
 

 

 

 

 

Senhores Acionistas, 
 

Atendendo as disposições legais vigentes, s

as Demonstrações Financeiras Intermediárias 

acompanhadas do Relatório dos A

 

A Capemisa Seguradora de Ramos Elementares S/A 

Vida de Previdência S/A. 

 

Foi constituída em 11 de novembro

pedido de autorização para funcionamento como sociedade seguradora nos ramos de danos.

 

Em 19 de dezembro de 2013, através da portaria nº 5.658, a SUSEP concede

Seguradora. 

 

A Capemisa Seguradora de Ramos Elementares 

totais e patrimônio líquido de R$ 19.191. 

 

Em 30 de junho de 2014, a Seguradora ainda encontrava

resultado da Companhia para o semestre findo em 30 de junho de 2014 foi de R$ 441.

 

A expectativa para o inicio das operações

 

Conforme requerido pela Circular SUSEP nº

o vencimento” serão mantidos até o vencimento.

 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2014.

 

 

A Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Atendendo as disposições legais vigentes, submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da 

Intermediárias relativas ao semestre findo em 

Auditores Independentes.  

de Ramos Elementares S/A é uma subsidiária integral da Capemisa Seguradora de 

11 de novembro de 2013 e, submeteu à Superintendência de Seguros Privados 

pedido de autorização para funcionamento como sociedade seguradora nos ramos de danos.

Em 19 de dezembro de 2013, através da portaria nº 5.658, a SUSEP concedeu a referida autorização para a 

A Capemisa Seguradora de Ramos Elementares S/A encerrou o semestre de 30 de junho de 2014 com ativos 

de R$ 19.191.  

Em 30 de junho de 2014, a Seguradora ainda encontrava-se em fase pré-operacional.

resultado da Companhia para o semestre findo em 30 de junho de 2014 foi de R$ 441.

operações da Companhia é no decorrer do segundo 

Conforme requerido pela Circular SUSEP nº 483/14, declaramos que os títulos classificados na categoria “até 

o vencimento” serão mantidos até o vencimento. 

de 2014. 

 

elatório da Administração e 

findo em 30 de junho de 2014, 

é uma subsidiária integral da Capemisa Seguradora de 

de 2013 e, submeteu à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 

pedido de autorização para funcionamento como sociedade seguradora nos ramos de danos. 

u a referida autorização para a 

encerrou o semestre de 30 de junho de 2014 com ativos 

operacional. Sendo assim, o 

resultado da Companhia para o semestre findo em 30 de junho de 2014 foi de R$ 441. 

segundo semestre de 2014. 

eclaramos que os títulos classificados na categoria “até 
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AOS 
ILMOS. SRS. 
ADMINISTRADORES E ACIONISTAS 
CAPEMISA SEGURADORA DE RAMOS ELEMENTARES S/A 
RIO DE JANEIRO – RJ 
 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da CAPEMISA SEGURADORA DE RAMOS 
ELEMENTARES S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2014 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo 
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da CAPEMISA SEGURADORA DE RAMOS ELEMENTARES S/A 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 erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objeto 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 evidências 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 erro. Nessa avaliação de riscos, o 
auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da CAPEMISA SEGURADORA DE RAMOS ELEMENTARES S/A para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da CAPEMISA SEGURADORA DE RAMOS ELEMENTARES 
S/A. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas, quando lidas em conjunto com as 
notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da CAPEMISA SEGURADORA DE RAMOS ELEMENTARES S/A em 30 de junho de 
2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
 
 

 
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2014. 

 
 
 

UHY MOREIRA - AUDITORES 
CRC RS 3717 S RJ 

PAULO FERNANDO MOREIRA 
Contador CRC RS 12085 T SP S RJ 

CNAI Nº 1008 
Diretor Superintendente 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPEMISA SEGURADORA DE RAMOS ELEMENTARES

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Intermediárias
Em 30 de Junho de 2014 

e para os Semestres Findos

1- Contexto operacional 
 
A Capemisa Seguradora de Ramos Elementares

e é uma sociedade por ações de capital fechado, autorizada a 

Privados (SUSEP). Tem por objeto social a com

outras sociedades. A Seguradora é subsidiária in

 

A SUSEP através da portaria nº 5.6

Ramos Elementares S/A autorização para operar seguros de danos em todo o território nacional.

 

 

2- Apresentação das Demonstrações Financeiras
 

As Demonstrações Financeiras Intermediárias 

com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas p

Superintendência de Seguros Privados 

de Seguros Privados – CNSP e Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

 

As Demonstrações Financeiras Intermediárias 

técnico CPC 21, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC

 

Em 06/01/2014  foi publicada a Circular SUSEP nº 

serem observadas pelas sociedade

previdência complementar e ressegurador

efeitos retroativos a 01/01/2014.  

 

2.1- Demonstração do Resultado Abrangente
 

Em suas Demonstrações Financeiras Intermediárias

Resultado Abrangente por motivo 

 

2.2 - Base de Mensuração 
 
As Demonstrações Financeiras Intermediárias 

registros são mensurados conforme o custo 

pelo valor justo. 

 
 
 
 

SEGURADORA DE RAMOS ELEMENTARES
(CNPJ.: 19.486.258/0001-78) 

 
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Intermediárias

Em 30 de Junho de 2014 e 31 de Dezembro de 2013 
para os Semestres Findos em 30 de Junho de 2014 e 2013

 (Em milhares de reais) 
 

Seguradora de Ramos Elementares S.A.(“Seguradora”) foi constituída em 

é uma sociedade por ações de capital fechado, autorizada a operar pela Superintendência de Seguros 

. Tem por objeto social a comercialização de seguros de danos, podendo

Seguradora é subsidiária integral da Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A.

A SUSEP através da portaria nº 5.658, de 19 de dezembro de 2013, concedeu a Capemisa Seguradora de 

autorização para operar seguros de danos em todo o território nacional.

Apresentação das Demonstrações Financeiras Intermediárias 

Demonstrações Financeiras Intermediárias são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas 

com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas p

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conjugadas com as normas emitidas pelo Conselho Nacional 

CNSP e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

Intermediárias estão sendo apresentadas de acor

, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

foi publicada a Circular SUSEP nº 483, que dispõe sobre alterações das Normas contábeis a 

ociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de 

previdência complementar e resseguradoras locais, e substitui a Circular SUSEP nº 

 

Demonstração do Resultado Abrangente 

Financeiras Intermediárias, a Seguradora não apresentou a Demonstração do 

Resultado Abrangente por motivo de não existir nenhum resultado abrangente no período

Financeiras Intermediárias foram elaboradas de acordo com o regime de competência e os 

registros são mensurados conforme o custo histórico, exceto os instrumentos financeiros que são avaliados 

SEGURADORA DE RAMOS ELEMENTARES S/A 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Intermediárias 
31 de Dezembro de 2013  

2013 

foi constituída em 11 de novembro de 2013 

pela Superintendência de Seguros 

ercialização de seguros de danos, podendo ainda, participar de 

radora de Vida e Previdência S/A. 

8, de 19 de dezembro de 2013, concedeu a Capemisa Seguradora de 

autorização para operar seguros de danos em todo o território nacional. 

são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas 

com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 

SUSEP, conjugadas com as normas emitidas pelo Conselho Nacional 

estão sendo apresentadas de acordo com o pronunciamento 

, que dispõe sobre alterações das Normas contábeis a 

de capitalização, entidades abertas de 

s locais, e substitui a Circular SUSEP nº 464 de 01/03/2013, com 

, a Seguradora não apresentou a Demonstração do 

abrangente no período. 

o regime de competência e os 

, exceto os instrumentos financeiros que são avaliados 



 

 

 

 

 

 

 
2.3 - Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
 
As Demonstrações Financeiras Intermediárias 

corresponde ao ambiente econômico de atuação da 

milhares de reais e arredondadas para o milhar mais próximo.

 

2.4 - Conclusão das Demonstrações Financeiras
 
As presentes demonstrações financeiras 

Seguradora em 19 de agosto de 2014

 

2.5- Uso de Estimativas e Julgamentos
 

A preparação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC exige que a 

Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 

valores reportados de ativos, passivos, receitas

estimativas. Estimativas e premissas são revisadas continuamente. Revisões com relação a estimativas 

contábeis são reconhecidas no exercício e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações s

incertezas e julgamentos críticos considerados na aplicação das práticas contábeis, que apresentam efeitos 

nos valores apresentados nas demonstrações financeiras 

apresentada abaixo: 

 

• Nota 4 – Aplicações Financeiras

 

 

3- Principais Práticas Contábeis 
 

As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes:

 

3.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa
 
Abrangem saldos de depósitos bancário

justo, e são utilizados pela Seguradora na gestão das obrigações de curto prazo.

 
3.2 – Instrumentos financeiros – ativos financeiros não derivativos
 
A Seguradora realiza a seguinte classificação dos seus ativos financeiros não derivativos:

 

I. Valor justo por meio do resultado (“negociação”) 
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São contabilizados pelo custo de aquisição, 

acrescido dos rendimentos auferidos até a data d

classificados no ativo circulante. Os rendimentos e os ganhos ou as perdas em função para apresentação ao 

valor justo são contabilizados no resultado do período;

 

 

 

 

Moeda Funcional e Moeda de Apresentação 

anceiras Intermediárias são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e 

corresponde ao ambiente econômico de atuação da Seguradora. Todas as informações estão expressas em 

milhares de reais e arredondadas para o milhar mais próximo. 

são das Demonstrações Financeiras Intermediárias 

demonstrações financeiras intermediárias foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 

de 2014. 

Uso de Estimativas e Julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC exige que a 

Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 

valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 

estimativas. Estimativas e premissas são revisadas continuamente. Revisões com relação a estimativas 

contábeis são reconhecidas no exercício e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações s

incertezas e julgamentos críticos considerados na aplicação das práticas contábeis, que apresentam efeitos 

nos valores apresentados nas demonstrações financeiras intermediárias estão descritas na nota explicativa 

es Financeiras 

As principais práticas contábeis utilizadas são as seguintes: 

Caixa e Equivalentes de Caixa 

bancários os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no 

justo, e são utilizados pela Seguradora na gestão das obrigações de curto prazo. 

ativos financeiros não derivativos 

A Seguradora realiza a seguinte classificação dos seus ativos financeiros não derivativos:

Valor justo por meio do resultado (“negociação”) - Representam títulos e valores

o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São contabilizados pelo custo de aquisição, 

acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, ajustado ao seu respectivo valor justo e 

classificados no ativo circulante. Os rendimentos e os ganhos ou as perdas em função para apresentação ao 

valor justo são contabilizados no resultado do período; 

, que é a moeda funcional e 

. Todas as informações estão expressas em 

foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 

A preparação das demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as normas do CPC exige que a 

Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 

e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 

estimativas. Estimativas e premissas são revisadas continuamente. Revisões com relação a estimativas 

contábeis são reconhecidas no exercício e em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre 

incertezas e julgamentos críticos considerados na aplicação das práticas contábeis, que apresentam efeitos 

estão descritas na nota explicativa 

os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor 

A Seguradora realiza a seguinte classificação dos seus ativos financeiros não derivativos: 

Representam títulos e valores mobiliários adquiridos 

o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. São contabilizados pelo custo de aquisição, 

o balanço, ajustado ao seu respectivo valor justo e 

classificados no ativo circulante. Os rendimentos e os ganhos ou as perdas em função para apresentação ao 



 

 

 

 

 

 

 

II. Disponíveis para venda – Representam títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas 

classificações de “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento”. São contabilizados pelo 

custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são apropriados 

são ajustados aos seus respectivos valores de mercado, classificados no ativo circulante e não circulante de 

acordo com os respectivos vencimentos. Os ganhos e as perdas decorrentes das variações dos valores justos 

não realizados são reconhecidos na rubrica “Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários” no patrimônio líquido, 

líquidos dos correspondentes efeitos tributários. As valorizações e desvalorizações, quando realizadas, são 

apropriadas ao resultado do período, em contrapartida

 

III. Mantidos até o vencimento -

intenção e capacidade de manter em carteira até o vencimento. São contabilizados pelo custo de aquisição

acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são apropriados no resultado do período.

 

3.3- Redução ao valor Recuperável
 

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se existir uma evidência objetiva de perda como resultado de um 

ou mais eventos que tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo

teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados daquele ativo que podem ser estimados de uma 

maneira confiável. 

 

Na elaboração das demonstrações financeiras int

estão próximos de seus valores justos

 

3.4 - Apuração do resultado 
 

O resultado da Seguradora é apurado pelo regime de competência.

 

3.5- Avaliação de ativos e passivos
 

Os ativos e passivos sujeitos à atualização monetária são atualizados com base nos índices definidos 

legalmente ou em contratos. 

 
3.6- Gestão de Riscos 
 
A empresa faz parte do grupo Capemisa e consequentemente utiliza

risco do grupo, administrando seus riscos de forma corporativa. A administração desses riscos contempla 

políticas e estratégias consideradas adequadas pela

serem reavaliadas frequentemente, contemplam, entre outras, a verificação tempestiva da adequação das 

aplicações financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos.O grupo possui controles interno

destinam a garantir que as políticas e estratégias estão sendo cumpridas, de forma que os resultados obtidos 

estão de acordo com o objetivos definidos pela administração.

 

Os principais riscos aos quais a empresa está exposta são: 

 

 

 

 

Representam títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas 

classificações de “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento”. São contabilizados pelo 

custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são apropriados 

são ajustados aos seus respectivos valores de mercado, classificados no ativo circulante e não circulante de 

acordo com os respectivos vencimentos. Os ganhos e as perdas decorrentes das variações dos valores justos 

são reconhecidos na rubrica “Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários” no patrimônio líquido, 

líquidos dos correspondentes efeitos tributários. As valorizações e desvalorizações, quando realizadas, são 

apropriadas ao resultado do período, em contrapartida da mencionada conta no patrimônio líquido; e

- Representam títulos e valores mobiliários para os quais a Sociedade tem 

intenção e capacidade de manter em carteira até o vencimento. São contabilizados pelo custo de aquisição

acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são apropriados no resultado do período.

Redução ao valor Recuperável 

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se existir uma evidência objetiva de perda como resultado de um 

am ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda 

teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados daquele ativo que podem ser estimados de uma 

Na elaboração das demonstrações financeiras intermediárias, a Administração julga

estão próximos de seus valores justos. 

é apurado pelo regime de competência. 

Avaliação de ativos e passivos 

sujeitos à atualização monetária são atualizados com base nos índices definidos 

A empresa faz parte do grupo Capemisa e consequentemente utiliza-se da estrutura de gerenciamento de 

risco do grupo, administrando seus riscos de forma corporativa. A administração desses riscos contempla 

políticas e estratégias consideradas adequadas pela sua administração. Essas políticas e estratégias, além de 

serem reavaliadas frequentemente, contemplam, entre outras, a verificação tempestiva da adequação das 

aplicações financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos.O grupo possui controles interno

destinam a garantir que as políticas e estratégias estão sendo cumpridas, de forma que os resultados obtidos 

estão de acordo com o objetivos definidos pela administração. 

Os principais riscos aos quais a empresa está exposta são:  

Representam títulos e valores mobiliários que não se enquadram nas 

classificações de “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o vencimento”. São contabilizados pelo 

custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são apropriados ao resultado do período e 

são ajustados aos seus respectivos valores de mercado, classificados no ativo circulante e não circulante de 

acordo com os respectivos vencimentos. Os ganhos e as perdas decorrentes das variações dos valores justos 

são reconhecidos na rubrica “Ajustes com Títulos e Valores Mobiliários” no patrimônio líquido, 

líquidos dos correspondentes efeitos tributários. As valorizações e desvalorizações, quando realizadas, são 

da mencionada conta no patrimônio líquido; e 

Representam títulos e valores mobiliários para os quais a Sociedade tem 

intenção e capacidade de manter em carteira até o vencimento. São contabilizados pelo custo de aquisição 

acrescido dos rendimentos auferidos, os quais são apropriados no resultado do período. 

Um ativo tem perda no seu valor recuperável se existir uma evidência objetiva de perda como resultado de um 

, e que aquele evento de perda 

teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados daquele ativo que podem ser estimados de uma 

julga que os saldos contábeis 

sujeitos à atualização monetária são atualizados com base nos índices definidos 

se da estrutura de gerenciamento de 

risco do grupo, administrando seus riscos de forma corporativa. A administração desses riscos contempla 

sua administração. Essas políticas e estratégias, além de 

serem reavaliadas frequentemente, contemplam, entre outras, a verificação tempestiva da adequação das 

aplicações financeiras comparadas aos vencimentos dos passivos.O grupo possui controles internos que se 

destinam a garantir que as políticas e estratégias estão sendo cumpridas, de forma que os resultados obtidos 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Risco de mercado   
 

A carteira da Sociedade apresenta um hedge, ou seja, uma proteção contra os impactos negativos à 

volatilidade do mercado. Este hedge é feito na forma de diversificação, que é a alocação em diferentes 

ativos, evitando assim a concentração, de mod

fundos de bancos de primeira linda e títulos públicos

 

 

• Risco de liquidez 
 

A carteira de ativos da Sociedade apresenta um percentual de cerca de 90% em fundos, gerando 

liquidez suficiente para emp

 
 

• Processo de gestão de riscos financeiros
 

O processo de gestão de risco da Sociedade é feita de forma à

que impactem negativamente sobre os objetivos estratégicos da empresa, através da identificação do 

risco e monitoramento contínuo de processos e controles

 

 
 
4 - Aplicações – circulante e não circulante
 

Em 30.06.2014: 
 

 
Categoria 

I- Valor justo por meio do resultado 
Fundo de Investimento de Renda Fixa

III- Mantido até o Vencimento 
Letras Financeiras do Tesouro 

 

 

 

Em 30 de junho de 2014, o valor avaliado pela “curva” dos títulos mantidos até o vencimento é de R$ 1.858.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A carteira da Sociedade apresenta um hedge, ou seja, uma proteção contra os impactos negativos à 

volatilidade do mercado. Este hedge é feito na forma de diversificação, que é a alocação em diferentes 

ativos, evitando assim a concentração, de modo a mitigar o risco de perdas. A carteira, é composta por 

fundos de bancos de primeira linda e títulos públicos.  

A carteira de ativos da Sociedade apresenta um percentual de cerca de 90% em fundos, gerando 

liquidez suficiente para empresa honrar seus compromissos.  

Processo de gestão de riscos financeiros 

O processo de gestão de risco da Sociedade é feita de forma à reduzir os riscos de eventos externos 

que impactem negativamente sobre os objetivos estratégicos da empresa, através da identificação do 

risco e monitoramento contínuo de processos e controles. 

circulante e não circulante 

Nível de 
Hierarquia 

 
Taxa de Juros 

 
Vencimento 

   

de Investimento de Renda Fixa 1  Sem 

vencimento 

   

1 SELIC 01/03/2020 

   

Em 30 de junho de 2014, o valor avaliado pela “curva” dos títulos mantidos até o vencimento é de R$ 1.858.

A carteira da Sociedade apresenta um hedge, ou seja, uma proteção contra os impactos negativos à 

volatilidade do mercado. Este hedge é feito na forma de diversificação, que é a alocação em diferentes 

o a mitigar o risco de perdas. A carteira, é composta por 

A carteira de ativos da Sociedade apresenta um percentual de cerca de 90% em fundos, gerando 

reduzir os riscos de eventos externos 

que impactem negativamente sobre os objetivos estratégicos da empresa, através da identificação do 

 
Valor Contábil 

% por 
Categoria 

   

17.111 90,21% 

   

1.858 9,79% 

 18.969 100% 

Em 30 de junho de 2014, o valor avaliado pela “curva” dos títulos mantidos até o vencimento é de R$ 1.858. 



 

 

 

 

 

 

4.1- Movimentação das aplicações financeiras
 
 
 Valor justo

Aplicação 

Resgate 

Rendimentos 

Saldo em 30/06/2014 

 
 
4.2- Estimativa do valor justo 

 

Os ativos mantidos em carteira própria são avaliados ao valor justo, utilizando

mercados ativos e índices divulgados pela ANBIMA. 

 

Conforme requerido pelo CPC 40, a hierarquia de valor justo deve ter os seguintes níveis:

 
Nível 1- preços negociados(sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;

Nível 2- inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no 

para ativo ou passivo, diretamente

Nível 3- inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado 

observáveis). 

 
 
5 - Patrimônio Líquido 
 
 
5.1 - Capital Social 
 

O Capital Social subscrito da Seguradora é de R$ 18.750, totalmente integralizado, dividido em 

ações ordinárias sem valor nominal.

 

 

5.2- Reservas de Lucros 
 

A reserva legal é constituída ao final do exercício social com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício. 

Será constituída pela Seguradora até que o seu valor atinja 20% do ca

 

 

5.3- Dividendos 
 

De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos equivalentes a 25% do 

lucro líquido do exercício, ajustado conforme legislação societária e estatuto social.

 

 

 

 

 

Movimentação das aplicações financeiras 

Valor justo por meio do 
resultado 

Mantido até o 
vencimento 

 
Total

18.490 1.833 

(1.899) - (1.899)
520 25 

17.111 1.858 

mantidos em carteira própria são avaliados ao valor justo, utilizando

mercados ativos e índices divulgados pela ANBIMA.  

Conforme requerido pelo CPC 40, a hierarquia de valor justo deve ter os seguintes níveis:

ociados(sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;

diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no 

para ativo ou passivo, diretamente. 

para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado 

da Seguradora é de R$ 18.750, totalmente integralizado, dividido em 

ações ordinárias sem valor nominal. 

A reserva legal é constituída ao final do exercício social com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício. 

Será constituída pela Seguradora até que o seu valor atinja 20% do capital social em conformidade 

De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos equivalentes a 25% do 

lucro líquido do exercício, ajustado conforme legislação societária e estatuto social.

 
Total 

20.323 
(1.899) 

545 

18.969 

mantidos em carteira própria são avaliados ao valor justo, utilizando-se preços negociados em 

Conforme requerido pelo CPC 40, a hierarquia de valor justo deve ter os seguintes níveis: 

ociados(sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos; 

diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis 

para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado (inputs 

da Seguradora é de R$ 18.750, totalmente integralizado, dividido em 18.750.000 

A reserva legal é constituída ao final do exercício social com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício. 

pital social em conformidade com a Lei. 

De acordo com o Estatuto Social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos equivalentes a 25% do 

lucro líquido do exercício, ajustado conforme legislação societária e estatuto social. 



 

 

 

 

 

 

6- Adequação de Capital 
 
 

 

Margem de solvência (a) 

Capital Base (b) 

Capital de Risco (c) (i) 

          CR Subscrição (ii) 

          CR Crédito (iii) 

          CR Operacional (iv) 

          CR Mercado 

          Correlação Capitais 

Patrimônio líquido ajustado 

Capital mínimo requerido – CMR: maior entre a (a), (b) ou (c).(v)

Suficiência de capital - R$ 

 
 

(i) A Resolução CNSP nº 280/2013 de 30 de janeiro de 2013, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital de risco de subscrição das operações de seguro e previdência complementar realizadas pelas 

sociedades seguradoras e entidades abertas de previdên

 

(ii) A Resolução CNSP nº 228/2010 de 1º de janeiro de 2011, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades seguradoras, entidades

previdência complementar, sociedades de capitalização e r

 

(iii) A Resolução CNSP nº 283/2013 de 30 de janeiro de 2013, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital de risco baseado no risco operacional das sociedades seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedad

 

(iv) A Resolução CNSP nº 302/2013 de 23 de dezembro de 2013,

para autorização e funcionamento e sobre o plano de regularização de solvência das sociedades seguradoras, 

das entidades abertas de previdência complementar, d

locais. 
 
7- Detalhamento das contas de resultado
 

a) Despesas Administrativas: 

Despesas com serviços de terceiros 

Despesas com publicações 

 

b) Resultado Financeiro: 

Receitas Financeiras: 

Juros sobre ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado

Juros sobre ativos financeiros mantidos até o vencimento

Despesas Financeiras: 

Taxa de administração 

 
 

30.06.2014 

- 
15.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19.191 

CMR: maior entre a (a), (b) ou (c).(v) 15.000 

4.191 

A Resolução CNSP nº 280/2013 de 30 de janeiro de 2013, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital de risco de subscrição das operações de seguro e previdência complementar realizadas pelas 

sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar. 

A Resolução CNSP nº 228/2010 de 1º de janeiro de 2011, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades seguradoras, entidades

previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradoras locais. 

A Resolução CNSP nº 283/2013 de 30 de janeiro de 2013, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital de risco baseado no risco operacional das sociedades seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores locais. 

A Resolução CNSP nº 302/2013 de 23 de dezembro de 2013,  dispõe sobre o capital mínimo requerido 

para autorização e funcionamento e sobre o plano de regularização de solvência das sociedades seguradoras, 

das entidades abertas de previdência complementar, das sociedades de capitalização e dos resseguradores 

Detalhamento das contas de resultado 

 30.06.2014

Juros sobre ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 

Juros sobre ativos financeiros mantidos até o vencimento 

31.12.2013 

- 
15.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18.750 

15.000 

3.750 

A Resolução CNSP nº 280/2013 de 30 de janeiro de 2013, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital de risco de subscrição das operações de seguro e previdência complementar realizadas pelas 

A Resolução CNSP nº 228/2010 de 1º de janeiro de 2011, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital adicional baseado no risco de crédito das sociedades seguradoras, entidades  abertas de 

esseguradoras locais.  

A Resolução CNSP nº 283/2013 de 30 de janeiro de 2013, dispõe sobre os critérios de estabelecimento 

do capital de risco baseado no risco operacional das sociedades seguradoras, entidades abertas de 

 

dispõe sobre o capital mínimo requerido 

para autorização e funcionamento e sobre o plano de regularização de solvência das sociedades seguradoras, 

as sociedades de capitalização e dos resseguradores 

30.06.2014 

56 

40 

16 

 

531 

545 

520 

25 

(14) 

(14) 



 

 

 

 

 

 

 
8- Comitê de Auditoria  
 
Em consonância com Capítulo VII da Resolução CNSP nº118/04, a Capemisa Seguradora de Ramos Elementares 

S.A. aderiu ao Comitê de Auditoria instituído pela sua Controladora, Capemisa Seguradora de Vida e 

Previdência S.A. O resumo do relatório do Comitê de Audit

demonstrações financeiras de 30 de junho de 2014 da instituição controladora. A Resolução CNSP nº 118/04 

foi revogada pela Resolução CNSP nº312, publicada em 25/06/2014. Esta Resolução entrará em vigor em 1º de 

janeiro de 2015. 
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consonância com Capítulo VII da Resolução CNSP nº118/04, a Capemisa Seguradora de Ramos Elementares 

S.A. aderiu ao Comitê de Auditoria instituído pela sua Controladora, Capemisa Seguradora de Vida e 

Previdência S.A. O resumo do relatório do Comitê de Auditoria será divulgado em conjunto com as 

demonstrações financeiras de 30 de junho de 2014 da instituição controladora. A Resolução CNSP nº 118/04 

foi revogada pela Resolução CNSP nº312, publicada em 25/06/2014. Esta Resolução entrará em vigor em 1º de 
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consonância com Capítulo VII da Resolução CNSP nº118/04, a Capemisa Seguradora de Ramos Elementares 

S.A. aderiu ao Comitê de Auditoria instituído pela sua Controladora, Capemisa Seguradora de Vida e 

oria será divulgado em conjunto com as 

demonstrações financeiras de 30 de junho de 2014 da instituição controladora. A Resolução CNSP nº 118/04 

foi revogada pela Resolução CNSP nº312, publicada em 25/06/2014. Esta Resolução entrará em vigor em 1º de 
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