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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Bradesco Capitalização S.A., empresa 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
– CNSP, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do 
Parecer dos Auditores Atuariais Independentes.
Desempenho das Operações de Capitalização 

Inovação em Produtos e Serviços
Na linha do pioneirismo nesse segmento, a Bradesco Capitalização lançou:
  

  

 Bradesco Solução de Aluguel: 

Resultado do Exercício

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

Evento Societário

Reconhecimentos

mantida pelo Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo (CICESP).
case, 

Responsabilidade Socioambiental

Tamar (criado para executar o trabalho de conservação das tartarugas marinhas).

Rating 
rating em escala 

Rating

a Bradesco Capitalização garante aos seus clientes.
Riscos: operacional, crédito, mercado, subscrição e liquidez

legislação vigente, possui um departamento independente denominado de Estudos Atuariais e Gestão de 

possibilitando uma visão integrada na gestão de riscos e o alinhamento com a estrutura do Banco Bradesco.
Estão inseridos, nesse contexto, o aculturamento de gestão de risco e capital, nos vários níveis de atuação 

o 
Governança Corporativa 

dos modelos de gestão voltados a estimular a excelência dos processos, estruturas e mecanismos de 

aos princípios contidos no Código, demonstrando o compromisso constante em traçar, com clareza, as 

Controles Internos e Compliance

com os principais frameworks Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission Control Objetives for Information and Related Technology

Sarbanes-Oxley.

Controles Internos e Compliance

práticas operacionais estejam aderentes.
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo

palestras sobre o tema. 
Prevenção à Fraude

apresentam suspeitas de irregularidades. 
Plano e Gestão de Continuidade de Negócios

Segurança da Informação

Diante desse compromisso, a Companhia tem realizado a disseminação da cultura, por meio da divulgação 

Agradecimentos

Diretoria

ATIVO  Nota 2014 2013
CIRCULANTE .......................................................................  2.190.059  3.031.671 
Disponível ...........................................................................  3  135 
Caixa e bancos ...................................................................

Aplicações ..........................................................................  4  2.131.001  2.944.048 
Outros créditos operacionais ...........................................  4.086  38.787 

 ..............................................
Títulos e créditos a receber ..............................................  54.969  48.701 

 ................................................
 .................................  6 

 ...................................................................
ATIVO NÃO CIRCULANTE ..................................................  5.462.011  3.654.271 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .........................................  5.449.832  3.636.532 
Aplicações ..........................................................................  4  5.221.496  3.500.028 
Títulos e créditos a receber ..............................................  228.336  136.504 

 .................................  6 
 ................................................  13(v) 

 ..............................................
INVESTIMENTOS .................................................................  -  11.754 

Participações societárias ....................................................  7 
IMOBILIZADO .......................................................................  8  377  422 

Bens móveis .......................................................................
 ..........................................................

INTANGÍVEL .........................................................................  9  11.802  5.563 
 ...............................................................

TOTAL DO ATIVO ................................................................  7.652.070  6.685.942 

PASSIVO  Nota 2014 2013
CIRCULANTE ........................................................................  7.041.100  6.204.668 
Contas a pagar ....................................................................  333.187  304.580 

 .............................................................  10 
Impostos e encargos sociais a recolher ..............................

Encargos trabalhistas ..........................................................

Impostos e contribuições .....................................................  11 
Débitos de operações com capitalização ..........................  51  - 

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

Provisões técnicas - capitalização ..................................  12  6.707.862  5.900.088 
Provisão para resgates ........................................................

Provisão para sorteios .........................................................

Provisão administrativa .......................................................

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ..............................................  20.017  23.085 
Outros débitos ....................................................................  13  20.017  23.085 
Provisões judiciais ...............................................................

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .........................................................  14  590.953  458.189 
Capital social .......................................................................  
Reservas de lucros ..............................................................

Ajustes de avaliação patrimonial .........................................

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................  7.652.070  6.685.942 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 Contexto operacional

Banco Bradesco S.A.
As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco 

administrativa comuns absorvidos segundo a praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, 
em conjunto ou individualmente.

2 Resumo das principais políticas contábeis

demonstrações contábeis.
a. Base de preparação 

pela SUSEP.

b. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional

c. Uso de estimativas e julgamentos 

estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 

d. Aplicações e instrumentos financeiros

avaliação, descritos a seguir:
(i) Disponível (Caixa e equivalentes a caixa)

de mudança de valor justo e são utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo.

(ii) Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado

gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos, 
de acordo com a g

valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses 
ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

(iii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento

do exercício. 
(iv) Ativos financeiros disponíveis para venda

sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes 

(v) Determinação do valor justo

(vi) Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros

(vii) Empréstimos e recebíveis

Nota  2014  2013 
Receita líquida com títulos de capitalização ....................  560.768  570.531 

Arrecadação com títulos de capitalização ..........................
Variação da provisão para resgate .....................................

Variação das provisões técnicas .......................................  (12.323)  92.876 
Resultado com sorteio ........................................................  (112.622)  (96.363)
Custo de aquisição.............................................................. 18(a)  (48.628)  (47.481)
Outras receitas e despesas operacionais ......................... 18(b)  46.731  53.644 

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

Despesas administrativas .................................................. 18(c)  (118.298)  (83.434)
Despesas com tributos ....................................................... 18(d)  (24.216)  (30.496)
Resultado financeiro ........................................................... 18(e)  314.475  257.209 

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

Resultado patrimonial ......................................................... 18(f)  1.639  3.300 
Resultado operacional ........................................................  607.526  719.786 
Ganhos e perdas com ativos não correntes .....................  -  713 
Resultado antes dos impostos e participações ...............  607.526  720.499 
Imposto de renda ................................................................. 18(g)
Contribuição social ............................................................. 18(g)
Participações sobre o resultado ........................................
Lucro líquido do exercício ..................................................  362.395  451.665 
Quantidade de ações ..........................................................  227.152  196.359 
Lucro líquido por ação - R$ ................................................  1.595,39  2.300,20 

2014 2013
Resultado antes dos impostos e participações ......................................  607.526  720.499 
Ajustes para:

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

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

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

Lucro líquido ajustado do exercício .........................................................  5.811.523  5.040.619 
Variações nas contas patrimoniais (Aumento)/Redução:

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

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

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

 .........................................................................................
Caixa Consumido pelas operações ..........................................................  (3.542.658)  (4.550.298)
Imposto de renda sobre o lucro pago .........................................................
Contribuição de renda sobre o lucro pago ..................................................

Caixa Líquido Gerado nas atividades operacionais ...............................  2.011.041  206.959 
Atividades de Investimento

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

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

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

Caixa (Consumido)/Gerado nas atividades de investimentos ...............  (1.871.173)  224.277 
Atividades de Financiamento

 .....................................
Caixa Consumido nas atividades de financiamento ...............................  (140.000)  (436.974)
Redução de caixa e equivalente de caixa ................................................  (132)  (5.738)

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

Redução de caixa e equivalente de caixa ................................................  (132)  (5.738)

2014 2013 
Lucro líquido do exercício .......................................................................  362.395  451.665 

Companhia .................................................................................................
 ..................................................................................

Total do resultado abrangente do exercício ..........................................  282.774  89.938 
Atribuível aos acionistas controladores ................................................  282.774  89.938 

  Reservas de lucros   
 Capital 
 social 

 Aumento 
(redução) de capital 

Reservas de 
reavaliação - imóveis 

 Reserva 
 legal 

 Reserva 
 estatutária 

 Ajustes  de 
avaliação  patrimonial 

 Lucros 
 acumulados  Total 

Saldos em 01 janeiro de 2013...................................................  180.034  -  725  36.006  324.229  267.206  -  808.200 
Reserva de reavaliação: 

Realização ................................................................................
Ajustes com títulos e valores mobiliários.....................................  (361.727)
Dividendos pagos ........................................................................  (324.229)

............................................................  451.665 
 ...............................  (98.235)

 ......................  (17.485)
 .........................................................

Saldo em 31 de dezembro de 2013 ..........................................  180.034  -  -  36.006  336.670  (94.521)  -  458.189 
Aumento e (redução) de Capital: 

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

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

Ajustes com títulos e valores mobiliários.....................................
 ............

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

 ..................................
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ..........................................  312.824  -  -  18.120  434.151  (174.142)  -  590.953 
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e. Imobilizado

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os 

custos de transação no resultado do exercício.

custo do ativo imobilizado. 

de terceiros.
f. Intangíveis

Softwares
acumuladas por impairment

sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a utilização dos 
softwares softwares 
desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente atribuíveis ao desenvolvimento, 

impairment, caso 
haja indicativo de perda.

g. Provisões técnicas

capitalização, aplicável sobre os pagamentos realizados, sendo capitalizada mensalmente pelo indexador 

contemplados em sorteios e ainda não pagos, atualizada monetariamente pelo exercício entre a data do 

h. Taxas e carregamento dos principais produtos

Carregamento
Processo SUSEP Tipo 2014 e 2013

 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 ..................................................................... PU

 ......................................................................... PU
 ..................................................................... PU

 ......................................................................... PU
 ......................................................................... PU

i. Ativos e passivos contingentes (provisões judiciais)
(i) Ativos contingentes

de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível.
(ii) Passivos contingentes
 São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, 

similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento dos Tribunais, sempre 

(iii) Obrigações legais

sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.
j. Benefícios a empregados

(i) Obrigações de curto prazo

(ii) Obrigações por aposentadorias
 Plano de contribuição definida

administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A.

(iii) Outras obrigações pós-emprego

de desligamento.
(iv) Outros benefícios de curto prazo

k. Imposto de renda e contribuição social

relação aos exercícios anteriores.

e contribuição social lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade sujeita à tributação. 

l. Resultado
As receitas dos planos de capitalização são reconhecidas contabilmente no mês de sua emissão.

das receitas.
As receitas com planos de capitalização prescritos são reconhecidas após o período de prescrição, nos 

com o sindicato da categoria. Complementos adicionais à participação mínima são reconhecidos de 
acordo com metas estipuladas pela Administração. 

m. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

hedge. A norma 

3 Gerenciamento de riscos
a. Introdução

processos de mensuração e o gerenciamento de riscos. 
Estrutura de gerenciamento de risco

e da Companhia. 
Consideráveis investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos são 

sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e prestação de contas.
Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 

recursos humanos e tecnológicos, voltados a estas atividades.

internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento contínuo dos modelos de gestão de riscos e 

mitigação, entre outras atribuições.

de Administração na aprovação de políticas institucionais, diretrizes operacionais e estabelecimento de 
limites de exposição a riscos.

b. Risco de subscrição

disso, o Departamento de Estudos Atuariais e Gestão de Riscos, parte integrante da estrutura de 
gerenciamento de riscos, tem como uma de suas principais atribuições o desenvolvimento de modelo 
interno para o cálculo do capital adicional baseado no risco de subscrição.
Principais riscos associados aos Títulos de Capitalização

utilizadas algumas premissas atuariais para monitorar e estimar os riscos envolvidos baseados 
na experiência histórica, tais como: premissas sobre retorno de investimentos, despesas 
administrativas, persistência e sorteios. 

Gerenciamento dos riscos dos Títulos de Capitalização
A Companhia monitora e avalia a exposição de riscos, sendo responsável pelo desenvolvimento, 

da Companhia.
c. Risco de crédito

Gerenciamento do Risco de Crédito

integridade e a independência dos processos.

Fitch 
Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s entre outras. 

procedimentos internos estruturados, independentes, e embasados em documentação e relatórios 
próprios, devidamente avaliados pelas estruturas de gestão de riscos da Companhia e do Banco 

mensuração e cálculo do capital.
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2014

Ativos financeiros - Rating AAA AA A
Sem 

rating

Exposto 
exclusivamente a 
risco de mercado Total

Valor justo por meio do resultado . 1.339.901 25.174 93.654 30.791 - 1.489.520
 ...............
 ...............

Disponíveis para a venda ............... 5.507.212 - - 50.581 305.184 5.862.977
 ...............
 ...............

Título de renda variável .....................

rating

Trimestralmente, são realizadas as reuniões dos Comitês Executivos de Gestão de Riscos do 

deliberativas, possuindo as atribuições necessárias para o atendimento regulatório e o aprimoramento 
nos processos de gestão.

d. Risco de liquidez 

Companhia honre seus compromissos em razão dos descasamentos entre pagamentos e recebimentos, 

Exposição ao risco de liquidez

ATIVO Prazo estimado de realização 
0 - 3 meses 

sem 
vencimento 

definido
3 - 6 

meses
6 - 9 

meses
9 - 12 

meses
1 - 5 

anos

Acima 
de 

5 anos Total
Disponível ............................... 3
Aplicações (*) ......................... 7.352.497

 4.086
 .... 51.049

Total Ativo ............................. 1.219.957 347.040 70.642 2.704 3.668.824 2.098.468 7.407.635

PASSIVO Prazo estimado de realização
0 - 3 meses 

sem 
vencimen-

to 
definido

3 - 6 
meses

6 - 9 
meses

9 - 12 
meses

1 - 5 
anos Total

...................................... 6.707.862
Contas a pagar ........................................... 333.187

 51
Provisões judicias (**)................................. 20.017
Total Passivo ............................................ 5.467.699 877.684 412.978 287.631 15.125 7.061.117

Gerenciamento do Risco de Liquidez

e. Risco de mercado

podem apresentar descasamentos de prazos, moedas e indexadores.

diariamente, de maneira independente.

probabilidade e magnitude, com seus respectivos planos de mitigação devidamente aprovados pela 
estrutura de governança.
Gerenciamento do risco de mercado 

Conselho de Administração.
Definição de Limites

como pelos Comitês Executivos de Investimentos e de Gestão de Riscos do Grupo Bradesco Seguros. 
Posteriormente são submetidas à aprovação do Comitê de Gestão Integrada de Riscos e Alocação de 

das operações.

Modelos de Mensuração do Risco de Mercado

EVE (Economic 
Value Equity)
pela área econômica do Banco Bradesco. Nesses cenários são determinados movimentos positivos e 

longo da vida das operações, não representando necessariamente prejuízo contábil.
Análise de Sensibilidade de Risco de Mercado
 Cenário

 
Choque de 1 ponto base para taxa de 

juros e 1% de variação para preços
Fator de risco  
Índice Bovespa em pontos ........................................................

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

 Fatores de riscos

 
Taxa de Juros 

em reais
Índices 

de preços
Renda 

variável
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
Posição ....................
Impacto sobre as 
exposições 
 sujeitas à:

Variações de taxas de 
 

cupons de taxas de juros

Variação da taxa 
dos cupons de 

índices de preços

Variação 
do preço 
de ações   

f. Risco operacional

Gerenciamento do risco operacional
A Companhia aborda o gerenciamento do risco operacional num processo de aprimoramento contínuo, 

seguintes atribuições:

das dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.
Procedimentos de Controle e Monitoramento contínuo

avaliação, monitoramento e controle, possibilitando à redução dos impactos, ao menor custo.

g. Gerenciamento de capital

dimensão da exposição a riscos.

 

A Companhia deve manter, permanentemente, capital compatível com os riscos de suas atividades e 

órgão regulador.
4 Aplicações
a. Resumo da classificação das aplicações 

 2014 % 2013 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ........................... 1.489.520 20,26 2.299.901 35,69

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

Títulos disponíveis para venda ............................................... 5.862.977 79,74 4.144.175 64,31
 .................

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

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

 .....
 ...

Total ........................................................................................... 7.352.497 100,00 6.444.076 100,00

b. Composição das aplicações por prazo e por título

do Grupo Bradesco Seguros, estão abaixo apresentados com base no percentual de participação da 

 2014

 

1 a 30 
dias 

ou sem 
venci- 
mento 

definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
contábil/ 

Valor 
justo

Valor 
atuali- 

zado

Ajuste 
a valor 

justo
Títulos a valor justo por 
 meio do resultado ............. 867.248 43.806 67.945 510.521 1.489.520 1.489.531 (11)

 
 operação compromissada...

 ...................
Debêntures .............................

 .
Títulos disponíveis para 
 venda.................................. 326.891 314.590 - 5.221.496 5.862.977 6.153.214 (290.237)
Notas do tesouro nacional ......

 .....
Ações......................................
Debêntures .............................

 
 operação compromissada...

 
 imobiliários ..........................

 
 imobiliários ..........................
Total ....................................... 1.194.139 358.396 67.945 5.732.017 7.352.497 7.642.734 (290.248)

 2013

 

1 a 30 
dias 

ou sem 
venci- 
mento 

definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias
Acima de 
360 dias

Valor 
contábil/ 

Valor 
justo

Valor 
atuali- 

zado

Ajuste 
a valor 

justo 
Títulos a valor justo por 
 meio do resultado ............ 1.538.277 152.500 334.183 274.941 2.299.901 2.299.628 273

 
 operação compromissada..

 
 emissores privados ............
Debêntures ............................

 
 bancários ...........................
Depósito em garantia 
 especial ..............................

 
 investimentos .....................

 
Ações.....................................
Títulos disponíveis para 
 venda................................. 589.523 35.359 19.265 3.500.028 4.144.175 4.301.710 (157.535)
Notas do tesouro nacional .....
Ações.....................................
Debêntures ............................

 
 imobiliários .........................

 
 imobiliários .........................

 
 operação compromissada..
Total ...................................... 2.127.800 187.859 353.448 3.774.969 6.444.076 6.601.338 (157.262)

pela companhia  para caracterização de redução ao valor recuperável (impairment



sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 125 (38) – 81

continua

c. Cobertura das provisões técnicas

 2014 2013
Total das provisões técnicas ........................................................................ 6.707.862 5.900.088
Total a ser coberto (A) ................................................................................... 6.707.862 5.900.088

 .................................................................
Ações................................................................................................................

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

Total dado em cobertura (B) .......................................................................... 7.350.577 6.064.753
(A) - (B) ............................................................................................................ 642.715 164.665

d. Hierarquia do valor justo

Inputs

 inputs 
não observáveis).

 2014 2013
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado 13.075 1.476.445 1.489.520 12.082 2.287.819 2.299.901

 
 operação compromissada............

privados ...........................................
Debêntures ......................................

 
Depósito em garantia especial ........

 
 ..........

Ações...............................................
Disponíveis para venda ................ 5.805.097 57.880 5.862.977 4.046.090 98.085 4.144.175
Notas do tesouro nacional ...............

 ..............
Ações...............................................
Debêntures ......................................

 
 operação compromissada............

 
 imobiliários ...................................

 
 imobiliários ...................................
Total ................................................ 5.818.172 1.534.325 7.352.497 4.058.172 2.385.904 6.444.076

e. Movimentação das aplicações financeiras

2014

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 
para venda Total

Saldo em 1º de janeiro ............................................ 2.299.901 4.144.175 6.444.076
(+) Aplicações ............................................................

 ...............................................................
(+) Rendimentos ........................................................

..............................................
Impairment ..............................

Saldo final em 31 de dezembro .............................. 1.489.520 5.862.977 7.352.497

2013

 
Valor justo por 

meio do resultado
Disponível 
para venda Total

Saldo inicial em 1º de janeiro ................................. 1.635.096 4.974.827 6.609.923
(+) Aplicações ............................................................

 ...............................................................
(+) Rendimentos ........................................................

..............................................
Impairment ..............................

Saldo final em 31 de dezembro .............................. 2.299.901 4.144.175 6.444.076

f. Desempenho

benchmark.
5 Instrumentos financeiros derivativos

6 Ativos e passivos fiscais
a. Créditos tributários e previdenciários líquido 

 2014 2013

 Circulante
Não 

circulante Total Circulante
Não 

circulante Total
Impostos a compensar ...............

(i).......
(ii)...

Total ........................................... 49.982 182.274 232.256 47.007 89.236 136.243

b. Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
(i) Créditos tributários diferidos

 
Saldo em 

31/12/2013
Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo em 
31/12/2014

Créditos tributários sobre diferenças temporárias     
...............................

Provisões para contingências cíveis ...............................
Provisões para contingências trabalhistas ......................
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos 

 ..............................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças 
 temporárias ................................................................ 31.244 48.422 (8.169) 71.497

 
 venda ...........................................................................
Total dos créditos tributários ....................................... 94.258 164.519 (71.183) 187.594

Saldo em 
31/12/2012

Consti-
tuição

Reali-
zação

Saldo em 
31/12/2013

Créditos tributários sobre diferenças temporárias     
...............................

Provisões para contingências cíveis ...............................
Provisões para contingências trabalhistas ......................
Provisão para desvalorização de títulos e investimentos 

 ..............................................................................
Total dos créditos tributários sobre diferenças 
 temporárias ................................................................ 65.496 16.573 (50.825) 31.244

 
 venda ...........................................................................
Total dos créditos tributários ....................................... 65.496 79.587 (50.825) 94.258

(ii) Obrigações fiscais diferidas 

 
Saldo 

em 2013 Constituição Realização
Saldo 

em 2014
Atualização de depósito judicial ...................
Total.............................................................. 5.022 298 - 5.320

 
Saldo 

em 2012 Constituição Realização
Saldo 

em 2013
 

 como disponível para venda .......................
Atualização de depósito judicial .....................
Reserva de reavaliação ..................................
Total ............................................................... 205.042 4.465 (204.485) 5.022

c. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

 Diferenças temporárias
 Imposto de renda Contribuição social Total

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

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

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

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

 44.760 26.737 71.497

expectativa de lucros contábeis.

7 Investimentos - Participações societárias

BSP Empreendimentos  
Imobiliários S.A

Dados em 1º de janeiro de 2013
Integralização de Capital (a)......................................................................
Dividendos .................................................................................................

 ......................................................
Saldo em 31 de dezembro de 2013 ........................................................ 11.754
Dividendos .................................................................................................

 ......................................................
Baixa (b) ....................................................................................................
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ........................................................

 

ações de emissão da BSP Empreendimentos Imobiliários S.A., como devolução ao sócio cotista 
Bradesco Seguros. 

8 Imobilizado

 
Saldo 

em 2013 Aquisição Depreciação 
Saldo 

em 2014
Bens móveis ..................................................

 .....................................
Total .............................................................. 422 63 (108) 377

 
Saldo 

em 2012 Aquisição Depreciação 
Saldo 

em 2013 
Bens móveis ..................................................

 .....................................
Total .............................................................. 435 98 (111) 422

9 Intangível 

Saldo 
em 2013 Aquisição Amortização 

Saldo 
em 2014

Sistema de Computação ...............................
Total .............................................................. 5.563 7.875 (1.636) 11.802

Saldo 
em 2012 Aquisição Amortização 

Saldo 
em 2013

Sistema de Computação ...............................
Total .............................................................. 3.265 3.399 (1.101) 5.563

10 Obrigações a pagar

2014 2013
 .....................................................................

Participação nos lucros a pagar ...................................................................
......................................

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

Total ............................................................................................................. 123.661 122.122

11 Impostos e contribuições 

 2014 2013
Imposto de renda..........................................................................................
Contribuição social .......................................................................................

 ........................................................................................................
PIS ................................................................................................................
Total ............................................................................................................. 207.387 181.447

12 Provisões técnicas 
a. Composição

 2014 2013
Provisão matemática para capitalização ......................................................
Provisão para resgates.................................................................................
Provisão para sorteios a realizar ..................................................................
Provisão para sorteios a pagar.....................................................................
Provisão para despesas administrativas ......................................................
Total ............................................................................................................. 6.707.862 5.900.088

b. Movimentação das provisões técnicas 

 2014 2013
Saldo em 1º de janeiro ............................................................................... 5.900.088 5.448.701
(+) Constituições (resgates e sorteios) .........................................................

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

(+) Atualização monetária e juros .................................................................
Saldo em 31 de dezembro ......................................................................... 6.707.862 5.900.088

13  Provisões judiciais

(i) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias
 A Companhia vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e 
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continua

contribuição repre

momento da adesão.

(ii) Processos trabalhistas

de ajuizamento.
(iii) Processos cíveis

cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela Companhia.
(iv) Movimentação das provisões judiciais constituídas

 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2014 .................................. 22.426 66 593 23.085
Constituições .................................................................
Reversões .....................................................................
Atualização monetária ...................................................
Saldo em 31 de dezembro de 2014 ............................ 19.357 51 609 20.017

Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º de janeiro de 2013 .................................. 186.732 69 772 187.573
Constituições .................................................................

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

Atualização monetária ...................................................
Saldo em 31 de dezembro de 2013 ............................ 22.426 66 593 23.085

(v) Depósitos judiciais e fiscais

 2014 2013
 ...............................................................................................

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

.............................................................................................
Cíveis e trabalhistas ...............................................................................

 .....................................................................................................
Total ....................................................................................................... 46.062 47.260

14 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

ações escriturais, ordinárias e nominativas, sem valor nominal.
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, 

nos termos da legislação societária brasileira.

2014 2013

Lucro líquido do exercício ..........................................................................
Constituição da reserva legal ........................................................................
Realização de reservas:
Realização de reavaliação ............................................................................
Base de cálculo dos dividendos ................................................................ 344.275 452.390
Dividendos propostos no exercício................................................................

 ..............................
Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio ......................................
Total dos dividendos e juros sobre capital próprio ................................. 86.069 113.097
Porcentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício ..................... 25,00% 25,00%

b. Atos societários

 

 

c. Reserva legal

utilizada para a compensação de prejuízos ou para aumento do capital social. 
d. Reserva estatutária

estando sujeita à deliberação em Assembleia Geral.

15 Patrimônio líquido ajustado e adequação de capital

adicional pertinente a risco de mercado a Companhia está apurando o capital de risco com base nos 
racional, como demonstrado abaixo:

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

Patrimônio líquido ajustado (PLA) ..................................................................................... 579.151
Capital-base (I) ..................................................................................................................... 10.800
Capital de risco (II) .............................................................................................................. 145.662

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

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

Capital mínimo requerido (CMR) - (maior entre (I) e (II)) .................................................. 145.662
Suficiência de capital (PLA-CMR) ...................................................................................... 433.489

16  Benefícios a empregados
Planos de Previdência Complementar

empresa ligada Bradesco Vida e Previdência S.A.
17 Transações e saldos com partes relacionadas

 2014 2013  2014 2013
Ativo ............................. 884.106 1.525.565 Receitas ................................................. - 1.755
Disponibilidades ......... 29 32 Receitas com aluguéis ......................... - 1.755
Banco Bradesco S.A. 

 ......  
   
Aplicações................... 881.103 1.525.533 Despesas ............................................... (50.964) (45.887)
Banco Bradesco S.A. 

 
Rateio das despesas 
 administrativas (b) ............................ (46.555) (41.203)
Bradesco Seguros S.A. (controlador 
 direto) ..................................................

Dividendos a receber . 2.974 - Despesas com aluguéis .......................  (497) (547)
BSP Empreendimentos 

 
  (empresa ligada) ......

 
 .

Passivo ........................ 90.392 104.885  ...
Dividendos a pagar .... 86.069 98.235  (5)
Bradesco Seguros S.A. 
 (controlador direto).... Outras despesas................................... (3.656) (3.985)

Banco Bradesco S.A. (controlador 
 ................................................

Valores a pagar (b) ..... 4.323 6.650  ...........
Bradesco Seguros S.A. 
 (controlador direto) 
  (b) ............................. Despesas com prestação de serviço..  (256) (152)

 
 ligada) (c) ..................

 
 (empresa ligada) .................................
Scopus Soluções em TI S.A. 
 (empresa ligada) .................................

Total (ativo – passivo) 793.714 1.420.680 Total (receita – despesa)...................... (50.964) (44.132)

sociedade de comando do Grupo Bradesco Seguros, no desenvolvimento de atividades de: a) 

(d) Despesas com taxa de custódia e serviços de ações escriturais.
Remuneração do pessoal-chave da Administração

Bradesco Seguros.

2014 2013 
Benefícios a Administradores   
Proventos .......................................................................................................
Encargos sociais ............................................................................................

 .....................
Total ............................................................................................................... 4.294 7.738

18 Detalhamento das contas de resultado
a. Custo de aquisição

 2014  2013
Despesas de corretagem ...............................................................................
Despesas de custeamento de venda .............................................................

 ............................................................................
Total ............................................................................................................... (48.628) (47.481)

b. Outras receitas e despesas operacionais
 2014 2013
Receita com baixa de títulos prescritos ..........................................................
Constituição de provisão para contingências cíveis .......................................

 ......................................................
Total ............................................................................................................... 46.731 53.644

c. Despesas administrativas
 2014 2013
Despesas com pessoal próprio ......................................................................

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

Planos de previdência privada ....................................................................
Alimentação ao trabalhador .........................................................................
Despesa com transporte de empregados ...................................................

 ..........................................................................................................
Despesas com serviços de terceiros ..............................................................

 .................................................
Despesas com publicidade e propaganda institucional..................................
Despesas com publicações ............................................................................
Despesas com donativos e contribuições ......................................................
Despesas administrativas diversas  ................................................................
Total ............................................................................................................... (118.298) (83.434)

d. Despesas com tributos
 2014 2013
Despesas com PIS .........................................................................................

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

 .........................................................
Total ............................................................................................................... (24.216) (30.496)

e. Resultado financeiro 
 2014 2013
Receitas financeiras  

 .................................................................
Receitas com títulos de renda variável...........................................................

 
 capital próprio .............................................................................................

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

 .............................................................................
Total ............................................................................................................... 943.844 739.438
Despesas financeiras

 .....................................
Redução ao valor recuperável de títulos de renda variável ...........................

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

Atualização monetária de provisões judiciais .................................................
 ..........................................................................

Total ............................................................................................................... (629.369) (482.229)
Total ............................................................................................................... 314.475 257.209

f. Resultado patrimonial
 2014 2013

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

Total ............................................................................................................... 1.639 3.300
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g. Despesas de imposto de renda e contribuição social
 2014 2013
Impostos diferidos   

 ............... 39.956 (12.859)
Subtotal .......................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social devidos...........................................
Imposto de renda e contribuição social do exercício ............................. (244.981) (268.265)

19  Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
2014 2013

Resultado antes de impostos e participações ........................................ 607.526 720.499
 

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

Dividendos ....................................................................................................
 ............................................

Participações no lucro ..................................................................................
Doações, patrocínios ....................................................................................
Excesso de gastos com previdência ............................................................
Contribuição de entidade de classe .............................................................

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

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

Imposto de renda e contribuição social contabilizados no exercício ... (244.981) (268.265)
Alíquota efetiva ........................................................................................... 40.32% 37,23%

20 Outras informações
a.

os

nas Demonstrações Contábeis da Companhia.
b. Relatório do Comitê de Auditoria

Econômico, Diário

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

oDiretor Gerente
Diretor Gerente
Diretor Gerente

Diretor
Diretor
Diretor
Diretor

DIRETORIA

Aos
Administradores e Acionistas da
Bradesco Capitalização S.A. 

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

Responsabilidade dos auditores independentes

em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 

distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

tomadas em conjunto.

Opinião

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 

Sã

PARECER DOS AUDITORES ATUARIAIS INDEPENDENTES

Carlos Eduardo Silva Teixeira

Aos 
Acionistas e Administradores da 
Bradesco Capitalização S.A.

Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

Responsabilidade da Administração 

contábeis e pelos demonstrativos do capital mínimo e da solvência, elaborados de acordo com os princípios 
atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de 

Responsabilidade dos atuários independentes 

registradas nas demonstrações contábeis e os demonstrativos do capital mínimo e da solvência estejam 
livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores das pr

selecionados dependem do julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 

demonstrações contábeis e dos demonstrativos do capital mínimo e da solvência da Companhia, para planejar 

Opinião 

princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP. 

São Paul

Permetal S.A. – Metais Perfurados
CNPJ/MF nº 61.139.192/0001-06
Edital de Convocação – AGO/E

Convidamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGOE, a realizar-se 
em 09/03/2015 às 09:30 horas na sede social, à Estrada Velha de São 
Miguel, nº 717, Guarulhos/SP, a fi m de tratar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: Em AGO (a) Examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras 
relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2014; (b) Deliberar sobre a desti-
nação do resultado do exercício fi ndo em 31/12/2014; (c) Eleição dos 
administradores e membros do Conselho Fiscal. Em AGE (a) Alteração 
dos Estatutos Sociais, para modifi cação da cláusula que trata do man-
dato da administração da sociedade (7ª). Outros assuntos de interesse 
da sociedade. Guarulhos, 27/02/2015. A Diretoria. (27, 28/02 e 03/03/15)

Facchini Participações S.A.
CNPJ nº 03.382.586/0001-94

Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE na sede da 
Companhia. em São Paulo(SP), em 09/03/2014, às 8:30 horas. Ordens 
do dia/Deliberações: (a) Aumento do Capital Social com absorção de
reservas de capital e de lucros apresentados; (b) Alteração da Cláusula 5ª 
do Estatuto Social e sua Consolidação. Rubens Facchini; Euclides
Facchini Filho. 

Vision S.A. Corretora de Câmbio
CNPJ nº 04.062.902/0001-03 - NIRE 35300190289

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 27/08/2014, às 10 h. Sede social, na Rua Boa Vista, nº 186 - 5º andar

- conjuntos B e C SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa:
Presidente: Paulo Otaviano da Silva; Secretário: Adézio Oliveira Soares.

Deliberações: Tornar sem efeito a reeleição para o cargo de diretor, do Sr.

Mauro José Franco de Araújo. Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-

se a ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. SP, 

27/08/2014. Paulo Otaviano da Silva - Presidente. JUCESP nº

362.897/14-8 em 11/09/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CAPITÂNIA S/A
CNPJ/MF 04.274.010/0001-76 - NIRE N.º 35300343361

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da CAPITÂNIA S/A, sociedade com
sede na Rua Tavares Cabral, 102, 6º andar, Conjuntos  61 e 63,
Pinheiros, CEP 05423-030, São Paulo, Capital, a comparecerem à
Assembléia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 10/03/15, às
19:00 horas, na sede da sociedade, oportunidade em que será deliberada
a retirada do acionista Danilo Blois Bonfatti. São Paulo, 24 de fevereiro
de 2015. RICARDO QUINTERO - Presidente

Vision S.A. Corretora de Câmbio
CNPJ nº 04.062.902/0001-03 - NIRE 35300190289

Extrato da Ata da Assembleia  Geral Ordinária
Aos 24/04/2014, às 10 h. Sede social, na Rua Boa Vista, nº 186 - 5º andar

- conjuntos B e C SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: 
Presidente: Paulo Otaviano da Silva; Secretário: Adézio Oliveira Soares.

Deliberações: Aprovar sem ressalvas todos os documentos mencionados

na ordem do dia. Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a ata em 

livro próprio, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. SP, 24/04/2014. 

Paulo Otaviano da Silva - Presidente. JUCESP nº 362.896/14-8 em

11/09/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Castelo Alimentos S/A 
CNPJ-MF 07.814.284/0001-07

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os acionistas convocados a participar da AGO/E que se realizará 
no dia 27/03/2015, às 8h30min, no endereço: Avenida Navarro de 
Andrade, s/n, Vila Hortolândia, Jundiaí/SP. Ordem do Dia: a) apreciação 
das contas e demonstrações contábeis referente ao exercício de 2014; 
b) destinação dos resultados; c) remuneração dos administradores; d) 
alteração do objeto social e e) assuntos gerais. Jundiaí (SP), 27, 28/02 e 
03/03/2015. Presidente do Conselho de Administração.


	CAP1
	CAP2
	CAP3
	CAP4
	CAP5
	CAP6
	CAP7



