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1.Contexto operacional:A Investprev Capitalização S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada Rural Capitalização S.A.,
empresa controlada pela Rural Seguradora S.A., é uma sociedade de capital fechado com fins lucrativos, com autonomia
administrativa e financeira, e tem como objetivo social operar em produtos de capitalização em todo o território nacional. A
Companhia está localizada na Av. Carlos Gomes, 222 - 10º andar, em Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul - Brasil. A
Rural Seguradora S.A detém 99,96% do capital social da Companhia. A Companhia foi constituída em 28 de maio de 2003 e,
a partir de 6 de maio de 2011 a Rural Capitalização, hoje Investprev Capitalização S.A., solicitou junto SUSEP a aprovação
para iniciar as atividades. Atualmente, a Companhia está sendo financiada pelo rendimento financeiro, oriundo do aporte de
capital pelo acionista majoritário e tem expectativa de início de suas operações de capitalização (módulo incentivo) a partir do
primeiro semestre de 2012. Essas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho da Diretoria em 25 de fevereiro
de 2012. 2.Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade: As
demonstrações financeiras foram elaboradas conforme requerimentos da Circular SUSEP 426, de 31 de agosto de 2011, que
determina a aplicação de todos os pronunciamentos contábeis previstos pela Circular SUSEP 424, de 29 de abril de 2011,
exceto para as operações de capitalização que deverão seguir o modelo previsto na Circular SUSEP 379 de 19 de dezembro
de 2008. b) Base para mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com
exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. c) Comparabilidade: As
demonstrações financeiras não foram apresentadas com informações comparativas de períodos anteriores em função do início
das operações em 6 de maio de 2011. d) Continuidade: A administração avaliou as operações da Companhia e concluiu que a
mesma possui recursos suficientes para operar e aguarda a homologação das atas pela SUSEP, 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 demonstrações
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 Companhia. A Companhia não possui ativos e passivos
monetários denominados em moeda estrangeira na data do fechamento do balanço. f) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as 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. Os valores reais de liquidação das operações podem divergir
dessas estimativas em função da subjetividade inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas são
revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Informações 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 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 3a - Instrumentos financeiros • Nota 6 -
Aplicações financeiras. 3.Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis utilizadas na
preparação das demonstrações financeiras estão demonstradas a seguir. a) Instrumentos 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 • Empréstimos e recebíveis. A classificação dentre as categorias é definida pela
Administração no momento inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. Ativos financeiros 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 decisões 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 reconheci-
das no resultado do exercício. Ativos financeiros mantidos até o vencimento: São classificados nessa categoria caso a
Administração tenha intenção e a capacidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os investimentos mantidos
até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Empréstimos e recebíveis: A Companhia não apresentava ativos financeiros nessa categoria em 31 de dezembro de 2011.
Determinação do valor justo: Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base nos preços
divulgados. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de
técnicas de avaliação, que incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos
que são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados 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. Passivos financeiros: Compreendem, substancialmente, fornecedores, impostos e
contribuições e 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 aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Redução ao valor recuperável (ativo financeiro):
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o
reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais)
perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou
emissor entrará em processo de falência, 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. 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 patrimônio
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
subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor
recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes. b) Créditos tributários e previdenciários: Compreende,
substancialmente, as antecipações de impostos (IRPJ e CSLL). c) Ativos e passivos contingentes e 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 Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, consideradas as orientações previstas na Circular SUSEP n° 424/2011, sendo classificados nas seguintes
categorias: Contingências ativas: Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quanto 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 montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Obrigações legais - fiscais e
previdenciárias: Referem-se a demandas judiciais por meio das quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionali-
dade de tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, registrado e atualizado mensalmente. d) 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
demonstrados 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 requerido para
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas e risco envolvido. e) Apuração do resultado:
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. f) Imposto de renda e contribuição social: A provisão
para imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real
anual excedente aos limites fiscais estabelecidos. A provisão para contribuição social foi constituída à alíquota de 15% sobre
o lucro líquido ajustado pelos itens definidos em legislação específica. 4.Gerenciamento de riscos: A Circular SUSEP
424/2011 estabelece que as entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização, sociedades
seguradoras e resseguradoras locais avaliem de forma geral a sua exposição aos seguintes riscos, provenientes de suas
operações e de suas atividades de investimentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado; e •
Risco operacional. A Companhia iniciou suas atividades em 6 de maio de 2011 e até a data do balanço não iniciou as
operações de comercialização de títulos de capitalização. Neste contexto, a Administração entende que a exposição de risco
da Companhia está restrita aos seus ativos financeiros. Para gestão de seus investimentos, a Companhia utiliza-se dos
balanços das instituições financeiras com as quais mantém operações, além das informações prestadas pela RiskBank e
agências classificadoras de risco - como Standard & Poor's, Fitch, Moody's e SR Rating - para avaliar o risco de crédito destas
instituições. Adicionalmente, a Companhia optou por minimizar ao máximo o risco de crédito das contrapartes, pela escolha de
ativos de baixíssimo risco, sendo que atualmente a carteira de investimentos é composta por títulos públicos federais. Análise
de sensibilidade: Considerando que a carteira da Companhia está 100% alocada no parâmetro CDI/SELIC, a análise de
sensibilidade considera como premissa básica a variação da taxa de juros, porém sem efeitos significativos no resultado
financeiro e patrimônio líquido da Companhia. 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) Composição das aplicações financeiras: A composição dos títulos
classificados como “valor justo por meio do resultado”, comparando seu valor de mercado com o seu valor de curva, está
representada no quadro abaixo:

Aos Diretores e Acionistas da InvestPrev Capitalização S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras da InvestPrev Capitalização
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 6
de maio à 31 de dezembro de 2011, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações
Financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas 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.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requeremo cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada e executada comoobjetivo de obter segurança razoável de que
as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresen-
tados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da InvestPrev Capitalização S.A. em 31 de
dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o período de 6 de maio a 31 de dezembro de 2011, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2012

b) Aplicações financeiras por vencimento: Demonstramos abaixo a
composição do saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de
2011:

O valor de mercado dos títulos classificados como ‘a valor justo por meio do resultado’ foi calculado com base no “Preço Unitário
de Mercado” em 31 de dezembro de 2011, informado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de
Capitais e Tesouro Nacional - ANBIMA.

O valor de mercado foi apurado com base nas tabelas de referência do
mercado secundário da ANBIMA - Associação 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.
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 emmercados 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/ou 3 em 31 de dezembro de
2011. c) Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2011
não havia contratos envolvendo operações de “swap”, opções ou outros
instrumentos financeiros derivativos na Companhia. 6.Créditos
tributários e previdenciários: Nesta rubrica os valores inscritos são
basicamente de antecipação por estimativa de (IRPJ e CSLL) do exercício
2011. A Companhia apresentou um saldo de R$ 270.336 de créditos
tributários. O valor será baixado em janeiro 2012 quando será realizado o
confronto do valor devido com o valor antecipado. 7.Contas a pagar:
Demonstramos abaixo a composição do saldo das contas a pagar em 31
de dezembro de 2011:

8.Passivos contingentes: A Companhia não possui processos
contingentes em andamento em 31 de dezembro de 2011. 9.Patrimônio
líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de dezembro de 2011 é
de R$ 11.300.001 e está representado por 8.483.958 ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a acionistas
domiciliados no país. Registra os valores do imposto de renda e a
contribuição social a compensar pagos por antecipação a serem pagos no
exercício seguinte. No exercício de 2011, a companhia teve um saldo de
R$ 270.336 de créditos tributários. b) Dividendos: Os acionistas têm direito
a um dividendo obrigatório não inferior a 25% do lucro líquido do exercício
ajustado de acordo com a lei societária e o estatuto. Não foram propostos
dividendos por inexistir intenção de distribuição. ACompanhia, no entanto,
constituiu uma reserva especial para distribuição de dividendos em
exercícios futuros no montante de R$ 127.145. c) Reserva legal:
Constituída ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária
brasileira, podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para
aumento de capital social. Em 31 de dezembro de 2011 o saldo de reserva
legal era de R$ 26.767. d) Reserva de lucros: Constituída ao final do
exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira. Em 31 de
dezembro a Companhia registrou reserva de lucros no montante de R$
381.434. e) Patrimônio líquido ajustado (PLA), margem de solvência e
exigência de capital: Em 31 de dezembro de 2011, o cálculo do Capital
Mínimo Requerido é calculado conforme requerimentos da Resolução
CNSP 227 de 6 de dezembro de 2010.

10.Transações com partes relacionadas: A Companhia não realizou
operações com empresas integrantes do grupo financeiro liderado pelo
Banco Rural S.A. Adicionalmente, a Companhia não paga remuneração aos
administradores. Esta remuneração é paga por outra empresa do grupo, a
InvestPrev Seguros e Previdência S.A. e depois reembolsada através de
rateio de despesas adminsitrativas. i.Participação Acionária: Os membros
do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não possuem
individualmente ou em conjunto participação acionária na Companhia em
31 de dezembro de 2011. ii.Outras informações: Conforme legislação em
vigor, sociedades seguradoras, 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 jurídicas 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. Dessa forma, não foram efetuados pela Companhia empréstimos
ou adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de
Administração ou da Diretoria e seus familiares.

c) Impostos de renda e contribuição social: O imposto de renda e a
contribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais estão
reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações do
resultado, como segue:

11.Detalhamento de contas do resultado:
a) Despesas administrativas

12.Isenções adotadas e exceções obrigatórias: As demonstrações
financeiras foram apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, normas complementares da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP e pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de dezembro de 2011 e
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 6.404/76, Lei
n° 11.638/07 e Lei n° 11.941/09). As demonstrações financeiras para o
período de 6 de maio (início das operações) a 31 de dezembro de 2011 são
as primeiras apresentadas considerando a aplicação integral dos CPC’s
homologados pela SUSEP. O CPC 37(R1) exige que uma entidade
desenvolva políticas contábeis baseadas nos padrões e interpretações do
CPC e IASB em vigor na data de encerramento de sua primeira
demonstração financeira, com aplicação na data de transição e durante
todos os períodos apresentados nas primeiras demonstrações em CPC
(aplicação de todas as normas). A Companhia adotou todos os Pronuncia-
mentos, Orientações e Interpretações do CPC aprovados pela SUSEP no
que não contrariem os requerimentos do órgão regulador, consequente-
mente, as demonstrações financeiras estão de acordo com as exigências
da Autarquia. A adoção antecipada dos pronunciamentos internacionais ou
a adoção de alternativas neles previstas está condicionada à aprovação
prévia da SUSEP, por meio de ato normativo. Na data de emissão das
demonstrações financeiras, a Companhia decidiu não adotar de maneira
antecipada as seguintes normas e interpretações que foram emitidas pelo
IASB, mas que não entraram em vigor em 31 de dezembro de 2011. É
importante destacar que estas normas e interpretações não foram emitidas
ainda pelo CPC e que consequentemente não se encontram aprovadas
pela SUSEP: • IAS 12 (Revisada) "Imposto de renda": em vigor para
períodos que comecem em 01 de janeiro de 2012, alterou o conceito de
recuperabilidade do imobilizado para investimento no Imposto Diferido. A
alteração inclui a presunção de que a recuperação do valor de livro do
imobilizado para investimento é realizada através de venda. Consequente-
mente, a CIN 21 "Imposto de Renda – Recuperação de ativos reavaliados
não depreciáveis" deixou de ser aplicada para propriedades de
investimento mensuradas a valor justo. • IFRS 7 (Revisada) "Instrumentos
financeiros: informações a divulgar": em vigor para períodos que comecem
em 01 de julho de 2011, permitindo aos usuários das demonstrações
financeiras melhorarem sua compreensão das operações de transferência
de ativos financeiros, incluindo possíveis efeitos de qualquer risco que
remanescer com a entidade transferidora dos ativos. Também exige
divulgações adicionais se uma quantidade relevante de transações de
transferências é realizada no fim de um período. • IFRS 9 (Revisada)
"Instrumentos Financeiros": em vigor para períodos que comecem em 01
de janeiro de 2013, o IASB publicou os requisitos sobre escrituração de
passivos financeiros para completar a fase de classificação e mensuração
do projeto do IASB para substituir a IAS 39 "Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e mensuração". Os novos requisitos referem-se ao
tratamento da volatilidade nos ganhos ou perdas originados na
mensuração das dívidas ao valor justo, e adotou-se a decisão de manter a
mensuração ao custo amortizado para a maioria dos passivos.

RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO DA INVESTPREV CAPITALIZAÇÃO S/A (Antiga Rural Capitalização S/A) Exercício do ano de 2011.
Srs. Acionistas, A Investprev Capitalização S/A (antiga Rural Capitalização S/A), em cumprimento às disposições legais e estatutárias, coloca à disposição de V.Sas, para sua apreciação, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao
exercício de 2011. Mercado Capitalização: O Mercado de Capitalização, nos últimos anos, vem significativamente crescendo sua participação no PIB do país; neste cenário de crescimento se destaca a modalidade incentivo, que impulsionada pelo aquecimento do mercado
interno, principalmente pelas atividades voltadas ao varejo, passou a desenvolver campanhas promocionais lastreadas na aquisição de títulos de capitalização, com distribuição gratuita de prêmios. Desempenho Econômico - Financeiro: A empresa teve no exercício de 2011
um lucro liquido de R$ 535.346,04 iniciando seu processo de crescimento e consolidação no Mercado de Capitalização. Controles Internos: A Sociedade, em atendimento à Circular SUSEP n° 249/04, alterada pela Circular SUSEP n° 363/08, mantém contrato de Auditoria
Interna com Soares & Associados Auditores Independentes Soc. Simples, no intuito de aferir a manutenção de seus procedimentos de controles internos. Todos os procedimentos necessários ao pleno atendimento da Circular SUSEP n° 280/04 foram observados, estando a
Sociedade resguardada por um sistema de controles internos em funcionamento, disponibilizado, via Intranet, para todos os colaboradores, contendo manuais, organogramas e fluxogramas que permeiam os processos e a estrutura da Sociedade, atendendo às determinações
previstas no normativo. O sistema de controles internos da empresa, voltado para a mitigação de riscos, visa à eficiência de suas operações, a geração de relatórios financeiros e a observância às normas internas e externas, sendo mantido em contínuo aprimoramento e sendo
considerado adequado ao porte e complexidade dos negócios. Prevenção á Lavagem de Dinheiro: O Grupo segurador Investprev, formado pelas empresas: Investprev Seguradora (antiga Rural Seguradora), Investprev Capitalização (antiga Rural Capitalização) e Investprev
Seguros e Previdência, desenvolve continuamente treinamento da prática de utilização do seu manual de prevenção de lavagem de dinheiro para todos seus colaboradores e em todos os níveis da sua estrutura organizacional, para tanto utilizando ferramentas de gestão e
consultores externos, tudo segundo o estabelecido na Lei 9.613. Este treinamento está inserido nas rotinas operacionais e é parte integrante do programa de treinamento da área de Recursos Humanos. Capital Mínimo - Resolução SUSEP N° 227/2010: O Conselho Nacional
de Seguros Privados - CNSP, em 06 de dezembro de 2010 editou a Resolução CNSP n° 227, que dispõe sobre Capital Mínimo e Plano Diretivo de Recuperação de Solvência das Entidades Seguradoras, de Previdência e de Capitalização, a qual entrou em vigor a partir de
01/01/2011. A Investprev Capitalização S/A (antiga Rural Capitalização S/A) possui Patrimônio Líquido compatível para atender a referida disposição legal. Declaração de Capacidade Financeira: Em atenção à Circular SUSEP n° 424, de 29 de abril de 2011, e alterações
posteriores, declaramos que a empresa possui capacidade financeira compatível com as suas operações. Considerações Finais: Para o exercício de 2012, aproveitando a perspectiva de crescimento do Mercado de Seguro, Previdência e Capitalização, a Investprev
Capitalização S/A, através de sua controladora, vem se atualizando, em infraestrutura física de matriz, filiais e tecnologia da informação, automação das áreas operacionais, financeira e um profundo processo de desburocratização da estrutura organizacional. No exercício de
2011 reestruturamos toda Companhia, e, estamos disponibilizando em nossos canais de distribuição um novo portfólio de produtos e nova filosofia de trabalho. Nosso objetivo para este ano é de dar início às operações, retomando as atividades comerciais ao fim do primeiro
trimestre. Ao findar este exercício, reafirmamos nossa crença no comportamento ético, respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na Direção da Empresa. Aproveitamos para agradecer ao mercado e aos nossos
colaboradores, que contribuíram para a realização dos projetos da Empresa, transformando em realidade os nossos ideais. Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2012. A Diretoria

Descrição
Títulos a valor justo por
meio do resultado
Letras Financeiras do
Tesouro - LFT
Total por vencimento

Até 365
dias

11.814.759
11.814.759

Saldo
contábil

11.814.759
11.814.759

Valor de
custo

11.814.759
11.814.759

Demonstração do resultado - Período de 6 de maio (início das
operações) a 31 de dezembro de 2011 (valores expressos em reais)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(-) Despesas administrativas
(+/-) Resultado financeiro
(=) Resultado operacional
(=) Resultado antes dos impostos
e participações
(-) Imposto de renda
(-) Contribuição social
(=) Lucro líquido
(/) Quantidade de ações
(=) Lucro líquido por ação

Nota
explicativa

11a
11b

11c
11c

9a

Período de 6 de maio a
31 de dezembro de 2011

(57.488)
908.790
851.302

851.302
(188.261)
(127.695)
535.346

8.483.958
0,06

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Período de 6 de maio (início das operações)
a 31 de dezembro de 2011 (valores expressos em reais)

Período de 6 de maio a
31 de dezembro de 2011

(20.648)
908.806
888.158
(307.191)

(11.814.759)
3.475

(11.230.317)

11.300.001
11.300.001

69.684
-

69.684
(11.814.759)

535.346

(11.814.759)
(270.336)
319.432

(11.230.317)

Demonstração dos fluxos de caixa - Período de 6 de maio (início das
operações) a 31 de dezembro de 2011 (em reais)

Atividades operacionais
Pagamentos de despesas e obrigações
Recebimentos de juros e dividendos
Caixa gerado pelas operações
Impostos e contribuições pagos:
Investimentos financeiros
Aplicações
Vendas e resgates
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais.
Atividades de financiamentos
Aumento de capital
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Aumento nas aplicações financeiras - recursos livres
Conciliação entre o lucro líquido e o caixa líquido
gerado nas atividades operacionais
Lucro líquido do período
Variações nos ativos e passivos
Variação das aplicações
Variação de títulos e créditos a receber
Variação de contas a pagar
Disponibilidades líquidas consumidas pelas
atividades operacionais

Balanços patrimoniais (valores expressos em reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras (valores expressos em reais)

Ativo
Circulante
Disponível
Caixa e bancos
Aplicações
Títulos e créditos a receber
cCréditos tributários e
cprevidenciários
Total do ativo

Nota
explicativa

5

6

2011
12.154.779

69.684
69.684

11.814.759
270.336

270.336
12.154.779

Passivo
Circulante
Contas a pagar
cObrigações a pagar
cImpostos e encargos sociais a recolher
Patrimônio líquido
cCapital social
cReservas de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido

Nota
explicativa

7

9d
9a

2011
319.432
319.432
3.425

316.007
11.835.347
11.300.001
535.346

12.154.779
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Integralização de capital em 06/05/2011
(em aprovação)
Lucro líquido do período
Reserva legal
Reserva especial de dividendos
Reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2011

Aumento de
Capital

(em aprovação)
11.300.001

-
-
-
-

11.300.001

Lucros
acumulados

-
535.346

(26.767)
(127.145)
(381.434)

Lucros
-
-
-
-

381.434
381.434

Especial para
Dividendos

-
-
-

127.145
-

127.145

Legal
-
-

26.767
-
-

26.767

Total do
Patrimônio

Líquido
11.300.001
535.346

-
-
-

11.835.347

Reservas de lucros

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
Títulos de renda fixa

Letras financeiras do tesouro - LFT
Total de ativos a valor justo por meio do resultado

Valor de
Curva

11.814.759
11.814.759

Ajuste
Mercado

3.244
3.244

Valor de
Mercado

11.814.759
11.814.759

%
Aplicado

100%
100%

Taxa de
Juros

SELIC

2011

2011

Descrição
Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Total por vencimento

Nível 1

11.814.759
11.814.759

Saldo
contábil

11.814.759
11.814.759

2011

Contas a pagar
Imposto de renda
Contribuição social
Encargos sociais a recolher
Total de contas a pagar

3.426
188.261
127.695

50
319.432

2011

Patrimônio líquido
(=) Patrimônio líquido Ajustado (a).
Capital mínimo requerido - CMR (b).
(R$) Suficiência de capital (a) - (b)
(%) Suficiência de capital

11.835.347
11.835.347
10.800.000
1035.347
9,59%

2011

Despesa com serviço de terceiros
Despesa com localização e funcionamento
Despesa com publicidade e propaganda
Despesa com tributos
Despesa com donativos e contribuições
Total de despesas administrativas

Período de 6 de maio a 31
de dezembro de 2011

(17.374)
(1.367)
(1.609)
(36.840)
(298)

(57.488)

b) Resultado Financeiro
Receita com títulos de renda fixa - privados
Receita com títulos de renda fixa - públicos
Receita com títulos de renda variável
Outras despesas financeiras
Total de resultado financeiro

Período de 6 de maio a 31
de dezembro de 2011

6.020
845.690
57.095
(15)

908.790

CSLL
851.302
851.302

-
-

15%
127.695

IRPJ
851.302
851.302

15%
10%

-
188.261

Descrição
Lucro líquido
(=) Base de cálculo
Imposto de renda
Imposto de renda - alíquota adicional
Contribuição social
Total de imposto de renda e contribuição social

Período de 6 de maio a 31
de dezembro de 2011
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