
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA RURAL CAPITALIZAÇÃO S/A 

Exercício do primeiro semestre de 2011 

 

Srs. Acionistas, 

 

A Rural Capitalização S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 

colocam à disposição de V.Sas, para apreciação, as Demonstrações Financeiras e o 

Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício do 1º semestre de 

2011. 

 

MERCADO CAPITALIZAÇÃO 

 

O Mercado de Capitalização, nos últimos anos, vem verticalizando, neste cenário de 

crescimento se destaca a modalidade incentivo, que impulsionada pelo aquecimento 

do mercado interno, principalmente pelas atividades voltadas ao varejo, passou a 

desenvolver campanhas promocionais lastreadas na aquisição de títulos de 

capitalização, com distribuição gratuita de prêmios. 

 

 

DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

 

A empresa teve no período do exercício de 2011 um lucro liquido de R$ 

134.165,57, iniciando seu processo de crescimento e consolidação no Mercado 

Segurador. 

 

CONTROLES INTERNOS 

 

A Sociedade, visando o atendimento à Circular SUSEP n° 249/04, alterada pela 

Circular SUSEP n° 363/08, mantém contrato de Auditoria Interna com Soares & 

Associados Auditores Independentes Soc. Simples, no intuito de aferir a 

manutenção de seus procedimentos de controles internos. 

 

Todos os procedimentos necessários ao pleno atendimento à Circular SUSEP n° 

280/04 foram observados, estando a Sociedade resguardada por um sistema de 

controles internos em funcionamento, disponibilizado, via Intranet, para todos os 

colaboradores, contendo manuais, organogramas e fluxogramas que permeiam os 

processos e a estrutura da Sociedade, atendendo às determinações previstas neste 

normativo. 



 

O sistema de controles internos da empresa, voltado para a mitigação de riscos, 

visa à eficiência de suas operações, a geração de relatórios financeiros e a 

observância às normas internas e externas, sendo mantido em contínuo 

aprimoramento e considerado adequado ao porte e complexidade dos negócios. 

 

A Companhia está elaborando a formação de um comitê de auditoria, com o 

objetivo de evoluir constantemente a utilização das melhores práticas, ao exercício 

fiel das normas e diretrizes do mercado. 

  

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

O Grupo segurador do banco Rural, formado pelas empresas: Rural Seguradora, 

Rural Capitalização e Investprev Seguros e Previdência, desenvolve continuamente 

a prática de como utilizar o manual de prevenção de lavagem de dinheiro a todos 

seus colaboradores, envolvendo todos os níveis da sua estrutura organizacional, 

para tanto utilizando ferramentas de gestão e consultores externos, tudo de acordo 

com a lei 9.613. Este treinamento está inserido nas rotinas operacionais e parte 

integrante do programa de treinamento da área de Recursos Humanos. 

 

 

CAPITAL MÍNIMO – RESOLUÇÃO SUSEP N° 227/2010 

  

O Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, em 06 de dezembro de 2010 

editou a Resolução CNSP n° 227, que dispõe sobre Capital Mínimo e Plano Diretivo 

de Recuperação de Solvência das Entidades Seguradoras, de Previdência e de 

Capitalização, que entrou em vigor a partir de 01/01/2011. 

A Rural Capitalização já possui Patrimônio Líquido compatível para atender a 

referida disposição legal. 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

  

Em atenção à Circular SUSEP n° 424, de 29 de abril de 2011, e alterações 

posteriores, declaramos que a empresa possui capacidade financeira compatível 

com as suas operações. 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o exercício de 2011, aproveitando a perspectiva de crescimento do Mercado 

Seguro, Previdência e Capitalização, a Rural Capitalização, através de sua 

controladora, vem se atualizando, em infraestrutura física de matriz, filiais e 

tecnologia da informação, automação das áreas operacionais, financeira e um 

profundo processo de desburocratização da estrutura organizacional. Neste período 

reestruturamos toda Companhia, e, estamos prontos para lançar um novo portfólio 

de produtos, identidade visual e filosofia de trabalho. Nosso objetivo para este ano 

é de dar início às operações comerciais, retomando as atividades neste nicho que já 

atuamos anteriormente. 

  

Ao findar este semestre, reafirmamos nossa crença no comportamento ético, 

respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os 

balizadores de nossa atuação na direção da Empresa.  

 

Aproveitamos para agradecer ao mercado e aos nossos colaboradores, que 

contribuíram para a realização dos projetos da Empresa, transformando em 

realidade os nossos ideais. 

 

 

 

Porto Alegre, 15 de Setembro de 2011. 

 

 

 

A Diretoria 
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Relat rio dos auditores independentes sobre as demonstra es financeiras 
 
Aos Diretores e Acionistas da 
Rural Capitaliza o S.A. 
 
Examinamos as demonstra es financeiras da Rural Capitaliza o S.A. ( Companhia ), 
que compreendem o balan o patrimonial em 30 de junho de 2011 e as respectivas 
demonstra es do resultado, das muta es do patrim nio l quido e dos fluxos de caixa 
para o per odo de 6 de maio (in cio das opera es) a 30 de junho de 2011, assim como o 
resumo das principais pr ticas cont beis e demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da administra o sobre as demonstra es financeiras  
 
A administra o da Companhia  respons vel pela elabora o e adequada apresenta o 
dessas demonstra es financeiras de acordo com as pr ticas cont beis adotadas no 
Brasil, aplic veis s entidades supervisionadas pela Superintend ncia de Seguros 
Privados  SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necess rios para 
permitir a elabora o das demonstra es financeiras livres de distor o relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes  
 
Nossa responsabilidade  a de expressar uma opini o sobre essas demonstra es 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exig ncias ticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
seguran a razo vel de que as demonstra es financeiras est o livres de distor o 
relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execu o de procedimentos selecionados para obten o de 
evid ncia a respeito dos valores e das divulga es apresentadas nas demonstra es 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avalia o dos riscos de distor o relevante nas demonstra es financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avalia o de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elabora o e adequada apresenta o 
das demonstra es financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de 
auditoria que s o apropriados nas circunst ncias, mas n o para fins de expressar uma 
opini o sobre a efic cia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, 
tamb m, a avalia o da adequa o das pr ticas cont beis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas cont beis feitas pela administra o, bem como a avalia o da 
apresenta o das demonstra es financeiras tomadas em conjunto.  
 
Acreditamos que a evid ncia de auditoria obtida  suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opini o. 

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited 

Condom nio S o Luiz 
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 
Torre I - 8  Andar - Itaim Bibi 
04543-900 - S o Paulo, SP, Brasil 

Tel:  (5511) 2573-3000 
Fax: (5511) 2573-5780 
www.ey.com.br 

http://www.ey.com.br
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Opini o 
 
Em nossa opini o, as demonstra es financeiras anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi o patrimonial e financeira da 
Rural Capitaliza o em 30 de junho de 2011, o desempenho de suas opera es e os 
seus fluxos de caixa para o per odo de 6 de maio (in cio das opera es) a 30 de junho de 
2011, de acordo com as pr ticas cont beis adotadas no Brasil aplic veis s entidades 
supervisionadas pela Superintend ncia de Seguros Privados - SUSEP. 
 
Belo Horizonte, 14 de setembro de 2011. 
 
 
 
ERNST & YOUNG TERCO 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 F - MG 
 
 
 
Eduardo Braga Perdig o 
Contador CRC-1CE013803/O-8- S   MG 
 
 



 

 

 

 

3 
 

 

Rural Capitaliza o S.A. 
 
Balan os patrimoniais 
(valores expressos em reais) 
 

Nota 
explicativa 2011 

Ativo 

Circulante 11.519.017 
Aplica es 5 11.486.517 
T tulos e cr ditos a receber 32.500 

Cr ditos tribut rios e previdenci rios 5 32.500 

Total do ativo 11.519.017 

 
Passivo 

Circulante 84.851 
Contas a pagar 7 84.851 

Obriga es a pagar 23.739 
Impostos e contribui es 61.112 

Patrim nio l quido 11.434.166 
Capital social 9d 11.300.001 
Lucros acumulados 9a 134.165 

Total do passivo e patrim nio l quido 11.519.017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras. 
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Rural Capitaliza o S.A. 
 
Demonstra o do resultado 
Per odo de 6 de maio (in cio das opera es) a 30 de junho de 2011 
(valores expressos em reais) 
 

Nota 
explicativa 

Per odo de 6 de maio a 
30 de junho de 2011 

(-) Despesas administrativas 11a (107) 
(+/-) Resultado financeiro 11b 195.382 
(=) Resultado operacional 195.275 
(=) Resultado antes dos impostos e participa es 195.275 
(-) Imposto de renda 11c (36.694) 
(-) Contribui o social 11c (24.416) 
(=) Lucro l quido 134.165 

Quantidade de a es 9a 8.483.958 
Lucro l quido por a o 0,02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras. 
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Rural Capitaliza o S.A. 
 
Demonstra o das muta es do patrim nio l quido 
Per odo de 6 de maio (in cio das opera es) a 30 de junho de 2011 
(valores expressos em reais) 
 

Aumento 
de Capital 

(em aprova o) 
Lucros 

acumulados 
Patrim nio 

l quido 

Integraliza o de capital em 06/05/2011 (em aprova o) 11.300.001 - 11.300.001 
Lucro l quido do per odo - 134.165 134.165 

Saldos em 30 de junho de 2011 11.300.001 134.165 11.434.166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras.
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Rural Capitaliza o S.A. 
 
Demonstra o dos fluxos de caixa 
Per odo de 6 de maio (in cio das opera es) a 30 de junho de 2011 
(em milhares de reais) 
 

Per odo de 6 de maio a 30 
de junho de 2011 

Atividades operacionais  
Pagamentos de despesas e obriga es   (107) 
Recebimentos de juros e dividendos  219.123 
Caixa gerado pelas opera es  219.016 

 
Impostos e contribui es pagos:  (32.500) 
Investimentos financeiros  

Aplica es  (11.486.517) 
Caixa l quido consumido nas atividades operacionais  (11.300.001) 
.  
Atividades de financiamentos  
Aumento de capital  11.300.001 
Caixa l quido gerado nas atividades de financiamento  11.300.001 

 
Aumento/Redu o l quido de caixa e equivalentes de caixa  - 

 
Caixa e equivalentes de caixa no in cio do per odo  - 
Caixa e equivalentes de caixa no final do per odo  - 

 
Aumento nas aplica es financeiras - recursos livres  (11.486.517) 
 
Concilia o entre o lucro l quido e o caixa l quido gerado nas atividades operacionais 

Lucro l quido do per odo 134.165 
Varia es nos ativos e passivos 

Varia o das aplica es (11.486.517) 
Varia o de t tulos e cr ditos a receber (32.500) 
Varia o de contas a pagar 84.851 

Disponibilidades l quidas consumidas pelas atividades 
operacionais 11.300.001 
 
 
 
 
As notas explicativas s o parte integrante das demonstra es financeiras. 
 



 

 

 

Rural Capitaliza o S.A. 
 
Notas explicativas s demonstra es financeiras 
30 de junho de 2011 
(valores expressos em reais) 
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1. Contexto operacional 
 
A Rural Capitaliza o S.A ( Companhia ), controlada pelo Banco Rural S.A,  uma 
sociedade de capital fechado com fins lucrativos, com autonomia administrativa e 
financeira, e tem como objetivo social operar em produtos de capitaliza o em todo o 
territ rio nacional. 
 
A Companhia est  localizada na Rua Rio de Janeiro, 927  13  andar, em Belo Horizonte 
no Estado de Minas Gerais  Brasil. 
 
A Rural Seguradora S.A det m 99,96% do capital social da Companhia.  
 
A Companhia foi constitu da em 28 de maio de 2003. A partir de 6 de maio de 2011 a 
Rural Capitaliza o iniciou suas atividades, sendo que os atos societ rios encontram-se 
pendentes de aprova o pela SUSEP. 
 
Essas demonstra es financeiras foram aprovadas pelo Conselho da Diretoria em 12 de 
setembro de 2011. 
 
2. Elabora o e apresenta o das demonstra es financeiras 
 
a) Declara o de conformidade 
 
Em 29 de abril, a SUSEP emitiu a Circular n  424 que disp e sobre as altera es das 
normas cont beis a serem observadas pelas entidades abertas de previd ncia 
complementar, sociedades de capitaliza o, sociedades seguradoras e resseguradoras 
locais, com efeitos retroativos a partir de 1  de janeiro de 2010. Essa circular homologa os 
pronunciamentos t cnicos emitidos pelo Comit  de Pronunciamentos Cont beis (CPC), e 
revoga as Circulares SUSEP n  379/2008, 385/2009, 406/2009 e 408/2010. 
 
De forma adicional, em 31 de agosto a SUSEP emitiu a Circular n  426, que disp e que 
para as sociedades de capitaliza o que dever  ser mantida a forma de contabiliza o 
estabelecida pela Circular SUSEP n  379/2008, para o exerc cio de 2011, devendo ser 
adotados os pronunciamentos t cnicos emitidos pelo Comit  de Pronunciamentos 
Cont beis (CPC), no que n o contrariar  Circular n  379. 
 
Desta forma, as demonstra es financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos da 
Circular SUSEP n  379/2008, e tamb m considera os poss veis efeitos dos 
pronunciamentos t cnicos, as orienta es e as interpreta es emitidas pelo Comit  de 
Pronunciamentos Cont beis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), conforme homologado no anexo IV da Circular SUSEP n  424/11, doravante 



 

 

 

Rural Capitaliza o S.A. 
 
Notas explicativas s demonstra es financeiras--Continua o 
30 de junho de 2011 
(valores expressos em reais) 
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pr ticas cont beis adotadas no Brasil aplic veis s institui es autorizadas a funcionar 
pela SUSEP . 
 
b) Base para mensura o 
 
As demonstra es financeiras foram elaboradas de acordo com o custo hist rico, com 
exce o dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 
c) Comparabilidade 
 
As demonstra es financeiras n o foram apresentadas com informa es comparativas de 
per odos anteriores em fun o do in cio das opera es em 6 de maio de 2011. 
 
d) Continuidade 
 
A administra o avaliou as opera es da Companhia e concluiu que a mesma possui 
recursos suficientes para operar e aguarda a homologa o das atas pela Susep, estando 
aprovado o Plano de Neg cios e Notas T cnicas.  
 
A Rural Capitaliza o est  sendo financiada pelo rendimento financeiro, oriundo do aporte 
de capital pelo acionista majorit rio e tem expectativa de in cio de suas opera es de 
capitaliza o (m dulo incentivo) a partir do segundo semestre de 2011. 
 
Adicionalmente, a Administra o n o tem o conhecimento de nenhuma incerteza material 
que possa gerar d vidas significativas sobre a capacidade da Companhia em operar. 
Portanto, as demonstra es financeiras foram preparadas com base nesse princ pio. 
 
e) Moeda funcional e de apresenta o 
 
As demonstra es financeiras est o sendo apresentadas em Reais (R$), que  a moeda 
funcional da Companhia.  
 
A Companhia n o possui ativos e passivos monet rios denominados em moeda 
estrangeira na data do fechamento do balan o. 
 
f) Uso de estimativas e julgamentos 
 
A prepara o das demonstra es financeiras de acordo com as normas homologadas 
pela SUSEP exige que a Administra o registre determinados valores de ativos, passivos, 
receitas e despesas com base em estimativa, as quais s o estabelecidas a partir de 
julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquida o das 



 

 

 

Rural Capitaliza o S.A. 
 
Notas explicativas s demonstra es financeiras--Continua o 
30 de junho de 2011 
(valores expressos em reais) 
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opera es podem divergir dessas estimativas em fun o da subjetividade inerente ao 
processo de sua determina o.  
 
Estimativas e premissas s o revistas periodicamente. Revis es com rela o a estimativas 
cont beis s o reconhecidas no per odo em que as estimativas s o revisadas e em 
quaisquer per odos futuros afetados. Informa es sobre reas em que o uso de 
premissas e estimativas  significativo para as demonstra es financeiras e nas quais, 
portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do pr ximo semestre 
financeiro est o inclu das nas seguintes notas explicativas: 
 

 Nota 3a  Instrumentos financeiros 
 Nota 6  Aplica es financeiras 

 
3. Resumo das principais pr ticas cont beis 
 
As principais pr ticas cont beis utilizadas na prepara o das demonstra es financeiras 
est o demonstradas a seguir. 
 
a) Instrumentos Financeiros 
 
Ativos Financeiros 
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros nas seguintes categorias:  
 

 Valor justo por meio do resultado 
 Mantidos at  o vencimento. 
 Dispon veis para venda; e  
 Empr stimos e receb veis. 

 
A classifica o dentre as categorias  definida pela Administra o no momento inicial e 
depende da estrat gia pela qual o ativo foi adquirido. 
 

 Ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado 
 
Um ativo financeiro  classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja 
classificado como mantido para negocia o e seja designado como tal no 
momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e 
toma decis es de compra e venda, baseadas em seus valores justos de acordo 
com a gest o de riscos e estrat gia de investimentos. Esses ativos s o medidos 
pelo valor justo, e mudan as no valor justo desses ativos s o reconhecidas no 
resultado do semestre. 

 



 

 

 

Rural Capitaliza o S.A. 
 
Notas explicativas s demonstra es financeiras--Continua o 
30 de junho de 2011 
(valores expressos em reais) 
 
 

10 
 

 Ativos financeiros mantidos at  o vencimento 
 
S o classificados nessa categoria caso a Administra o tenha inten o e a 
capacidade de manter esses ativos financeiros at  o vencimento. Os 
investimentos mantidos at  o vencimento s o registrados pelo custo amortizado 
deduzidos de qualquer perda por redu o ao valor recuper vel. 
 

 Empr stimos e receb veis 
 
Compreende, principalmente, os receb veis originados de contratos de seguros, 
tais como os saldos de pr mios a receber de segurados e valores a receber e 
direitos junto aos resseguradores. Ap s o reconhecimento inicial s o mensurados 
pelo custo amortizado pelo m todo da taxa efetiva de juros. Os juros, a 
atualiza o monet ria, menos perdas do valor recuper vel, quando aplic vel, s o 
reconhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de receitas ou despesas 
financeiras. 

 
 Determina o do valor justo 

 
Os valores justos t m sido apurados para prop sitos de mensura o e/ou 
divulga o.  

 
Passivos financeiros 
 
Compreendem, substancialmente, fornecedores, impostos e contribui es e outras contas 
a pagar que s o reconhecidos inicialmente ao valor justo. 
 
Ap s o reconhecimento inicial s o mensurados pelo custo amortizado pelo m todo da 
taxa efetiva de juros. Os juros, a atualiza o monet ria e a varia o cambial, quando 
aplic veis, s o reconhecidos no resultado quando incorridos. 
 
Redu o ao valor recuper vel (ativo financeiro) 
 
Um ativo tem perda no seu valor recuper vel se uma evid ncia objetiva indica que um 
evento de perda ocorreu ap s o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evid ncia 
objetiva de que os ativos financeiros (incluindo t tulos patrimoniais) perderam valor pode 
incluir o n o-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indica es de que 
o devedor ou emissor entrar  em processo de fal ncia, ou o desaparecimento de um 
mercado ativo para o t tulo. Al m disso, para um instrumento patrimonial, um decl nio 
significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo  evid ncia objetiva de 
perda por redu o ao valor recuper vel. 
 



 

 

 

Rural Capitaliza o S.A. 
 
Notas explicativas s demonstra es financeiras--Continua o 
30 de junho de 2011 
(valores expressos em reais) 
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As perdas s o reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo 
correspondente. Quando um evento subsequente indica revers o da perda de valor, a 
diminui o na perda de valor  revertida e registrada no resultado. 
 
Perdas de valor (redu o ao valor recuper vel) nos ativos financeiros dispon veis para 
venda s o reconhecidas pela reclassifica o da perda cumulativa que foi reconhecida em 
outros resultados abrangentes no patrim nio l quido para o resultado. A perda cumulativa 
que  reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado  a diferen a entre 
o custo de aquisi o, l quido de qualquer reembolso e amortiza o de principal, e o valor 
justo atual, decrescido de qualquer redu o por perda de valor recuper vel previamente 
reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recupera o subsequente no valor justo de 
um ativo financeiro dispon vel para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor 
recuper vel,  reconhecida em outros resultados abrangentes. 
 
b) Cr ditos tribut rios e previdenci rios 
 
Compreende, substancialmente, as antecipa es de impostos (IRPJ e CSLL). 
 
c) Ativos e passivos contingentes e obriga es legais, fiscais e previdenci rias 
 
O reconhecimento, a mensura o e a divulga o dos ativos e passivos contingentes, e 
obriga es legais s o efetuados de acordo com os crit rios estabelecidos no 
pronunciamento t cnico CPC n  25 do Comit  de Pronunciamentos Cont beis, 
consideradas as orienta es previstas na Circular SUSEP n  424/44, sendo classificados 
nas seguintes categorias: 
 

 Conting ncias ativas 
 
N o s o reconhecidas nas demonstra es financeiras, exceto quanto da 
exist ncia de evid ncias que propiciem a garantia de sua realiza o, sobre as 
quais n o cabem recursos. 

 
 Conting ncias passivas 

 
S o reconhecidas nas demonstra es financeiras quando, baseado na opini o de 
assessores jur dicos e da administra o, for considerado o risco de perda de uma 
a o judicial ou administrativa, com uma prov vel sa da de recursos para a 
liquida o das obriga es e quando os montantes envolvidos forem mensur veis 
com suficiente seguran a. 

 
 Obriga es legais  fiscais e previdenci rias 

 



 

 

 

Rural Capitaliza o S.A. 
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Referem-se a demandas judiciais por meio das quais est o sendo contestadas a 
legalidade e a constitucionalidade de tributos e contribui es. O montante 
discutido  quantificado, registrado e atualizado mensalmente.  

 
d) Outros ativos e passivos 
 
Um ativo  reconhecido no balan o quando for prov vel que seus benef cios econ micos 
futuros ser o gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com seguran a. Os ativos e passivos s o classificados como circulantes quando sua 
realiza o ou liquida o  prov vel que ocorra nos pr ximos doze meses. Caso contr rio, 
s o demonstrados como n o circulantes. Um passivo  reconhecido no balan o quando a 
Companhia possui uma obriga o legal ou constitu da como resultado de um evento 
passado, sendo prov vel que em um recurso econ mico seja requerido para liquid -lo. As 
provis es s o registradas tendo como base as melhores estimativas e risco envolvido.  
 
e) Apura o do resultado 
 
As receitas e despesas s o reconhecidas pelo regime de compet ncia. 
 
f) Imposto de renda e contribui o social 
 
A provis o para imposto de renda  constitu da  al quota de 15% do lucro tribut vel, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real anual excedente aos limites fiscais 
estabelecidos. A provis o para contribui o social foi constitu da  al quota de 15% sobre 
o lucro l quido ajustado pelos itens definidos em legisla o espec fica. 
 
4. Gerenciamento de riscos 
 
A Circular SUSEP 424/2011 estabelece que as entidades abertas de previd ncia 
complementar, sociedades de capitaliza o, sociedades seguradoras e resseguradoras 
locais avaliem de forma geral a sua exposi o aos seguintes riscos, provenientes de suas 
opera es e de suas atividades de investimentos financeiros: 
 

 Risco de cr dito; 
 Risco de liquidez; 
 Risco de mercado; e  
 Risco operacional 

 
A Companhia iniciou suas atividades em 6 de maio de 2011 e at  a data do balan o n o 
iniciou as opera es de comercializa o de t tulos de capitaliza o. Neste contexto, a 
Administra o entende que a exposi o de risco da Companhia est  restrita aos seus 
ativos financeiros. 
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Para gest o de seus investimentos, a Companhia utiliza-se dos balan os das institui es 
financeiras com as quais mant m opera es, al m das informa es prestadas pela 
RiskBank e ag ncias classificadoras de risco  como Standard & Poor's, Fitch, Moody's e 
SR Rating  para avaliar o risco de cr dito destas institui es. 
 
Adicionalmente, a Companhia optou por minimizar ao m ximo o risco de cr dito das 
contrapartes, pela escolha de ativos de baix ssimo risco, sendo que atualmente a carteira 
de investimentos  composta por t tulos p blicos federais. 
 
An lise de sensibilidade 
 
Considerando que a carteira da Companhia est  100% alocada no par metro CDI/SELIC, 
a an lise de sensibilidade considera como premissa b sica a varia o da taxa de juros, 
por m sem efeitos significativos no resultado financeiro e patrim nio l quido da 
Companhia. 
 
Gest o de Capital 
 
A Companhia executa suas atividades de gest o de risco de capital com o objetivo 
prim rio de atender aos requerimentos de capital m nimo segundo crit rios de 
exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP. 
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5. Aplica es financeiras 
 
a) Aplica es financeiras por vencimento 
 
Demonstramos abaixo a composi o do saldo das aplica es financeiras em 30 de junho 
de 2011: 
 

 2011 

Descri o 
Sem 

vencimento 
At  365 

dias 

Acima 
de 365 

dias 
Saldo 

cont bil 
Valor de 

custo 
T tulos para negocia o      
      
Letras Financeiras do Tesouro  LFT - 11.486.517 - 11.486.517 11.486.517 
      
Total por vencimento - 11.486.517 - 11.486.517 11.486.517 

 
Os t tulos p blicos federais foram contabilizados pelo custo de aquisi o, acrescidos dos 
rendimentos auferidos. O valor de mercado foi apurado com base nas tabelas de 
refer ncia do mercado secund rio da ANBIMA - Associa o Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais e Tesouro Nacional. Os t tulos p blicos est o 
custodiados no Sistema Especial de Liquida o e Cust dia - SELIC. 
 
b) Determina o do valor justo das aplica es financeiras 
 
O valor justo dos ativos financeiros  o montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou 
um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empenhadas na realiza o de uma 
transa o justa de mercado na data de balan o. 
 
O valor justo dos t tulos de renda fixa p blicos foi obtido a partir das tabelas de refer ncia 
divulgadas pela Associa o Nacional das Institui es do Mercado Financeiro (ANBIMA). 
 
Em raz o dos ativos financeiros da Companhia encontrarem-se integralmente alocados 
no padr o CDI/SELIC, os valores cont beis j  est o registrados  mercado, ou seja, pelo 
valor justo dos ativos. 
 
Hierarquia do valor justo 
 
A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando 
o m todo de avalia o por n veis. Os diferentes n veis foram definidos conforme segue: 
 

 N vel 1  os pre os cotados (n o ajustados) em mercados ativos para ativos ou 
passivos id nticos. 
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 N vel 2  outros dados, que n o sejam os pre os cotados em mercados ativos 
inclu dos no N vel 1, que s o observ veis para o ativo ou passivo, seja 
diretamente (ou seja, como os pre os) ou indiretamente (isto , derivado dos 
pre os).  
 

 N vel 3  os dados para o ativo ou passivo n o se baseiam em dados observ veis 
de mercado (dados n o observ veis). 

 
 2011 

Descri o N vel 1 
Saldo 

cont bil 
T tulos para negocia o   
   
Letras Financeiras do Tesouro  LFT 11.486.517 11.486.517 
   
Total por vencimento 11.486.517 11.486.517 

 
A Companhia n o possui opera es com aplica es financeiras cuja classifica o se 
enquadra nos n veis 2 e/ou 3 em 30 de junho de 2011. 
 
c) Instrumentos financeiros derivativos 
 
Em 30 de junho de 2011 n o havia contratos envolvendo opera es de swap , op es ou 
outros instrumentos financeiros derivativos na Companhia. 
 
6. Cr ditos tribut rios e previdenci rios 
 
O imposto de renda e a contribui o social a compensar no montante de R$ 32.500 s o 
basicamente decorrentes de antecipa o de IR e CS, sendo que sua realiza o ser  
somente constatada ao final do exerc cio quando da apura o do imposto de renda e 
contribui o social devido.  
 
7. Contas a pagar 
 
Demonstramos abaixo a composi o do saldo das aplica es financeiras em 30 de junho 
de 2011: 
 

 2011 
Contas a pagar  saldo negativo de bancos 23.741 
Imposto de renda  36.694 
Contribui o social 24.416 
  
Total 84.851 

 



 

 

 

Rural Capitaliza o S.A. 
 
Notas explicativas s demonstra es financeiras--Continua o 
30 de junho de 2011 
(valores expressos em reais) 
 
 

16 
 

8. Passivos contingentes 
  
A Companhia n o possui processos contingentes em andamento em 30 de junho de 
2011. 
 
9. Patrim nio l quido 
 
a) Capital social 
 
O capital social em 30 de junho de 2011  de R$ 11.300.001 e est  representado por 
8.483.958 a es ordin rias, nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a 
acionistas domiciliados no pa s. As delibera es que aprovaram a constitui o do capital 
social est o em fase de aprova o pela SUSEP. 
 
b) Dividendos  
 
Os acionistas t m direito a um dividendo obrigat rio n o inferior a 25% do lucro l quido do 
exerc cio ajustado de acordo com a lei societ ria e o estatuto. N o foram propostos 
dividendos por inexistir inten o de distribui o. 
 
c) Reserva legal 
 
Constitu da ao final do exerc cio, na forma prevista na legisla o societ ria brasileira, 
podendo ser utilizada para a compensa o de preju zos ou para aumento de capital 
social. 
 
d) Patrim nio l quido ajustado (PLA), margem de solv ncia e exig ncia de capital 
 
Em 30 de junho de 2011, o c lculo do Capital M nimo Requerido  calculado conforme 
requerimentos da Resolu o CNSP 227 de 6 de dezembro de 2010. 
 

2011 
Patrim nio l quido  11.434.166 
(=) Patrim nio l quido Ajustado (a) 11.434.166 
. 
Capital m nimo requerido  CMR (b) 10.800.000 
. 
(R$) Sufici ncia de capital (a)  (b) 634.166 
(%) Sufici ncia de capital 5,87% 
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10. Transa es com partes relacionadas 
 
A Companhia n o realizou opera es com empresas integrantes do grupo financeiro 
liderado pelo Banco Rural S.A.. Adicionalmente, a Companhia n o apresenta valor a 
pagar decorrente de remunera o dos administradores em 30 de junho de 2011. 
 

i. Participa o Acion ria 
 
Os membros do Conselho de Administra o e da Diretoria da Companhia n o 
possuem individualmente ou em conjunto participa o acion ria na Companhia 
em 30 de junho de 2011. 

 
ii. Outras informa es 

 
Conforme legisla o em vigor, sociedades seguradoras, entidade de 
previd ncia e sociedades de capitaliza o n o podem conceder empr stimos 
ou adiantamentos para: 
 
a) Diretores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e 

semelhantes, bem como seus c njuges e respectivos parentes at  o 2  
grau; 
 

b) Pessoas f sicas ou jur dicas que participem de seu capital, com mais de 
10%; 

 
c) Pessoas jur dicas de cujo capital participem com mais de 10% da pr pria 

Seguradora, quaisquer diretores ou administradores da pr pria 
Seguradora, bem como seus c njuges e respectivos parentes at  o 2  
grau. 

 
Dessa forma, n o foram efetuados pela Companhia empr stimos ou 
adiantamentos a qualquer subsidi ria, membros do Conselho de Administra o 
ou da Diretoria e seus familiares. 
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11. Detalhamento de contas do resultado 
 

a) Despesas administrativas 
 
 Per odo de 6 de maio a 30 

de junho de 2011 
  
Despesas banc rias (107) 
  
Total (107) 
 

b) Resultado Financeiro 
 
 Per odo de 6 de maio a 30 

de junho de 2011 
  
Receita com t tulos de renda fixa  privados 6.020 
Receita com t tulos de renda fixa  p blicos 189.362 
  
Total 195.382 
 

c) Impostos de renda e contribui o social 
 
A al quota do Imposto de Renda  de 15% mais o adicional de 10% quando exceder o 
valor estipulado conforme determina o da legisla o. A Contribui o Social sobre o lucro 
foi constitu da a al quota de 15%. 
 
O imposto de renda e a contribui o social, calculados com base nas al quotas oficiais 
est o reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstra es do resultado, como 
segue: 
 
 Per odo de 6 de maio a 

30 de junho de 2011 
Descri o IR CS 

   
Lucro l quido 195.275 195.275 
(-) Antecipa o de IR e CS (32.500) (32.500) 
(=) Base de c lculo 162.775 162.775 
   
Imposto de Renda 15% - 
Imposto de Renda  al quota adicional 10% - 
Contribui o Social - 15% 
   
Total 36.694 24.416 
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12. Isen es adotadas e exce es obrigat rias 
 
As demonstra es financeiras foram apresentadas de acordo com as pr ticas cont beis 
adotadas no Brasil, normas complementares da Superintend ncia de Seguros Privados e 
pronunciamentos t cnicos do Comit  de Pronunciamentos Cont beis emitidos at  31 de 
dezembro de 2008 e disposi es contidas na Lei das Sociedades por A es (Lei n  
6.404/76, Lei n  11.638/07 e Lei n  11.941/09). 
 
As demonstra es financeiras para o per odo de 6 de maio (in cio das opera es) a 30 de 
junho de 2011 s o as primeiras apresentadas considerando a aplica o integral dos 
CPC s homologados pela SUSEP. 
 
O CPC 37(R1) exige que uma entidade desenvolva pol ticas cont beis baseadas nos 
padr es e interpreta es do CPC e IASB em vigor na data de encerramento de sua 
primeira demonstra o financeira, com aplica o na data de transi o e durante todos os 
per odos apresentados nas primeiras demonstra es em CPC (aplica o de todas as 
normas). A Companhia adotou todos os Pronunciamentos, Orienta es e Interpreta es 
do CPC aprovados pela SUSEP no que n o contrariem os requerimentos do rg o 
regulador, consequentemente, as demonstra es financeiras est o de acordo com as 
exig ncias da Autarquia. 
 
A ado o antecipada dos pronunciamentos internacionais ou a ado o de alternativas 
neles previstas est  condicionada  aprova o pr via da SUSEP, por meio de ato 
normativo. Na data de emiss o das demonstra es financeiras, a Rural Capitaliza o,  
decidiu n o adotar de maneira antecipada as seguintes normas e interpreta es que 
foram emitidas pelo IASB, mas que n o entraram em vigor em 30 de junho de 2011.  
importante destacar que estas normas e interpreta es n o foram emitidas ainda pelo 
CPC e que consequentemente n o se encontram aprovadas pela SUSEP: 

 
 IAS 12 (Revisada) "Imposto de renda": em vigor para per odos que comecem em 01 

de janeiro de 2012, alterou o conceito de recuperabilidade do imobilizado para 
investimento no Imposto Diferido. A altera o inclui a presun o de que a 
recupera o do valor de livro do imobilizado para investimento  realizada atrav s 
de venda. Consequentemente, a CIN 21 "Imposto de Renda  Recupera o de 
ativos reavaliados n o depreci veis" deixou de ser aplicada para propriedades de 
investimento mensuradas a valor justo.  

 
 IFRS 7 (Revisada) "Instrumentos financeiros: informa es a divulgar": em vigor para 

per odos que comecem em 01 de julho de 2011, permitindo aos usu rios das 
demonstra es financeiras melhorarem sua compreens o das opera es de 
transfer ncia de ativos financeiros, incluindo poss veis efeitos de qualquer risco que 
remanescer com a entidade transferidora dos ativos. Tamb m exige divulga es 
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adicionais se uma quantidade relevante de transações de transferências é realizada 
no fim de um período.  

 
• IFRS 9 (Revisada) "Instrumentos Financeiros": em vigor para períodos que 

comecem em 01 de janeiro de 2013, o IASB publicou os requisitos sobre 
escrituração de passivos financeiros para completar a fase de classificação e 
mensuração do projeto do IASB para substituir a IAS 39 "Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e mensuração". Os novos requisitos referem-se ao tratamento da 
volatilidade nos ganhos ou perdas originados na mensuração das dívidas ao valor 
justo, e adotou-se a decisão de manter a mensuração ao custo amortizado para a 
maioria dos passivos. 
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