
 
 
 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
 
O Balanço de 30 de junho de 2011, reflete, claramente, a suspensão de nossas 
operações desde meados do ano de 2006, quando foi publicada a Portaria nº 
184/2006, do Ministério da Fazenda. 
 
A Sociedade formalizou junto a Superintendência de Seguros Privados -SUSEP 
a suspensão de suas atividades com relação a  comercialização dos seus 
títulos. Desta forma, não existe nenhuma política de investimentos ativa, bem 
como distribuição de resultados. A Administração tem focado seus esforços 
objetivando equacionar as suas pendências financeiras. 
 
Não houve até a presente data qualquer alteração no quadro societário, seja 
direta ou indiretamente. 
 
Nosso objetivo para o próximo semestre é finalizar o nosso plano de 
saneamento financeiro. A Sociedade não tem dívida e/ou obrigação no que 
tange a títulos de capitalização. 
 
Os números apresentados na presente demonstrações contábeis originam-se 
dos últimas demonstrações contábeis publicadas, com as suas devidas 
alterações e atualizações nos registros contábeis. 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2011. 



ATIVO 2011 2010 PASSIVO 2011 2010

CIRCULANTE 114.653         113.458         CIRCULANTE 229.088         202.164         
DISPONÍVEL 200                412                CONTAS A PAGAR 91.906           92.243           
Caixa e Bancos 200                412                Obrigações a Pagar 33.250           33.250           

APLICAÇÕES 426                369                Impostos e Encargos Sociais a Recolher 17.678           17.678           

TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 114.027         112.677         Impostos e Contribuições 40.978           41.315           

Créditos Tributários e Previdenciários 29.027           16.307           DEPOSITOS DE TERCEIRO 137.182         107.921         
Outros Créditos 85.000           96.370           OUTROS DEBITOS -                 2.000             

Provisões Judiciais -                 2.000             

ATIVO NÃO CIRCULANTE 179.280         186.771         PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.812           12.087           
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 25.441           25.441           CONTAS A PAGAR 11.812           12.087           
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 25.441           25.441           Tributos Diferidos 11.812           12.087           

Títulos e Créditos a Receber 25.441           25.441           

INVESTIMENTOS 146.578         150.006         
Imóveis Destinados a Renda 146.578         150.006         PATRIMÔNIO LÍQUIDO 53.033           85.978           
IMOBILIZADO 2.600             2.600             Capital Social 2.864.145      2.864.145      

Outras Imobilizações 2.600             2.600             Reserva de Reavaliação 18.313           19.229           

DIFERIDO 4.661             8.724             Prejuízos Acumulados (2.829.425)     (2.797.396)     

TOTAL DO ATIVO 293.933 300.229 TOTAL DO PASSIVO 293.933 300.229

HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A.
Balanço Patrimonial em 30 de junho 2011 e 31 de dezembro 2010

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



2011 2010

Despesas Administrativas (16.494)         (44.895)         

Despesas com Tributos (21.477)         (16.721)         

Resultado Financeiro 832               -                

Resultado Patrimonial 4.357            4.357            

                                                                                                                                                      

Resultado  Operacional (32.782)         (57.259)         

Resultado Antes dos Impostos e Participações (32.782)         (57.259)         

Lucro (Prejuízo) Líquido do Semestre (32.782)         (57.259)         

Quantidade de Ações 2.864.145 2.864.145

Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação (0,01)             (0,02)             

HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A.
Demonstração do Resultado em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Capital Reserva Lucros
de (Prejuízos)

Social Reavaliação Acumulados
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 2.864.145                    21.060                        (2.768.866)               116.339                   

Ajustes de Exercícios Anteriores -                              -                              (205)                        (205)                         

Reserva de Reavaliação

   Reserva de Reavaliação -                              (916)                            916                         -                           

Prejuízo Líquido  do Semestre -                              -                              (57.259)                   (57.259)                    

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2010 2.864.145                    20.144                        (2.825.414)               58.875                     
-                          

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 2.864.145                    19.229                        (2.797.396)               85.978                     
-                          

Ajustes de Exercícios Anteriores -                              -                              (163)                        (163)                         

Reserva de Reavaliação

   Reserva de Reavaliação -                              (916)                            916                         -                           

Prejuízo Líquido  do Semestre -                              -                              (32.782)                   (32.782)                    

SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011 2.864.145                    18.313                        (2.829.425)               53.033                     

Total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em reais)



2011 2010

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Pagamentos de despesas e obrigações (37.045)         (76.271)         

Outros pagamentos operacionais (212)              (232)              

Recebimentos de juros e dividendos 56                 -                

Caixa Gerado(Consumido) pelas Operações (37.201)         (76.503)         
Caixa Liquido Gerado(Consumido) nas Atividades Operações (37.201)         (76.503)         

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Investimentos / Alugueis 7.785            7.785            

Caixa Liquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Investimentos 7.785            7.785            

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Outros 29.261          68.486          

Caixa Liquido Gerado/(consumido) nas Atividades de Financiamentos 29.261          68.486          

Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (155)              (232)              

Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (155)              (232)              
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início de Periodo 781               1.219            

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Periodo 626               987               

DIMINUIÇÃO/AUMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS -  RECURSOS LIVRE -            -            

As notas explicativas são parte integrante das demon strações contábeis

HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A. 
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 30 de junho de 2011 e 2010

(Em Reais)



 
 
 
 

HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A. 
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2011 

(Em reais) 
 
 
01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

a) Da Constituição - A Horizonte Capitalização S. A. é uma sociedade anônima de capital fechado, 
constituída pela AGE, de 20.06.2000, com sede na Capital do Distrito Federal, tendo como principal 
acionista a Horizonte Participações e Negócios Ltda., com participação de 99% no capital social. 

b) Ramos de Atuação 
Autorizada a operar através da Portaria SUSEP nº 293, de 30.08.2000, tendo como objetivo operacional a 
instituição, operação e manutenção de planos de capitalização; e 

c) Região em que Opera - Autorizada pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar nas 
seguintes Unidades da Federação GO, DF, TO, MT e MS, integrantes da Quinta Região. 

d) Critério de Gerenciamento de Riscos 
Gerenciamento de Riscos 
A Entidade não definiu políticas de gerenciamento de riscos, considerando a sua atual situação, de 
encontrar-se com suas atividades paralisadas, desde a emissão da Portaria nª 184, de 15.06.2006, do 
Ministério da Fazenda, cabe ressaltar que não existe nenhum titulo de Capitalização emitido pela  
Horizonte Capitalização S. A. em aberto. 

 
02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

As demonstrações contábeis atuais foram elaboradas especificamente de acordo com o CPC 21, e com 
observância as normas emitidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e regulamentadas por 
instruções da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e estão sendo apresentadas em 
comparabilidade com as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, 
com exceção das demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa que 
são comparadas com as demonstrações contábeis relativas ao período findo em 30 de junho de 2010, 
preparadas e apresentadas de acordo com as normas vigentes à época, que não contemplavam a 
regulamentação e adoção integral de todas as práticas contábeis adotadas no Brasil, em alinhamento com os 
pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 
e que tiveram quando aplicável, suas rubricas reclassificadas para fins de comparabilidade com as 
demonstrações contábeis do período atual. 

 
03 - PRINCÍPIAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

a) Apuração do Resultado - é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as 
receitas e despesas sejam incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento; 

b) Títulos e Valores Mobiliários - aplicações evidenciadas no Ativo Circulante e classificados em Títulos 
para Negociação, representado por cadernetas de poupança demonstradas pelos respectivos valores 
originais acrescidos dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período; 

c) Créditos Tributários e Previdenciários - classificados no Ativo Circulante e oriundo em quase sua 
totalidade da antecipações de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, registrado pelos seus 
respectivos valores originais; 

d) Outros Créditos - demonstrado no Ativo Circulante e oriundo de alienação de bens móveis, maquinas e 
utensílios e equipamentos de informática, registrado pelo respectivo valor original;  
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e) Títulos e Créditos a Receber - demonstrado no Ativo Não Circulante, oriundo de antecipações de 
parcelamento de impostos referente a Lei 11.941/2009. 

f) Investimentos – Imóveis Destinados a Renda - classificados no Ativo Não Circulante e registrados pelos 
valores de aquisição, acrescido de avaliação realizada em 31/12/2003 e representado por bens imóveis 
urbanos - terrenos e edificações; não destinados ao uso próprio. Demonstrado líquido de depreciação, 
calculada mensalmente pelo método linear a taxa de 4% ao ano; 

g) Imobilizado - classificados no Ativo Não Circulante e corresponde aos direitos que tenham por objeto bem 
corpóreo, destinado a manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade. É demonstrado ao 
custo de aquisição; 

h) Diferido - Classificado no Ativo Não Circulante, constituído de Despesas com Organização e Implantação 
e Programa de Computador, registrado pelo montante do gasto efetivo, liquido dos encargos de 
amortização calculados mensalmente pelo método linear a taxa de 10% a.a. com prazo previsto para 
amortização total até agosto de 2011; 

i) Redução ao Valor Recuperável 
Ativos Financeiros (Incluindo Recebíveis) 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado tem seu valor recuperável 
avaliado sempre que apresente indícios de perda; Um ativo tem perda no seu valor recuperável se há 
evidência que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, com efeito negativo nos 
fluxos de caixa, tais como: desvalorização significativa e prolongada de instrumentos financeiros     
reconhecida publicamente pelo mercado, tendências históricas da probabilidade de inadimplência do prazo 
de recuperação e dos valores de perda incorridos. 
Ativos Não Financeiros 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros são revisto no mínimo semestralmente para apurar se há 
indicação de perda no valor recuperável. A redução do valor recuperável de ativos (impairment) é 
determinada quando o valor contábil residual exceder o valor de recuperação que será o maior valor entre 
o valor estimado na venda e o seu valor em uso, determinado pelo valor presente dos fluxos de caixa 
futuros estimados em decorrência do uso do ativo ou unidade geradora de caixa. 

j) Provisão 
Impostos e Contribuições - evidenciadas no Passivo Circulante e pertinente a provisão para: I) PIS e 
COFINS – calculadas as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, sobre as receitas; e II) IRPJ e CSLL, 
calculadas as alíquotas de 15% e 15%, respectivamente, sobre o resultado apurado. Todas registradas 
pelos valores originais; e 
Tributos Diferidos - evidenciado no Passivo Não Circulante oriundo do imposto de renda e contribuição 
social incidente sobre a reserva de reavaliação, reconhecida mensalmente no resultado em decorrência da 
realização através da depreciação, registrada pelos respectivos valores originais; e 

k) Outros Ativos e Passivos - os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicável, os rendimentos e/ou encargos 
correspondentes, calculados a índices ou taxas oficiais e ou contratados, bem como, os efeitos de ajuste 
a valor justo. Os valores realizáveis ou exigíveis no curso do período subseqüente estão classificados 
como Ativos ou Passivos Circulantes. 

 
04 - APLICAÇÕES 

A Circular SUSEP nº 424, de 29 de abril de 2011, estabelece critérios para registro e avaliação dos títulos e 
valores mobiliários, classificando-os nas categorias: Títulos para Negociação, Títulos  Disponíveis para Venda  
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e Títulos Mantidos até o Vencimento, estando os mesmos estão classificados e ajustados como segue: 

 
05 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 

Representado por: 
a) Outros Créditos - Ativo Circulante - R$ 85.000 pertinente a créditos junto a Empresa Denucci Martins & 
Empreendimentos e Participações Ltda, pela alienação de bens móveis, com prazo de realização em até 
12 meses; e II) Ativo Não Circulante - R$ 533.501 decorrentes de prejuízos fiscais de imposto de renda e 
bases negativas de contribuição social; e 

b) Provisão para Riscos de Crédito - Constituídas no: I) Ativo Circulante sobre Outros Créditos - 
considerando o risco da não realização do crédito no montante de R$ 89.304 (RS 89.304 em 31.12.2010); 
e II) Ativo Não Circulante sobre Créditos Tributários e Previdenciários, considerando as possibilidades de 
realização dos créditos, no montante de R$ 533.501 (R$ 533.501 em 31.12.2010). 

 
06 - INVESTIMENTO 

Saldos são compostos conforme abaixo:        30.06.2011          31.12.2010 
Imóveis Destinados à Renda                  146.578                  150.006 
Terrenos                      26.592                    26.592 
Edificações                    171.408                  171.408 
Depreciações                (    51.422)           (        47.994) 

 
07 - IMOBILIZADO 

Saldos são compostos conforme abaixo:        30.06.2011          31.12.2010 
Outras Imobilizações                       2.600                      2.600 
Obras de Arte                        2.600                      2.600 

 
08- DIFERIDO 

Saldos são compostos conforme abaixo:        30.06.2011          31.12.2010 
Despesas Organização e Implantação                 273.955                  273.955 
Amortização               (   273.955)              (  373.955) 
Programas de Computador                  301.293                  301.293 
Amortizações               (   296.632)               (  292.569) 
Total                         4.661                      8.724 

 
09 - OBRIGAÇÕES A PAGAR 

Saldos são compostos conforme abaixo:        30.06.2011          31.12.2010 
Honorários a Pagar                     10.138                    10.138 
Outros                      23.112                    23.112 
Total                       33.250                    33.250 

 
10 - IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 

Saldos são compostos conforme abaixo:        30.06.2011          31.12.2010 
Imposto de Renda                       3.335                      3.335 
INSS                       14.343                    14.343 
Total                       17.678                    17.678 
 

Categoria Valores de Mercado Valor de Parâmetro 
Natureza dos Títulos Faixas de Vencimento Custo Utilizado 
Títulos Para Negociação Sem Vencimento   
Títulos Renda Fixa – Privados 426 302  
   Cadernetas de Poupança 426 302 Custo + Rendimentos 
Montante 426 302  
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11 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
Saldos são compostos conforme abaixo:        30.06.2011          31.12.2010 
PIS                         3.375                      3.468 
COFINS                      26.148                    26.667 
CSLL                         4.162                      4.025 
IRPJ                         7.293                      7.155 
Total                       40.978                    41.315 

 
12 – DEPÓSITOS DE TERCEIROS 

Evidenciado no Passivo Circulante e referente a depósitos de acionistas (adiantamentos para futuro aumento 
de capital), registrado pelos respectivos valores originais. 

 
13 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

O imposto de renda e a contribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, estão 
reconciliados com os valores registrados como despesa de imposto de renda e contribuição social, como 
segue:            30.06.2011        30.06.2010 
       RPJ  CSLL  IRPJ      CSLL 
Resultado antes dos impostos            (32.782)           (32.782)          ( 57.259)              ( 57.259) 
Subtotal              (32.782)           (32.782)          ( 57.259)              ( 57.259) 
Resultado ajustado             (32.782)           (32.782)          ( 57.259)              ( 57.259) 
Alíquotas oficiais                    15%    15%    15%       15% 
Constituição de créditos Tributários        0         0         0            0 
Total de IRPJ/CSLL no período         0         0         0            0 
Alíquota efetiva           0         0  -        0            0 

 
14 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS 

O Processo nº 2006.001.014882-6 o qual teve como autora a Empresa Brasileira de Telecomunicação - 
Embratel, teve seu desfecho através de acordo celebrado entre as partes em 05/03/2010, assumindo a 
companhia a obrigação de R$ 35.000,00, dos quais R$ 23.000,00 liquidados no ato e mais 12 parcelas de R$ 
1.000,00, com termino em 08/03/2011. 

 
15 - CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é representado por 2.864.145 ações ordinárias sem valor 
nominal. 

 
16 - REALIZAÇÃO DAS RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 

Reconheceu-se no resultado do semestre a importância de R$ 916 (R$ 916 em 30.06.2010) relativo aos 
efeitos das depreciações sobre as reavaliações. 

 
17 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

No semestre foram procedidos ajustes no montante líquido de R$ 163 (R$ 205 em 30.06.2010), referente a 
encargos financeiros, juros e multas incidentes sobre impostos e contribuições. 

 
18 - DETALHAMENTO DAS CONTAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

Semestres findos em 30 de junho de:     2011        2010 
Despesas Administrativas             (    16.494)                 (  44.895) 
Serviços de Terceiros              (    11.263)                 (    7.885) 
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Localização               (      4.727)                 (  32.697) 
Outras               (         504)                 (    4.313) 
Despesas com Tributos             (    21.477)                 (  16.721) 
COFINS               (         311)                 (       311) 
PIS                (           51)                 (         51) 
Taxa de Fiscalização              (   21 .115)                 (  16.359) 
Receitas Financeiras                        832                             0 
Receitas com Títulos de Renda Fixa                      832                             0 
Despesas Financeiras              0                             0 
Resultado Patrimonial                     4.357                      4.357 
Receita de Aluguel c/Imóveis de Renda                   7.785                      7.785 
Depreciações c/Imóveis destinados a Renda            (     3.428)                 (    3.428) 

 
19- DAS PROVISÕES TÉCNICAS 

a) Garantia 
O Conselho Monetário Nacional - CMN através da Resolução Bacen nº 3.308, de 01.09.2005, e a SUSEP 
através da Circular nº 284, de 15.02.2005, alterada pela Circular SUSEP nº 300, de 29.08.2005 
regulamentaram as normas para a aplicação dos recursos garantidores das provisões técnicas por parte 
das sociedades de capitalização. A sociedade apresenta a seguinte cobertura em 30 de junho: 
            30.06.2011               31.12.2010 
Composição dos Ativos Vinculados à SUSEP 
Imóvel (Líquido de Depreciação)            146.578                   150.006 

b) Teste de Adequação do Passivo - TAP - conforme devidamente evidenciado em sua escrituração contábil 
a Sociedade encontra-se com suas atividades operacionais paralisadas desde a edição da Portaria MF nº 
184, de 15.06.2006 (Nota 01-d), consequentemente, não havendo a necessidade de constituição de 
Provisões Técnicas, e por conseguinte a não a realização do TAP, conforme requerido pela Circular 
SUSEP nº 410, de 22.12.2010; e 

c) Análise de Sensibilidade - a análise requerida nos termos do Inciso 18, do artigo 49, do Anexo I - Normas 
Básicas - Circular SUSEP nº 424, de 29.04.2011, não foi realizada pelas mesmas razões apresentadas no 
item “b, acima”. 

 
20 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS 

A companhia obteve no mês de janeiro de 2008 junto a Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro 
Social, o parcelamento dos tributos e contribuições em atraso, cujo montante atrasado está demonstrado a 
seguir: 
Tributos / Contribuições         30.06.2011             31.12.2010 
 PIS                    2.880                      2.880 
 COFINS                 23.046                    23.046 
 CSLL                    3.887                      3.887 
 IR                  10.352                    10.352 
 INSS                  14.343                    14.343 
 Total                  54.508                    54.508 

 
21 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO - PLA E O CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO - CMR  

O Patrimônio Líquido Ajustado - PLA e o Capital Mínimo Requerido são calculados com base nas normas 
regulamentares vigentes e apresentam a seguinte situação: 
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Patrimônio Líquido Ajustado - PLA em: 30.06.2011 31.12.2010 
Patrimônio Líquido Contábil 53.033 85.978 
- Imóveis de Renda Urbanos (123.063) (125.988) 
- Ativos Diferidos (4.661) (8.724) 
- Obras de Arte (2.600) (2.600) 
Patrimônio Líquido Ajustado – PLA (77.291) (51.334) 
Capital Base 2.700.000 2.700.000 
Parcela de Capital Adicional - Risco de Subscrição 0 0 
Parcela de Capital Adicional - Risco de Crédito 0 0 
Capital Mínimo Requerido (2.777.291) (2.751.334) 

 
 
 
Brasilia (DF), 30 de junho de 2011 
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Aos Administradores da 
HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A. 
Brasília - DF 
 
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 
Examinamos as demonstrações contábeis da HORIZONTE CAPITALIZAÇÀO S. A., que 
compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 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 CONTÁBEIS 
A Administração da HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A. é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. 
 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. 
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 
contábeis da HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO 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 Entidade. 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 contábeis tomadas em conjunto. 
 

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



 
 
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A. 
 
 
 
BASE PARA OPINIÃO COM RESALVA 
O saldo apresentado: 1) no Ativo Circulante de R$ 29.027 - Créditos Tributários e 
Previdenciários (Nota 00); e 2) no Passivo Circulante de: a) R$ 17.678 - Impostos e Encargos 
Sociais a Recolher; e b)  R$ 40.978 - Impostos e Contribuições (Nota 08), não contemplam os 
as atualizações dos valores até a posição de 30 de junho de 2011. Independente de nossas 
solicitações não foi apresentado até a data de conclusão dos nossos trabalhos de campo, 
relatório contemplando os processos administrativos pertinentes as sanções pecuniárias 
impostas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, evidenciando a posição 
atualizada à data base das demonstrações contábeis em 30 de junho de 2011. Os reflexos 
decorrentes desses assuntos não foram dimensionados, consequentemente não estão 
refletidos no resultado do semestre findo em 30 de junho de 2011 e no patrimônio líquido 
naquela mesma data. 
 
OPINIÃO COM RESALVA 
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para a 
opinião com ressalva, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A. em 30 de junho de 2011, 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. 
 
ÊNFASE 
A HORIZONTE CAPITALIZAÇÃO S. A., necessita atualizar sua estrutura econômico 
financeira às normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP, para as entidades abertas de previdência complementar, como se observa, pelo 
volume do Patrimônio Líquido constituído em 30 de junho de 2011, inferior ao mínimo 
requerido, para operar no mercado de títulos de capitalização. 
 
 
Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2011 
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