apresentados e em períodos subsequentes, pois os resultados efetivos podem ser 
diferentes daqueles apurados de acordo com tais estimativas e premissas.
Todas as estimativas e as premissas utilizadas pela Administração estão de acordo com os CPCs e são as 
melhores estimativas realizadas em conformidade com as normas aplicáveis. As estimativas e julgamentos são 
avaliados em base contínua e consideram a experiência passada e outros fatores.
As estimativas contábeis e premissas críticas que apresentam impacto mais significativo nos valores contábeis de 

a) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido
Conforme nota 2.5e, Ativos Fiscais Diferidos são reconhecidos somente em relação diferenças temporárias e 

b) Valor Justo de Instrumentos Financeiros

dos “inputs

para apurar o valor justo pode resultar em estimativas diferentes dos valores justos.

c) Passivos Contingentes

melhores estimativas da administração, levando em consideração o parecer de assessores legais quando 
houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das 
obrigações possa ser estimado.
As contingências classificadas como Perdas Prováveis, são reconhecidas no Balanço Patrimonial na rubrica - 

de forma adequada, apesar da incerteza inerente aos prazos e valores.
d) Redução ao Valor Recuperável de Ativos

que todos os ativos são avaliados, no mínimo, uma vez por ano.
Perdas por reduções ao valor recuperável são reconhecidas pelo montante no qual o valor contábil do ativo 

de avaliar a redução no valor recuperável, os ativos são agrupados no nível mínimo para o qual podem ser 

um ativo individual quando o valor justo menos seu custo de venda possa ser determinado de forma confiável.
Nos períodos findos em 31/12/2013 e 31/12/2012 não houve indicação de redução ao valor recuperável de ativos.
2.5 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
a) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

demostrado na Nota 3.
b) APLICAÇÕES, ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
Todos os ativos e passivos financeiros, incluindo os instrumentos financeiros derivativos devem ser reconhecidos 
no Balanço Patrimonial e mensurados de acordo com a categoria no qual o instrumento foi classificado.

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos ou os passivos 
financeiros foram assumidos. A Administração determina a classificação de seus instrumentos financeiros no 
reconhecimento inicial.

instrumentos financeiros.
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros são reconhecidas e baixadas, respectivamente, 
na data de negociação.

quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-
los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
I - Ativos e Passivos Financeiros Mantidos para Negociação

e passivos financeiros incluídos nesta categoria são reconhecidos inicialmente e subsequentemente pelo seu 

Financeiro bem como as receitas e despesas de juros e rendimentos.
II - Passivos Financeiros ao Custo Amortizado

nesta categoria e inicialmente, são reconhecidos pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo 

III - Valor Justo
A entidade deve classificar as mensurações de valor justo usando uma hierarquia de valor justo que reflita a 

inputs usados no processo de mensuração.
Nível 1:

está sendo mensurado geralmente ocorre com a frequência e volume suficientes para fornecer informações de 
precificação continuamente.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/01 À 31/12 DE 2013 E DE 2012 (Em Milhares de Reais) (Continuação)

Nível 2: As informações que não possuem os preços cotados incluídas no Nível 1 que são observáveis para o 

não são correntes, ou as cotações de preço variam substancialmente ao longo do tempo ou entre os especialistas 
market makers

de correlação ou por outros meios.
Nível 3: As informações não são observáveis para o ativo ou passivo. As informações não observáveis devem 
ser usadas para mensurar o valor justo na proporção em que as informações observáveis não estão disponíveis, 
permitindo, dessa forma, que as situações nas quais há pouca, se houver, atividade de mercado para o ativo ou 
passivo na data de mensuração.
c) INVESTIMENTOS

As propriedades para investimento estão contabilizadas pelo valor de custo, deduzidas da depreciação acumulada, 

d) ATIVO INTANGÍVEL

mensurável confiavelmente e, no caso de intangíveis não oriundos de aquisições separadas ou combinações de 

entre o custo de uma aquisição e o valor justo da participação do comprador nos ativos e passivos identificáveis 

para a data-base 31/12/2013, sem indício de “Impairment
benefícios econômicos esperados quando da sua aquisição.

e) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

respectivamente.

diferenças entre as bases de cálculo contábil e tributárias dos ativos e passivos no final de cada exercício.  

reconhecimento do ganho/perda originalmente diferido.

efeito de cálculo as respectivas bases e a legislação vigente pertinente a cada encargo.

f) CAPITALIZAÇÃO

acordo com as especificações tratadas nas condições gerais do plano de capitalização.
A nota 5 apresenta uma descrição detalhada dos produtos classificados como capitalização.
g) PROVISÕES, ATIVOS CONTINGENTES E PASSIVOS CONTINGENTES
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos contingentes e Ativos 
contingentes. São direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência depende 
de eventos futuros.

julgamento final e inapelável e pela retirada de ações como resultado da liquidação de pagamentos que tenham 
sido recebidos ou como resultado de acordo de compensação com um passivo existente.

e de natureza fiscal e previdenciária.
Essas contingências são avaliadas com base nas melhores estimativas da administração, levando em consideração 
o parecer de assessores legais quando houver probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar 
as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com razoável segurança.

incerteza inerente aos prazos e valores.
h) LUCRO POR AÇÃO

ações ordinárias e preferenciais em circulação em cada exercício.
i) RESULTADO DE CAPITALIZAÇÃO E DEMAIS RECEITAS
As receitas e despesas são reconhecidas obedecendo-se ao regime de competência.

constituição da Provisão de Despesas Administrativas. Considerando esta nova política de reconhecimento, o 

 Publicado  Reapresentado
Ativo 31/12/2012 Reclassificação   31/12/2012  

 ...................................
Passivo

 .......................................
 ...................................................................

 Publicado  Reapresentado
Resultado 31/12/2012 Reclassificação   31/12/2012  

 ........
 ...........................

 .................................................................
Contribuição Social ................................................................

NOTA 3  - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

  31/12/2013 31/12/2012
Disponível - Caixa e Bancos ........................................................................
TOTAL .......................................................................................................... 4.696  14.409

Em 31/12/2013 e 31/12/2012 não existiam equivalentes de caixa.
NOTA 4  - APLICAÇÕES
a) Ativos Financeiros Mantidos para Negociação

  31/12/2013 31/12/2012
Cotas de Fundos de Investimentos - Exclusivos .................................... 5.021.872  3.358.341

 ............................................................
 Debêntures ................................................................................................
 Derivativos .................................................................................................

 ...........................................................................
 ...................................................... 400  573

 Letras Financeiras .....................................................................................
 Letras Financeiras do Tesouro...................................................................
 Letras do Tesouro Nacional .......................................................................

 ........................................................................................
 .........................................................................

 Notas do Tesouro Nacional ........................................................................
Títulos de Dívida de Empresas .................................................................   66.571
 Letras Financeiras .....................................................................................

TOTAL .......................................................................................................... 5.021.872  3.424.912
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Ganhos e Perdas Realizadas  01/01 a 01/01 a
   31/12/2013 31/12/2012
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação
 Ganhos ......................................................................................................................  914  –.–
TOTAL ..........................................................................................................................  914  –.–

O Valor Justo, por vencimento, dos Ativos Financeiros Mantidos para Negociação foram os seguintes: 
   31/12/2013 31/12/2012
Circulante ....................................................................................................................  1.191.210  1.081.324
 Sem vencimento ........................................................................................................  46.329  –.–
 Até um ano ................................................................................................................  1.144.881  1.081.324
Não Circulante ............................................................................................................  3.830.662  2.343.588
 De um a cinco anos ...................................................................................................  2.670.130  2.084.726
 De seis a dez anos ....................................................................................................  51.286  227.481
 Após dez anos ...........................................................................................................  1.109.246  31.381

TOTAL ..........................................................................................................................  5.021.872  3.424.912

b) Movimentações das Aplicações
   31/12/2013 31/12/2012
Saldo Inicial ..................................................................................................................  3.424.912  3.562.131
 (+) Aplicações ............................................................................................................  3.910.662  1.970.278
 (-) Resgates ...............................................................................................................  (2.560.236) (2.426.485)
 (+) Rendimentos ........................................................................................................  246.534  318.988

SALDO FINAL .............................................................................................................  5.021.872  3.424.912

c) Distribuição dos Níveis
A tabela a seguir apresenta a abertura dos Níveis de Risco para nossos Ativos Financeiros Mantidos para 
Negociação:
   31/12/2013 31/12/2012
      Nível 2     Nível 2  
Ativos Financeiros Mantidos para Negociação .......................................................   5.021.872    3.424.912
 Fundos de Investimento ............................................................................................  5.021.872  3.358.341
Títulos de Empresas ..................................................................................................         –.–       66.571
 Letras Financeiras  ....................................................................................................  –.–  66.571

d) Exposição Máxima dos Ativos Financeiros segregados por setor de atividade 
   31/12/2013     %     31/12/2012     %    
Indústria e Comércio ..........................................  302.626  6,0% 107.386  3,1%
Outros Setores ...................................................  11.736  0,2% 34.696  1,0%
Serviços ..............................................................  1.361.931  27,1% 1.080.083  31,5%
Setor Primário ....................................................  –.–  0,0% 24.372  0,7%
Setor Público ......................................................  3.345.579  66,7% 2.178.375  63,7%

TOTAL ................................................................  5.021.872  100,0% 3.424.912  100,0%

O quadro abaixo apresenta a carteira dos ativos financeiros classificados por nível de risco em:
 Ativos Financeiros
 Mantidos para Negociação 
Classificação Interna  31/12/2013 31/12/2012
 Baixo .................................................................................................................  4.338.243  2.202.748
 Médio ................................................................................................................  683.629  1.222.164

TOTAL .................................................................................................................  5.021.872  3.424.912

A tabela abaixo demonstra a correspondência entre os níveis de risco atribuídos pelos modelos internos do grupo 
(baixo, médio e alto) e a probabilidade de inadimplência (PD) associada a cada um desses níveis. 
Classificação Interna PD                   
Baixo Menor ou Igual a 4,44% 
Médio  Maior que 4,44% e menor ou igual a 25,95% 
Alto Maior que 25,95% 

e) Instrumentos Financeiros Derivativos - Em 31/12/2013 e 31/12/2012 não existiam posições em aberto no 
mercado de derivativos.
f) Valor de Mercado
As demonstrações financeiras são elaboradas com base em critérios contábeis, que pressupõem a continuidade 
normal das operações da CIACAP.
O valor contábil relativo a cada instrumento financeiro, constante ou não do Balanço Patrimonial, quando 
comparado com o valor que se poderia obter na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, 
com o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado, 
aproxima-se do seu correspondente valor de mercado.
Para a obtenção dos valores de mercado dos Ativos Financeiros e Instrumentos Financeiros, são adotados os 
seguintes critérios:
- Aplicações, conforme regras estabelecidas através da Circular nº 464, de 01/03/2013, da SUSEP. Títulos públicos 
e os Privados alocados nesta categoria têm seu valor de mercado calculado com base em taxas coletadas junto ao 
mercado, validadas através da comparação com informações fornecidas pela Associação Brasileira de Entidades 
dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA);
- Cotas de Fundos de Investimento, pelo valor da cota na data do balanço;
- Ações de Companhias Abertas, conforme regras estabelecidas através da Circular nº 464, de 01/03/2013, 
quando incluídas em Aplicações, pela sua cotação de fechamento do último dia útil em que foram negociadas no 
mês ou, na falta desta, pela última cotação de fechamento publicada pelas bolsas de valores, publicada no Boletim 
Diário de cada Bolsa.
NOTA 5  - CAPITALIZAÇÃO
Os produtos comercializados pela CIACAP, atendem aos clientes pessoa física e pessoa jurídica, estão 
estruturados nas modalidades tradicional e incentivo. Relativamente a forma de custeio, os títulos de capitalização 
podem ser adquiridos por meio de pagamentos único e mensais, conforme estabelecido nas condições gerais e 
nota técnica atuarial dos produtos.
Os títulos de capitalização estão estruturados com prazo de vigência superiores a 12 meses, tendo como data 
início de vigência o pagamento único ou o primeiro pagamento, ou a data de aquisição, o que ocorrer primeiro.
Os títulos de capitalização que preveem sorteios estão estruturados em séries e numerados sequencialmente. 
A cada título são atribuídas aleatoriamente, combinações distintas entre si e das demais, numeradas 
sequencialmente.
a) Provisões Técnicas de Capitalização

do título, e abrange a parcela dos valores arrecadados para capitalização. Considera atualização monetária e 
juros, a partir da data de início de vigência.

gerador de distribuição de bônus até a data da liquidação financeira ou do recebimento do comprovante de 
pagamento da obrigação.

para cada título cujos sorteios tenham sido custeados, mas que, na data da constituição, ainda não tenham sido 
realizados.

liquidação financeira ou do recebimento do comprovante de pagamento da obrigação, ou conforme os demais 
casos previstos em lei.

sendo utilizada para cobrir eventuais insuficiências relacionadas ao valor esperado dos sorteios a realizar.

despesas administrativas dos planos de capitalização.

de bônus.
b) Provisões Técnicas - Movimentação  
   Provisão Provisão (*) Outras
   Para para Provisões
   Resgates Sorteios Técnicas 31/12/2013 31/12/2012
Saldo Inicial ...............................................  2.853.187  19.504  59.088  2.931.779  2.846.734
(+) Adições decorrentes de emissão
 de títulos ..................................................  1.965.247  69.324  76.324  2.110.895  1.673.034
(+) Atualização financeira das provisões ....  148.944  223  1.038  150.205  153.735
(-) Resgates ................................................  (1.975.416) (61.215) (88.265) (2.124.896) (1.741.724)
SALDO FINAL ...........................................  2.991.962  27.836  48.185  3.067.983  2.931.779

(*) Contempla os impactos da Circular SUSEP nº 462/2013, conforme NE 2.2a .
c) Ativos Oferecidos em Cobertura como Garantias das Provisões Técnicas 
Os valores dos bens e direitos vinculados à SUSEP em cobertura das provisões técnicas estão demonstrados no 
quadro abaixo: 
   31/12/2013 31/12/2012
Provisões Técnicas ....................................................................................................  3.067.983  2.931.779
Cotas de Fundos de Investimentos - Renda Fixa.........................................................  3.109.939  2.901.747
Cotas de Fundos de Investimentos - Multi-Mercado ....................................................  50.499  29.947
Letras Financeiras ........................................................................................................  –.–  66.571
Garantias das Provisões Técnicas ............................................................................  3.160.438  2.998.265
Cobertura Excedente .................................................................................................  92.455  87.910
d) Entidades Reguladoras
As operações de Capitalização são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Estas entidades são responsáveis pela regulamentação do 
mercado e consequentemente auxiliam na mitigação dos riscos inerentes do negócio.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/01 À 31/12 DE 2013 E DE 2012 (Em Milhares de Reais) (Continuação)
O CNSP é o órgão normativo das atividades de seguros do país, foi criado pelo Decreto-Lei nº 73, de  
21 de novembro de 1966. A principal atribuição do CNSP, na época da sua criação, era a de fixar as diretrizes e 
normas da política governamental para os segmentos de Seguros Privados e Capitalização, tendo posteriormente, 
com o advento da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, suas atribuições se estendido à Previdência Privada, no 
âmbito das entidades abertas.
A SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, 
capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, foi criada pelo Decreto-lei nº 73, de  
21 de novembro de 1966, que também instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, do qual fazem parte o 
Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, o IRB Brasil Resseguros S.A. - IRB Brasil Re, as sociedades 
autorizadas a operar em seguros privados e capitalização e as entidades de previdência privada aberta.
e) Requerimentos de Capital para a Atividade de Capitalização
O CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados divulgou em 18/02/2013 as Resoluções CNSP nº 282 
(que revogou a Resolução nº 227 de 06/12/2010), nº 283 e nº 284. Os normativos dispõem sobre as regras de 
capital regulamentar exigido para autorização e funcionamento das sociedades seguradoras, vida e previdência, 
capitalização e as regras de alocação de capital provenientes do risco operacional e de subscrição. Em janeiro de 
2011 entrou em vigor a Resolução CNSP nº 228 de 6/12/2010, que dispõe sobre os critérios de estabelecimento 
do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades supervisionadas. Em 23/12/2013, o CNSP alterou 
os requisitos de cálculo com a divulgação da Resolução CNSP nº 302, com vigência a partir de 01/01/2014, que 
revogou a Resolução nº 282 e alterou as Resoluções nº 228 e 280.
f) Taxa de Carregamento dos Principais Produtos Comercialização
De acordo com as notas técnicas atuariais aprovadas pela SUSEP, seguem os principais produtos de 
comercialização.
 COTA DE CARREGAMENTO
PRODUTO        SUSEP        TIPO 31/12/2013 31/12/2012
PIC 15414.005217/2012-63 PM 9,66% 9,54%
PIC Itaú Uniclass  15414.003984/2009-32 PM 9,66% 9,66%
Super PIC Itaú Uniclass  15414.003983/2009-98 PU 16,32% 16,32%
PIC Empresas 15414.001702/2011-87 PU 9,82% 9,82%

g) Patrimônio Líquido Ajustado e Capital Mínimo Requerido 
   31/12/2013 31/12/2012
Patrimônio Líquido ...................................................................................................  2.904.636  3.650.969
Participação em Sociedades ...................................................................................  (477.033) (2.590.297)
Despesas Antecipadas ............................................................................................  (614) (95)
Ativos Intangíveis.....................................................................................................  (814.533) (814.533)
Patrimônio Líquido Ajustado ...............................................................................  1.612.456  246.044
Capital Base ...........................................................................................................  10.800  10.800
Capital Adicional de Risco de Subscrição ...............................................................  20.883  –.–
Capital Adicional de Risco de Crédito .....................................................................  157.477  116.179
Capital Adicional de Risco Operacional ..................................................................  7.608  –.–
Benefício da Correlação entre Risco .......................................................................  (9.470) –.–
Capital de Risco .....................................................................................................  176.498  116.179
Capital Mínimo Requerido (1) ...............................................................................  176.498  126.979
Suficiência de Capital (2) ......................................................................................  1.435.958  119.065
(1) Em 2012, o Capital Mínimo Requerido (CMR) era a soma entre o Capital Base e o Adicional. Os novos 
critérios para o cálculo do CMR (maior valor entre o Capital Base e Capital de Risco) foram definidos conforme 
as Resoluções CNSP Nos 282, 283 e 284/2013, publicados em 18/02/2013. A Resolução CNSP Nº 302/2013 
publicada em 23/12/2013 e vigente a partir de 01/01/2014 manteve os critérios para o cálculo do CMR de 
capitalização. 
(2) A Suficiência de Capital corresponde ao resultado obtido do cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado,  
menos o CMR. 
NOTA 6  - DETALHAMENTO DE CONTAS 
a) Outras Receitas e Despesas Operacionais - Totalizam R$ 49.425 (R$ 58.932 de 01/01 a 31/12/2012) e estão 
representadas basicamente por receitas relativas a resgates antecipados de títulos de capitalização R$ 50.585 
(R$ 62.567 de 01/01 a 31/12/2012).  
b) Despesas Administrativas Diversas - Totalizam R$ 188.758 (R$ 145.454 de 01/01 a 31/12/2012) e estão 
representadas principalmente por Convênio de Rateio de Custo Comum(Nota 10). 
c) Resultado Financeiro  01/01 a 01/01 a
   31/12/2013 31/12/2012
Receitas ..................................................................................................................  336.862  322.273
Cotas de Fundos de Investimentos .........................................................................  330.174  303.694
Outras Receitas .......................................................................................................  6.688  18.579 
Despesas ................................................................................................................  (172.176) (155.776)
Atualização de Operações de Capitalização (Nota 5b) ...........................................  (150.205) (153.735)
Encargos sobre Tributos ..........................................................................................  (14.019) (1.890)
Outras Despesas .....................................................................................................  (7.952)  (151)
TOTAL .....................................................................................................................   164.686   166.497 

NOTA 7  - TRIBUTOS
a) A CIACAP e cada uma de suas controladas apresentam, em cada exercício, declarações de imposto de renda 
de pessoa jurídica separadas. No Brasil, o imposto de renda abrange o imposto de renda federal e a contribuição 
social sobre o lucro líquido, que é um adicional sobre o imposto de renda federal.
I) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições
Os montantes registrados como despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social nas demonstrações 
financeiras são reconciliados com as alíquotas legais como segue:
 01/01 a 01/01 a
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes 31/12/2013 31/12/2012
Lucro Líquido Antes de Imposto de Renda e Contribuição Social ...................  507.252 543.345
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes ...........  (202.901) (217.338)
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e
 Contribuição Social decorrentes de: ................................................................  35.208 44.328
 Participação em Controladas e Coligadas ...........................................................  39.263 44.690
 Outras Despesas Indedutíveis líquidas de Receitas não Tributáveis ...................  (4.055) (362)
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ...........................  (167.693) (173.010)
II) As Despesas Tributárias totalizam R$ 30.029 (R$ 27.304 de 01/01 a 31/12/2012) e estão representadas 
basicamente por COFINS R$ 24.317 (R$ 22.594 de 01/01 a 31/12/2012) e PIS R$ 4.615 (R$ 3.672 de 01/01 a 
31/12/2012).
b) Tributos Diferidos
I - O saldo de Créditos Tributários e sua movimentação estão representados por:
     Realização/ 
ATIVO  31/12/2012 Reversão Constituição 31/12/2013
Refletido no Resultado  ..............................................  15.456 (3.295) 5.697 17.858
 Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias...........  4.266 –.– 112 4.378
 Provisões para Passivos Contingentes ......................   9.718  (2.021)  5.561  13.258
  Ações Cíveis ............................................................  28 (28) 132 132
  Ações Trabalhistas ...................................................  54 (5) 281 330
  Fiscais e Previdenciárias .........................................  9.636 (1.988) 5.148 12.796
 Outras Provisões Indedutíveis ....................................  1.473 (1.275) 24 222
TOTAL (*)  .....................................................................  15.456 (3.295) 5.697 17.858
(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Créditos Tributários e Previdenciários, no valor de R$ 74.288 
(R$ 77.125 em 31/12/2012) e está basicamente representado por R$ 56.430 (R$ 56.985 em 31/12/2012) de 
Tributos a Compensar e Deposito em Garantia, e R$ 17.858 (R$ 15.456 em 31/12/2012) referente a Tributos 
Diferidos.
II - O saldo da Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos e sua movimentação estão representados por:
     Realização/ 
PASSIVO  31/12/2012 Reversão Constituição 31/12/2013
Refletido no Resultado
 Imposto de Renda e Contribuição Social 
  sobre Ágio ................................................................  234.585 –.– 78.195 312.780
 Atualização de Depósitos de Obrigações Legais 
  e Passivos Contingentes..........................................  2.361 –.– 839 3.200
 Reserva de Reavaliação ............................................  1.687 –.– 96 1.783
TOTAL ...........................................................................  238.633 –.– 79.130 317.763

TOTAL LÍQUIDO ...........................................................  (223.177) (3.295) (73.433) (299.905)
c) Estimativa de Realização dos Créditos Tributários
I - A estimativa de realização e o valor presente dos Créditos Tributários e da Provisão para Impostos e 
Contribuições Diferidos existentes, de acordo com a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, com 
base no histórico de rentabilidade e em estudo técnico de viabilidade, são:
 Ano Diferenças Temporárias %  Ano Diferenças Temporárias %
 2014 1.719 10%  2017 2 0%
 2015 2.979 17%  2018 12 0%
 2016 9.529 53%  Acima de 2018 3.617 20%
(*) Valor Presente - R$ 14.670    TOTAL 17.858 100%
(*) Para o ajuste a valor presente foi utilizada a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários.
As projeções de lucros tributáveis futuros incluem estimativas referentes a variáveis macroeconômicas, 
basicamente ao volume de Capitalização, que podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais.
O lucro líquido contábil não tem relação direta com o lucro tributável para o imposto de renda e contribuição 
social em função das diferenças existentes entre os critérios contábeis e a legislação fiscal pertinente, além de 
aspectos societários. Portanto, recomendamos que a evolução da realização dos créditos tributários decorrentes 
das diferenças temporárias não seja tomada como indicativo de lucros líquidos futuros.
II - Em 31/12/2013 e 31/12/2012 não existem créditos tributários não contabilizados.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/01 À 31/12 DE 2013 E DE 2012 (Em Milhares de Reais) (Continuação)

    01/01 a
  01/01 a 31/12/2013  31/12/2012
Movimentação de Passivos Contingentes   Obrigação
 e Obrigações Legais                        Legal   Contingência    Total     Total  

Saldo Inicial ....................................................................... 35.842 12.058 47.900 37.731
Encargos sobre Tributos ..................................................... –.– 7.444 7.444 4.586
Movimentação do Período ..................................................   (232)   13.800  13.568  5.583
 Constituição ...................................................................... –.– 20.142 20.142 7.310
 Reversão .......................................................................... (232) (6.342) (6.574) (1.727)
SALDO FINAL (1) .............................................................. 35.610 33.302 68.912 47.900

(1) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Outros Débitos - Provisões Judiciais no valor de R$ 70.068 
(R$ 48.147 em 31/12/2012).

NOTA 8  - INVESTIMENTOS
    Resultado de    Resultado de 
   Dividendos Participações em Empresas Ajustes de TVM de   Participações em Empresas
  Saldos em Provisionados/ Controladas e Coligadas  Empresas Controladas Eventos Saldos em Controlada e Coligada 
  31/12/2012   (Pagos) (1)     de 01/01 a 31/12/2013     Coligadas e Outros   Societários (2) 31/12/2013   de 01/01 a 31/12/2012  
Banestado Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil ......  (3)(4) 2.166.867 –.– 41.968 –.– (2.208.835) –.– 84.772
Megbens Administração de Bens Ltda.  .......................   423.430 –.– 55.419 (3.739) –.– 475.110 26.952
IGA Participações S.A.  ................................................  (5) –.– (18) 771 1 1.169 1.923 –.–
TOTAL GERAL .............................................................   2.590.297 (18) 98.158 (3.738) (2.207.666) 477.033 111.724

(1) Os dividendos deliberados e não pagos estão registrados em Dividendos a Receber;
(2) Eventos societários decorrentes de aquisições, cisões, incorporações, aumentos ou reduções de capital;
(3) Resultado de equivalência contempla R$(278) por participação em outras movimentações do patrimônio líquido da investida;
(4) Investimento alienado ao Banco Itaucard S.A. em 25/07/2013;
(5) Atual denominação da Itaú Gestão de Ativos S.A., ocorrida em setembro/2013.

  Patrimônio Lucro Líquido Nº de Ações/Cotas de Propriedade da CIACAP Participação no Participação no
 Capital   Líquido     do Período   Preferenciais    Cotas    Capital Votante (%) Capital Social (%)
Megbens Administração de Bens Ltda.  ..................................  390.249 578.175 67.441 –.– 320.683.323 82,17 82,17
Itaú Gestão de Ativos S.A.  ......................................................  163.500 280.439 7.753 2.849.000 –.– –.– 0,69

NOTA 9  - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social - Está representado por 670.963 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 603.359 
ordinárias e 67.604 preferenciais, estas sem direito a voto, mas com prioridade no reembolso do capital sem 
prêmio.
b) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio - Os acionistas têm direito a receber como dividendo mínimo 
obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido ajustado, conforme 
disposto no Estatuto Social.
Conforme Reunião da Diretoria, em 26/03/2013, foram deliberados e pagos dividendos extraordinários no 
montante de R$ 113,89 por ação, perfazendo o total de R$ 76.415.
Conforme Reunião da Diretoria, em 25/07/2013, foi deliberado e pagos dividendos extraordinários no montante de 
R$ 1.483,62 por ação, perfazendo o total de R$ 995.457.
c) Reservas de Lucros
   31/12/2013 31/12/2012
Reservas de Capital ..................................................................................................  7.606 7.606
Reserva de Reavaliação ............................................................................................  2.675 2.531
Reservas de Lucros ..................................................................................................  815.854 1.551.569
 Legal .........................................................................................................................  163.168 146.541
 Estatutárias (*) ..........................................................................................................  652.686 1.405.028

(*) É constituída visando possibilitar a formação de recursos para o exercício do direito preferencial de subscrição 
em aumentos de capital das empresas participadas, futuras incorporações desses recursos ao capital social e 
para o pagamento de dividendos intermediários.
NOTA 10  - PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas entre as partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de 
mercado, vigentes nas respectivas datas e em condições de comutatividade. As principais transações são:
(i) Prestação de serviços referente tarifas do sistema financeiro;
(ii) Aluguéis cobrados da controladora Itaú Unibanco;
(iii) Valores a receber/pagar de sociedades ligadas: provisões matematicas; variação provisões técnicas; 
operações de capitalização; receitas financeiras e etc.
  Ativos   Passivos 
Ligadas  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Itaú Seguros S.A. (i); (iii) ............................................. –.– –.– (29.402) (15.722)
Itaú Vida e Previdência S.A. (i); (iii)............................. –.– –.– (2.140) (2.909)
Outras (i); (iii) ..............................................................      –.–      –.–    (1.325)   (1.324)
       –.–      –.–      (32.867)    (19.955)

  Receitas   Despesas 
Ligadas  31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
Itaú Unibanco S.A. (i); (ii) e (iii) ................................... 13.090 12.698 (13.679) (12.241)
Itaú Seguros S.A. (i); (iii) ............................................. 78.291 41.496 (54.139) (26.926)
Banco Itaucard S.A. (i); (iii) ......................................... –.– –.– (7.241) (9.561)
Itaú Vida e Previdência S.A. (i); (iii)............................. 5.906 8.273 (4.147) (5.946)
Outras (i); (iii) ..............................................................      –.–      –.–    (1.599)   (1.460)
      97.467     62.467      (80.805)    (56.134)

Além das operações acima discriminadas, a CIACAP, como parte integrante do Convênio de Rateio de Custos 
Comuns do Conglomerado Itaú Unibanco, registrou em Despesas Administrativas R$ 180.902 (R$ 136.160 de 
01/01 a 31/12/2012) em função da utilização da estrutura comum.
NOTA 11  - GERENCIAMENTO DE RISCO
Risco de Mercado
O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado 
de posições detidas por uma instituição financeira, incluindo os riscos das operações sujeitas à variação cambial, 
das taxas de juros, dos preços de ações, dos índices de preços e dos preços de mercadorias (commodities),  
entre outros índices sobre estes fatores de risco.
A gestão de risco de mercado é o processo pelo qual a instituição monitora e controla os riscos de variações nas 
cotações dos instrumentos financeiros devido aos movimentos de mercado, objetivando a otimização da relação 
risco-retorno, valendo-se de estrutura de limites, modelos e ferramentas de gestão adequadas.
O controle de risco de mercado abrange todos os instrumentos financeiros constantes da carteira pertencente a 
CIACAP e os processos e controles relevantes relacionados.
O processo de gerenciamento de risco de mercado do Itaú Unibanco Holding S.A. ocorre dentro da governança 
e hierarquia de Comissões e limites aprovados especificamente para este fim, sensibilizando diferentes níveis e 
classes de risco de mercado. Este arcabouço de limites cobre desde o acompanhamento de indicadores agregados 
de risco (nível de carteira) até limites granulares (nível de mesas individuais), garantindo efetividade e cobertura 
de controle. Estes limites são dimensionados avaliando-se os resultados projetados do balanço, expectativa de 
performance e o apetite de risco da instituição, o tamanho do patrimônio e o perfil de risco de cada entidade 
organizacional, sendo definidos em termos das medidas de risco utilizadas na gestão. Os limites são monitorados 
e controlados diariamente e os excessos são reportados e discutidos nas Comissões competentes. Além disso, 
relatórios diários de risco, utilizados pelas áreas de negócios e de controle, são emitidos para a alta gestão.
A estrutura de limites e alertas segue as diretrizes do Conselho de Administração e é aprovada pela Comissão 
Superior de Políticas de Risco (CSRisc), após deliberações da Comissão Superior de Tesouraria Institucional 
(CSTI). A revisão dessa estrutura de limites é realizada, no mínimo, anualmente.
As análises do risco de mercado são realizadas com base nas seguintes métricas:

 (VaR - Value at Risk): medida estatística que quantifica a perda econômica potencial esperada 
em condições normais de mercado, considerando um determinado horizonte de tempo e intervalo de confiança;

dos ativos, passivos e derivativos da carteira quando diversos fatores de risco são levados a situações extremas 
de mercado (baseadas em cenários prospectivos);

(DV01 - Delta Variation): em relação às operações de seguros, impacto no valor de mercado dos 
fluxos de caixa quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base nas taxas de juros atuais ou taxa do indexador 
e 1 ponto percentual no preço de ações e moedas;

 
(MtM - Mark to Market).

risco de mercado, que não faz parte das demonstrações financeiras pode ser visualizado no site  
www.itau-unibanco.com.br/ri, na seção Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatório de Acesso 
Público - Risco de Mercado.
  31/12/2013   31/12/2012 
Classe  Saldo Contábil    DV01    Saldo Contábil    DV01   
       (R$ Mil)           (R$)           (R$ Mil)           (R$)     
Título Público
NTN-B .................................................................  –.– –.– 105.126 (31.220)
LTN .....................................................................  –.– –.– 36.915 –.–
Título Privado
Indexado a IGPM ................................................  400 (30) 6.574 (880)
Indexado a IPCA ................................................  98.530 (70.927) 71.435 (55.070)
Indexado a PRÉ .................................................  5.364 (2) 26.271 (2.690)
Ativos Pós-Fixados ..........................................  2.457.392 –.– 1.793.060 –.–
Compromissadas Over ....................................  2.460.186 –.– 1.385.531 –.–

TOTAL (*) ...........................................................  5.021.872  3.424.912

(*) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Aplicações
Risco de Liquidez
O risco de liquidez é definido como a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis
- “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da 
instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
Políticas e Procedimentos
O gerenciamento do risco de liquidez busca utilizar as melhores práticas de maneira a evitar escassez de caixa e 
dificuldades em honrar os vencimentos a pagar.
Além disso, a instituição estabelece diretrizes e limites cujo cumprimento é analisado periodicamente em comitês 
técnicos e que visam a garantir uma margem de segurança adicional às necessidades mínimas projetadas.  
As políticas de gestão de liquidez e os limites associados são estabelecidos com base em cenários prospectivos 
revistos periodicamente e nas definições da Comissão Superior de Tesouraria Institucional - Liquidez.
Estes cenários podem ser revistos pontualmente à luz das necessidades de caixa, em virtude de situações 
atípicas de mercado ou decorrentes de decisões estratégicas da instituição.
O documento que expressa as diretrizes estabelecidas pelo normativo institucional de controle de risco de liquidez, 
que não faz parte das demonstrações financeiras, pode ser visualizado no site www.itau-unibanco.com.br/ri, na 
seção Governança Corporativa, Regulamentos e Políticas, Relatório de Acesso Público - Risco de Liquidez.
Risco de Subscrição
É a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de operações de seguro, previdência e capitalização que 
contrariem as expectativas da organização, associadas, direta ou indiretamente, às bases técnicas e atuariais 
utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições e provisões.
Papéis e Responsabilidades
Em linha com as boas práticas nacionais e internacionais e para garantir que os riscos oriundos dos produtos de 
seguros, previdência e capitalização sejam adequadamente identificados, mensurados, avaliados, reportados 
e aprovados nos fóruns pertinentes, a CIACAP possui estrutura de gerenciamento de riscos, cujas diretrizes 
são estabelecidas em normativo institucional, aprovado pelo seu Conselho de Administração, aplicável às 
empresas e subsidiárias expostas aos riscos de seguros, previdência e capitalização, no Brasil e exterior.
O processo de gerenciamento dos riscos de seguros, previdência e capitalização é baseado em responsabilidades 
definidas e distribuídas entre as áreas de controle e de negócios, assegurando a independência entre elas.
As principais atribuições da área de controle de riscos seguros, previdência e capitalização são:

previdência e capitalização;

capitalização às alçadas pertinentes.
Ainda como parte da estrutura de gerenciamento de riscos, existe uma estrutura de órgãos colegiados onde, 
de acordo com o nível dos riscos envolvidos, as decisões podem chegar às comissões superiores, garantindo 
assim o cumprimento das diversas exigências internas e regulatórias, bem como decisões equilibradas em 
relação a riscos.
A administração da empresa trabalha em conjunto com o gestor de investimentos com o objetivo de assegurar 
que os ativos garantidores dos produtos de longo prazo, com retornos mínimos garantidos, sejam geridos de 
acordo com as características do seu passivo visando o seu equilíbrio atuarial e a solvência no longo prazo.
Anualmente elabora-se mapeamento detalhado dos passivos dos produtos de longo prazo que resulta em 
fluxos de pagamento de benefícios futuros projetados. Esse mapeamento é feito sob pressupostos atuariais.
O gestor de investimentos, de posse dessas informações, utiliza modelos de Asset Liability Management para 
encontrar a melhor composição de carteira de ativos que permita neutralizar os riscos contidos nesse tipo de 
produto, considerando a sua viabilidade econômico-financeira no longo prazo. As carteiras de ativos garantidores 
são rebalanceadas periodicamente em função das oscilações de preço no mercado de ativos, das necessidades 
de liquidez da empresa e das alterações nas características do passivo.

d) Ações Fiscais e Previdenciárias
As contingências equivalem ao valor principal dos tributos envolvidos em discussões administrativas ou judiciais, objeto de auto-lançamento ou lançamento de ofício, acrescido de juros e, quando aplicável, multa e encargos. Tal 
valor é objeto de provisão contábil, independentemente da probabilidade de perda, quando se trata de obrigação legal, ou seja, o êxito na ação depende de ser reconhecida a inconstitucionalidade de lei vigente. Nos demais casos 
constituem provisão sempre que a perda for considerada provável.
Abaixo demonstramos a movimentação das provisões e dos respectivos depósitos em garantia das Ações Fiscais e Previdenciárias da CIACAP:

    01/01 a
  01/01 a 31/12/2013  31/12/2012
   Obrigação
Movimentação dos Depósitos em Garantia    Legal   Contingência    Total     Total  
Saldo Inicial ...............................................................  13.049 1.144 14.193 16.742
Apropriação de Rendas ..............................................  582 40 622 823
Levantamentos Efetuados...........................................  –.– –.– –.– (1.030)
Conversão em Renda .................................................  –.– –.– –.– (130)
Reclassificação para Ativos Dados em Garantia de
 Contingências ...........................................................  –.– –.– –.– (2.212) 
SALDO FINAL (2) .............................................................. 13.631 1.184 14.815 14.193

(2) Apresentado no Balanço Patrimonial na rubrica Depósitos Judiciais e Fiscais no valor R$ 27.591 (R$ 23.336 
em 31/12/2012).

As principais naturezas das obrigações legais são descritas a seguir:

Constitucionais 10/96 e 17/97 dado o princípio da anterioridade e irretroatividade, visando recolhimento pela 
Lei Complementar 07/70. O saldo do depósito em garantia correspondente totaliza R$ 713;

empresas financeiras e seguradoras, alegando inconstitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.727/08. O saldo 
do depósito em garantia correspondente totaliza R$ 5.478.
Não são reconhecidos contabilmente os valores envolvidos em Ações Fiscais e Previdenciários de perda 
possível no montante de R$ 86.145, sendo as principais naturezas descritas a seguir:

usufruto oneroso de ações, deve ser aplicado o regime de competência em detrimento do regime de caixa 
aplicado pela legislação;

Os ativos dados em garantia de contingências são relativos a processos de passivos contingentes e estão 
vinculados ou depositados, no montante de R$ 11.851 (R$ 8.534 em 31/12/2012 e R$ 6.709 em 31/12/2011).
A CIACAP, com base na opinião de seus assessores legais, não está envolvida em quaisquer outros processos 
administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente os resultados de suas operações.
e) Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais - Lei 12.865/13
A CIA. ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tributos Federais, 
instituído pela Lei 12.865, de 9/10/2013. O programa incluiu débitos administrados pela Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e foi definido de acordo com os principais artigos abaixo

Esse programa se refere à renegociação dos débitos federais administrados pela RFB e pela PGFN, inscritos 
ou não em Dívida Ativa da União, mesmo em fase de execução fiscal ajuizada.
O efeito líquido dos programas no resultado foi de R$ 1.624 registrado em Outras Receitas Operacionais e 
Imposto de Renda e Contribuição Social.
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NOTA 12  - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
a) Comitê de Auditoria Único - Em atendimento à Resolução nº 118, de 22/12/2004 do CNSP, a CIACAP, aderiu 
ao Comitê de Auditoria Único instituído pelo Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, por intermédio da instituição 
líder Itaú Unibanco Holding S.A. O resumo do relatório do referido Comitê foi divulgado em conjunto com as 
Demonstrações Contábeis da instituição líder.
b) Medida Provisória nº 627 - Em 11 de novembro de 2013 foi publicada a Medida Provisória nº 627 (MP 627/13) 
que altera a legislação tributária federal sobre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A referida MP 627/13 dispõe, entre 
outros assuntos, sobre:
A revogação do Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009; 
A tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de 

participação em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física 
residente no Brasil por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior.
Considerando-se que a referida MP 627 possui um número relevante de emendas propostas e que a Receita 
Federal do Brasil deverá, de acordo com a mesma MP, disciplinar diversas matérias é possível que algumas das 
suas disposições sejam alteradas e/ou esclarecidas. Todavia, com base no texto vigente estimamos que a referida 
MP 627/13 não acarrete efeitos contábeis relevantes nas Demonstrações Financeiras da CIACAP.
NOTA 13  - EVENTOS SUBSEQUENTES
a) Pagamento de Dividendos:
Em Reunião de Diretoria de 08/01/2014, foi deliberado o pagamento de dividendos extraordinários no montante 
de R$ 201.023, à razão de R$ 299,60 por ação.

Aos Administradores e Acionistas
Cia. Itaú de Capitalização
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Cia. Itaú de 
Capitalização (“Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa do exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor 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. 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 por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a 
eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também 
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas anteriormente 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Cia. Itaú de Capitalização em 31 de dezembro de 
2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa do exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP).

São Paulo, 27 de fevereiro de 2014

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DIRETORIA

Diretor Presidente
FERNANDO JOSÉ COSTA TELES

Diretores
ADRIANO CABRAL VOLPINI
ALEXSANDRO BROEDEL LOPES
ANTONIO EDUARDO MÁRQUEZ DE FIGUEIREDO TRINDADE 
CLÁUDIO JOSÉ COUTINHO ARROMATTE
FERNANDO BARÇANTE TOSTES MALTA (*) 
HENRIQUE PINTO ECHENIQUE
MARIO LUIZ AMABILE

(*) Eleito em AGE de 14/08/2013. 
Aguardando homologação pela SUSEP.

Atuário
HÉLIO EDUARDO MARTINEZ PAVÃO
MIBA - 612

 Contador
 ARNALDO ALVES DOS SANTOS
 CRC - 1SP-210.058/O-3

Sede: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Alfredo
 Egydio, 9º andar - Parque Jabaquara - São Paulo - SP.

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP-000.160/O-5

PARECER ATUARIAL

Renato Barbosa do Nascimento
Contador CRC 1SP-196.918/O-0

Aos Administradores e Acionistas
Cia. Itaú de Capitalização
1. Examinamos as provisões técnicas da companhia declaradas no balanço 
patrimonial de 31 de dezembro de 2013, elaboradas sob a responsabilidade 
de sua administração. 
2. Nossa responsabilidade é a de emitir um parecer sobre estas provisões 
técnicas e nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de 
avaliação atuarial aplicáveis no Brasil.
3. Declaramos que as bases de dados utilizadas no cálculo das provisões 

técnicas, na avaliação atuarial, nos testes de consistência e adequação são 
fidedignas as operações da companhia.
4. Somos de parecer que as referidas provisões técnicas apresentam-se 
adequadamente constituídas no balanço patrimonial da companhia findo em 
31 de dezembro de 2013.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2014.
 Hélio Eduardo Martinez Pavão Antonio Eduardo M. F. Trindade
 Atuário - MIBA 612 Diretor

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO DE 01/01 À 31/12 DE 2013 E DE 2012 (Em Milhares de Reais) (Continuação)

Prese Empreendimentos Imobiliários S.A.
C.N.P.J. nº 62.152.798/0001-44

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios fi ndos
em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 Valores expressos em Reais

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - Valores expressos em Reais

Relatório da Diretoria

1. As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas de conformidade com 
os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e da Legislação tributária 
em vigor. a) O grupo de contas “Estoques”, são demonstrados ao custo de 
aquisição ou construção; b) O imobilizado está avaliado ao custo histórico e 
depreciado pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens; 
c) A apropriação das Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime 
de competência de exercícios; d) A conta provisão para a Contribuição So-
cial e do Imposto de Renda no ano de 2013 é constituída com base no 
Lucro Presumido, em decorrência do artigo 14 da Lei 9.718/98 que faculta 
esta opção de tributação para as empresas que se enquadram no referido 
artigo da legislação; 2. O Capital Social totalmente subscrito e integralizado 
é constituído de 12.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e respectivas 
Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2013. São Paulo, 31 de janeiro de 2014.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

ADHEMAR PRAGLIOLI
Diretor Executivo

ATIVO  2013 2012____________ ____________
CIRCULANTE
 Caixa e Bancos .................................... 13.156,51 348.382,98
 Aplicação de Liquidez Imediata ............ 769.179,09 874.005,39
 Clientes a receber ................................ 1.653.926,71 4.407.471,70
 Devedores diversos .............................. 39.214,22 35.162,92
 Títulos e valores mobiliários ................. 24.699.491,66 13.519.616,16
 Adiantamento a fornecedores .............. 1.250,00 11.983,28
Estoque de imóveis
 Imóveis concluídos ............................... 1.214.517,13 1.214.517,13
 Imóveis em construção......................... 843.275,88 5.089.623,67
 Despesas de exercício seguinte........... 5.369,16 -____________ ____________
  29.239.380,36 25.500.763,23____________ ________________________ ____________NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
 Clientes a receber ................................ 2.027.038,28 4.657.525,40____________ ____________
  2.027.038,28 4.657.525,40____________ ________________________ ____________
Permanente
 Investimentos
  Ações de outras Cias. ......................... 4.665.462,04 4.599.432,08
 Imobilizado
  Imobilizado .......................................... 237.407,67 237.407,67
  (-) Depreciação Acumulada ................ (177.646,98) (160.918,58)____________ ____________
   4.725.222,73 4.675.921,17____________ ________________________ ____________
TOTAL DO ATIVO ................................. 35.991.641,37 34.834.209,80____________ ________________________ ____________

PASSIVO  2013 2012____________ ____________
CIRCULANTE
 Fornecedores ....................................... 13.060,08 42.659,77
 Impostos e encargos ............................ 12.187,67 116.038,57
 Contas a pagar ..................................... 32.003,04 11.104,40
 Valores em Trânsito ............................. 54.570,68 68.452,03
 Provisão p/ Contribuição Social............ 32.084,37 58.217,49
 Provisão p/ Imposto de Renda ............. 43.134,45 97.812,18____________ ____________

187.040,29 394.284,44____________ ________________________ ____________
NÃO CIRCULANTE
Receitas de exercícios futuros
 Receitas de aplicação fi nanceira .......... 1.893.953,37 557.402,50
 Receitas de imóveis vendidos .............. 3.653.631,99 9.064.997,10
 (-) Custo de imóveis vendidos .............. (1.848.475,64) (4.581.868,29)____________ ____________
  3.699.109,72 5.040.531,31____________ ________________________ ____________
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 Capital Social........................................ 9.000.000,00 9.000.000,00
Reservas de Capital
 Incentivos Fiscais ................................. 148.692,57 148.692,57
Reservas de Lucros
 Reserva Legal ...................................... 1.800.000,00 1.634.511,14
 Reserva de lucros a realizar ................. 21.156.798,79 18.616.190,34____________ ____________
  32.105.491,36 29.399.394,05____________ ________________________ ____________
TOTAL DO PASSIVO ............................ 35.991.641,37 34.834.209,80____________ ________________________ ____________

Fluxo de caixa das atividades  2013 2012____________ ____________
 operacionais
Lucro Líquido do Exercício ................. 5.006.097,31 3.804.465,87
Despesas que não afetam o caixa:
 Depreciação no exercício ..................... 16.728,40 29.649,69
Variações nos Ativos e Passivos
 Redução (Aumento) em clientes
  a receber ............................................. 2.753.544,99 (2.488.091,74)
 Aumento em títulos e valores
  mobiliários ........................................... (11.179.875,50) (9.270.395,63)
 Redução (Aumento) em outras
  contas do ativo circulante ................... 1.312,82 (14.629,88)
 Redução em estoque de imóveis ......... 4.246.347,79 10.164.242,30
 Redução (Aumento) na conta do
  realizável a longo prazo ...................... 2.630.487,12 (3.050.914,33)
 Redução em fornecedores ................... (29.599,69) (67.917,90)
 Redução (Aumento) em impostos
  e contas a pagar ................................. (163.763,11) 150.756,64
 Redução em outras contas do
  passivo circulante ............................... (13.881,35) (9.288,50)
 Redução (Aumento) no passivo
  não circulante ...................................... (1.341.421,59) 3.144.285,46____________ ____________
Total das disponibilidades líquidas
 geradas pelas atividades
 Operacionais ....................................... 1.925.977,19 2.392.161,98____________ ____________
Fluxo de caixa das atividades
 de investimentos
 Aquisição de Investimentos em
  ações de outras cias. .......................... (66.029,96) (303,37)
 Aquisição de imobilizado ...................... - (1.899,39)____________ ____________
Total das disponibilidades líquidas
 aplicadas nas atividades de
 Investimentos ..................................... (66.029,96) (2.202,76)____________ ____________
Fluxo de caixa das atividades
 de fi nanciamentos
 Dividendos pagos ................................. (2.300.000,00) (2.100.000,00)____________ ____________
Total das disponibilidades líquidas
 aplicadas nas atividades de
 Financiamentos .................................. (2.300.000,00) (2.100.000,00)____________ ____________
Disponibilidades líquidas
 aplicadas no exercício ....................... (440.052,77) 289.959,22____________ ________________________ ____________
Demonstração do aumento
 (redução) nas disponibilidades
 No início do exercício ........................... 1.222.388,37 932.429,15
 No fi m do exercício ............................... 782.335,60 1.222.388,37____________ ____________
Aumento (redução) nas disponib. ...... (440.052,77) 289.959,22____________ ________________________ ____________

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - Valores expressos em Reais
 Capital Reservas Reservas Lucros Patrimônio
Discriminação  Integralizado de Capital de Lucros Acumulados Líquido__________________________________________  ____________ __________ ____________ _____________ _____________
Saldo em 31 de dezembro de 2011 .........................  9.000.000,00 148.692,57 18.546.235,61 - 27.694.928,18  ____________ __________ ____________ _____________ _____________
 Lucro Líquido do Exercício .......................................  - - - 3.804.465,87 3.804.465,87
 Reserva Legal ...........................................................  - - 190.223,29 (190.223,29) -
 Reserva de lucros a realizar .....................................  - - 3.614.242,58 (3.614.242,58)
 Dividendos distribuidos .............................................  - - (2.100.000,00) - (2.100.000,00)  ____________ __________ ____________ _____________ _____________
Saldo em 31 de dezembro de 2012 .........................  9.000.000,00 148.692,57 20.250.701,48 - 29.399.394,05  ____________ __________ ____________ _____________ _____________
 Lucro Líquido do Exercício .......................................  - - - 5.006.097,31 5.006.097,31
 Reserva Legal ...........................................................  - - 165.488,86 (165.488,86) -
 Reserva de lucros a realizar .....................................  - - 4.840.608,45 (4.840.608,45) -
 Dividendos distribuídos .............................................  - - (2.300.000,00) - (2.300.000,00)  ____________ __________ ____________ _____________ _____________
Saldo em 31 de dezembro de 2013 .........................  9.000.000,00 148.692,57 22.956.798,79 - 32.105.491,36  ____________ __________ ____________ _____________ _____________  ____________ __________ ____________ _____________ _____________

Demonstração do Resultado do Exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - Valores expressos em Reais
Receita Operacional Bruta  2013 2012____________ ____________
Receita de Imóveis
 Receita de imóveis vendidos ................ 12.799.655,26 13.662.136,65
Receita de Locação
 Receita de locação de imóveis ............. 468.000,00 398.066,88
Dedução da Receita Bruta
 Descontos concedidos ......................... (29.689,00) (52.553,00)
 Impostos incidentes s/ vendas ............. (483.185,76) (511.279,25)
(=) Receita Operacional Líquida .......... 12.754.780,50 13.496.371,28
Custo de Imóveis Vendidos
 Custo de imóveis vendidos................... (7.000.209,07) (8.325.032,09)____________ ____________
(=) Lucro Bruto...................................... 5.754.571,43 5.171.339,19
(-) Despesas Operacionais
 Despesas c/ vendas ............................. (211.334,61) (643.019,17)

   2013 2012____________ ____________
 Despesas administrativas..................... (907.246,19) (884.413,49)
 Despesas Financeiras .......................... (1.094,87) (1.598,19)
 Despesas Tributárias............................ (50.556,65) (151.124,43)
 Outras despesas operacionais ............. (11.208,81) (4.016,96)
(+) Receitas Operacionais
 Receitas fi nanceiras ............................. 1.109.879,30 980.456,93
 Outras receitas Operacionais ............... 84.176,04 77.632,99____________ ____________
(=) Lucro Operacional Líquido ............ 5.767.185,64 4.545.256,87
 (-) Provisão p/ Contribuição Social ....... (242.859,17) (239.523,75)
 (-) Provisão p/ Imposto de Renda......... (518.229,16) (501.267,25)____________ ____________
(=) Lucro Líquido do Exercício ............ 5.006.097,31 3.804.465,87
 Número de Ações ................................. 12.000 12.000
 Lucro Líquido por ação ......................... 417,17 317,04

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e 2012. A Diretoria.
São Paulo, 31 de janeiro de 2014.

LINCOLN DE CAMARGO MATHIAS
Contador - CRC 1SP 160.975/O-9

Parecer do Auditor Independente - (1) Examinamos os balanços patri-
moniais da PRESE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., em 31 de 
dezembro de 2013 e 2012, e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e das demonstrações dos fl uxos de 
caixa correspondentes aos exercícios fi ndos naquelas datas, elaborados 
sob a responsabilidade da sua administração. Nossa responsabilidade é 
a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações fi nanceiras. (2) 
Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria 
aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, 
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema 

contábil e de controles internos da entidade; b) a constatação, com base 
em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das 
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração 
da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. (3) Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis anteriormente referidas representam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Prese Empre-
endimentos Imobiliários S/A. em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 o 
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as 

demonstrações dos fl uxos de caixa correspondentes aos exercícios fi ndos 
naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
São Paulo, 31 de janeiro de 2014. José Fernando Di Fiori - Auditor - CRC 
1SP 072.139/O-9
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