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APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ nº 13.122801/0001-71 - NIRE 43 3 0005270 2

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e em 31 de dezembro de 2013 (Em reais)
31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em reais)

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às demonstrações financeiras da Aplicap Capitalização S.A., 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2014. A Diretoria.

Ativo   Nota  31/12/2014  31/12/2013
Circulante ..................................    4.296.586,03  821.111,38
Disponível .................................    5.560,52  21.907,11
  Caixa e Bancos .........................    5.560,52  21.907,11
Aplicações.................................  4  569.436,85  798.976,51
  Título de Renda Fixa - Privados    –  278.731,57
  Quotas de Fundos de Investimentos   569.436,85  520.244,94
Créditos das Operações ..........  5  3.712.338,68  –
  Créditos com Operações de
   Capitalização...........................    3.712.338,68  –
Títulos e Créditos a Receber ...    9.249,98  –
  Créditos Tributários e Previdenciários   875,57  –
  Adiantamento a Funcionários ...    8.374,41  –
Despesas Antecipadas ............    –  227,76
Ativo Não Circulante ................    5.389.006,60  2.898.826,12
Realizável a Longo Prazo ........    5.188.786,99  2.611.780,75
Aplicações.................................  4  5.188.786,99  2.611.780,75
  Título de Renda Fixa - Privados    155.014,77  1.283.138,27
  Título de Renda Fixa - Públicos     5.033.772,22  1.328.642,48
Imobilizado ................................  6  197.474,28  283.898,64
  Bens Móveis .............................    197.474,28  283.898,64
Intangível ...................................    2.745,33  3.146,73
  Outros Intangíveis .....................    2.745,33  3.146,73
Total do Ativo ............................    9.685.592,63  3.719.937,50

Passivo   Nota  31/12/2014  31/12/2013
Circulante ..................................    3.895.402,19  340.998,84
Contas a Pagar .........................    89.111,56  46.592,09
  Obrigações a Pagar ..................    34.970,32  17.506,75
  Impostos e Encargos Sociais a
   Recolher ..................................    11.818,39  2.823,19
  Encargos Trabalhistas ..............    25.738,90  24.682,99
  Impostos e Contribuições .........    16.583,95  1.579,16
Depósitos de Terceiros ............    –  117.568,70

   Capitalização...........................    –  117.568,70
Prov. Técnicas - Capitalização   7  3.797.659,45  172.698,33
  Provisões para Resgate ...........    3.755.521,34  123.265,21
  Provisões para Sorteio .............    21.455,09  37.240,95
  Provisões p/Despesas
   Administrativas ........................    20.683,02  12.192,17
Outros Débitos ..........................    8.631,18  4.139,72
  Provisões Cíveis .......................    1.500,00  –
  Débitos Diversos .......................    7.131,18  4.139,72
Patrimônio Líquido ...................  8  5.790.190,44  3.378.938,66
  Capital Social ............................    4.000.000,00  3.200.000,00
  Aumento de Capital (em aprovação)   2.400.000,00  800.000,00
  Prejuízos Acumulados ..............    (609.809,56)  (621.061,34)
Total do Passivo .......................    9.685.592,63  3.719.937,50

       Nota  31/12/2014  31/12/2013
Receita Líquida com Títulos de
  Capitalização ...........................    4.435.880,02  352.800,50
  Arrecadação com Títulos de
   Capitalização...........................   14.395.906,40  784.001,00
  (–) Variação da Provisão para
   Resgate ...................................   (9.960.026,38)  (431.200,50)
Variação de Provisão para Despesas
  Administrativas Técnicas ......    (8.490,85)  (12.192,17)
Resultado com Sorteio ............   (2.796.208,11)  (195.328,28)
Custo de Aquisição ..................   (1.090.124,98)  (52.616,00)
Outras Receitas e Despesas
  Operacionais ...........................    57.066,08  21,13
  Outras Receitas Operacionais ..    57.067,42  21,13
  Outras Despesas Operacionais     (1,34)  –
Despesas Administrativas .......  10.1  (972.565,16)  (822.936,16)
  Pessoal Próprio ........................    (228.022,45)  (216.387,25)
  Serviços de Terceiros................    (492.300,06)  (366.773,55)
  Localização e Funcionamento ..    (134.103,87)  (153.489,19)
  Publicidade e Propaganda ........    (56.640,00)  (54.625,00)
  Publicações ..............................    (35.504,86)  (17.447,10)
  Donativos e Contribuições ........    (24.000,00)  (14.000,00)
  Despesas Administrativas Diversas   (1.993,92)  (214,07)
Despesas com Tributos ...........  10.2  (132.193,88)  (71.362,89)
Resultado Financeiro ...............  10.3  528.857,15  292.635,81
  Receitas Financeiras ................    563.337,19  294.764,38
  Despesas Financeiras ..............    (34.480,04)  (2.128,57)
Resultado Operacional ............    22.220,27  (508.978,06)
Resultado Antes do Impostos e
  Participações ..........................    22.220,27  (508.978,06)
Imposto de Renda ....................  11.1  (1.836,89)  –
Contribuição Social ..................  11.1  (1.913,43)  –
Participações sobre o Lucro ...  11.2  (7.218,17)  (7.111,78)
Lucro Líquido/Prejuízo .............    11.251,78  (516.089,84)
Quantidade de Ações .................    4.000.000  4.000.000
Lucro Líquido/Prejuízo por Ação   0,00  (0,13)

Atividades Operacionais   31/12/2014  31/12/2013
Recebimentos de prêmios de seguro,
  contribuições de previdência e taxas
   de gestão e outras ......................   10.683.567,72  784.001,00
Outros recebimentos operacionais
  (Salvados, Ressarcimentos e outros) 108.112,59  21,13
Pagamentos de sinistros, benefícios,
  resgates e comissões ...................   (9.139.764,22)  (569.308,02)
Pagamentos de despesas e
  obrigações ....................................   (1.014.424,61)  (877.050,22)
Outros pagamentos operacionais...   (1.090.124,98)  (52.616,00)
Recebimentos de Juros e Dividendos 512.290,78  150.426,84
Pagamentos de Participações nos
  Resultados ....................................   (7.218,17)  (7.111,78)
Caixa Gerado/(Consumido) pelas
  Operações ...................................   52.439,11  (571.637,05)
Impostos e contribuições pagos: ....   (3.750,32)  –

Aplicações ......................................   (9.508.348,58)  (3.930.463,99)
Vendas e resgates ..........................   7.160.881,90  3.683.005,01
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
  nas Atividades Operacionais .....   (2.298.777,89)  (819.096,03)
Atividades de Investimento
Pagamento pela Compra:
Imobilizado .....................................   –  (93.635,50)
Intangível ........................................   –  (925,00)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
  nas Atividades de Investimento   –  (94.560,50)
Atividades de Financiamento
Aumento de Capital ........................   2.400.000,00  800.000,00
Outros Recebimentos .....................   (117.568,70)  117.568,70
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)

Aumento/(Redução) Líquido(a) de
  Caixa e Equivalentes de Caixa ..   (16.346,59)  3.912,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no
  Início do Período .........................   21.907,11  17.994,94
Caixa e Equivalentes de Caixa no
  Final do Período ..........................   5.560,52  21.907,11
Aumento nas Aplicações Financeiras
  - Reursos Livres ..........................   (16.346,59)  3.912,17

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto - Exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destas 
demonstrações contábeis

As notas explicativas anexas são parte integrante destas 
demonstrações contábeis

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em Reais)

           Lucros
         Aumento de  e Prejuízos
       Capital Social  Capital  Acumulados  Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012   3.200.000,00  –  (104.971,50)  3.095.028,50
Aumento/Redução de Capital (em aprovação) AGO/E de 28/03/2013   –  800.000,00  –  800.000,00

Resultado Líquido do Exercício ...........................................................   –  –  (516.089,84)  (516.089,84)
Saldos em 31 de dezembro de 2013 ................................................   3.200.000,00  800.000,00  (621.061,34)  3.378.938,66
Aprovação para aumento de capital conforme Portaria SUSEP
  nº 5.811 de 31/03/2014 ......................................................................   800.000,00  (800.000,00)  –  –
Aumento/Redução de Capital (em aprovação) AGO/E de 22/12/2014   –  2.400.000,00  –  2.400.000,00
Resultado Líquido do Exercício ...........................................................   –  –  11.251,78  11.251,78
Saldos em 31 de dezembro de 2014 ................................................   4.000.000,00  2.400.000,00  (609.809,56)  5.790.190,44

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (Em Reais)

NOTA 1 - Contexto operacional: A Aplicap Capitalização S.A. é 
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida 
Pedro Adams Filho nº 3.700, Novo Hamburgo - RS, autorizada pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em 18 de janeiro 
de 2011, a atuar no segmento de capitalização. Atualmente a socie-
dade atua com títulos de capitalização de modalidade incentivo pela 
qual os títulos estão vinculados a um evento promocional e de ca-
ráter comercial instituído pelo subscritor, que neste caso, cede total 
ou parcialmente o direito de sorteios a seus clientes, consumidores 
do produto utilizado no evento promocional.
NOTA 2 - Principais práticas contábeis: As Demonstrações Con-
tábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para o 

normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e em conformida-
de com a Circular SUSEP nº 483/2014 e com os pronunciamentos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pela 
SUSEP e CNSP. 2.1. A moeda funcional utilizada pela Empresa é 
o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demons-
trações contábeis onde os valores são expressos em unidades 
de real. 2.2. Os direitos e as obrigações realizáveis ou exigíveis 

posterior a este período, no Não Circulante. 2.3. As Despesas e as 
Receitas foram escrituradas pelo regime de competência, exceto a 
Receita de Operações de Capitalização, que foram reconhecidas 
integralmente no mês da sua emissão. 2.4. As depreciações foram 
calculadas pelo método linear, sendo utilizadas as taxas usuais per-
mitidas, considerando o prazo de vida útil dos bens. 2.5. As provi-
sões técnicas foram calculadas de acordo com as notas técnicas 
atuariais aprovadas pela Susep e que deram origem aos títulos de 
capitalização comercializados pela empresa. As provisões técnicas 

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

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

Relatório dos Auditores Independentes
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas de Aplicap Capitalização S/A
Novo Hamburgo - RS

Aplicap 
Capitalização S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 

como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as De-
monstrações Financeiras: A Administração da Companhia é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-

-
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsa-
bilidade dos Auditores Independentes: Nossa responsabilidade 

com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razo-

relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos se-
lecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das 

-

cedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, in-
cluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demons-

erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles in-
ternos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 

-
dimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 

controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razo-
abilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem 

tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria ob-
Opi-

nião: 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 

Aplicap Capitalização S/A, em 
31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os 

-
des supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP. Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2015.

Soares & Associados Auditores Independentes
CRCRS 4.236

Luiz Fernando Silva Soares
Contador CRCRS 33.964 Ricardo Schmidt
Responsável Técnico Contador CRCRS 45.160

Parecer da Auditoria Atuarial Independente
Aos Acionistas e Administradores da
APLICAP Capitalização S.A.
Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações 

da APLICAP Capitalização S/A (a seguir denominada “Sociedade”), 
em 31/12/2014, elaborados sob a responsabilidade de sua Admi-
nistração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Su-
perintendência de Seguros Privados - SUSEP. Responsabilidade 
da Administração: A Administração da Sociedade é responsável 

-
ras, pelos demonstrativos de capital mínimo e da solvência elabora-
dos de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos que ela 
determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Responsabilidade da Auditoria Independente: Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões 

-
tivos do capital mínimo e da solvência com base em nossa auditoria 
atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA.  Estes princípios atuariais 
requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as provisões técnicas 

capital mínimo e da solvência estão livres de distorção relevante. 

Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos se-
lecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores das 

dos demonstrativos do capital mínimo e da solvência. Os procedi-
mentos selecionados dependem do julgamento do atuário, incluin-
do a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemen-
te se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o 
atuário considera os controles internos relevantes para o cálculo e 
elaboração das provisões técnicas registradas nas demonstrações 

-
cia da Sociedade para planejar procedimentos de auditoria atua-

 
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles inter-
nos da Sociedade. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 

-
ditoria atuarial. Opinião: Em nossa opinião, as provisões técnicas 

capital mínimo e da solvência da Sociedade em 31 de dezembro 
de 2014 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de 
acordo com as normas e orientações emitidas pelos órgãos regu-
ladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Porto Alegre/RS, 
10 de fevereiro de 2015.
Alexandre Turk de Almeida - Atuário MIBA nº 1034
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda.
CNPJ nº 08.614.081/0001-21 - CIBA nº 102
Rua General Neto, 534/204, Porto Alegre

de capitalização totalizam R$ 3.797.659,45 e estão totalmente co-
bertas pelo ativo Títulos Públicos - Letras Financeiras do Tesouro, 
que encerra o exercício com saldo de R$ 5.033.772,22. 2.6. A Apli-
cap Capitalização S.A. avaliou os eventos subsequentes até 31 de 
janeiro de 2015, que é a data da aprovação das demonstrações 
contábeis pela Diretoria da empresa.
NOTA 3 - Gerenciamento de risco: O gerenciamento de riscos é 
essencial em todas as atividades, utilizando-o com o objetivo de 

áreas de negócios no planejamento das atividades, maximizando a 
utilização de recursos próprios e de terceiros. As atividades relacio-
nadas ao gerenciamento de riscos são aprimoradas continuamente, 

do mercado brasileiro. No sentido amplo, o conjunto de práticas tem 

investidores, clientes, empregados, fornecedores, etc., bem como 
facilitar os níveis de capital requerido, agregar valor e contribuir 
para sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspec tos 

e prestação de contas. O processo de gerenciamento de riscos 
encontra-se alinhado com diversas áreas da estrutura coorporativa 
que estabelecem diretrizes e normas, provendo recursos humanos 
e tecnológicos, voltados a estas atividades. O gerenciamento de 

-
dado, dentro de um processo, apoia do em estrutura independente 
que proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão 
de riscos e minimiza a existência de lacunas que comprometam sua 

contabilizadas pelos respectivos custos de aquisição, acrescidas 
dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do Balanço, 
tendo sua composição demonstrada a seguir.

       Cobertura  Saldo em  Rendimento      Saldo em
CURTO PRAZO   de Reserva  31/12/2013  do Período  Aplicações  Baixas  31/12/2014
CDB ..................................................   Não  278.731,57  1.164,65  –  (279.896,22)  –
FI    ...................................................   Não  520.244,94  69.472,05  3.296.500,00  (3.316.780,14)  569.436,85
         798.976,51  70.636,70  3.296.500,00  (3.596.676,36)  569.436,85
       Cobertura  Saldo em  Rendimento      Saldo em
LONGO PRAZO   de Reserva  31/12/2013  do Período  Aplicações  Baixas  31/12/2014
CDB ..................................................   Não  1.283.138,27  128.469,66  –  (1.411.607,93)  –
LF   ...................................................   Não  –  5.014,77  150.000,00  –  155.014,77
LFT  ...................................................   Sim  –  239.967,67  8.448.694,83  (3.654.890,28)  5.033.772,22
LTN  ...................................................   Sim  1.328.642,48  47.688,15  1.137.172,69  (2.513.503,32)  –
         2.611.780,75  421.140,25  9.735.867,52  (7.580.001,53)  5.188.786,99
NOTA 5 - Créditos com operações de capitalização: O saldo de R$ 3.712.338,68 registrado nesta conta será liquidado no momento do 
devido resgate aos referidos parceiros, atendendo o prazo de carência de 60 dias a contar da data de emissão das séries.
NOTA 6 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada de acordo com a 
vida útil estimada dos bens. A composição do imobilizado na data do Balanço bem como as depreciações encontram-se demonstradas a 
seguir:     Custo de  Depreciações  Imobilizado  Imobilizado
       Taxa  Aquisição em  Acumuladas em  Líquido em  Líquido em
Descrição   Depreciação  31/12/2014  31/12/2014  31/12/2014  31/12/2013
Bens Móveis..............................................     435.009,04  (237.534,76)  197.474,28  283.898,64
Informática ..................................................   20%  433.029,12  (236.893,84)  196.135,28  282.412,76
Móveis, Máquinas e Utensílios ...................   10%  1.979,92  (640,92)  1.339,00  1.485,88
Total do Imobilizado .................................     435.009,04  (237.534,76)  197.474,28  283.898,64
NOTA 7 - Provisões Técnicas: As provisões técnicas foram calculadas pelo atuário responsável técnico, Luiz Ernesto Both - MIBA 
nº 425, da empresa Atuária Brasil Assessoria, Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda., e constituídas de acordo com as Notas Técnicas 
que deram origem aos títulos de capitalização da empresa. As provisões técnicas são constituídas pela emissão das séries, assim como 
o reconhecimento da receita obtida atrás da venda dos títulos de capitalização.   Resgates e
       Saldo Inicial  Constituição  Atulização  Sorteios  Reversões  Saldo Final
Provisão Matemática para Capitalização   123.265,21  9.960.026,38  31.207,42  (6.375.301,27)  –  3.739.197,74
Provisão para Resgate Antecipado de Títulos   –  6.372.290,81  –  (6.372.290,81)  –  –
Provisão para Resgate de Títulos Vencidos   –  16.323,60  –  –  –  16.323,60
Provisão para Sorteios a Realizar   19.904,00  4.733.260,24  531,75  (4.753.695,99)  –  –
Provisão para Sorteios a Pagar   17.336,95  4.889.183,12  1.052,63  (4.886.117,61)  –  21.455,09
Provisão para Despesas Administrativas   12.192,17  95.364,75  49,38  (86.923,28)  –  20.683,02
Total         172.698,33   26.066.448,90       32.841,18  (22.474.328,96)  –  3.797.659,45
NOTA 8 - Patrimônio Líquido: O capital da Sociedade é de 
R$ 4.000.000,00, dividido em 4.000.000 de ações ordinárias nomi-
nativas, sem valor nominal, totalmente subscritas. Cada ação ordi-
nária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. 
Em 08 de abril de 2014 foi aprovado o aumento de capital da Com-
panhia em R$ 800.000,00, elevando-o de R$ 3.200.000,00 para 
R$ 4.000.000,00. Em 22 de dezembro de 2014 foi realizada Assem-
bleia Geral Extraordinária para aprovação de aumento de capital em 
R$ 2.400.000,00, de acordo com processo nº 15414.200306/2014-

NOTA 9 - Adequação de capital e indicadores de solvência: 
Em conformidade com a legislação em vigor atualizada, mais es-

Ajustado - PLA), 302/13 (Capital Mínimo Requerido - CMR), 228/10 
(Capital do Risco de Crédito), 283/13 (Capital do Risco Operacional) 
e 284/13 (Capital do Risco de Subscrição), e observando o mode-
lo de requerimento de capital mínimo regulatório para o segmento, 
a Sociedade divulga o seu parâmetro de CMR calculado para a 

frente ao valor do seu Patrimônio Líquido Ajustado. O respectivo 
CMR para funcionamento das sociedades capitalização, segundo 
a Resolução CNSP nº 302/13 mencionada, refere-se ao capital to-
tal que a sociedade deverá manter, a qualquer tempo, para operar, 
sendo equivalente ao maior valor entre o capital-base (montante 

-
co (montante variável de capital para garantia dos riscos inerentes 

refere-se ao capital-base. A seguir são demonstrados os valores do 
Patrimônio Líquido Ajustado e Capital Mínimo Requerido, confor-
me determinações do órgão regulador, cujo indicador de solvência, 
nesta respectiva data-base de 31/12/2014, demonstrou que a so-
ciedade manteve seus níveis de capital acima dos requerimentos 
mínimos regulatórios. 9.1. Patrimônio Líquido Ajustado:
       31/12/14  31/12/13
Patrimônio Líquido Contábil ...........   5.790.190,44  3.378.938,66
Despesas Antecipadas ...................   –  (227,76)
Ativo Intangível ...............................   (2.745,33)  (3.146,73)
Patrimônio Líquido Ajustado ...........   5.787.445,11   3.375.564,17
9.2. Capital Mínimo Requerido
Capital de Risco   31/12/14  31/12/13
Parcela baseada no Risco de
  Subscrição ....................................   82.056,67  17.920,91
Parcela baseada no Risco de Crédito 480.660,95  141.303,96
Parcela baseada no Risco Operacional 187.127,06  5.252,81
Parcela baseada no Risco de Mercado –  –

 ............   (36.210,56)  (8.161,10)
Capital de Risco Total .....................   713.634,12  156.316,58
Capital Mínimo Requerido ...........   .2.700.000,00  2.700.000,00
9.3. Teste de Solvência:
Teste de Solvência   31/12/14  31/12/13
% Solvência ....................................   114,35%  25,02%

NOTA 10 - Demonstrações de Resultados: 10.1. Despesas Admi-
nistrativas:   31/12/14  31/12/13
Despesas com empregados ...........   (145.941,72)  (129.940,89)
Despesas com encargos sociais ....   (47.238,01)  (53.684,88)
Despesas com serviços de terceiros  (492.300,06)  (366.773,55)
Amortizações ..................................   (85.879,68)  (80.853,30)
Despesas com publicidade e 
  propaganda ...................................   (56.640,00)  (54.625,00)
Outras despesas ............................   (144.565,69)  (137.058,54)
Total ................................................    (972.565,16)  (822.936,16)
10.2. Despesas com Tributos:   31/12/14  31/12/13
Despesas com PIS/COFINS ..........   (68.869,34)  (13.629,19)

   (42.849,09)  (42.230,56)
Despesa com contribuição sindical   (16.245,73)  (15.483,14)
Outros tributos ................................   (4.229,72)  (20,00)
Total ................................................   (132.193,88)  (71.362,89)
10.3. Resultado Financeiro:   31/12/14  31/12/13
Receitas Financeiras ......................   563.337,19  294.764,38
  Receitas com Títulos de Renda 
   Fixa Privado ................................   224.634,96  156.904,63
  Receitas com Títulos de Renda 
   Fixa Público.................................   287.655,82  137.483,56
  Outras Receitas Financeiras ........   51.046,41  376,19
Despesas Financeiras ....................   (34.480,04)  (2.128,57)
  Despesas Financeiras com 
   Provisões Técnicas .....................   (33.293,90)  (1.240,98)
  Outras Despesas Financeiras ......   (1.186,14)  (887,59)
Resultado Financeiro......................   528.857,15  292.635,81
NOTA 11 - Impostos e participações sobre o lucro: 11.1. Con-
tribuição Social e Imposto de Renda: As provisões para Impos-

to de Renda e Contribuição Social são calculadas com base na 
apuração do lucro real, adotando as alíquotas de acordo com a 

Resultado Antes dos Impostos e Participações ......  22.220,27
Participações sobre o Lucro ....................................  (7.218,17)
Lucro Líquido Antes dos Impostos ..........................  15.002,10
Adições ....................................................................  9.875,58
(–) Exclusões ...........................................................  (6.654,52)
Lucro Real Antes da Compensação ........................  18.223,16
(–) Compensação Atividade em Geral (30%) ..........  (5.466,95)
Base de cáculo para IRPJ e CSLL ..........................  12.756,21
IRPJ sobre o Lucro Real .........................................  1.913,43
(–) Programa de alimentação do trabalhador ..........  (76,54)
IRPJ .........................................................................  1.836,89
CSLL sobre o Lucro Real ........................................  1.913,43
11.2. Participações Sobre o Resultado: O valor de R$ 7.218,17 foi 
contabilizado no período, conforme Acordo Coletivo do Sindicato 
dos Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitaliza-
ção e de Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito do 
Estado do Rio Grande do Sul.
NOTA 12 - Seguros: A Aplicap Capitalização S.A., não possui se-
guros contratados pela administração para cobrir riscos sobre seus 
ativos e sobre suas responsabilidades.

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2014
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