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Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras Intermediárias da 
KOVR Capitalização S.A., relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP), incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), acompanhadas 
das respectivas Notas Explicativas. OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO: Durante o exercício de 2021 a KOVR 
Capitalização S.A., deu continuidade na sua política de melhorias em seus processos de gestão e de tecnologia, 
com foco no crescimento e desenvolvimento de seus produtos. A companhia também busca melhorias constantes 
no processo de Governança e melhores práticas de mercado, sempre atenta às necessidades dos clientes e das 
demandas mercadológicas. DESEMPENHO ECONÔMICO - FINANCEIRO: A KOVR Capitalização S.A. apresentou 
um lucro líquido de R$ 11.613mil (8.738mil em 2020), um aumento de 32,90% em relação ao mesmo período 
do exercício anterior. A companhia continua focada no desenvolvimento de novos produtos e na ampliação da 
sua base de clientes, pois acredita na continuidade do crescimento do mercado de capitalização em todas as 
suas modalidades, especialmente no produto Filantropia Premiável, o qual valoriza as causas sociais através de 
parcerias com entidades filantrópicas beneficiárias do direito de resgate doados pelos subscritores destes títulos 
de capitalização. O desempenho ao longo deste exercício contribuiu para um patrimônio líquido de R$ 29.977mil, a 
arrecadação com títulos de capitalização atingiu o montante de R$1.417.015mil, um aumento de 15,07% ao comparar 
com o ano de 2020, já a variação da provisão matemática para resgate totalizou R$ 621.679mil e o resultado com 
sorteios totalizou R$ 385.209mil. A exigibilidade das provisões técnicas das operações de capitalização em Dez/21 
foi de R$ 133.644mil. Para fazer frente a esse compromisso, a empresa apresentou, no mesmo período, o total 
de R$ 163.761mil em recursos garantidores, com liquidez imediata. Diante do enfrentamento de uma emergência 
na saúde pública e de incertezas na economia global devido à Covid-19, o Grupo KOVR vem adotando ações 
para minimizar a exposição de clientes e colaboradores ao contágio e contribuir com a manutenção da atividade 
econômica. Neste exercício, diversas medidas foram tomadas em relação às rotinas operacionais. Buscando a 
manutenção da saúde e bem-estar do corpo funcional, cabe mencionar o destacamento de colaboradores para 
home office, em especial daqueles que se enquadram nos grupos de risco, sem prejuízo à continuidade das 
atividades, definição de protocolos de prevenção e a produção de material para orientação aos colaboradores. A 
estratégia da Companhia para o futuro, continua sendo o de ampliar seu Market share no mercado de capitalização, 
mas através da diversificação de seu portifólio com outras modalidades, intensificando ações nas modalidades de 
Incentivo, Popular, Instrumento de Garantia e Tradicional. Neste novo cenário a KOVR Capitalização S.A., tem 
investido recursos financeiros e tecnológicos, com foco na melhoria contínua de processos e canais de distribuição. 
GOVERNANÇA CORPORATIVA: A companhia adota as melhores práticas de governança corporativa, com o 
objetivo de preservar seu valor e assegurar seu crescimento, baseado na ética para a realização de seus negócios.  
Na busca pela constante evolução de seu ambiente de controle, os administradores investem constantemente 
em tecnologia, no aprimoramento de seus processos internos e na qualificação de seu quadro de colaboradores, 
provendo assim os recursos necessários à identificação, avaliação, tratamento e monitoramento adequado aos 
riscos, considerando a natureza, escala e complexidade de suas operações. Dessa forma, os aspectos relacionados 

à gestão de riscos, controles internos e conformidade regulatória estão presentes na rotina da companhia, de modo 
a refletir a responsabilidade corporativa como premissa da administração na condução de suas operações, tendo 
em vista a continuidade e sustentabilidade dos negócios. Por fim, após a aprovação da transferência do controle 
acionário pela Superintendência de Seguros Privados, ocorridas no exercício fiscal anterior, iniciou-se um processo 
de integração que visa obter sinergia entre diretrizes, práticas e recursos, o que contribuirá de forma relevante 
para o aprimoramento e evolução de sua estrutura de governança corporativa. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE 
DINHEIRO: O grupo Segurador KOVR, formado pelas coligadas: KOVR Seguros e Previdência, KOVR Seguradora 
e KOVR Capitalização, promove periodicamente a atualização de todos os níveis de colaboradores, em todas suas 
empresas, visando capacitá-los, de acordo com as determinações da Lei 9.613 de 1998, e circular 612 de 2020. 
Esta atualização insere as rotinas operacionais de monitoramento de operações, classificação de perfis de risco, 
práticas de conhecimento de clientes, funcionários, fornecedores e parceiros além de relatório anual de avaliação 
efetividade, fazendo parte do Sistema de Controles Internos do grupo. CAPITAL MÍNIMO - RESOLUÇÃO CNSP N° 
321/2015: O Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, em 15 de julho de 2015 editou a Resolução CNSP 
n° 321 e alterações posteriores, que dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores da necessidade de cobertura 
das provisões técnicas, capital de risco baseado nos riscos de subscrição, de crédito, operacional e de mercado, 
patrimônio líquido ajustado, capital mínimo requerido, plano de regularização de solvência, limites de retenção, critérios 
para a realização de investimentos, normas contábeis, auditoria contábil, auditoria atuarial independente e Comitê 
de Auditoria referente a seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização 
e resseguradores locais. A KOVR Capitalização S/A, declara que possui Patrimônio Líquido Ajustado superior ao 
CMR, compatível para atender a referida disposição legal. DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA: Em 
atenção à Circular SUSEP n° 517/15, declaramos que a KOVR Capitalização S.A. possui capacidade financeira 
compatível com as suas operações e intenção de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria 
“mantidos até o vencimento”. NOVA MARCA E DENOMINAÇÃO SOCIAL: A KOVR Capitalização S/A é a nova 
denominação social e marca da antiga Invest Capitalização S/A. Esta mudança faz parte do plano estratégico 
que o Grupo traçou a partir da entrada da nova matriz societária e da nova administração. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: O objetivo da Companhia é aprimorar de forma continuada suas funcionalidades de posse de um amplo 
portfólio de produtos e serviços, intensificando suas ações, com o intuito de fazer-nos mais presentes nos canais 
de comercialização de Títulos de Capitalização, bem como aprofundar processo de desburocratização da estrutura 
organizacional. Ao findar o exercício de 2021 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. 
E, por outro lado, objetiva evidentemente proporcionar mais transparência em nosso trabalho. Agradecemos a 
todos que apoiaram as iniciativas da companhia, ao mercado e aos nossos colaboradores, que transformaram em 
realidade os nossos projetos e ideais.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2022.
A Diretoria

1. Contexto Operacional: A KOVR Capitalização S.A. (“Companhia”), em-
presa controlada pela KOVR Seguradora S.A., é uma sociedade de capital 
fechado com autonomia administrativa e financeira, e tem como objetivo so-
cial operar em produtos de capitalização em todo o território nacional. A Com-
panhia está localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Bairro Itaim 
Bibi/SP - 2º andar, no Estado de São Paulo - Brasil. A Companhia foi consti-
tuída em 28 de maio de 2003 e, a partir de 6 de maio de 2011 a KOVR Capi-
talização S.A., solicitou junto à SUSEP a aprovação para iniciar as atividades. 
A KOVR Seguradora S.A., possui 99,99% do capital social da Companhia. A 
sociedade atua no segmento de capitalização nas seguintes modalidades: 
Incentivo, Filantropia Premiavel, Instrumento de Garantia e Tradicional, de 
cordo com a Circular SUSEP nº 569, de 02 de maio de 2018. Está autorizada 
pela SUSEP a operar em todas as regiões do País. Essas demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela diretoria em 18 de fevereiro de 2022. 2. 
Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: a) Declara-
ção de conformidade: Em 30 de julho de 2015, a SUSEP emitiu a Circular 
SUSEP n° 517/15, alterado por: Circular 521/15, Circular 543/16, Circular 
544/16, Circular 561/17, Circular 568/18, Circular 572/18, Circular 575/18, 
Circular 583/18, Circular 590/19, Circular 595/19, Circular 596/20, Circular 
615/20, Circular 616/20 e Circular 648/21 que dispõe sobre provisões técni-
cas; teste de adequação de passivos; ativos redutores; capital de risco de 
subscrição, crédito, operacional e mercado; constituição de banco de dados 
de perdas operacionais; plano de regularização de solvência; registro, custó-
dia e movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários garantidores das 
provisões técnicas; Formulário de Informações Periódicas - FIP/SUSEP; Nor-
mas Contábeis e auditoria contábil independente das seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização e resse-
guradores; Exame de certificação e educação profissional continuada do au-
ditor contábil independente e sobre os Pronunciamentos Técnicos elabora-
dos pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA. A Circular acima revogou a Cir-
cular nº 511/2015, produzindo efeitos a partir da data de publicação. Essas 
circulares homologam os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Sendo assim, as Demonstrações Finan-
ceiras foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP nº 
517/15 e alterações posteriores e os pronunciamentos técnicos, as orienta-
ções e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis - CPC e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, 
doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Instituições 
autorizadas a funcionar pela SUSEP”. Por meio da Circular SUSEP nº 
569/2018 publicada em 03/05/2018, no Diário Oficial da União (DOU), a Su-
perintendência de Seguros Privados - SUSEP estabeleceu um “novo marco 
regulatório” para as operações de capitalização. Em 28 de agosto de 2018, 
foi publicada a Circular SUSEP nº 576 que altera a Circular SUSEP nº 
569/2018 e estabelece regras para a elaboração, a operação, a propaganda 
e material de comercialização de títulos de capitalização e dá outras provi-
dências. Com os novos normativos, os títulos de capitalização passam a ser 
estruturados em seis modalidades: tradicional, instrumento de garantia, com-
pra programada, popular, incentivo e filantropia premiável. As sociedades de 
capitalização não poderão comercializar títulos em desacordo com as nor-
mas. Através da Circular SUSEP nº 582 de 19/12/2018, foram alteradas as 
Circulares SUSEP nºs. 569 e 576 havendo a prorrogação do prazo de adap-
tação, além de outras alterações. A companhia adaptou-se a esta Circular a 
partir de abril de 2019.  Em 19/06/2020 a Circular SUSEP nº 607/2020, revo-
ga a Circular nº 569/2018 e artigos das Circulares nº 576/2018 e nº 582/2018. 
b) Base para mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
de acordo com o custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais 
do Balanço Patrimonial: i. Instrumentos financeiros mensurados pelo valor 
justo por meio do resultado; e ii. Provisões técnicas, mensuradas de acordo 
com as determinações da SUSEP. c) Comparabilidade: Na elaboração das 
demonstrações financeiras foi realizado o critério de comparabilidade estabe-
lecido no pronunciamento CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis e instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial utiliza-
ram-se informações constantes no período imediatamente precedente, 31 de 
dezembro de 2020. d) Continuidade: A administração avaliou as operações 
da Companhia e está convencida que a KOVR Capitalização S.A., possui 
recursos suficientes para operar, estando aprovado o Plano de Negócios e as 
Notas Técnicas. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento 
de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre 
a capacidade da Companhia em continuar operando. Portanto, as demons-
trações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. e) Moeda 
funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras estão sendo 
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Sociedade e todas 
as informações estão expressas em milhares de reais, exceto quando indica-
do de outra forma. A Companhia não possui ativos e/ou passivos monetários, 
denominados em moeda estrangeira na data do fechamento do balanço. f) 
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as normas homologadas pela SUSEP exige que a Ad-
ministração registre determinados valores de ativos, passivos, receitas e des-
pesas com base em estimativas, as quais são estabelecidas a partir de julga-
mentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação 
das operações podem divergir dessas estimativas em função da subjetivida-
de inerente ao processo de sua determinação, porém, deve ser medido em 
bases confiáveis para que as demonstrações contábeis não sejam prejudica-
das. Estimativas e premissas são verificadas periodicamente. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as esti-
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mativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Informa-
ções sobre áreas em que o uso de premissas e estimativas é significativo 
para as demonstrações financeiras e nas quais, portanto, existe um risco 
significativo de ajuste material dentro do próximo período financeiro. 3. Resu-
mo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis uti-
lizadas na preparação das demonstrações financeiras estão demonstradas a 
seguir: a) Caixa e equivalentes de caixa - Disponível: Inclui caixa, saldo posi-
tivo em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis cujo vencimento 
das operações seja igual ou inferior a 90 dias, entre a data da aquisição e o 
vencimento sendo um risco muito pequeno de mudança de seu valor de mer-
cado e que não afetam a vinculação com os ativos garantidores. b) Instru-
mentos Financeiros: Ativos Financeiros: A Companhia classifica seus ativos 
financeiros nas seguintes categorias: • Valor justo por meio do resultado; • 
Mantidos até o vencimento; • Disponíveis para venda; e  • Recebíveis. A 
classificação dentre as categorias é definida pela Administração no momento 
inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. i. Ativos finan-
ceiros designados a valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é 
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma de-
cisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com 
a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Esses ativos são medidos 
pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado do exercício. ii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento: São 
classificados nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capa-
cidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os investimen-
tos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzi-
dos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. iii. Ativos financeiros 
disponíveis para venda: Compreende os ativos financeiros não classificados 
em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconhecimento inicial, eles 
são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por redu-
ção ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangen-
tes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é 
baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transfe-
rido para o resultado. iv. Recebíveis: Os recebíveis da Companhia compreen-
dem os créditos das operações de capitalização e demais contas a receber. 
v. Determinação do valor justo: Os valores justos dos investimentos com co-
tação pública são registrados com base nos preços divulgados. Para os ati-
vos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabe-
lece o valor justo através de técnicas de avaliação, que incluem o uso de 
operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instru-
mentos que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa des-
contados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso 
possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível 
com informações geradas pela administração da própria Companhia. vi. Re-
dução ao valor recuperável (ativo financeiro): Um ativo tem perda no seu va-
lor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda 
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objeti-
va de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor 
podem incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do deve-
dor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falên-
cia, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além disso, 
para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em 
seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução 
ao valor recuperável. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas 
em conta redutora do ativo correspondente. Quando um evento subsequente 
indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida 
e registrada no resultado. A redução ao valor recuperável dos créditos das 
operações de capitalização é realizada para créditos vencidos a mais de 60 
dias. Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros 
disponíveis para venda são reconhecidas pela reclassificação da perda 
cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abrangentes no patri-
mônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de 
outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de 
aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor 
justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável 
previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação sub-
sequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda para o 
qual tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em ou-
tros resultados abrangentes. vii. Passivos financeiros: Compreendem, subs-
tancialmente, fornecedores, impostos e contribuições, outras contas a pagar, 
que são reconhecidos inicialmente ao valor justo. Após o reconhecimento 

inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de 
juros. Os juros, a atualização monetária e a variação cambial, quando aplicá-
veis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. c) Imobilizado: O ati-
vo imobilizado está contabilizado ao custo de aquisição e a depreciação e 
amortização são calculadas pelo método pró-rata die, conforme o período de 
vida útil estimada dos ativos. O valor residual dos ativos e a vida útil dos ati-
vos são revisados e ajustados, se necessário, a cada data de balanço. O 
valor contábil de um item do ativo imobilizado é ajustado imediatamente se o 
seu valor recuperável é inferior ao seu valor contábil.
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Computadores e 
periféricos 10 (4) (6) - 10 (9) 1 20
Móveis, máquinas 
e utensílios 3 - (3) - 3 (1) 2 10
Software 3 (3) - - 3 (3) - 20
Telecomunicações 4 (1) - 3 4 (1) 3 10
Total 20 (8) (9) 3 20 (14) 6
d) Redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros: A Administração 
revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecno-
lógicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o 
valor recuperável, é constituída redução ao valor recuperável para deteriora-
ção ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Pelas análises e jul-
gamentos efetuados, a conclusão da Administração é de que não é necessária 
a constituição de redução ao valor recuperável de seus ativos não financeiros 
no exercício. e) Benefícios a empregados: As obrigações de benefícios de cur-
to prazo para empregados tais como: Assistência médica, assistência odon-
tológica, seguro de vida, vale transporte, alimentação, refeição, treinamento 
profissional são reconhecidos pelo valor esperado a ser pago e lançados como 
despesas à medida que o serviço respectivo é prestado. As provisões traba-
lhistas são calculadas conforme normas e leis trabalhistas em vigor na data da 
preparação das demonstrações financeiras e são registradas de acordo com o 
regime de competência. f) Ativos e passivos contingentes, obrigações legais, 
fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos 
ativos e passivos contingentes e obrigações legais são efetuados de acordo 
com os critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC n° 25 do Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis, consideradas as orientações previstas 
na Circular SUSEP n° 517/2015 e alterações posteriores, sendo classificados 
nas seguintes categorias: • Contingências ativas - Não são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras, exceto quando da existência de evidências que 
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem recursos. 
• Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações financeiras 
quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for 
considerado o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma 
provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os mon-
tantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança de acordo com 
CPC 25. As contingências são classificadas como: Prováveis: as quais são 
constituídos passivos reconhecidos no Balanço Patrimonial, na rubrica Outros 
Débitos (não circulante) - Provisões Judiciais Cíveis. 

dez/21
Natureza 
 da Ação UF Valor da 

causa
Valor  

Provisionado
Probabilidade 

de Perda
Cível SP R$ 87 R$ 67 Provável
Cível SC R$ 12 R$ 12 Provável
Cível SC R$ 11 R$ 6 Provável
Total R$ 110 R$ 85

dez/20
Natureza 
 da Ação UF Valor da 

causa
Valor  

Provisionado
Probabilidade 

de Perda
Cível SP R$ 87 R$ 67 Provável
Cível SC R$ 21 R$ 51 Provável
Total R$ 107 R$ 118
• Possíveis: as quais são divulgadas nas demonstrações financeiras, não 
sendo nenhuma provisão registrada.

Ativo Nota nº 31/12/2021 31/12/2020
 Circulante 60.550 21.483
 Disponível 1.577 2.635
 Caixa e Bancos  3a 1.577 2.635
 Aplicações 5 34.011 13.426
 Créditos das Operações de Capitalização 16.835 5.352
 Títulos e Créditos a Receber 8.054 30
 Créditos Tribut. e Previdenciários  3i.1 8.052 28
 Outros Créditos  3i.2 2 2
 Despesas Antecipadas 73 40
 Ativo Não Circulante 129.793 195.312
 Realizável a Longo Prazo 129.790 195.306
 Aplicações 5 129.750 195.260
 Títulos e Créditos a Receber  3j 40 46
 Títulos e Créditos a Receber - 6
 Depósitos Judiciais e Fiscais 40 40
 Imobilizado  3c 3 6
 Bens Móveis 3 6
 Total do Ativo 190.343 216.795

Passivo Nota nº 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 160.281 175.609
Contas a Pagar 25.269 18.329
Obrigações a Pagar 6a 8.168 9.293
Impostos e Encargos Sociais a Recolher 6b 5.931 4.916
Encargos Trabalhistas 6c 92 85
Impostos e Contribuições 6d 11.078 4.035
Débitos de Operações com Capitalização          7 1.215 2.703
Depósitos de Terceiros 8 153 153
Provisões Técnicas - Capitalização 9b 133.644 154.424
Provisão para Resgates 118.370 132.126
Provisão para Sorteio 14.933 21.820
Provisão Administrativa 341 448
Provisão para Complementação de Sorteios - 30
Passivo não Circulante 85 133
Outros Débitos 85 133
Obrigações Fiscais - 15
Provisões Judiciais 3f 85 118
Patrimônio Líquido 29.977 41.053
Capital Social 10a 11.300 11.300
Reservas de Lucros 23.526 32.159
Ajuste de Avaliação Patrimonial (4.848) (2.406)
Total do Passivo 190.343 216.795

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais) 
Capital Reservas Ajuste com Títulos e Lucros Prejuízos
social Legal Lucros Valores Mobiliários acumulados Total

Saldos em  31 de Dezembro de 2019 11.300 2.776 29.512 (14) - 43.574
Títulos e Valores Mobiliários - - - (2.392) - (2.392)
Resultado Líquido do Período - - - - 8.738 8.738
Proposta para Destinação do Resultado - (516) 387 - (8.738) (8.867)
Reserva Legal - (516) - - 516 -
Reserva de Retenção de Lucros - - 387 - (387) -
Dividendos - - - - (8.867) (8.867)
Saldos em  31 de Dezembro de 2020 11.300 2.260 29.899 (2.406) - 41.053
Títulos e Valores Mobiliários - - - (2.442) - (2.442)
Resultado Líquido do Período - - - - 11.613 11.613
Proposta para Destinação do Resultado - - (8.633) - (11.613) (20.246)
Reserva Legal - - - - - -
Reserva de Retenção de Lucros - - - - - -
Dividendos - - (8.633) - (7.713) (16.346)
Outros (Dividendos Antecipados) - - - - (3.900) (3.900)
Saldos em  31 de Dezembro de 2021 11.300 2.260 21.266 (4.848) - 29.977

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
a) Lucro líquido   11.613  8.738 
b) Outros resultados abrangentes  (2.442)  (2.406)
c) Efeitos tributários sobre os resultados 
 abrangentes (40%)  -  - 
d) Variação líquida no valor justo de ativos 
 financeiros disponíveis para venda (b - c)  (2.442)  (2.406)
Resultado abrangente do exercício, líquido dos 
 impostos 9.171 6.332
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota nº 31/12/2021 31/12/2020
(+) Receita Líquida com Títulos de Capitalização  795.336  703.048 
Arrecadação com Titulos de Capitalização  1.417.015  1.231.446 
(+/-) Variação da Provisão para Resgate  (621.679)  (528.398)
(+/-) Variação das Provisões Técnicas  138  1.136 
(-) Resultado com Sorteios  (385.209)  (316.900)
(-) Custo de Aquisição 13a  (369.434)  (348.642)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais 13b  2.841  (484)
(-) Despesas Administrativas 13c  (7.574)  (7.429)
(-)Despesas com Tributos 13d  (19.516)  (18.311)
(+) Resultado Financeiro 13e  4.763  2.990 
(+/-) Ganhos ou Perdas com Ativos Não Corrente  (1) -
(=) Resultado Antes dos Impostos e Participações  21.344  15.408 
(-) Imposto De Renda 14  (5.145)  (4.074)
(-) Contribuição Social 14  (4.249)  (2.505)
(-) Participação sobre o Resultado  (337)  (91)
(=) Lucro Líquido/ Prejuízo  11.613  8.738 
(/) Quantidade De Ações  84.840  84.840 
(=) Lucro Líquido/Prejuízo por Ação  136,88  102,99 

31/12/2021 31/12/2020
Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Período  11.613  8.738 
Ajustes Para:
Depreciação/Amortização   1  2 
Perda (Ganho) na alienação do Imobilizado  1  - 
Outros ajustes  -  (2.392)
Variação nas contas Patrimoniais:  15.882  8.373 
Ativos financeiros  41.614  (27.192)
Créditos das Operações de Capitalização  (11.483)  18.734 
Créditos fiscais e previdenciários  -  5.069 
Depósitos Judiciais e Fiscais  -  42 
Despesas Antecipadas  (33)  (3)
Outros ativos  6  (1)
Impostos e contribuições  8.043  1.991 
Outras contas a pagar  29  5.350 
Débitos de Operações c/ Capitalização  (1.488)  (1.864)
Provisões Técnicas - Capitalização  (20.780)  6.210 
Provisões Judiciais  (33)  7 
Outros Passivos  7  30 
Caixa Gerado (Consumido) pelas Operações  27.497  14.721 
Juros pagos  -  (8)
Recebimento de Dividendos e Juros sobre o 
 Capital Próprio  868  - 
Imposto sobre o lucro pagos  (8.024)  (5.094)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas
 Atividades Operacionais  20.341  9.619 
Atividades de Investimento
Recebimento pela venda de imobilizado  1  - 
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas
 Atividades de Investimento  1  - 
Atividades de Financiamento
Distribuição de Dividendos  (21.400)  (8.867)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas
 Atividades de Financiamento  (21.400)  (8.867)
Aumento/redução líquida de caixa e equivalentes de caixa  (1.058)  752 
Caixa e equivalente de caixa no início do período  2.635  1.883 
Caixa e equivalente de caixa no final do período  1.577  2.635 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, 26-27-28/02-1º-2/03/2022
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KOVR CAPITALIZAÇÃO S/A - CNPJ 93.202.448/0001-79

dez/21
Natureza da Ação UF  Valor da Causa Valor Provisionado Probabilidade de Perda

Cível SC R$ 1  - Possível
Cível RS R$ 180  - Possível
Ação Civil Pública SC R$ 1.000  - Possível
Cautelar SC R$ 48.000  - Possível
Ação Civil Pública RJ R$ 1.500  - Possível
Cível RJ R$ 5  - Possível
Cível SC R$ 879  - Possível
Cível SC R$ 150  - Possível
Cível SC R$ 55  - Possível
Cível SP R$ 10  - Possível
Cível PR R$ 60  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível SP R$ 44  - Possível
Cível PR R$ 15  - Possível
Cível PR R$ 15  - Possível
Cível PR R$ 15  - Possível
Cível SP R$ 12  - Possível
Cível SP R$ 414  - Possível
Cível SP R$ 20.040  - Possível
Cível PR R$ 10  - Possível
Ação Civil Pública SP R$ 292.774  - Possível
Cível RN R$ 5  - Possível
Cível SC R$ 80  - Possível

dez/20

Natureza da Ação UF Valor da Causa
Valor  

Provisionado Probabilidade de Perda
Trabalhista RS R$ 48  - Possível
Trabalhista RS R$ 46  - Possível
Cível SC R$ 1  - Possível
Cível RS R$ 180  - Possível
Ação Civil Pública SC R$ 1.000  - Possível
Cível SC R$ 55  - Possível
Cível SP R$ 10  - Possível
Cível PR R$ 60  - Possível
• e Remotas: as quais não requerem provisão e divulgação. A Companhia possui processos contingentes em 
andamento em 31 de dezembro de 2021, sendo consideradas as probabilidades de perdas remotas, possíveis, e 
prováveis, no qual este último é reconhecido na contabilidade. g) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido 
no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são classificados como circulantes 
quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demons-
trados como não circulantes. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que em um recurso econômico seja re-
querido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas e riscos envolvidos. 
h) Créditos das operações de capitalização: Os créditos das operações de capitalização estão classificados no ativo 
circulante aguardando os recursos a serem ingressados pelas Instituições parceiras, cujos vencimentos não ultra-
passarem o prazo de doze meses subsequentes. São registrados os valores de títulos de capitalização a receber, 
durante o período de comercialização. A Circular SUSEP nº 517/15 e suas alterações, considera como provisão os 
títulos vencidos a mais de 60 dias, referindo-se como uma redução ao valor recuperável. i) Títulos e Créditos a Re-
ceber (Circulante): Os títulos e créditos a receber estão demonstrados abaixo: I. 1. Créditos Tributários e Previdenci-
ários:  Compreende, substancialmente, IR pago a maior ou indevido a compensar no período e as antecipações de 
IRPJ e CSLL pagos por estimativa, conforme demostrado na tabela abaixo: 

31/12/2021 31/12/2020
IRRF a compensar 48 25
Antecipação de IRPJ 4.412 -
Antecipação de CSLL 3.589 -
Créditos de PIS/COFINS 3 3
Total 8.052 28
I. 2. Outros Créditos: Referem-se a adiantamento de férias de funcionários: 

31/12/2021 31/12/2020
Adiantamento de férias - 1
Outros Créditos 2 1
Total 2 2
j) Títulos e Créditos a Receber (Não-Circulante): Os títulos e créditos a receber a longo-prazo estão demonstrados 
abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Créditos a receber - 6
Depósitos Judiciais e fiscais 40 40
Total 40 46
k) Apuração do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As receitas líqui-
das com títulos de capitalização, assim como os custos de comercialização e provisões técnicas, são integralmente 
registradas no mês de emissão dos títulos, conforme Circular SUSEP nº 517/2015 e suas alterações. l) Segmen-
tação das sociedades seguradoras, de capitalização, resseguradores locais e entidades abertas de previdência 
complementar: Em 1º de outubro de 2020 entrou em vigor a Resolução CNSP nº 388, que tem como objetivo estabe-
lecer a segmentação das sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, resseguradores locais e entidades 
abertas de previdência complementar (EAPCs) para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial. Com 
base na referida resolução, as supervisionadas serão classificadas em uma de quatro categorias: Segmento1 (S1); 
Segmento 2 (S2); Segmento 3 (S3); ou Segmento 4 (S4). A distribuição das supervisionadas nas categorias foi feita, 
com base nos valores de prêmios e provisões referentes a data-base de 31 dezembro de 2019. A classificação tem 
como base critérios os prêmios anuais, provisões técnicas e perfil de risco. As principais alterações proporcionadas 
pela Resolução nº 388/2020 envolvem a redução de capital-base, para entidades enquadradas como S4 ou S3, e 
a periodicidade dos Questionários Prudenciais, que foi reduzida para todas as supervisionadas. As demonstrações 
financeiras referentes ao primeiro semestre de cada ano, por sua vez, não precisarão mais serem auditadas para 
empresas enquadradas nas categorias S3 e S4 e as seguradoras S4 usarão modelos simplificados de cálculo de 
capital baseado em risco, nos termos que serão regulamentados pela entidade. Em 09 de dezembro de 2020, a 
Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o enquadramento inicial definitivo para fins de segmenta-
ção que terão seus efeitos produzidos a partir de 4 de janeiro de 2021. A KOVR Capitalização está enquadrada no 
Segmento 3 (S3). 4. Gerenciamento de riscos: A Circular SUSEP nº 517 de 30 de julho de 2015, e suas alterações, 
estabelecem que as entidades abertas de Previdência Complementar, Sociedades de Capitalização, Sociedades. 
Seguradoras e Resseguradoras locais avaliem de forma geral a sua exposição aos riscos, provenientes de suas 
operações e de suas atividades de investimentos financeiros. A Sociedade, de forma geral, está exposta aos se-
guintes riscos provenientes de suas operações e que podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos 
estratégicos e financeiros: • Risco de subscrição; • Risco operacional; • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco 
de mercado. A finalidade desta nota explicativa é apresentar informações gerais sobre estas exposições, bem como 
os critérios adotados pela Sociedade na gestão e redução de cada um dos riscos acima mencionados. A Sociedade 
dispõe de uma estrutura de gerenciamento de riscos que é composta por princípios, políticas, responsabilidades, 
procedimentos e ações internas. A Administração considera essa estrutura compatível com a natureza e comple-
xidade dos produtos, processos e sistemas da Sociedade. A criação e a revisão de normativos e políticas com o 
foco em controles internos, tem por objetivo a redução de riscos levantados e controlados pelos departamentos da 
Sociedade. A estrutura interna de gerenciamento de riscos da Sociedade é composta pelos departamentos: • Riscos 
e Controles internos; • Compliance; • Atuarial; e • Auditoria interna. a) Risco de Subscrição: O risco de subscrição 
é a possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas da supervisionada, associadas, direta-
mente ou indiretamente, às bases técnicas utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições, quotas e provisões 
técnicas. Os principais riscos envolvidos com a subscrição dos títulos são: o risco de sorteio, que está relacionado 
com o pagamento de premiação em séries abertas ou em séries com variação nos valores dos títulos; risco de 
cancelamento, que implica na devolução dos valores pagos pelos subscritores devido aos problemas na comercia-
lização dos títulos; e, por fim, o risco de garantir as rentabilidades pré-definidas nos planos de capitalização. Estes 
riscos são monitorados pela companhia através de políticas de subscrição, mapeamento dos títulos, distribuição de 
números da sorte, adequação das provisões técnicas e acompanhamento dos resultados de cada série emitida. b) 
Risco Operacional: é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de 
processos internos, pessoas e sistemas, ou decorrentes de fraudes ou eventos externos, incluindo-se o risco legal 
e excluindo-se os riscos desinentes de decisões estratégicas e à reputação da instituição; Na Companhia, a gestão 
dos riscos operacionais envolve o mapeamento de procedimentos, elaboração de manuais operacionais e Plano de 
Continuidade de Negócios, identificação e implementação de pontos de controle e contratação de auditorias exter-
nas para acompanhamento dos sorteios, visando à mitigação de riscos inerentes às atividades operacionais no qual 
encontra-se de acordo com as melhores práticas de gestão do risco operacional. c) Risco de crédito: Para análise 
do risco de crédito mais especificamente aos seus investimentos, a Companhia, para mitigar esse risco, optou pela 
diversificação da carteira em ativos classificados de baixo risco e em análises (ratings) efetuadas por agências 
classificadoras de risco em funcionamento do país. A carteira de investimentos é composta, em sua maioria, por 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT, LTN e NTN-B. Estando num universo de classificação de risco local (BRASIL), 
considera-se títulos públicos (risco soberano) são ativos livres de risco de crédito. A Capitalização possui posições 
em renda variável à vista (Ações). O controle de risco de crédito é usualmente considerado não aplicável às posi-
ções em ações de empresas. Neste tipo de posições considera-se que o principal risco é o de mercado. Rating da 
carteira de aplicações: 
Standard & Poor’s - Escala Nacional: 

dez/21 dez/20
Composição da carteira por  
classe e por categoria contábil S&P Moody's Fitch Outros

Saldo 
contábil S&P Moody's Fitch Outros

Saldo  
contábil

Títulos para venda
Títulos de renda fixa
Títulos Públicos - LFT BB- Ba2 BB- - 110.071 BB- Ba1 BB- - 183.874
Títulos Públicos - NTN-B BB- Ba2 BB- - 17.097 BB- Ba1 BB- - 533
Títulos Públicos - LTN BB- Ba2 BB- - 5.536 BB- Ba1 BB- - 5.842
CRI - Gafisa - - - - - - S/rating 5.012
Títulos de renda variável n/a n/a n/a 2.057 CC(bra) 4.451
Ações Gafisa - GFSA3
Ações Itaú - ITSA4 brAAA brAAA AAA 1.589 brAAA - - 1.988
Ações Bradesco - BBDC4 - - - - brAAA - - 1.723
Ações Itaú -ITUB4 brAAA brAAA brAAA 670 brAAA - - 1.012
Ações Petrobras - PETR4 brAAA Ba1 brAAA 3.699 brAAA - - 4.251
Ações Suzano - SUZB3 brAAA brAAA brAAA 2.585 - - -
Ações XP INC. - XPBR31 n/a Ba2 BB- 118
Quotas Fundos de investimentos
MAM ZC Fundo de Invest RF n/a n/a n/a 19.702 - - - - -
Tesouro Selic FI RF REF DI n/a n/a n/a 637 - - - - -
Exposição máxima ao risco de crédito 163.761 - - - - 208.686
d) Risco de liquidez: O risco de liquidez é o risco de não ter acesso a recursos financeiros para investir na ope-
ração e honrar seus compromissos. A Sociedade investe recursos em ativos financeiros cujos valores de mercado 
são amplamente conhecidos e confiáveis. Tais ativos são altamente líquidos e podem ser transformados em caixa 
rapidamente, sendo suficiente para fazer frente aos compromissos assumidos. e) Risco de Mercado: Na análise do 
risco de mercado, o risco agregado de todo o portfólio é estimado a partir da perda potencial, através da utilização 
da metodologia do Value at Risk acrescida do stress test. Análise de sensibilidade - Ativos financeiros: Considerando 
que a carteira da Companhia está alocada no parâmetro CDI/SELIC, na presente análise de sensibilidade foi consi-
derada como premissa básica a variação da taxa de juros. O teste de sensibilidade considera os efeitos isolados de 
cada fator de risco. Para elaboração da análise de sensibilidade foram considerados os ativos financeiros existentes 
na data-base do balanço. Gestão de Capital: A Companhia executa suas atividades de gestão de risco de capital 
com o objetivo primário de atender aos requerimentos de capital mínimo segundo critérios de exigibilidade de capital 
emitidos pela SUSEP. 5) Aplicações financeiras: a) Aplicações financeiras por vencimento: Demonstramos abaixo 
a composição do saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro 2021 e 31 de dezembro de 2020.

dez/21
Valor de mercado

Taxa  
Contratada

Sem  
vencimento

Até 365 
dias

Acima de 
365 dias Valor Total

Saldo  
Contábil

Títulos para venda
Vinculados à Cobertura de Reservas
Títulos Públicos - LFT Selic - 2.954 107.117 110.071 110.071
Títulos Públicos - NTN-B IPCA - - 17.097 17.097 17.097
Títulos Públicos - LTN Pré - - 5.536 5.536 5.536
Ações Gafisa - GFSA3 2.057 - - 2.057 2.057
Ações Itaú - ITSA4 1.589 - - 1.589 1.589
Ações Itaú -ITUB4 670 - - 670 670
Ações Petrobras - PETR4 3.699 - - 3.699 3.699

dez/21
Valor de mercado

Taxa  
Contratada

Sem  
vencimento

Até 365 
dias

Acima de 
365 dias Valor Total

Saldo  
Contábil

Ações Suzano SA -SUZB3 2.585 - - 2.585 2.585
Ações XP INC. - XPBR31 118 - - 118 118
Mam ZC Fundo de Invest RF 19.702 - - 19.702 19.702
Tesouro Selic FI RF REF DI 637 - - 637 637
Total da carteira 31.057 2.954 129.750 163.761 163.761

dez/20
Valor de mercado

Taxa  
Contratada

Sem venci-
mento

Até 365 
dias

Acima de 
365 dias Valor Total

Saldo  
Contábil

Títulos   para venda
Vinculados à Cobertura de Reservas
Letras Financeiras do Tesouro Selic - - R$ 183.874 R$ 183.874 R$ 183.874
NTN-B IPCA - - R$ 533 R$ 533 R$ 533
LTN Pré - - R$ 5.841 R$ 5.841 R$ 5.841
Ações Gafisa - GFSA3 R$ 4.451 - - R$ 4.451 R$ 4.451
Ações Itaú - ITSA4 R$ 1.988 - - R$ 1.988 R$ 1.988
Ações Bradesco - BBDC4 R$ 1.724 - - R$ 1.724 R$ 1.724
Ações Itaú -ITUB4 R$ 1.012 - - R$ 1.012 R$ 1.012
Ações Petrobras - PETR4 R$ 4.251 - - R$ 4.251 R$ 4.251
Não vinculados à Cobertura de Reservas
CRI - Gafisa R$ 5.012 - - R$ 5.012 R$ 5.012
Total da carteira R$ 18.437 - R$ 190.248 R$ 208.686 R$ 208.686
O valor de mercado foi apurado com base nas tabelas de referência do mercado secundário da ANBIMA - Associa-
ção Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais e Tesouro Nacional. Os títulos públicos estão 
custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. b) Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo 
apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando o método de avaliação por níveis. Os 
diferentes níveis foram definidos conforme segue: • Nível 1 - os preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos ou passivos idênticos. • Nível 2 - outros dados, que não sejam os preços cotados em mercados ativos 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como os preços) ou 
indiretamente (isto é, derivado dos preços). • Nível 3 - os dados para o ativo ou passivo não se baseiam em dados 
observáveis de mercado (dados não observáveis). A Companhia não possui operações com aplicações financeiras 
cuja classificação se enquadra nos níveis 2 e 3 em 31 de dezembro de 2021.

dez-21 dez-20
Descrição Nível 1 Total Nível 1 Total
Títulos para venda
Letras financeiras do tesouro - LFT 110.071 110.071 183.874 183.874
CRI - Gafisa - - 5.012 5.012
NTN-B 17.097 17.097 533 533
LTN 5.536 5.536 5.842 5.842
Ações Gafisa - GFSA3 2.057 2.057 4.451 4.451
Ações Itaú - ITSA4 1.589 1.589 1.988 1.988
Ações Bradesco - BBDC4 - - 1.723 1.723
Ações Itaú -ITUB4 670 670 1.012 1.012
Ações Petrobras - PETR4 3.699 3.699 4.251 4.251
Ações Suzano S/A -SUZB3 2.585 2.585 - -
Ações XP INC. - XPBR31 118 118 - -
Mam ZC Fundo de Invest RF 19.702 19.702 - -
Tesouro Selic FI RF REF DI 637 637 - -
Total da Carteira 163.761 163.761 208.686 208.686
c) Movimentação das aplicações financeiras: 

Aplicação 31/12/2020
% por  

aplicação
Aplica-

ção Resgate
Rendi-
mento

Ajuste 
TVM 31/12/2021

% por  
aplicação

LFT 183.874 88,1% 231.543 (309.760) 3.513 901 110.071 67,2%
NTN-B 533 0,3% 16.933 (218) (151) - 17.097 10,4%
LTN 5.841 2,8% - - (305) - 5.536 3,4%
CRI - Gafisa 5.012 2,4% 10.001 (15.375) 362 - - 0,0%
Ações Gafisa - GFSA3 4.451 2,1% - - - (2.394) 2.057 1,3%
Ações Itausa S/A - ITSA4 1.988 1,0% 76 - - (475) 1.589 1,0%
Ações Bradesco - BBDC4 1.724 0,8% 29 (1.824) 127 (56) - 0,0%
Ações Itaú Holding -ITUB4 1.012 0,5% - (148) - (194) 670 0,4%
Ações Petrobras - PETR4 4.251 2,0% 8.169 (8.616) 141 (246) 3.699 2,3%
Ações Suzano S/A -SUZB3 - 0,0% 2.534 - - 50 2.585 1,6%
Ações XP INC. - XPBR31 - 0,0% 148 - (29) 118 0,1%
Mam ZC Fundo de invest RF - 0,0% 129.900 (111.400) 1.202 - 19.702 12,0%
Tesouro Selic FI RF REF DI - 0,0% 634 - 2 - 637 0,4%
Totais 208.686 100,0% 399.967 (447.340) 4.891 (2.442) 163.761 100,0%
d) Instrumentos financeiros derivativos: Apesar da possibilidade de utilização de estratégias financeiras com o intuito 
de proteção das posições financeiras, em 31 de dezembro de 2021 não havia contratos envolvendo operações de 
“swap”, ou outros instrumentos financeiros derivativos na Companhia. e) A Companhia, não possui Títulos e Valores 
Mobiliários avaliados pela curva em 31.12.2021. 6) Contas a pagar: Detalhamento dos principais grupos de contas 
a pagar no curto prazo em 31 de dezembro de 2021:

31/12/2021 31/12/2020
a) Obrigações a pagar 8.168 9.293
Fornecedores 148 166
Aluguéis a pagar - 100
Dividendos a pagar 7.713 8.867
Participações no lucro a pagar 234 91
Outras contas a pagar 73 69
b) Impostos e Encargos Sociais 5.931 4.916
IRRF de Funcionários 40 37
IRRF de terceiros 5.815 4.805
Contribuições previdenciárias 47 48
Contribuições para FGTS 7 8
Outros impostos retidos 22 18
c) Encargos Trabalhistas 92 85
Férias a pagar 69 64
13º salários a pagar - -
Encargos sociais a recolher 23 21
d) Impostos e Contribuições 11.078 4.035
Imposto de renda 5.145 911
Contribuição social 4.249 574
Pis 233 349
Cofins 1.431 2.145
Outras contribuições 20 56
TOTAL DE CONTAS A PAGAR 25.269 18.329
7) Débitos com operações de Capitalização: Na tabela abaixo estão registradas comissões e outros débitos:
Débitos com operações de Capitalização 31/12/2021 31/12/2020
Comissões de corretagem a pagar 1.134 2.621
Outros débitos 81 82
Total 1.215 2.703 
8) Depósitos de terceiros: Esta rubrica contempla valores a reclassificar oriundos de operações de capitalização, 
como segue:

31/12/2021
Outros 

Total 31/12/2020
Outros 

Totaldepósitos depósitos
Superior a 365 dias 153 153 Superior a 365 dias 153 153
TOTAL 153 153 TOTAL 153 153
9) Provisões Técnicas: As sociedades de capitalização devem constituir e calcular as provisões técnicas em con-
formidade com as determinações e os critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, assim resumidas: • Provi-
são Matemática para Capitalização (PMC): A Provisão Matemática para Capitalização é constituída para a cobertura 
dos valores garantidos pela tabela de resgate, com base na parcela dos valores arrecadados para capitalização, 
devendo ser calculada para cada título que estiver em vigor ou suspenso durante o prazo previsto em nota técnica 
atuarial, representam o montante dos pagamentos efetuados pelos subscritores, deduzidos das cotas de sorteios e 
de carregamento. • Provisão para Resgate (PR): A Provisão para Resgate é constituída a partir da data do evento 
gerador de resgate do título, atualizada monetariamente conforme previsão contratual. Esta provisão contempla 
tanto os títulos vencidos quanto os títulos antecipados e representam os valores ainda não pagos até a data-base 
das Demonstrações Financeiras. • Provisão para Sorteios a Realizar (PSR): A Provisão para Sorteios a Realizar 
é constituída para a cobertura dos valores relativos aos sorteios ainda não realizados, devendo ser constituída 
para cada título cujos sorteios tenham sido custeados, mas que, na data da constituição, ainda não tenham sido 
realizados. • Provisão Complementar de Sorteios (PCS): A Provisão Complementar de Sorteios é constituída para 
complementar a Provisão de Sorteios a Realizar, sendo utilizada para cobrir eventuais insuficiências relacionadas 
ao valor esperado dos sorteios a realizar. Ressalte-se que a PCS não abrange os valores relativos à variabilidade 
dos sorteios, cujos montantes, anteriormente abrangidos pela Provisão de Contingências (que, de acordo com os 
normativos atuais, foi extinta), não devem ser considerados como provisão técnica, mas sim no cálculo do capital 
de risco de subscrição das sociedades de capitalização. • Provisão para Sorteios a Pagar (PSP): A Provisão para 
Sorteios a Pagar é constituída a partir da data de realização do sorteio, atualizada monetariamente entre a data do 
sorteio e data da efetiva liquidação financeira. • Provisão para Despesas Administrativas (PDA): A Provisão para 
Despesas Administrativas é constituída para a cobertura dos valores esperados das despesas administrativas dos 
planos de capitalização. • Prescrição de títulos: A Sociedade adota, nas provisões para resgates e sorteios a pagar, 
a baixa dos valores prescritos atendendo as disposições previstas no Código Civil. a) Cobertura e detalhamento das 
Provisões Técnicas: Em garantia das provisões técnicas das operações de capitalização estão sendo oferecidos os 
valores de acordo com os limites de diversificação e regras de direcionamento estabelecidas pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) como demonstrado no quadro abaixo:
Ativos garantidores 31/12/2021 31/12/2020
Aplicações de C.P.
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 2.954 -
Ações Sociedade de Capital Aberto 10.718 13.426
Quotas Fundos de Investimentos 20.339 -
Aplicações de L.P.
LFT - Letras Financeiras do Tesouro 107.117 183.874
LTN 5.536 5.841
NTN-B 17.097 533
a) Ativos totais 163.761 203.674
b) Provisões Técnicas - Total a ser coberto 133.644 154.424
c) Suficiência de ativos oferecidos em cobertura
de Provisões Técnicas 30.117 49.250
Taxa de Cobertura em %  (a) / (b) 122,53% 131,89%
b) Detalhamento das provisões técnicas:

Saldo 
31/12/2020

Saldo 
31/12/2021Constituição Reversão Remuneração Transf p/ resg Pagamentos

PMC  131.988  621.679  -  2.067  (637.686)  -  118.048 
PR  138  637.686  -  -  -  (637.502)  322 
PSR  50  175.061  (175.090)  -  -  -  21 
PSP  21.770  385.237  -  -  -  (392.095)  14.912 
PCS  30  23.180  (23.210)  -  -  -  - 
PDA  448  5.007  (5.114)  -  -  -  341 
TOTAIS  154.424  1.847.850  (203.414)  2.067  (637.686)  (1.029.597)  133.644 

Saldo 
31/12/2019 Constituição Reversão Remuneração Transf. p/resg. Pagamentos

Saldo 
31/12/2020

PMC 115.296 528.399 - 1.670 (513.377) - 131.988
PR 8.415 513.377 - - - (521.654) 138
PSR 3.005 176.255 (179.210) - - - 50
PSP 19.883 319.856 - - - (317.969) 21.770
PCS 882 15.253 (16.105) - - - 30
PDA 733 8.149 (8.434) - - - 448
Totais 148.214 1.561.289 (203.749) 1.670 (513.377) (839.623) 154.424
10) Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 11.300 (Onze mi-
lhões e trezentos mil), está representado por 84.840 (Oitenta e quatro mil e oitocentos e quarenta) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a acionistas domiciliados no país. 

Sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, 26-27-28/02-1º-2/03/2022
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b) Reservas: I. Dividendos: De acordo com o Estatuto Social, os acionistas 
têm direito a dividendos obrigatórios não inferiores a 25% do lucro líquido do 
exercício ajustado de acordo com a legislação societária. 
Remuneração aos Acionistas 31/12/2021 31/12/2021

 R$  R$ 
Pagos 
Dividendos( provisionados no período anterior)  21.400  3.216 
Provisionados *
Dividendos  7.713  8.867 
*Registrados na rubríca Obrigações a pagar
II. Legal: A Reserva Legal é constituída ao final do exercício, na forma pre-
vista na legislação societária brasileira (5%) do lucro líquido do exercício, 
podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para futuros au-
mentos de capital social. III. Lucros: A Reserva de Lucros é constituída ao 
final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, tem 
como objetivo o reforço do Patrimônio Líquido da Sociedade e a sua cons-
tituição está prevista no Estatuto Social. Em fevereiro de 2021 foi pago ao 
acionista o valor de R$ 8.633mil referente a dividendos deduzido da conta 
reserva de retenção de lucros. c) Ajuste com Títulos e Valores Mobiliá-
rios: Os títulos e valores mobiliários são classificados segundo a intenção da 
administração em disponível para venda, o ajuste é feito em conta específi-
ca no patrimônio líquido pelo seu valor líquido dos efeitos tributários sendo 
transferido para resultado do período quando da realização dos respectivos 
títulos e valores mobiliários. O saldo registrado no Patrimônio Líquido é R$ 
(4.848), R$ (2.406) em 31/12/2020. 11) Patrimônio líquido ajustado (PLA), 
margem de solvência e exigência de capital.: Os cálculos do Patrimônio 
Líquido Ajustado (PLA), Capital Mínimo Requerido (CMR) e Suficiência de 
Capital foram realizados conforme determinações do órgão regulador e es-
tão demonstrados abaixo: 
Patrimônio líquido ajustado (PLA), margem de solvência e exigência
de capital. 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio Líquido 29.977 41.053
Ajustes Contábeis (73) (40)
PLA Nível 1 29.904 41.013
PLA Nível 2 439 12
PLA Nível 3 - -
(=) (a) PLA TOTAL 30.343 41.025
(b) Capital Base 10.800 10.800
(c) Capital de Risco - CR 14.791 12.445
Capital adicional de risco de subscrição 8.754 7.878
Capital adicional de risco de crédito 1.385 879
Capital adicional de risco operacional 3.413 2.872
Capital adicional de risco de mercado 4.189 2.975
Benefício de Diversificação (2.950) (2.159)
(d) Capital mínimo requerido - CMR  
 (maior entre b e c) 14.791 12.445
(R$) Suficiência de capital (a) - (d) 15.552 28.580
(%) Suficiência de capital 105,14% 229,65%
(e) Ativos Totais 163.761 203.674
(f) Provisões Técnicas - Total a ser coberto 133.644 154.424
(g) Suficiência de ativos oferecidos em 
cobertura de Provisões Técnicas (e) - (f) 30.117 49.250
Suficiência atingida em %  (g) / (f) 22,54% 31,89%
A Resolução CNSP nº 321/2015, alterada pela Resolução CNSP nº 343/2016 
e suas alterações, dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores da ne-
cessidade de cobertura das provisões técnicas, capital de risco baseado 
nos riscos de subscrição, de crédito, operacional e de mercado, patrimônio 
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líquido ajustado, capital mínimo requerido, plano de regularização de solvên-
cia, limites de retenção, critérios para a realização de investimentos, normas 
contábeis, auditoria contábil e auditoria atuarial independentes e Comitê de 
Auditoria referentes a seguradoras, entidades abertas de previdência com-
plementar, sociedades de capitalização e resseguradores. 12) Transações 
com partes relacionadas: Os saldos referentes às transações com partes 
relacionadas, efetuadas em condições normais acordadas entre as partes, 
estão relacionados abaixo:

31/12/2021 
Ativo 

(Passivo)

31/12/2020 
Ativo 

(Passivo)
Banco conta Depósito 
– Banco Master  2  - 
Outras obrigações
– KOVR Seguradora S.A. (Acionista)  (27)  (20)
– KOVR Seguros e Previdência  (4)  (5)
Dividendos a pagar
– KOVR Seguradora S.A. (Acionista)  (7.713)  (8.867)
Provisão matemática para capitalização
– KOVR Seguradora S.A. (Acionista)  (281)  (399)
– KOVR Seguros e Previdência  (22)  (16)
I. Participação Acionária: A KOVR Seguradora S.A. possui 84.839 ações or-
dinárias, como segue em (R$):

Ações / 
Quantidade Percentuais 

   ON: 84.840  100,00 
    Capital Social: R$ 11.300.001,33   Total: 84.840  100,00 

Nº  ACIONISTAS
Ações / 

Quantidade ON Percentual (%)
1  KOVR  Seguradora S.A. 84.839 99,999%
2  KOVR Capitalização S.A. 1 0,001%

 TOTAL  84.840  100,00 
II. Outras informações: Conforme legislação em vigor, Sociedades Segura-
doras, entidade de Previdência e Sociedades de Capitalização não podem 
conceder empréstimos ou adiantamentos para: a) Diretores e membros dos 
conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes, bem como 
seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau; b) Pessoas físicas ou 
jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%; c) Pessoas jurí-
dicas de cujo capital participem com mais de 10% da própria Companhia, 
quaisquer diretores ou administradores da própria Companhia, bem como 
seus cônjuges e respectivos parentes até o 2º grau. 13) Detalhamento de 
contas da demonstração do resultado:

31/12/2021 31/12/2020
a) Custo de Aquisição

Despesas de corretagem - Comissão 203.442 206.307
Despesas com Impressos e Materiais de vendas 19.666 15.985
Despesas com Processamento de dados 2.793 2.830
Despesas c/ Promções e vendas (Publ. Prop.) 136.725 123.520
Outras Despesas 6.808 -
Total de Custos de Aquisição 369.434 348.642

b) Outras receitas e despesas operacionais
Outras receitas c/ operações de capitalização 2.693 328
Receita com prescrição de exigibidade 166 300
Outras despesas operacionais (18) (1.112)
Total de Outras Receitas e Despesas 
Operacionais 2.841 (484)

31/12/2021 31/12/2020
c) Despesas Administrativas

Despesas com pessoal 3.256 3.225
Despesas com serviços de terceiros 2.052 2.030
Despesas com localização e funcionamento 1.739 1.765
Despesas com donativos e contribuições 293 225
Despesas com Publicações 129 61
Despesas Publicidade e Propaganda 2 28
Outras despesas administrativas 103 95
Total de Despesas administrativas 7.574 7.429

d) Despesas com Tributos
Pis 2.696 2.531
Cofins 16.597 15.572
Outros Impostos 27 23
Taxa de Fiscalização - SUSEP 196 185
Total de Despesas com Tributos 19.516 18.311

e) Resultado Financeiro 4.763 2.990
Receitas financeiras 9.631 8.155
   Receita com títulos de renda fixa - Privados 363 13
   Receita com tít. de renda fixa - Públicos 5.682 6.512
   Receita com tít. de renda variável - ações 2.360 1.549
   Outras receitas financeiras 21 81
   Receita com Fundo de Investimentos 1.205 -
Despesas Financeiras (4.868) (5.165)
   Despesas com títulos R. Fix. e Var. (2.762) (3.415)
   Desp c/ prov Técnicas - capitalização (2.068) (1.670)
   Outras despesas financeiras (38) (80)

14) Imposto de Renda e Contribuição Social: A Companhia reconhece no 
resultado do período os efeitos do imposto de renda e contribuição social, ex-
ceto para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reconheci-
dos no patrimônio líquido, onde nesses casos, os efeitos tributários também 
são reconhecidos no patrimônio líquido. Os impostos correntes são calcu-
lados com base em leis e regras tributárias vigentes na data de preparação 
do balanço patrimonial. No Brasil, o imposto de renda corrente é calculado 
à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real tributável 
acima de R$ 240 (duzentos e quarenta mil) anuais. A CSLL foi calculada até 
06/2021 à alíquota de 15% e em 15/07/2021 foi publicada a Lei 14.183 de 
14 de julho de 2021 que majora a alíquota para 20% até o dia 31/12/2021. 
Estão reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do re-
sultado, como segue:

31/12/2021 31/12/2020

Descrição 
Contri-
buição 

Imposto 
de

Contri-
buição 

Imposto 
de

Social Renda Social Renda
Resultado antes dos Tributos e 
após Participações 21.008 21.008 15.317 15.317
(+) Constituições de Provisões 338 338 1.369 1.499
(+) Outras Variações 261 261 259 259
(-) Reversão de Provisões (361) (361) (241) (241)
(=) Base de cálculo 21.246 21.246 16.704 16.834
Parcela Isenta 240 240
Taxa nominal do tributo  20% 15% 15% 15%
Taxa adicional - 10%  10%
Total de IRPJ e CSLL 4.249 5.287 2.505 4.185
PAT - Programa de 
alimentação ao trabalhador - (34) - (80)
Outros Ajustes - (108) - (31)
IRPJ e CSLL DEVIDOS 4.249 5.145 2.505 4.074

Aos Acionistas e Administradores da KOVR Capitalização S.A.. 
Escopo da Auditoria: Examinamos as provisões técnicas registradas nas 
demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo requerido 
e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes 
associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, da KOVR 
Capitalização S.A. (a seguir denominada “Sociedade”), em 31 de dezembro 
de 2021, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração, em 
conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Atuária - IBA e com as normas e orientações da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP. Responsabilidade da Administração: A 
Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas 
registradas nas demonstrações financeiras, pelos demonstrativos de capital 
mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, 
incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido 
ajustado, elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA e com as normas e orientações 
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 do Atuário Independente: Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados, 
relacionados no parágrafo de introdução a este parecer, 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 os respectivos itens auditados 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 registradas nas demonstrações 
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise 
dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados 
à variação econômica do patrimônio líquido ajustado. 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 que os controles 
internos da Sociedade são relevantes para planejar os procedimentos de 
auditoria atuarial que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins 
de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião de auditoria atuarial. Opinião: Em nossa 
opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e 
os demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos indicadores 
de solvência regulatória, incluindo os ajustes associados à variação 
econômica do patrimônio líquido ajustado, da KOVR Capitalização S.A. em 
31 de dezembro de 2021 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 itens integrantes do escopo definido 
no primeiro parágrafo, também aplicamos 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 razoável para permitir que os referidos itens integrantes 
do escopo definido no primeiro parágrafo estejam livres de distorção 
relevante. Adicionalmente, também a partir de selecionados procedimentos, 
com base em testes aplicados sobre amostras, observamos que existe 
correspondência desses dados, que serviram de base para apuração dos 
itens integrantes do escopo definido no primeiro parágrafo, com aqueles 
encaminhados à SUSEP por meio do FIP (exclusivamente nos quadros 
concernentes ao escopo da auditoria atuarial), para o exercício auditado, em 
seus aspectos mais relevantes.
Porto Alegre/RS, 19 de fevereiro de 2022.
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PARECER DA AUDITORIA ATUARIAL INDEPENDENTE 
 
Aos Acionistas e Administradores da 
KOVR Capitalização S.A. 

Escopo da Auditoria 

Examinamos as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do 
capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo os ajustes 
associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, da KOVR Capitalização S.A. (a seguir 
denominada “Sociedade”), em 31 de dezembro de 2021, elaborados sob a responsabilidade de sua 
Administração, em conformidade com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária 
– IBA e com as normas e orientações da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 

 

Responsabilidade da Administração 

A Administração da Sociedade é responsável pelas provisões técnicas registradas nas demonstrações 
financeiras, pelos demonstrativos de capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência 
regulatória, incluindo os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado, 
elaborados de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e 
com as normas e orientações 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 do Atuário Independente 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre os itens auditados, relacionados no parágrafo 
de introdução a este parecer, 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 os 
respectivos itens auditados 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 registradas nas demonstrações financeiras e dos 
demonstrativos do capital mínimo requerido e da análise dos indicadores de solvência regulatória, incluindo 
os ajustes associados à variação econômica do patrimônio líquido ajustado. 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 que 
os controles internos da Sociedade são relevantes para planejar os procedimentos de auditoria atuarial 
que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a efetividade 
desses controles internos. 

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

Alexandre Turk de Almeida - Atuário MIBA nº 1034 
ALM Consultoria e Auditoria Atuarial EIRELI 
CNPJ nº 08.614.081/0001-21 - CIBA nº 102 
Av. Túlio de Rose, 400/801B, Porto Alegre 

Parecer da Auditoria Atuarial Independente

Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.. Opinião: Examinamos as 
demonstrações financeiras da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, 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 responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras 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 financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar 
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras 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 Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Outros Assuntos: Auditoria do período anterior 
comparativo: As demonstrações financeiras da KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A. para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 foram examinadas por outro auditor independente, que emitiu relatório em 23 de fevereiro de 
2021 contendo opinião sem ressalva. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras da companhia: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras 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 financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, 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 responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Determinamos a materialidade de acordo com o nosso 
julgamento profissional. O conceito de materialidade é aplicado no planejamento e na execução de nossa auditoria, 
na avaliação dos efeitos das distorções identificadas ao longo da auditoria, das distorções não corrigidas, se houver, 
sobre as demonstrações financeiras como um todo e na formação da nossa opinião. • A determinação da 
materialidade é afetada pela nossa percepção sobre as necessidades de informações financeiras pelos usuários das 
demonstrações financeiras. Nesse contexto, é razoável que assumamos que os usuários das demonstrações 
financeiras: (i) possuem conhecimento razoável sobre os negócios, as atividades comercias e econômicas da 
Companhia e a disposição para analisar as informações das demonstrações financeiras com diligência razoável; (ii) 
entendem que as demonstrações financeiras são elaboradas, apresentadas e auditadas considerando níveis de 
materialidade; (iii) reconhecem as incertezas inerentes à mensuração de valores com base no uso de estimativas, 

julgamento e consideração de eventos futuros; e (iv) tomam decisões econômicas razoáveis com base nas 
informações das demonstrações financeiras. • Ao planejarmos a auditoria, exercemos julgamento sobre as distorções 
que seriam consideradas relevantes. Esses julgamentos fornecem a base para determinarmos: (a) a natureza, a 
época e a extensão de procedimentos de avaliação de risco; (b) a identificação e avaliação dos riscos de distorção 
relevante; e (c) a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria. • A determinação da 
materialidade para o planejamento envolve o exercício de julgamento profissional. Aplicamos frequentemente uma 
porcentagem a um referencial selecionado como ponto de partida para determinarmos a materialidade para as 
demonstrações financeiras como um todo. A materialidade para execução da auditoria significa o valor ou os valores 
fixados pelo auditor, inferior(es) ao considerado relevante para as demonstrações financeiras como um todo, para 
reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto excedam 
a materialidade para as demonstrações financeiras como um todo. • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar 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 pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 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 significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • 
Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do 
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022.

UHY BENDORAYTES & CIA.
Auditores Independentes
CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA
Contadora
CRC 1RJ 091330/O-5

Sábado, domingo, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, 26-27-28/02-1º-2/03/2022
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