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APLICAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 13.122.801/0001-71 - NIRE: 43 3 0005270 2

Demonstrações Contábeis Referentes ao Exercício de 2016
ATIVO 31/12/2016 31/12/2015
CIRCULANTE ......................................... 4.736.151,73, 3.408.386,71,
Disponívelp ..............................................    423.857,82,    185.330,11,
   Caixa e Bancos .................................... 423.857,82 185.330,11
Aplicaçõesp ç  (Nota 4)................................ 4.221.743,54, 3.112.749,36,
   Título de Renda Fixa - Privados ........... 256.246,58 1.366.367,44
   Quotas de Fundos de Investimentos.... 3.965.496,96 1.746.381,92
Créditos das Operaçõesp ç .......................                     -      84.509,6, 2
  Créditos c/ Operações de Capitalização - 84.509,62
Títulos e Créditos a Receber ................      90.273,09,      18.471,43,
   Créditos Tributários e Previdenciários . 60.307,38 18.471,43
   Adiantamento a Funcionários............... 2.286,82 -
   Depósitos Judiciais e Fiscais................ 27.678,89 -
Despesas Antecipadasp p .........................           277,28,        7.326,19,
ATIVO NÃO CIRCULANTE

p pp p
.................... 9.086.663,10, 5.951.042,42,

REALIZÁVEL A LONGO PRAZOÁ ........... 9.055.991,26 5.832.160,65
Aplicaçõesp ç (Nota 4)................................ 9.055.991,26 5.832.160,65
   Título de Renda Fixa - Privados ........... 1.318.317,08 219.293,02
   Título de Renda Fixa - Públicos ........... 7.737.674,18 5.612.867,63
Imobilizado (Nota 5)...............................      28.729,31,    116.537,84,
   Bens Móveis ......................................... 28.729,31 116.537,84
Intangívelg ................................................        1.942,53,        2.343,93,
   Outros Intangíveis ................................ 1.942,53 2.343,93
TOTAL DO ATIVO ................................... 13.822.814,83, 9.359.429,13,

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015
CIRCULANTE ......................................... 2.622.893,69, 3.278.214,89,
Contas a Pagarg (Nota 6) ........................    199.023,50,   306.706,96,
   Obrigações a Pagar (Nota 6.1)............. 29.337,60 148.392,69
   Impostos e Encargos Sociais a 
    Recolher (Nota 6.2) ............................. 110.806,02 70.582,18
   Encargos Trabalhistas (Nota 6.3) ......... 49.353,04 27.266,85
   Impostos e Contribuições (Nota 6.4) .... 9.526,84 60.465,24
Débitos de Operações c/ Capitalizaçãop ç p ç                     -      15.000,00,
Outros Débitos Operacionais .................. - 15.000,00
Depósitos de Terceiros .........................             42,52,                     -
Prov. Técnicas - Capitalização (Nota 7) 2.384.485,16, 2.930.992,97,
   Provisões Matemática p/ Capitalização 1.957.977,28 2.331.876,81
   Provisões para Sorteio ......................... 238.413,73 578.087,12
   Provisões p/ Despesas Administrativas 42.515,65 21.029,04
   Provisão p/ Complem. de Sorteios....... 145.578,50 -
Outros Débitos.......................................       39.342,51,      25.514,96,
   Provisões Cíveis (Nota 8)..................... 25.200,00 2.000,00
   Débitos Diversos .................................. 14.142,51 23.514,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDOQ  (Nota 10) .......... 11.199.921,14, 6.081.214,24,
   Capital Social........................................ 6.400.000,00 6.400.000,00
   Aumento de Capital (em aprovação).... 5.000.000,00 -
   Prejuízos Acumulados.......................... (200.078,86) (318.785,76)
TOTAL DO PASSIVO.............................. 13.822.814,83, 9.359.429,13,

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2016 a 2015 (Em reais)
31/12/2016 31/12/2015

Rec. Líq. c/ Titulos de Capitalização   9.254.076,61,  13.814.337,94,
   Arrecad. c/ Títulos de Capitalização . 13.552.198,46 17.269.430,26
   (-) Variação da Provisão p/ Resgate. (4.298.121,85) (3.455.092,32)
Variação das Provisões Técnicas .... (5.351.435,70) (5.545.544,44)
   Var. de Prov. p/ Desp. Administrativas (21.486,61) (346,02)
   Variação de Provisão para 
    Complementação de Sorteio........... (5.329.949,09) (5.545.198,42)
Resultado com Sorteio .....................    (879.595,82( , ) (1.928.151,78( , )
Custo de Aquisição ........................... (2.248.094,31( , ) (5.269.179,33( , )
Outras Rec. e Desp. Operacionais...     101.411,54,      (17.140,15( , )
   Outras Receitas Operacionais.......... 101.418,07 64.282,87
   Outras Despesas Operacionais........ (6,53) (81.423,02)
Desp. Administrativas (Nota 12.1).... (1.364.988,16( , ) (1.128.807,00( , )
   Pessoal Próprio ................................ (419.196,55) (279.069,11)
   Serviços de Terceiros ....................... (601.119,14) (576.287,82)
   Localização e Funcionamento.......... (198.906,56) (179.556,36)
   Publicidade e Propaganda ............... (58.038,00) (50.064,00)
   Publicações ...................................... (25.264,91) (18.972,20)
   Donativos e Contribuições................ (26.000,00) (24.000,00)
   Despesas Administrativas Diversas . (36.463,00) (857,51)
Despesas com Tributos (Nota 12.2) .    (277.688,10( , )    (400.064,7( , 7)
Resultado Financeiro (Nota 12.3) .....     952.425,21,     876.305,99,
    Receitas Financeiras....................... 1.001.095,25 920.563,65
    Despesas Financeiras..................... (48.670,04) (44.257,66)
Resultado Operacional .....................     186.111,27,     401.756,46,
Ganhos ou Perdas com Ativos não
 Correntes...........................................        (1.440,86( , )                2,44,
Result. Antes do Imp. e Particip.......     184.670,41,     401.758,90,
Imposto de Renda (Nota 13.1) .......... (19.787,74) (46.208,07)
Contribuição Social (Nota 13.1)........ (27.482,96) (56.451,59)
Participações s/ o Lucro (Nota 13.2) (18.692,81) (8.075,44)
Lucro Líquido.....................................     118.706,90,     291.023,80,
Quantidade de Ações ..........................       7.055.958       7.055.958
Lucro Líquido por Ação ....................                0,02,                0,04,

As notas explicativas anexas são parte
integrante destas demonstrações contábeis

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto
(Em reais)

ATIVIDADES OPERACIONAIS  31/12/2016 31/12/2015
Recebimentos Operacionais ............... 13.723.737,76 20.961.439,35
Pagamento de Desp. e Obrigações .... (15.153.263,65) (18.493.626,47)
Recebimento de Juros e Dividendos...   1.000.477,11,       904.708,93,
Caixa Ger./(Consum.) p/ Operações (429.048,78) 3.372.521,81
ATIVIDADES OPERACIONAIS
  Aplicações....................................... (16.248.776,67) (21.971.416,34)
  Vendas e resgates ........................... 11.915.951,88 18.784.730,17
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
 nas Atividades Operacionais ..........   (4.761.873,57)( , )       185.835,64,
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamento pela compra:
  Imobilizado ....................................... (1.345,71) (6.831,43)
Recebimento pela venda:
   Imobilizado ....................................... 1.746,99 765,38
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
 nas Atividades de Investimento ......              401,28,          (6.066,05( , )
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO..
  Aumento de Capital (em aprovação) 5.000.000,00                        -
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)
 nas Atividades de Financiamento... 5.000.000,00                        -
Aumento/(Redução) Líquida de
 Caixa e Equivalente Caixa ...............       238.527,71,       179.769,59,
Caixa e Equivalente Caixa no
 Inicio do Período .............................. 185.330,11 5.560,52
Caixa e Equiv. Caixa no
 Final do Período ...............................       423.857,82,       185.330,11,
AUMENTO NAS APLICAÇÕES
 FINANC. - RECURSOS LIVRES .......       238.527,71,       179.769,59,

As notas explicativas anexas são parte
integrante destas demonstrações contábeis

(Em reais)
  Lucros e

Capital Aumento de Prejuízos
            Social             Capitalp  Acumulados               Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 ...............................................................   4.000.000,00,    2.400.000,00,   (609.809,56)( , )  5.790.190,44,
Aprovação p/ aumento de capital conf. Portaria Susep nº 177 de 26/05/2015.. 2.400.000,00 (2.400.000,00) -   
Resultado Líquido do Exercício.......................................................................... - - 291.023,80 291.023,80 
Saldos em 31 de dezembro de 2015 ...............................................................   6.400.000,00,                        -   (318.785,76)( , )  6.081.214,24,
Aumento/Redução de Capital (em aprovação) AGO/E de 09/12/2016 .............. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 
Resultado Líquido do Exercício.......................................................................... - - 118.706,90 118.706,90
Saldos em 31 de dezembro de 2016 ...............................................................   6.400.000,00,    5.000.000,00,   (200.078,86)( , ) 11.199.921,14 ,

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis
(Em reais)

1 - Contexto operacional:  Aplicap Capitalização S.A. é uma sociedade
anônima de capital fechado, com sede na Avenida Pedro Adams Filho
nº 3.700, Novo Hamburgo - RS, autorizada pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP, em 18 de janeiro de 2011, a atuar no seg-
mento de capitalização, tendo como acionistas Rafael da Silva Reis,
Luiz Alberto Jacobus e Therreno Participações Ltda, com participação
no capital social de 0,012%, 0,012% e 99,976% respectivamente. Atu-
almente a sociedade atua com títulos de capitalização de modalidade
incentivo em que os títulos estão vinculados a um evento promocional
e de caráter comercial instituído pelo subscritor, que neste caso, cede
total ou parcialmente o direito de sorteios a seus clientes, consumidores
do produto utilizado no evento promocional. Autorizada pela Superinten-
dência de Seguros Privados - SUSEP a atuar nas seguintes regiões: 1,
2, 3, 4, 5 e 8 do território nacional, conforme Portaria SUSEP nº 6.307
de 15 de julho de 2015.
2 - Principais práticas contábeis: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas con-

dezembro de 2016 em conformidade as normas do Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguro s Priva-
dos (SUSEP), e em conformidade com a Circular SUSEP nº 517/2015
e com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) aprovados pela SUSEP e CNSP. A Companhia não apresenta a
demonstração de resultado abrangente, em virtude de não haver mo-
vimentações para esta demonstração. 2.1. A moeda funcional utilizada
pela Empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação 
das demonstrações contábeis onde os valores são expressos em uni-
dades de real. 2.2. Os direitos e as obrigações realizáveis ou exigíveis

-
rior a este período, no Não Circulante. 2.3. As Despesas e as Receitas
foram escrituradas pelo regime de competência, exceto a Receita de
Operações de Capitalização, que foram reconhecidas integralmente no
mês da sua emissão. 2.4. As depreciações foram calculadas pelo mé-
todo linear, sendo utilizadas as taxas usuais permitidas, considerando o
prazo de vida útil dos bens. 2.5. As provisões técnicas foram calculadas 
de acordo com as notas técnicas atuariais aprovadas pela Susep e que
deram origem aos títulos de capitalização comercializados pela empre-
sa. As provisões técnicas de capitalização totalizam R$ 2.384.485,16 e
estão totalmente cobertas pelo ativo Títulos Públicos - Letras Financei-
ras do Tesouro, que encerra o exercício com saldo de R$ 7.737.674,18.

normas homologadas pela SUSEP, exige que a Administração registre 
determinados valores de ativos, passivos, receitas e despesas com
base em estimativas, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos
e premissas quanto a eventos futuros. As principais estimativas relacio-

avaliados ao valor justo, à probabilidade de êxito nas ações judiciais,
aos efeitos decorrentes da provisão para perdas sobre créditos, às pro-
visões técnicas e provisões judiciais. Os valores reais de liquidação das
operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetivida-
de inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas 
são revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas são
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas. 2.7. A 
Aplicap Capitalização S.A. avaliou os eventos subsequentes até 31 de
janeiro de 2017, que é a data da aprovação das demonstrações contá-
beis pela Diretoria da empresa. 
3 - Gerenciamento de risco: O gerenciamento de riscos é essencial em 
todas as atividades, utilizando-o com o objetivo de adicionar valor ao ne-
gócio à medida que proporciona suporte às áreas no planejamento das
atividades, maximizando a utilização de recursos próprios e de terceiros. 
As atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos são aprimoradas 
continuamente, buscando as melhores práticas devidamente adaptadas 
à realidade do mercado brasileiro. No sentido amplo, o conjunto de prá-

-
tas, investidores, clientes, empregados, fornecedores, etc., bem como
facilitar os níveis de capital requerido, agregar valor e contribuir para
sua sustentabilidade, envolvendo, principalmente, aspectos voltados à
transparência, equidade de tratamento dos acionistas e prestação de 
contas. O processo de gerenciamento de riscos encontra-se alinhado 
com diversas áreas da estrutura coorporativa que estabelecem diretri-
zes e normas, provendo recursos humanos e tecnológicos, voltados a 
estas atividades. O gerenciamento de todos os riscos inerentes às ativi-
dades de modo integrado é abordado, dentro de um processo, apoia¬do 
em estrutura independente que proporciona o aprimoramento contínuo
dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que 

-
das pelos respectivos custos de aquisição, acrescidas dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do Balanço. Os recursos aplicados
em Letras Financeiras do Tesouro estão vinculados, em sua totalidade, 
à cobertura de reservas. 

Resolução 283/2013 e a partir de 31/12/2016, entrou em vigor 50% do 
Risco de Mercado constante na Resolução 343/2016, e observando o
modelo de requerimento de capital mínimo regulatório para o segmento,
a Sociedade divulga o seu parâmetro de CMR calculado para a data-ba-
se 31/12/2016, bem como seus indicadores de solvência. O respectivo
CMR para funcionamento das sociedades capitalização, segundo a Re-
solução CNSP nº 321/2015, refere-se ao capital total que a sociedade
deverá manter, a qualquer tempo, para operar, sendo equivalente ao

regiões de atuação) e o capital de risco (montante variável de capital
para garantia dos riscos inerentes à operação). No caso da Aplicap Ca-
pitalização S.A., o maior valor refere-se ao capital base. A Sociedade 

PA, AC, RR, AP, RO), 2 (PI, MA, CE), 3 (PE, RN, PB, AL), 4 (SE, BA) 
e 5 (GO, DF, TO, MT, MS), e através da Assembleia Geral Extraordiná-
ria realizada em dezembro/2016, foi solicitado o aumento de capital da
companhia em R$ 5.000.000,00, o processo encontra-se em aprovação
A seguir são demonstrados os valores do Patrimônio Líquido Ajustado 
e Capital Mínimo Requerido, conforme determinações do órgão regu-
lador, cujos indicadores de solvência, nesta respectiva data base de 
31/12/2016, demonstraram que a sociedade manteve seus níveis de
capital e demais parâmetros acima dos requerimentos mínimos regu-
latórios.
11.1. Patrimônio Líquido Ajustado
1. Ajustes contábeis ........................................................ Valor
1.1 Patrimônio Líquido (+/-)................................................ 1.199.921,14
1.3 Despesas antecipadas (-)............................................. (277,28)
1.7 Ativos intangíveis (-) ..................................................... (1.942,53)
1.17 Patrimônio líquido ajustado - subtotal ........................ 1.197.701,33
2. Ajustes associados à va. dos valores econômicos . Valor
2.1. Dif. entre o valor de mercado e o valor contábil 

.... -
2.2: Redução realizada no TAP referente à diferença
 de marcação dos ativos vinculados (-) ......................... -

............................. -
2.4: Superávit entre as provisões exatas constituídas

.................................... -

.................................... -
2.5.1 Valor da PDA constituída (+) .................................... 42.515,65
2.5.2 Carregamentos futuros líq. das parcelas relativas às
  cotas de bônus e dos custos assoc. à comercialização (+) 319.678,86
2.5.3 Despesas administrativas futuras (+) ........................ 34.295,41
2.5.4 Parcela 1 = diferença, se positiva, entre 
 (2.5.1 + 2.5.2) e (2.5.3) (+) ................................................ 327.899,10
2.5.5 Valor presente esperado das cotas de capitalização
 futuras não registradas + Valor presente esperado das
  parcelas dos carreg. futuros relat. às cotas de bônus (+) 365.549,61
2.5.6 Valor presente esperado a pagar de resgates 
 relacionados às cotas de capitalização futuras não 
  registradas + Valor presente esperado a pagar de
   resgates relacionados às cotas de bônus futuras (+)...... 365.549,61
2.5.7 Parc. 2 = dif., se positiva, entre (2.5.5) e (2.5.6) (+).. -
2.5.8 Parcela 3 = Parcela 1 + Parcela 2 (+) ....................... 327.899,10
2.5.9 Capital de Risco de Mercado sem considerar as

.............. 11.149,34
4.500.000,00

2.5.11 Capital Mínimo Requerido (CMR) (+) ...................... 4.500.000,00
2.5.13 Valo do ajuste = menor (55% do item 2.5.8, limite
 def. item 2.5.12) (+) ........................................................... -
2.6: Superávit entre as provisões exatas constituídas e

2.6.1 Valor da PMC constituída (+) .................................... 1.957.977,28
2.6.3 Valor presente esperado a pagar de resgates
 relacionados às cotas já abrangidas pela PMC e PDB
  (ainda não transferidas para a PR) + Valor presente
   esperado a pagar de resgates relacionados às
    cotas de bônus já abrangidas pela PDB (ainda não
     transferidas para a PR) (+)............................................ 1.928.777,71
2.6.4 Parcela 1 = diferença, se positiva, entre
 (2.6.1 + 2.6.2) e (2.6.3) (+) ............................................... 29.199,57
2.6.8 Valor da PSR constituída (+) .................................... 25.088,17
2.6.9 Valor da PCS constituída (+) .................................... 145.578,50
2.6.10 Valor da PSP constituída (+) .................................. 213.325,56
2.6.11 Cotas futuras de sorteios não registradas (+).......... 337.875,42
2.6.12 Valor presente esperado dos sorteios a pagar
 (realizados ou não) (+) ...................................................... 337.875,42
2.6.13 Parcela 3 = diferença, se positiva, entre
 (2.6.8 + 2.6.9 + 2.6.10 + 2.6.11) e (2.6.12) (+) .................. 383.992,23
2.6.14 Parcela 4 = Parcela 1 + Parcela 2 + Parcela 3 (+) .. 413.191,80
2.6.15 CMR desconsiderando o valor do Risco de

...................................................... 4.500.000,00
2.6.18 Valor do ajuste = menor (55% do item 2.6.14,
 limite def. item 2.6.17) (+).................................................. -
2.7. Patrimônio líquido ajustado (total) = Patrimônio

  variação dos valores econômicos ............................... 11.197.701,33
*Nota: o PLA informado está em fase de aprovação na SUSEP, confor-
me explicitado na nota 10.
11.2. Capital Mínimo Requerido  31/12/2016 31/12/2015
Capital base............................................... 4.500.000,00 4.500.000,00
Parcela baseada no Risco de Subscrição. 368.613,83 425.738,73 
Parcela baseada no Risco de Crédito....... 549.303,33 261.809,96 
Parcela baseada no Risco Operacional .... 90.799,73 125.312,56 
Parcela baseada no Risco de Mercado..... 11.084,42  - 

.......................   (125.695,12( , )    (86.499,14( , )
Capital de Risco Total................................    894.106,19,    726.362,11,
Capital Mínimo Requerido ...................... 4.500.000,00, 4.500.000,00,

............. 6.697.701,33 1.571.544,12
... 148,84% 34,92%

Neces. de cobertura de provisões técnicas 2.384.485,16 2.930.992,97
Ativos Garantidores Aceitos ...................... 7.737.674,18 5.612.867,63
Ativos Líquidos ......................................... 5.353.189,02 2.681.874,66
20% do Capital de Risco - CR................... 178.821,24 145.272,42
% de Liquidez em relação ao CR.............. 598,72% 369,22%
12 - Demonstrações de Resultados

RAFAEL DA SILVA REIS LUIZ ALBERTO JACOBUS
Diretor Diretor

CPF 224.179.070-20 CPF 236.473.610-20
KÁTIA CRISTINA REICHERT DE ANDRADE

Contadora CRC/RS 085035 - CPF 970.351.730-72
LUIZ ERNESTO BOTH

Atuário MIBA 0425 - CPF 254.387.940-49

Aos Acionistas e Administradores da APLICAP Capitalização S.A.
Escopo da Auditoria

-
nanceiras e os demonstrativos do capital mínimo e da solvência da
APLICAP Capitalização S.A. (a seguir denominada “Sociedade”), em 31 
de dezembro de 2016, elaborados sob a responsabilidade de sua Admi-
nistração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP. Responsabilidade da Administração: A 
Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas re-

mínimo e da solvência elaborados de acordo com os princípios atuariais
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas da 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e pelos controles inter-
nos que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração
livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Responsabilidade do Atuário Independente: Nossa responsabili-
dade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados, integrantes

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 os respectivos itens auditados estão livres de
distorção relevante. Uma auditoria atuarial envolve a execução de proce-
dimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores

demonstrativos do capital mínimo e da solvência. Os procedimentos sele-
cionados 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 que os controles
internos da Sociedade são relevantes para planejar os procedimentos de

de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos. 

para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa
-

ras e os demonstrativos do capital mínimo e da solvência da APLICAP
Capitalização S.A. em 31 de dezembro de 2016 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. Outros assuntos: No contexto de nossas responsabilidades acima
descritas, considerando a avaliação de riscos de distorção relevante nos 

-
camos selecionados procedimentos de auditoria sobre as bases de dados 
fornecidas pela Sociedade e utilizadas em nossa auditoria atuarial, com
base em testes aplicados sobre amostras. Consideramos que os dados 
selecionados em nossos trabalhos são capazes de proporcionar base ra-

no primeiro parágrafo estejam livres de distorção relevante. Porto Alegre/
RS, 17 de fevereiro de 2016.

Alexandre Turk de Almeida - Atuário MIBA nº 1034
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda

CNPJ nº 08.614.081/0001-21 - CIBA nº 102
Av. Túlio de Rose, 400/801B, Porto Alegre

Parecer da Auditoria Atuarial Independente

Relatório da Administração:

e valores mobiliários adquiridos nesta data. E pretende preservar o volume de aplicações compatível com a manutenção dos referidos títulos e valores mobiliários na carteira do fundo até o vencimento.

ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2016. A Diretoria

CURTO PRAZO   Saldo Rendimento Saldo em
Disponível para negociação:  Taxa de Juros 31/12/2015 do Período Aplicaçõesp ç Baixas 31/12/2016
LC........................................................ 117% CDI 735.516,24 21.573,61 - (500.843,27) 256.246,58
LF ........................................................ 110,8% CDI 177.891,99 19.960,72 - (197.852,71) -
CDB..................................................... 105% a 106% CDI 452.959,21 17.213,70 - (470.172,91) -
FI ......................................................... - 1.746.381,92, 195.820,68, 11.136.900,00, (9.113.605,64)( , ) 3.965.496,96,

- 3.112.749,36 254.568,71 11.136.900,00 (10.282.474,53) 4.221.743,54
LONGO PRAZO   Saldo Rendimento Saldo em
Disponível para negociação:  Taxa de Juros 31/12/2015 do Período Aplicaçõesp ç Baixas 31/12/2016
CDB..................................................... 112% CDI - 7.379,33 200.000,00 - 207.379,33
LFT ...................................................... 100% SELIC 5.612.867,63 709.870,56 2.511.399,56 (1.096.463,57) 7.737.674,18
Mantidos até o vencimento:
LC........................................................ 118% CDI    219.293,02, 28.504,22, 1.400.000,00, (536.859,49)( , ) 1.110.937,75,

- 5.832.160,65 745.754,11 4.111.399,56 (1.633.323,06) 9.055.991,26
5 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada de acordo com a vida útil estimada
dos bens. A composição do imobilizado na data do Balanço bem como as depreciações encontram-se demonstradas a seguir:

Taxa Custo de Aquisição Depreciações Imobilizado Líquido Imobilizado Líquido
Descriçãoç Depreciaçãop ç em 31/12/2016 Acumuladas 31/12/2016 em 31/12/2016 em 31/12/2015
Bens Móveis .............................        438.265,59, (409.536,28)( , ) 28.729,31, 116.537,84,
Informática.................................. 20% 433.437,92 (408.478,26) 24.959,66 110.763,11
Móveis, Máquinas e Utensílios... 10%           4.827,67, (1.058,02)( , ) 3.769,65, 5.774,73,
Total do Imobilizado .................        438.265,59, (409.536,28)( , ) 28.729,31, 116.537,84,

Saldo Inicial Aquisiçõesq ç Baixas/Transf/ Vendas Depreciaçãop ç Saldo Final
Hardware................................... 1.786,44 1.223,29 (451,18) (1.097,44) 1.461,11
Sistemas Aplicativos.................. 108.976,67 - - (85.478,12) 23.498,55
Móveis Máquinas e Utensílios...        5.774,73, 122,42, (1.295,81)( , ) (831,69)( , ) 3.769,65,

116.537,84 1.345,71 (1.746,99) (87.407,25) 28.729,31
6 - Contas a Pagar:
6.1. Obrigações a Pagar 31/12/2016 31/12/2015
Fornecedores ........................................... 8.247,88 134.648,66
Participação nos Lucros a Pagar.............. 12.156,64 7.550,00
Honorários, Remun. e Gratif. a Pagar .....     8.933,08,     6.194,03,
Total ..........................................................   29.337,60, 148.392,69,
6.2. Impostos e Encargos Sociais a Recolher

31/12/2016 31/12/2015
Imposto de Renda Retido de Funcionários . 1.192,72 591,66
Imposto de Renda Retido de Terceiros ....... 108.886,86 68.274,61
Contribuições Previdenciárias .................... - 564,61
Outros Impostos e Encargos Sociais ..........        726,44,     1.151,30,
     Total ....................................................... 110.806,02,   70.582,18,

6.3. Encargos Trabalhistas 31/12/2016 31/12/2015
Férias a Pagar ........................................... 38.040,20 21.385,69

6.3. Encargos Trabalhistas 31/12/2016 31/12/2015
FGTS a Recolher ..................................... 2.459,17 1.758,52
INSS a Recolher ..................................... 6.933,16 2.777,37
Outros Encargos.......................................      1.920,51,    1.345,27,
      Total ...................................................    49.353,04,  27.266,85,
6.4. Impostos e Contribuições 31/12/2016 31/12/2015
COFINS ................................................... 8.195,13 52.013,11
PIS/PASEP ..............................................     1.331,71,    8.452,13,
Total .........................................................     9.526,84,  60.465,24,
7 - Provisões Técnicas: As provisões técnicas foram calculadas pelo
atuário responsável técnico, Luiz Ernesto Both - MIBA nº 425, da empre-
sa Atuária Brasil Assessoria, Consultoria e Auditoria Atuarial S/S Ltda, e
constituídas de acordo com as Notas Técnicas que deram origem aos
títulos de capitalização da empresa. As provisões técnicas são constitu-
ídas pela emissão das séries, assim como o reconhecimento da receita 
obtida atrás da venda dos títulos de capitalização.

 Saldo Inicial Constituiçãoç Atualizaçãoç Resgates e Sorteiosg Reversões Saldo Final
Provisão Matemática para Capitalização ....... 2.104.528,20 4.298.126,41 43.289,81 (4.487.967,14) - 1.957.977,28
Provisão para Resgate Antecipado de Títulos 227.348,61 4.438.537,54 436,81 (4.666.322,96) - -
Provisão para Sorteios a Realizar .................. 855,78 6.062.132,80 19,21 (6.037.919,62) - 25.088,17
Provisão para Sorteios a Pagar ..................... 577.231,34 6.806.509,88 4.018,54 (7.174.434,20) - 213.325,56
Provisão Complementar de Sorteios.............. - 2.536.250,28 - (2.390.671,78) - 145.578,50
Provisão para Despesas Administrativas .......       21.029,04, 317.041,81, - - (295.555,20)( , ) 42.515,65,
    Total .......................................................... 2.930.992,97 24.458.598,72 47.764,37 (24.757.315,70) (295.555,20) 2.384.485,16
8 - Provisões Cíveis: 
25.200,00  e garantido por depósito judicial no valor de R$ 27.678,89
9 -  Transações com Partes Relacionadas: As operações com partes relacionadas são feitas com as empresas:  Companhia de Participações
Sinosserra, Sinosserra Financeira e Sinosserra Administradora de Consórcios. As principais transações são: 1. Operações de Capitalização; 
2. Despesas administrativas recebidas pela utilização da estrutura física e de pessoal; 3. Aplicações Financeiras; 4. Receitas Financeiras.

Companhia de Participações Sinossera Financeira Sinosserra Administradora
Sinosserra S/A de Consórcios S/A

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
ATIVO - Aplicações Financeiras..................................  1.110.937,75, -    
PASSIVO - Outros Débitos..........................................   14.142,51, 23.514,96,        
Provisão Matemática para Resgate ............................         26.704,44, 16.021,11,
RESULTADO
Arrecadação com Títulos de Capitalização .................          320.004,00, 192.000,00,
Despesas administrativas............................................ 337.781,19, 282.796,97,         

....................................................       10.937,75, -    
10 - Patrimônio Líquido: O capital da Sociedade é de R$ 6.400.000,00, dividido em 7.055.958 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal, totalmente subscritas. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Em 09 de dezembro de 2016 foi 
realizada a Assembleia Geral Extraordinária, sendo a ordem do dia, aumentar o capital da Companhia em R$ 5.000.000,00, passando de R$
6.400.000,00 para R$ 11.400.000,00. O processo encontra-se na SUSEP para aprovação.

-
luções CNSP nº 321/2015 que institui regras e procedimentos para o cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado - PLA e do Capital Mínimo Requerido 
- CMR, abrangendo o Capital do Risco de Crédito, o Capital do Risco de Subscrição e o Capital do Risco Operacional, este também constante da 

12.1. Despesas Administrativas  31/12/2016 31/12/2015
Despesas com administração ................... (36.000,00) (24.000,00)
Despesas com empregados...................... (237.031,09) (157.354,06)
Despesas com encargos sociais ...............   (95.045,26) (63.962,95)
Despesas com assistência social.............. (49.988,78) (32.384,14)
Despesas com vale transporte ................. (1.131,42) (1.367,96)
Despesas com serviços de terceiros ........ (601.119,14) (576.287,82)
Despesas com localização e manutenção (38.960,14) (18.316,04)
Despesas com expediente  ...................... (32.720,58) (23.601,39)
Despesas com comunicação..................... (12.686,61) (9.474,78)
Despesas c/ utilização de equipamentos .. (4.548,43) (13.584,85)
Despesas com locomoção ........................ (22.182,15) (27.175,41)
Depreciação de bens de uso próprio......... (1.929,13) (1.524,21)
Amortizações............................................. (85.879,52) (85.879,68)
Despesas com publicidade e propaganda (58.038,00) (50.064,00)
Despesas com publicação......................... (25.264,91) (18.972,20)
Donativos e contribuições ......................... (26.000,00) (24.000,00)
Despesas diversas .................................... (36.463,00) (857,51)
    Total ...................................................... (1.364.988,16( , )(1.128.807,00( , )
12.2. Despesas com Tributos 31/12/2016 31/12/2015
Impostos estaduais.................................... - (20,01)
Despesas com PIS/COFINS ..................... (183.192,93) (334.000,94)

.......... (72.412,04) (48.001,34)
Despesa com contribuição sindical ........... (22.083,13) (18.042,48)
Total .......................................................... (277.688,10) (400.064,77)
12.3. Resultado Financeiro 31/12/2016 31/12/2015
Receitas Financeiras................................. 1.001.095,25 920.563,65
  Receitas com Tít. de Renda Fixa Privado 290.606,55 275.452,85
  Receitas com Tít. de Renda Fixa Público 709.870,56 630.002,56
  Outras Receitas Financeiras ................... 618,14 15.108,24
Despesas Financeiras...............................   (48.670,04( , )  (44.257,66( , )
  Despesas com Títulos de Renda Variável - (746,49)
  Desp. Financeiras c/ Provisões Técnicas (47.764,37) (38.597,58)
  Outras Despesas Financeiras .................       (905,67( , )    (4.913,59( , )
Resultado Financeiro.................................  952.425,21,   876.305,99,
13 - Impostos e participações sobre o lucro: 13.1. Contribuição
Social e Imposto de Renda - As provisões para Imposto de Renda e
Contribuição Social são calculadas com base na apuração do lucro real, 

31/12/2016 31/12/2015
Resultado Antes dos Imp. e Participações 184.670,41 401.758,90
Participações sobre o Lucro...................... (18.692,81( , )    (8.075,44( , )
Lucro Líquido Antes dos Impostos ............ 165.977,60 393.683,46
Adições...................................................... 49.047,46 9.542,14
(-) Exclusões.............................................. (18.718,20( , )                    -
Lucro Real Antes da Compensação.......... 196.306,86 403.225,60
(-) Compensação Ativ. em Geral (30%)..... (58.892,06) (120.967,68)
Base de cáculo para IRPJ e CSLL............ 137.414,80,    282.257,92,
IRPJ sobre o Lucro Real ........................... 20.612,22 42.338,69
Adicional de IRPJ ..................................... - 4.225,79
(-) Programa de aliment. do trabalhador ... (824,49) (356,41)
IRPJ ..........................................................   19.787,73,      46.208,07,
CSLL sobre o Lucro Real ..........................   27.482,96,      56.451,58,
13.2. Participações Sobre o Resultado - O valor de R$ 18.692,81 foi 
provisionado no período, conforme Acordo Coletivo do Sindicato dos
Empregados em Empresas de Seguros Privados e Capitalização e de 
Agentes Autônomos de Seguros Privados e de Crédito do Estado do
Rio Grande do Sul.
14 - Seguros: A Aplicap Capitalização S.A., não possui seguros contra-
tados pela administração para cobrir riscos sobre seus ativos e sobre
suas responsabilidades. Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2016.

continua
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas de
Aplicap Capitalização S/A
Novo Hamburgo - RS
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Aplicap Capitali-
zação S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 

-

outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

Aplicap Ca-
pitalização S/A em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidên-

opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações 

contábeis e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relató-
rio da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer 
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relató-
rio está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contá-
beis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Ad-
ministração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações contábeis: A administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apli-
cáveis 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 li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os res-

ponsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-

e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contá-
beis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 

-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 

dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 

-
das e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-

-
panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 

se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso rela-
tório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 

-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 

controles internos. Porto Alegre, 31 de janeiro de 2017
BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRCRS 6.706
 Luiz Fernando Silva Soares Ricardo Schmidt
 Contador CRCRS 33.964 Contador CRCRS 45.160
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