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Companhia Capital de Seguros
CNPJ: 21.489.111/0001-83 - NIRE: 3530047333-7 de 28/11/2014

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
Em atenção as disposições legais e estatutárias, submetemos a 
apreciação de V.Sas. o relatório da Administração e as Demonstrações 
Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, da 
Companhia Capital de Seguros, acompanhados do parecer da auditoria 
independente e parecer da auditoria atuarial.
A Companhia Capital de Seguros, constituída em 27/07/2014 conforme 
Ata de Constituição. Foi autorizada a operar pela Portaria da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP nº 6.047 publicada no 
DOU em 08 de outubro de 2014 na modalidade de microsseguros nos 
ramos de pessoas e de danos em todo território nacional.
A nossa plataforma de negócios visa atender as demandas, segundo 

políticas bem definidas de precificação, aceitação, gerenciamento 
de sinistros, condições especiais de acordo com a Circular SUSEP 
nº 439/2012 aplicável às microsseguradoras.
Devido a sua fase pré-operacional, a empresa não apresenta estrutura 
funcional completa. O quadro de pessoal próprio está em fase de 
contratação iniciada no exercício; estando os custos de pessoal próprio 
limitados a 1 (um) funcionário e, ainda, não apresenta despesas 
operacionais da atividade operacional. As expectativas são de que a 
Empresa inicie as suas atividades operacionais no primeiro semestre do 
próximo exercício, quando deverá estar instalada a sua estrutura funcional.
O seu capital encontra-se distribuído em Aplicações Financeira de Renda 
Fixa classificadas em disponíveis para venda e mantidos até o  vencimento, 

que contribuem para o resultado financeiro apurado em 31 de dezembro 
de 2015.
Em atendimento à Circular SUSEP Circular 517/2015, declaramos possuir 
capacidade financeira para manter, até o vencimento, os títulos e valores 
mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento.
Aos nossos colaboradores e especial à SUSEP manifestamos o nosso 
reconhecimento pela confiança, esforços e dedicação prestados para 
levar a bom termo o projeto da Companhia Capital de Seguros, que sem 
dúvida contribuirá para o desenvolvimento da área de microsseguros.

Campinas, SP, 22 de fevereiro de 2016
A Administração

 BALANÇO PATRIMONIAL Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em R$)

Ativo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 5.577.745,12 6.000.000,00
 Disponível – 6.000.000,00
  Caixa e Bancos (Nota 3) – 6.000.000,00
 Aplicações (Nota 4) 5.482.396,21 –
 Títulos e Créditos a Receber (Nota 5) 74.348,91 –
  Outros Créditos 74.348,91 –
 Empréstimos e Depósitos Compulsórios 21.000,00 –
Ativo Não Circulante 1.457.356,04 –
Realizável a Longo Prazo 1.325.423,36 –
 Aplicações (Nota 4) 1.325.423,36 –
Imobilizado (Nota 2.6) 131.932,68 –
  Bens Móveis 131.932,68 –
Total do Ativo 7.035.101,16 6.000.000,00

Passivo 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 1.672.144,61 –
 Contas a Pagar 177.144,61 –
  Obrigações a Pagar 167.284,75 –

  Impostos e Encargos Sociais a Recolher 6.053,07 –

  Impostos e Contribuições 3.806,79 –

 Depósitos de Terceiros (Nota 6) 1.495.000,00 –
Patrimônio Líquido (Notas 7 e 8) 5.362.956,55 6.000.000,00
  Capital Social 6.000.000,00 6.000.000,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados (637.043,45) –

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 7.035.101,16 6.000.000,00
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

1 - CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS:
A Companhia Capital de Seguros, com sede à Avenida Júlio de Mesquita, 
1.031, no bairro Cambuí em Campinas - SP - CEP 13025-063, constituída 
conforme Ata Geral de Constituição de 27/07/2014, autorizada a operar 
com microsseguros de danos e pessoas em todo território nacional atra-
vés da Portaria nº 6.047 da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP, publicada no DOU em 08 de outubro de 2014, foi regularizada 
perante o registro de comércio e demais Órgãos fiscalizadores em 
28/11/2014. Nessa data obteve o NIRE nº 3530047333-7, da JUCESP e o 
CNPJ nº 21.489.111/0001-83 da Receita Federal do Brasil. O Capital 
Social inicial integralizado pelos senhores acionistas no valor de 
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) é superior ao mínimo de 
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) exigido para as microssegurado-
ras, conforme dispõe a Resolução do CNSP nº 321 de 2015, o que de-
monstra suficiência de capital, estando o mesmo adequado. E, uma vez 
que a Companhia não assumiu riscos operacionais de qualquer tipo ou 
espécie, a sua Demonstração de Adequação do Capital está deduzida dos 
custos pré-operacionais apropriados no exercício. Em virtude de os atos 
societários terem sido registrados na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo-JUCESP em 28/11/2014, a empresa, obrigada pela lei das Socieda-
des por Ações nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e alterações posterio-
res, apresenta as demonstrações contábeis abrangendo o exercício de 
01/01/2015 a 31/12/2015, comparada com o exercício anterior, que não 
apresentou custos operacionais. Como a Companhia Capital de Seguros 
não iniciou as suas atividades operacionais, o seu capital social e depósi-
tos efetuados pelos acionistas no exercício, encontram-se distribuídos en-
tre aplicações em títulos mantidos até o vencimento, em LFT, e aplicações 
disponíveis para venda, em renda fixa pública de curto prazo, no Banco do 
Brasil e aplicações financeiras no Fundo Sul América Excellence Fundo 
de Investimento Renda Fixa Crédito Privado. A variação patrimonial e re-
sultados abrangentes do exercício estão refletidos em contas próprias nas 
demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2015.
2 - POLÍTICA CONTÁBIL:
As principais políticas adotadas pela Microsseguradora, para o registro 
das suas transações, estão descritas abaixo. Estas políticas são aplicadas 
de forma consistente para todos os períodos apresentados, salvo disposi-
ção em contrário. 2.1- Apresentação das Demonstrações Contábeis: 
As demonstrações contábeis foram preparadas segundo a premissa da 
continuidade operacional e atendem ao disposto na Lei das Sociedades 
por ações 6.404/76 alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, observan-
do as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - 
CNSP, e com obediência ao modelo determinado pela Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP, conforme circular nº 517/2015, conjugadas 
com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC, na parte aplicável às circunstâncias. A Demonstração do Fluxo de 
Caixa está demonstrada pelo método indireto. 2.2- Moeda funcional: A 
moeda funcional utilizada nas suas transações correntes é a moeda vigen-
te em circulação “Real”. 2.3 - Reconhecimento das receitas e despesas: 
As Receitas e Despesas são reconhecidas pelo regime contábil de com-
petência do exercício. 2.4 - Ativos Financeiros: A classificação depende 
da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A adminis-
tração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconheci-
mento inicial, nas seguintes categorias. Títulos disponíveis para Venda: 
Os títulos e valores mobiliários disponíveis para venda são aqueles que 
não se enquadram nas categorias “Mensurados ao valor justo por meio do 
resultado” ou “Mantidos até o vencimento”. São contabilizados pelo valor 
de custo, acrescido dos rendimentos auferidos no período, que são reco-
nhecidos no resultado e ajustados aos correspondentes valores justos. O 
ajuste ao valor justo não realizado financeiramente é reconhecido em con-
ta específica no patrimônio líquido, líquido dos seus efeitos tributários, e 
quando realizado é apropriado ao resultado. Títulos “mantidos até o ven-
cimento”: São títulos e valores mobiliários para os quais a microssegura-
dora possui a intenção e capacidade financeira para sua manutenção em 
carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acresci-
dos pelos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2015. 2.5 Redu-
ção ao valor recuperável de ativos (impairment): Ativos financeiros e 
não financeiros - A Companhia avalia ao final de cada período se há 
evidência objetiva de que um ativo está deteriorado. Em 31 de Dezembro 
de 2015 a Companhia não apresenta ativos sujeitos a provisões ao valor 
recuperável de ativos. 2.6 Ativo imobilizado de uso próprio: O imobiliza-
do está demonstrado pelo custo de aquisição ou construção menos a de-
preciação acumulada até 31 de dezembro de 2015. A depreciação é cal-
culada pelo método linear, com base em taxas fiscais anuais determinadas 
pela SRF - Secretaria da Receita Federal, em função dos prazos de vida 
útil estimados dos bens, sendo: 4% para Imóveis; 10% para Móveis e 
Utensílios; e 20% para Veículos e Equipamentos de Informática.

2015
Equipamentos de Informática (custo): 94.523,00
(menos) Depreciação Acumulada: (1.872,56)

92.650,44
Móveis, Máquinas e Utensílios (custo): 40.000,00
(menos) Depreciação Acumulada: (717,76)

39.282,24
Total 131.932,68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
 Dos Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em R$)

31/12/2015 31/12/2014
(–) Despesas Administrativas (Nota 10) (1.135.203,70) –
(–) Despesas com Tributos (Nota 11) (225.366,22) –
(+) Resultado Financeiro (Nota 12) 723.526,47 –
(=) Resultado Operacional (637.043,45) –
(=) Resultado antes dos Impostos 
 e Participações (637.043,45) –
(=) Prejuízo (Notas 13) (637.043,45) –
(/) Quantidade de Ações 6.000.000 6.000.000

(=) Prejuízo por Ação (0,11) –
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE 
 Dos Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em R$)

31/12/2015 31/12/2014
Resultado Líquido do Período (637.043,45) –
Resultado Abrangente Total (637.043,45) –
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014  (Em R$)

Discriminação
Capital 
Social

Aumento/Redução 
do Capital Social

 em Aprovação
Reservas de 
Reavaliação

Ajuste 
Tvm

Lucros/
Prejuízos 

Acumulados Total
Saldos em 31/12/2013 – – – – – –
Aumento de Capital
Por Subscrição Realizada em 27/07/2014 – 6.000.000,00 – – – 6.000.000,00
Aprovação, Portaria SUSEP nº 6.047/2014 6.000.000,00 (6.000.000,00) – – – –
Saldos em 31/12/2014 6.000.000,00 – – – – 6.000.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado Líquido do Período – – – – (637.043,45) (637.043,45)
Saldos em 31/12/2015 6.000.000,00 – – – (637.043,45) 5.362.956,55

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 
Dos Períodos Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em R$) - 

Método Indireto

31/12/2015 31/12/2014
Atividades Operacionais
Prejuízo Líquido do Período (637.043,45) –
Ajustes para:
  Depreciações e Amortizações 2.590,32 –
Variação nas Contas Patrimoniais:
Ativos Financeiros (6.807.819,57) –
Outros Ativos (74.348,91) –
Depósitos Judiciais e Fiscais (21.000,00) –
Fornecedores e Outras Contas a Pagar 167.284,75 –
Impostos e Contribuições 9.859,86 –
Depósitos de Terceiros 1.495.000,00 –
Caixa Gerado/(Consumido) pelas 
 Operações (5.865.477,00) –
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) 
 nas Atividades Operacionais (5.865.477,00) –
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (134.523,00) –
Aquisição de Intangível – –
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) 
 nas Atividades de Investimento (134.523,00) –
Atividade de Financiamento
Integralização do Capital Social – 6.000.000,00
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) 
 nas Atividades de Financiamento – 6.000.000,00
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa (6.000.000,00) 6.000.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Início do Exercício 6.000.000,00 –
Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Final do Exercício – 6.000.000,00
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:
O caixa e equivalentes de caixa, referem-se a valores financeiros 
disponíveis provenientes da integralização do Capital Social, em 
27/07/2014, adicionados de depósitos bancários no Banco do Brasil, em 
montante de R$ 1.495.000,00 feitos no exercício pelos acionistas, para 
futuro aumento de capital, acrescidos dos rendimentos financeiros até a 
data do balanço e deduzidos dos custos pré-operacionais.

Conciliações das Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em R$)

Caixas e Equivalentes de Caixa
Fim do 

Período
Início do 
Período Variação

Bancos Contas Depósitos - País – 6.000.000,00 (6.000.000,00)
Caixas e Equivalentes 
 de Caixa Ajustado – 6.000.000,00 (6.000.000,00)
4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS:
a. Resumo da classificação das aplicações financeiras por categoria

31/12/2015 %
Títulos Disponíveis para Venda - 
 não Vinculados a Reservas Técnicas
Fundo SulAmérica - Excellence FI RF 
 Crédito Privado 5.371.985,65 79%
Fundo Banco Itau (saldo em tesouraria) 5.420,07 –
Banco do Brasil - Fundo Renda Fixa LP 100 99.209,83 2%
Banco Bradesco - Fundo Fácil - VATZ 5.780,66 –
Total 5.482.396,21 81%
Mantidos até o Vencimento - 
 Vinculados a Reservas Técnicas
 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 1.325.423,36 19%
Total 1.325.423,36 19%
Total de Aplicações Financeiras 6.807.819,57 100%
Circulante 5.482.396,21
Não Circulante 1.325.423,36

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS de 31 de Dezembro de 2015 

b. Composição das aplicações financeiras por prazo e por título
1 a 31 dias ou 

sem vencimento
Acima de 
360 dias

Valor custo 
atualizado

Valor de 
mercado

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Títulos Disponíveis para Venda
Quotas de Fundos de Investimentos 5.482.396,21 – 5.482.396,21 5.482.396,21 –
Mantidos até o Vencimento
Letras Financeiras do Tesouro - LFT – 1.325.423,36 1.325.423,36 1.325.423,36 –
Saldo em 31/12/2015 5.482.396,21 1.325.423,36 6.807.819,57 6.807.819,57 –
Os títulos classificados na categoria “Disponível para Venda” não apresentaram variação em relação ao valor de mercado.

5 - TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER:
Outros adiantamentos: Referem-se a adiantamentos a parte relacionada 
no exercício de 2015, sem cláusula de atualização monetária e juros, no 
valor de R$ 74.348,91.

6 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS:
No exercício de 2015, os acionistas, visando preservar o Capital Social 
inicialmente integralizado, optaram por fazer aportes extraordinários para 
futuro aumento de capital, a fim de suportarem os custos pré-operacionais 
necessários para dotar a Companhia da estrutura necessária para o início 
das suas operações. Tais aportes atingiram o montante de R$ 1.495.000,00, 
sem incidência de juros.

7 - CAPITAL SOCIAL
O Capital Social está composto por 6.000.000 de ações ordinárias nomi-
nativas, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente 
integralizado no montante de R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais).

8 - DEMONSTRAÇÕES DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
AJUSTADO (PLA) E CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO (EM R$):
Demonstrativo do Cálculo do 
Patrimônio Líquido Ajustado 
 e Capital Mínimo Requerido 31/12/2015 31/12/2014
Patrimônio Líquido Contábil 5.362.956,55 6.000.000,00
Participações Societárias – –
Despesas Antecipadas – –
Intangível – –
Patrimônio Líquido Ajustado (A) 5.362.956,55 6.000.000,00
Capital Mínimo Requerido (B) 3.000.000,00 3.000.000,00
1) Capital-Base 3.000.000,00 3.000.000,00
2) Capital de Risco – –
 Risco Operacional – –
 Risco de Crédito – –
 Risco de Subscrição – –
 Deflator em Função da Correlação entre 
  os Riscos – –
3) Margem de Solvência – –
Suficiência (A) - (B) 2.362.956,55 3.000.000,00

9 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS:
São relacionadas às contingências cíveis e fiscais, que foram 
avaliadas  pelos nossos assessores jurídicos e classificadas com 

probabilidade de perda possível, as quais não devem ser reconhecidas 
contabilmente, conforme identificamos a seguir: Processo 
SUSEP  15414.004788/2015-23, que se encontra em fase de contestação, 
conforme expediente 10.011370/2015, de 24 de novembro de 2015.

10 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (EM R$):
31/12/2015 31/12/2014

Despesas com Pessoal Próprio 13.363,99 –
Despesas com Serviços de Terceiros 511.888,93 –
Despesas de Localização e Funcionamento 534.913,18 –
Despesas com Publicações 75.037,60 –
Total 1.135.203,70 –

11 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (EM R$):
31/12/2015 31/12/2014

Impostos Federais 833,47 –
Impostos Municipais 9.724,07 –
Contribuições Operações de Seguros 21.359,37 –
Contribuição Sindical 9.750,12 –
Taxa de Fiscalização da SUSEP 182.358,02 –
Outros Tributos e Taxas 1.341,17 –

225.366,22 –
12 - DETALHAMENTO DO RESULTADO FINANCEIRO (EM R$):
Receitas com Fundos de Investimentos e LFT: 723.526,47
13 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO E DO 
RESULTADO ABRANGENTE:
Nas demonstrações contábeis, a Microsseguradora apresenta a 
Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração do Resultado 
Abrangente, informando que as demonstrações contábeis estão limitadas 
aos custos fixos da atividade, que não contemplam receitas da atividade, 
por estar em fase pré-operacional e não tendo iniciado as suas atividades 
no exercício sob exame. O resultado negativo de R$ 637.043,45 
apresentado em 31 de dezembro de 2015, está influenciado por receitas 
de aplicações financeiras dos recursos do capital social. Não tendo 
assumido nenhum risco vigente ou não vigente, não apresenta qualquer 
movimentação de reservas técnicas e consequentemente coberturas.
14 - EVENTOS SUBSEQUENTES: 
A Companhia Capital de Seguros avaliou os eventos subsequentes até 
22 de fevereiro de 2016, que é a data da aprovação das demonstrações 
contábeis pela Administração.
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PARECER ATUARIAL

Aos Diretores e Acionistas da
Companhia Capital de Seguros
Em conformidade com o disposto nas normas vigentes, emitimos este 
Parecer Atuarial, relativo as operações da Companhia Capital de Seguros, 
constituída em 27/07/2014 conforme Ata de Constituição, autorizada a 
operar pela Portaria da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP  
n° 6.047, publicada no DOU em 08 de outubro de 2014 na modalidade  
de microsseguros nos ramos de pessoas e de danos em todo território 
nacional.
Entretanto, durante o ano de 2015 a Companhia empreendeu esforços 

para desenvolvimento de estrutura e aprovação de produto junto à  
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, não realizando emissões 
de prêmios e, consequentemente, não houve constituição de Provisões 
Técnicas, em 31/12/2015. Da mesma forma, não há o que se apurar no 
Teste de Apuração de Passivo (TAP) uma vez que não há constituição de 
Provisões Técnicas na data-base analisada, bem como não foi detectada 
nenhuma situação relevante que comprometa a solvência atuarial da 
Microsseguradora.
O Capital Mínimo Requerido foi calculado com base nas normas vigentes, 
apurado no valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), estando a 

Microsseguradora, portanto, com suficiência de Capital em R$2.362.956,55 
(doiz milhões, trezentos e sessenta e dois mil. novecentos e cinqüenta e 
seis reais e cinqüenta e cinco centavos), para suportar o início das 
operações que deverão ser em 2016.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2016.
Exacttus Consultoria Atuarial Ltda. Companhia Capital de Seguros
CNPJ nº 08.401.127/0001-03 
CIBA nº 111
Wilma Gomes Torres Paulo Jorge Pereira Thomaz
Atuaria MIBA nº 539 Diretor Técnico

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Ilmos. Srs.
Administradores e Acionistas
Companhia Capital de Seguros
São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Companhia 
Capital de Seguros, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, da 
mutação do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 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 Companhia Capital de Seguros 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 evidências a respeito dos valores, e das 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 
Companhia Capital de Seguros 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 
Companhia Capital de Seguros. 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.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando 
lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, 
apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Companhia Capital de Seguros em 31 de 
dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 

pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Parágrafos de ênfases
Conforme descrito na nota explicativa nº 1, a Companhia Capital de 
Seguros não iniciou as suas atividades operacionais, o seu capital social 
e depósitos efetuados pelos acionistas no exercício, encontram-se 
distribuídos entre aplicações em títulos mantidos até o vencimento, em 
LFT, e aplicações disponíveis para venda, em renda fixa pública de curto 
prazo. Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.
Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.5 a Companhia não 
apresenta ativos sujeitos a provisões ao valor recuperável de ativos. Nossa 
opinião não contém modificação em função deste assunto.
De acordo com o descrito na nota explicativa nº 6, no exercício de 2015, 
os acionistas, visando preservar o Capital Social inicialmente integralizado, 
optaram por fazer aportes extraordinários para futuro aumento de capital, 
a fim de suportarem os custos pré-operacionais necessários para dotar a 
Companhia da estrutura necessária para o início das suas operações. Tais 
aportes atingiram o montante de R$ 1.495.000,00, sem incidência de 
juros. Nossa opinião não contém modificação em função deste assunto.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2016.

 Heraldo S. S. de Barcellos
 Contador - CRC 1 RS 11609 S SP
UHY Moreira - Auditores CNAI Nº 43
CRC 2 RS 3717 S SP Responsável Técnico

PARECER DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE

Aos Diretores e Acionistas da
Companhia Capital de Seguros
Examinamos as demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, da Companhia Capital de Seguros em 31 de dezembro de 2015, 
elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração em conformidade 
com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - 
IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Responsabilidade da Administração
A Administração da Companhia Capital de Seguros é responsável pelas 
provisões técnicas, registrados nas demonstrações financeiras e pelos 
demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos limites de retenção 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou 
serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade da Auditoria Atuarial independente
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões 
técnicas registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos 
do capital mínimo, da solvência e dos limites de retenção com base em 

nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais 
emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. Estes princípios atuariais 
requerem que a auditoria atuarial seja planejada e executada com o 
objetivo de obter segurança razoável de que as provisões técnicas 
registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, da solvência e dos limites de retenção estão livres de distorção 
relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores das provisões técnicas 
e dos ativos de resseguro e retrocessão registrados nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos 
limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante independentemente se causada por fraude ou erro. Nessas 
avaliações de risco, o atuário considera os controles internos relevantes 
para o cálculo e elaboração das provisões técnicas nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, da solvência e dos 
limites de retenção da Companhia Capital de Seguros para planejar 
procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, 
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade desses 

controles internos da Companhia Capital de Seguros.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial.
Opinião
Em nossa opinião, a Companhia não possui emissão de prêmios e, 
consequentemente não foram constituídas provisões técnicas a ser 
registrados nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital 
mínimo, da Companhia Capital de Seguros em 31 de dezembro de 2015 
foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as 
normas e orientações emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto 
Brasileiro de Atuária - IBA.
Parágrafo de ênfase
A Companhia não iniciou suas atividades operacionais. As expectativas 
são de que inicie suas atividades operacionais no primeiro semestre de 
2016. Nossa Opinião não contém modificação em função deste assunto.

Cachoeirinha, 22 de fevereiro de 2016
Sebastião David Cafruni
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