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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - Exercício do ano de 2011.
Mercado
Segurador:
Desempenho Econômico - Financeiro: A
Controles Internos: A Sociedade, visando o atendimento à Circular SUSEP n° 249/04,
alterada pela Circular SUSEP n° 363/08, mantém contrato de Auditoria Interna com Soares & Associados Auditores Independentes Soc. Simples, no intuito de aferir a manutenção de seus procedimentos de controles internos. Todos os procedimentos necessários ao pleno
atendimento à Circular SUSEP n° 280/04 foram observados, estando a Sociedade resguardada por um sistema de controles internos em funcionamento, disponibilizado, via Intranet, para todos os colaboradores, contendo manuais, organogramas e fluxogramas que permeiam os
processos e a estrutura da Sociedade, atendendo às determinações previstas neste normativo. O sistema de controles internos da empresa, voltado para a mitigação de riscos, visa à eficiência de suas operações, à geração de relatórios financeiros e observância às normas internas
e externas, sendo mantido em contínuo aprimoramento e sendo considerado adequado ao porte e complexidade dos negócios. Prevenção à Lavagem de Dinheiro: O Grupo Segurador Investprev, formado pelas coligadas; Investprev Seguradora, Investprev Capitalização e
Investprev Seguros e Previdência, desenvolvem continuamente as práticas de utilização do manual de prevenção de lavagem de dinheiro a todos seus colaboradores, envolvendo todos os níveis da sua estrutura organizacional, para tanto utilizando ferramentas de gestão e
consultores externos, tudo de acordo com a Lei 9.613. Este treinamento está inserido nas rotinas operacionais e parte integrante do programa de treinamento da área de Recursos Humanos. Capital Mínimo - Resolução SUSEP N° 227/2010: O Conselho Nacional de Seguros
Seguros e Previdência 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:
tecnologia e pessoal. Automação das áreas operacionais, financeira, num profundo processo de desburocratização da estrutura organizacional. Neste período lançamos um novo portfólio de produtos e uma nova identidade visual. Nosso objetivo para este ano é operacionalizar as
novas parcerias que formalizamos, consolidando nossa Companhia junto ao nicho em que atuamos. Ao findar o exercício de 2011, reafirmamos nossa crença no comportamento ético, respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010. (Em milhares de reais)
Nota
Nota
explicativa
ATIVO
explicativa
2011
2010 PASSIVO
2011
62.936
Circulante
92.742 89.863 Circulante
3.885
Disponível
4.846
486 Contas a Pagar
2.312
Caixa e Bancos
4.846
486 Obrigações a Pagar
87
Aplicações
5
76.470 85.617 Impostos e Encargos Sociais a Recolher
Encargos Trabalhistas
224
Créditos das Operações com
24
cSeguros e Resseguros
820
434
1.019
Prêmios a Receber
6
764
434 Impostos e Contribuições
219
Operações com Seguradoras
1
- Outras Contas a Pagar
751
Outros Créditos Operacionais
55
- Débitos Oper. c/Seguros e Resseguros
Operações com Seguradoras
4
Créditos das Operações com
11
Operações com Resseguradoras
121
cPrevidência Complementar
7
2.358
118 Corretores de Seguros e Resseguros
625
2.358
118 Outros Débitos Operacionais
1
Títulos e Créditos a Receber
8
8.227
420 Débitos Operações c/Previd. Compl.
65
Títulos e Créditos a Receber
1.122
190 Débitos de Resseguros
24
Créditos Tribut. e Previd.
1.000
123 Outros Débitos Operacionais
41
13
- Depósitos de Terceiros
12
14.268
Outros Créditos
6.092
107 Provisões Técnicas - Seguros
11.413
Outros Valores e Bens
17
2.784 Pessoas
13
1.642
13
17
2.784 Vida Individual
107
13
9.664
Despesas Antecipadas
4
4 Vida com Cobertura de Sobrevivência
13
32.554
Ativo Não Circulante
13.338 11.163 Provisões Técnicas - Previd. Compl.
132
Realizável a Longo Prazo
7.941
6.695 Planos Bloqueados
13.047
Aplicações
5
3.803
3.309 Planos Não Bloqueados
19.375
Títulos e Créditos a Receber
8
4.137
3.386 PGBL / PRGP
23.454
4.137
3.386 Passivo Não Circulante
99
Despesas Antecipadas
1
- Contas a Pagar
99
Investimentos
9
2.662
2.356
13
22.564
Participações Societárias
150
150 Provisões Técnicas - Previd. Compl.
2.408
Planos
Bloqueados
Imóveis Destinados a Renda
2.508
2.202 Planos Não Bloqueados
20.156
Outros Investimentos
4
4 Outros Débitos
14
791
Imobilizado
10
2.726
2.103
791
Imóveis de Uso Próprio
398 Patrimônio Líquido
16
19.690
2.319
1.431 Capital Social
15.200
Outras Imobilizações
407
274 Reservas de Capital
4
Intangível
9
9 Reservas de Lucros
4.486
Outros Intangíveis
9
9 Lucros Acumulados
TOTAL DO ATIVO
106.080 101.026 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
106.080

2010
57.328
2.620
660
131
85
3
1.583
158
823
248
575
54
24
30
1.143
14.384
636
21
13.727
38.304
2.149
13.570
22.585
25.501
24.726
2.023
22.703
775
775
18.197
15.200
4
2.993
101.026

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010
(Em milhares de reais)
Atividades Operacionais
Recebimentos de Prêmios de Seguro, Contribuições de
cPrevidência, Taxas de Gestão e Outros
Outros Recebimentos Operacionais (salvados,
cressarcimentos e outros)
Pgtos. de Sinistros, Benefícios, Resgates e Comissões
Pgtos. Despesas c/Operações Seguros e Resseguros
Pagamentos de Despesas e Obrigações
Outros Pagamentos Operacionais

Pagamentos de Participações nos Resultados
Caixa (consumido) gerado pelas Operações
Impostos e Contribuições Pagos:
Aplicações
Caixa Líquido gerado nas Atividades Operacionais
Atividades de Investimentos
Pagamento pela Compra de Ativo Permanente:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Imobilizado
Caixa Líquido gerado (consumido) Ativid. Investimento
Atividades de Financiamentos

2011

2010

19.951

19.497

1.949
30.638
(28.260) (10.653)
(201)
(226)
(17.196) (7.685)
(12) (4.163)
(1.279)
342
89
(146)
(1.055)
116
17
(49)
(944)
2.618
(5.142) (1.222)
(57.973) (137.492)
66.627 145.752
6.094
6.130
(1.929)
-

(2.769)
(1.330)
19

(1.929)

108
(3.972)

- (1.891)
Aquisição de Empréstimos
263
Pagamento de Empréstimos (exceto juros)
(2)
(104)
Caixa Líquido (consumido) gerado Ativid. Financiamento
159 (1.893)
Aumento (Redução) Líquida de Caixa e Equiv. de Caixa
229
4.360
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
257
486
486
4.846
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de reais) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período
Aumento (Redução) Líquida de Caixa e Equiv. de Caixa
229
4.360
Nota
Reserva
Capital
Lucros
Reservas de lucros
Explicativa
Social de Capital Legal Estatutária Outros Acumulados
Total
Conciliação entre o lucro líquido e o caixa líquido
15.200
4
496
Saldos em 31 de Dezembro de 2009
- 15.700
gerado nas atividades operacionais
Resultado Líquido do Período
2.647
2.647
Proposta para Distribuição do Resultado:
2011
2010
132
Reserva Legal
(132)
- Lucro Líquido do Período
1.822
2.647
2.365
Reserva Estatutária
(2.365)
- Ajuste para Conciliar o Resultado com o Valor das
(150)
(150) Disponibilidades geradas / (aplicadas)
15.200
4
628
2.365
Saldos em 31 de Dezembro de 2010
- 18.197 (+) Depreciações e Amortizações
372
167
Ajustes de Exercícios Anteriores
139
139
2.769
16 f
Resultado Líquido do Período
1.822
1.822 (+) Aquisição de Imobilizado
1.330
Proposta para Distribuição do Resultado:
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores
139
16 c
90
Reserva Legal
(90)
- (+) Recebimento de juros sobre o capital
150
16 d
Dividendos
(468)
(468) (-) Recebimento de Dividendos
(38)
16 e
1.403
Outras Reservas de Lucros
(1.403)
- Variações nos Ativos e Passivos
15.200
4
718
2.365
1.403
- 19.690
Saldos em 31 de Dezembro de 2011
8.654
1.262
(2.626)
(320)
(8.558)
(284)
Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercício findo em 31 de dezembro de 2011 (Em milhares de reais)
2.768 (2.697)
1
8
1.Contexto operacional: A Investprev Seguros e Previdência S.A. (doravante “Companhia”), controlada pelo Banco Rural S.A., é uma
1.363
(575)
sociedade de capital fechado com fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, e tem como objetivo social operar em
(71)
397
atividades de previdência complementar, renda e pecúlio, bem como de seguros do ramo vida em geral no território nacional. A
11
(90)
Companhia está localizada na Av. Carlos Gomes, 222 - 10º andar, Sala 1.001, Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil. Em 31 de
13.124
1.078
dezembro de 2011, a Companhia mantém a mesma estrutura do controle acionário, ou seja, 99,99% do Banco Rural S.A..O Banco
(2.971)
1.915
Rural S.A. controlador da Investprev Seguros e Previdência S.A. firmou, em 2 de março de 2010, Termo de Compromisso com Opção
(7.912) (1.677)
de Compra com a empresa Nova Geração, a qual concedeu o direito de preferência na aquisição total ou parcial das ações da referida (-)
14
52
Companhia. Em 21 de dezembro de 2011, não havendo mais interesse de tal aquisição, foi firmado o distrato do termo mencionado,
sem ônus a ambas as partes do referido negócio. Objetivando alavancar suas operações no mercado, a Investprev criou planos de Disponibilidades Líquidas (geradas) / consumidas
pelas
Atividades
Operacionais
6.130
6.094
seguro de vida e acidentes pessoais nas modalidades de contratação individual e coletiva. São planos de seguros com coberturas de
morte e invalidez voltadas tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A Companhia está exposta a riscos que são provenientes de
suas operações e que podem afetar seus objetivos estratégicos e financeiros que estão divulgadas na nota explicativa nº4. Essas
demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho da Diretoria em 25 de fevereiro de 2012. 2.Elaboração e apresentação financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o
das demonstrações financeiras: a) Declaração de conformidade: Em 29 de abril, a SUSEP emitiu a Circular nº 424 que dispõe não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de
sobre as alterações das normas contábeis a serem observadas pelas entidades abertas de previdência complementar, sociedades de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecicapitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais, com efeitos retroativos a partir de 1° de janeiro de 2010. Essa circular mento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um instrumento
homologa os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e revoga as Circulares SUSEP patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo
nº 379/2008, 385/2009, 406/2009 e 408/2010. Desta forma, as demonstrações financeiras foram elaboradas conforme os dispositivos do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. As
da Circular SUSEP nº 424/2011 e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis correspondente. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. A Companhia efetuou a segregação de itens 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
os itens que não atendem ao exposto acima foram classificados como “não circulantes”. A Companhia definiu a data de 1º de janeiro patrimônio líquido para o resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de
de 2010 como a data de transição para os dispositivos da Circular SUSEP nº424/11 e os pronunciamentos técnicos (CPC). As outros resultados abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de
demonstrações financeiras não sofreram ajustes significativos decorrentes da aplicação dos novos CPCs homologados pela SUSEP. aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor
b) Base para mensuração: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o custo histórico, com exceção aos justo atual, decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável
previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recuperação
técnicas, mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. c) Comparabilidade: As demonstrações financeiras estão sendo subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda para o
apresentadas com informações comparativas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC 26 (R1) e instruções do órgão qual tenha sido registrada perda do valor recuperável, é reconhecida em outros
Compreende, substancialmente,
regulador. Para o balanço patrimonial e demais peças, a Companhia utilizou-se das informações constantes no período findo imediata- resultados abrangentes.
mente precedente, 31 de dezembro de 2010. d) Continuidade: A administração avaliou a habilidade da Companhia em continuar fornecedores, contas a pagar e as contas que compõem o grupo “débitos com
operações
de
seguros”,
que
são
reconhecidos,
inicialmente, ao valor justo.
operando normalmente e está convencida de que a Companhia possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro.
Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo
método
da
taxa
efetiva
de
juros.
Os
juros,
a
atualização
monetária e a variação
a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse princípio. e) Moeda
funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas em reais (R$), que é a moeda funcional da Compan- cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos.
d)
Prêmios
de
seguros:
Os
prêmios
a
receber
parceladamente
e as
hia, e estão sendo apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. A Companhia não possui ativos e
passivos monetários denominados em moeda estrangeira na data do fechamento do balanço. f) Uso de estimativas e julgamentos: respectivas despesas de comercialização são registrados pelo seu valor futuro,
deduzido
dos
juros
a
apropriar
que
são
reconhecidos
pelo
regime
de
competênA preparação de demonstrações financeiras de acordo com as normas homologadas pela SUSEP exige que a Administração registre
determinados valores de ativo, passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas a partir de cia como receitas financeiras.A provisão para riscos de créditos é calculada
julgamentos e premissas quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações podem divergir dessas estimativas para cobrir as perdas esperadas na realização dos créditos com prêmios de
em função da subjetividade inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas são revistas periodicamente. seguros, com base no percentual de perda histórica aplicados sobre a
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer totalidade das parcelas vencidas. e) Investimentos: O investimento no
períodos futuros afetados. Informações sobre áreas em que o uso de premissas e estimativas é significativo para as demonstrações IRB-Brasil Re S.A. é avaliado pelo método de custo. Propriedades para
financeiras e nas quais, portanto, existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão sendo investimento são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da
transação. Propriedades para investimento são baixadas quando vendidas ou
3.Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis utilizadas quando a propriedade de investimento deixa de ser permanentemente utilizada
na preparação das demonstrações financeiras estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para e não se espera nenhum benefício econômico futuro da sua venda. Eventuais
todos os períodos comparativos apresentados. a) Classificação dos contratos de seguros e de investimento: As principais ganhos ou perdas na baixa ou alienação de propriedade de investimento são
definições das características de um contrato de seguro estão descritas no pronunciamento técnico CPC 11 - Contratos de seguros, reconhecidos na demonstração do resultado no ano da referida baixa ou
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além disso, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, por meio da alienação. Transferências são realizadas para a conta de propriedade de
Circular nº 424/11 estabeleceu critérios para identificação de um contrato de seguro. A Companhia classifica os contratos emitidos investimento, ou desta conta, apenas quando houver uma mudança no seu uso,
como contratos de seguro quando os contratos transferem risco significativo de seguro. Como guia geral, define-se risco significativo evidenciada pelo término da ocupação pelo proprietário, início de arrendamento
de seguro como a possibilidade de pagar benefícios adicionais significativos ao segurado na ocorrência de um acontecimento futuro e mercantil para outra parte ou conclusão da construção ou incorporação. Para
incerto específico que possa afetá-lo de forma adversa. Nesse contexto, a Administração procedeu às devidas análises dos contratos uma transferência de propriedade de investimento para propriedade de uso
emitidos com base nas normas supracitadas e não identificou contratos classificados como contratos de investimentos. b) Caixa e próprio, o custo presumido para fins de contabilização subsequente
equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias corresponde ao valor justo na data da mudança no seu uso. Se o imóvel de uso
entre a data de aquisição e vencimento igual ou inferior a 90 dias e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado e próprio se tornar uma propriedade de investimento, a Companhia contabiliza a
que não afetem a vinculação com ativos garantidores. c) Instrumentos Financeiros: Ativos financeiros. A Companhia classifica seus referida propriedade de acordo com a política descrita no item de imobilizado
até a data da mudança no seu uso. Quando a Companhia conclui pelos próprios
meios a construção ou incorporação de uma propriedade de investimento,
estratégia pela qual o ativo foi adquirido.
Um ativo financeiro é qualquer diferença entre o valor justo da propriedade naquela data e o seu valor
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no contábil anterior é reconhecida na demonstração do resultado. f) Imobilizado:
momento do reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda, baseadas em seus O ativo imobilizado de uso próprio utilizado na condução dos negócios da
valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Esses ativos são medidos pelo valor justo, e mudanças Companhia compreende: imóveis de uso próprio, equipamentos, móveis,
São classifica- máquinas e utensílios e veículos. O imobilizado de uso é demonstrado ao custo
no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.
dos nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter esses ativos financeiros até o vencimento. Os histórico. O custo do ativo imobilizado é reduzido por depreciação acumulada
investimentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor do ativo (exceto para terrenos, cujo ativo não é depreciado) até a data de 31 de
Compreende, principalmente, os recebíveis originados de contratos de seguros, tais como dezembro de 2011. O custo histórico do ativo imobilizado compreende gastos
recuperável.
os saldos de prêmios a receber de segurados e valores a receber e direitos junto aos resseguradores. Após o reconhecimento inicial que são diretamente atribuíveis para aquisição dos itens capitalizáveis e para
são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária, menos perdas do valor que o ativo esteja em condições de uso. Gastos subsequentes são capitalizarecuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de receitas ou despesas financeiras. dos ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecidos como um
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são registrados com base nos preços componente separado do ativo imobilizado, somente quando é provável que
divulgados. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através de benefícios futuros econômicos associados com o item do ativo irão fluir para a
técnicas de avaliação, que incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que Companhia e o custo do ativo possa ser avaliado com confiabilidade. Quando
são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que fazem o maior ocorre a substituição de um determinado componente ou "parte" de um
uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela administração da componente, o item substituído é baixado, apropriadamente. Todos os outros
própria Companhia.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência gastos de reparo ou manutenção são registrados no resultado do período
objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo financeiro. A evidência objetiva de que os ativos conforme incorridos. A depreciação de outros itens do ativo imobilizado é

Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de reais, exceto
o lucro líquido por lote de mil ações)
Nota
2010
explicativa 2011
Prêmios emitidos Líquidos
7.508 2.290
(+) Contribuições para Cobertura de Riscos
13.503 11.891
2.709 1.001
(=) Prêmios Ganhos
23.720 15.182
18 a
(-) Sinistros Ocorridos
18 a e b (5.167) (2.678)
(-) Custos de Aquisição
(9.409) (2.738)
18 c
(65)
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operac.
(541)
(95)
(+/-) Resultado c/Operações de Resseguro
(4)
19
(+) Receita com Resseguro
82
(114)
(-) Despesa com Resseguro
(86)
(+) Rendas de Contribuições e Prêmios
1.170 1.495
(-) Constituição da Provisão de Benefícios a
conceder
(1.527) 2.270
(=) Receitas Contribuições e Prêmios VGBL
(357) 3.765
4.240 (2.011)
(-) Benefícios Retidos
(4.582) (2.847)
823
(+/-) Outras Receitas e Despesas Operac.
1.741
(-) Despesas Administrativas
18 d (10.748) (8.302)
(-) Despesas com Tributos
18 e
(1.331) (1.101)
18 f
5.266 2.961
(40)
(+/-) Resultado Patrimonial
(93)
(=) Resultado Operacional
(2.375) 2.854
(+/-) Ganhos ou Perdas c/Ativos ñ correntes 18 g
5 1.457
4.311
(=) Result. antes Impostos e Participações
18 h
2.740
(-) Imposto de Renda
(491) (1.034)
(630)
(-) Contribuição Social
(305)
(-) Participações sobre o Resultado
(122)
(=) Lucro Líquido
1.822 2.647
(/) Quantidade de Ações
140.625 140.625
(=) Lucro Líquido por Ação
12,96 18,82
calculada pelo o método pro rata die e conforme o período de vida útil
estimada dos ativos (os terrenos não são depreciados). O valor
contábil de um item do ativo imobilizado é baixado imediatamente se o
valor recuperável do ativo for inferior ao valor contábil do ativo. As
taxas anuais de depreciação utilizadas pela Companhia são: 10% para
equipamentos de uso, móveis e utensílios e equipamentos de
comunicação e segurança e de 20% para veículos e sistema de
processamento de dados. O valor residual dos ativos e a vida útil dos
ativos 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. g) Intangível: Ativos intangíveis com vida definida são
amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à
perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação
de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de
amortização para os ativos intangíveis com vida definida são revisados
estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros
desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou
método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como
mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos
intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do
resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do
ativo intangível. h) 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 tecnológicas, 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 provisão para deterioração
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Pelas análises
e julgamento efetuados, a conclusão da Administração é de que não é
necessária a constituição de uma provisão para redução ao valor
recuperável de seus ativos não financeiros. i) Contratos de
arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil
(leasing) são classificados em dois grandes grupos: operacionais e
financeiros. O fator determinante para essa classificação, conforme
CPC 06 - Operação de arrendamento mercantil é a transferência dos
riscos e benefícios inerentes à propriedade do bem.
A Companhia possui contratos de arrendamento de
aluguel da sala para a sede administrativa da Companhia. A Companhia, como arrendatário, determinou com base na avaliação dos termos
e condições dos contratos firmados, que não retém todos os riscos e
benefícios associados ao contrato, portanto, contabiliza as operações
como arrendamento operacional. Os pagamentos feitos pela Companhia referente aos arrendamentos operacionais são reconhecidos como
despesa pelo método linear pelo período de vigência do contrato.
Durante o período de divulgação não
existiam contratos de arrendamento mercantil financeiro vigentes na
Companhia. j) Provisões Técnicas: As provisões técnicas são
constituídas e calculadas em consonância com as determinações e os
critérios estabelecidos pelo CNSP e pela SUSEP, e estão assim
resumidas:
A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é
constituída pela parcela do prêmio retido correspondente ao período
de risco a decorrer, calculada pelo método pro rata die e atualizada
monetariamente, quando aplicável. A Companhia constitui provisão
determinado com base em cálculos atuariais que levaram em conta a
experiência histórica e metodologia prevista em nota técnica atuarial
para prêmios, provisões técnicas, comissões sobre prêmios emitidos e
despesas de comercialização diferidas. A provisão de insuficiência de
prêmios (PIP) é constituída se for constatada insuficiência da provisão
para prêmios não ganhos para cobertura dos sinistros a ocorrer,
considerando indenizações e despesas relacionadas, sendo calculada
de acordo com Nota Técnica Atuarial (NTA). Os cálculos efetuados
não resultaram em provisão a constituir em 31 de dezembro de 2011.
A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constituída por estimativa de
pagamentos prováveis, líquidos de recuperações, determinada com
base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balanço e
atualizada monetariamente nos termos da legislação. A provisão de
sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) é realizada com base em
cálculos atuariais que consideram a experiência histórica e a
metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial (NTA), bem como a
metodologia prevista na Circular SUSEP nº 283/05. A Resolução
CNSP nº 162, de 26 de dezembro de 2006, em seus artigos 5º e 21º,
com alterações introduzidas pela Resolução CNSP nº 181, de 17 de
dezembro de 2007, estabeleceu a obrigatoriedade de constituição de
uma provisão técnica denominada provisão complementar de prêmios
(PCP). A PCP deve ser calculada pro rata die, tomando por base as
datas de início e fim de vigência do risco e o prêmio comercial retido, e
as contribuições retidas ou prêmios líquidos recebidos, e o seu valor
será a diferença, se positiva, entre a média da soma dos valores
apurados diariamente no mês da constituição e a PPNG ou a PRNE
constituída naquele mês e no mesmo ramo, considerando todos os
As
riscos vigentes, emitidos ou não, recebidos ou não.
provisões matemáticas representam os valores das obrigações
assumidas sob a forma de planos de renda, pensão e pecúlio e são
calculadas segundo o regime financeiro previsto contratualmente por e
sob responsabilidade de atuário legalmente habilitado, registrado no
Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). As provisões matemáticas
representam o valor presente dos benefícios futuros, estimados com
base em métodos e pressupostos atuariais. A provisão matemática de
percepção dos benefícios ainda não foi iniciada e a provisão
gozo de benefícios. Os encargos financeiros creditados às provisões
técnicas são classificados como “Despesas financeiras”. As provisões
que estão vinculadas aos seguros de vida com cobertura de
“gerador de benefícios livres” (PGBL), representam o montante das
contribuições efetuadas pelos participantes, líquidas de carregamentos e de outros encargos contratuais, acrescidas dos rendimentos
financeiros gerados pela aplicação dos recursos em fundos de
insuficiência de contribuição (PIC) será constituída se for constatada
insuficiência de prêmios ou contribuições nos planos estruturados no
regime financeiro de capitalização, repartição de capitais de cobertura
e repartição simples. Nas provisões de benefícios a conceder e
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concedidos, a insuficiência é gerada pela diferença entre as taxas
decrementais (mortalidade, invalidez e exoneração), acrescida das taxas
de juros aprovadas nos planos e as obtidas com a experiência da carteira,
11.Resseguro: A Companhia opera atualmente em duas modalidades
ou pela Companhia não possuir massa suficiente comparada à experiência c) Risco financeiro: A Seguradora está exposta a uma série de riscos financeiros transferidos pelos de contratos de resseguro:
do mercado. A PIC foi calculada para a provisão matemática de benefícios diversos ativos e passivos inerentes ao seu negócio. Os principais riscos associados aos instrumentos
Risco de mercado é
concedidos (PMBC) e a conceder (PMBaC) e para a provisão para riscos
aquele associado à possibilidade de ocorrência de perdas devido às oscilações nos preços de mercado dos vida, por ano;
Massa
ativos. Para avaliação do risco de mercado de seu portfólio de investimentos a Seguradora utiliza o modelo
contabilizada com o valor de PRNE dos contratos ativos e inativos para o
mesmo exercício de vigência das respectivas contribuições. A provisão de
oscilação de riscos (POR) é constituída para suportar alterações de
sinistralidade esporádica nas coberturas de pecúlio, por morte ou por
invalidez, pensão e renda por invalidez. k) Teste de adequação dos
passivos - TAP (“LAT - Liability Adequacy Test”): Para esse teste foi
adotada uma metodologia que considera as obrigações decorrentes dos
contratos de previdência complementar aberta e seguros em cumprimento
utilização de métodos estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e
adequados, baseado em dados atualizados da Companhia. Para as
provisões constituídas nos planos de risco e de seguros (segmento de
pessoas) os fluxos descontados apresentaram superávit, tendo em vista
que estes planos possuem premissas conservadoras em suas bases
técnicas. Para as provisões constituídas nos planos de acumulação (FGB,

descontados para estes Planos também apresentaram suficiência. O
cálculo foi elaborado por atuário externo e do ponto de vista global, por
segmento, as provisões se mostraram adequadas em todas as
segmentações, não tendo sido detectada qualquer necessidade de
financeiras. l) 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
classificados nas seguintes categorias:
Não são
reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quanto da existência
de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais
não cabem mais recursos.
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.
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. m) 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 constituída
como resultado de um evento passado, sendo provável que em um recurso
tendo como base as melhores estimativas e o risco envolvido. n)
Apuração do resultado: As receitas com seguros e previdência cujo fato
gerador é a vigência do risco são reconhecidas pelo regime de competên
cia. Para os produtos de acumulação o reconhecimento da receita é o
recebimento das contribuições. As receitas e os outros custos relacionados
às apólices com faturamento mensal, cuja emissão da fatura ocorre no
mês subsequente ao período de cobertura, são reconhecidos por
estimativa, calculadas com base no histórico da emissão. Os valores
estimados são ajustados e revertidos quando da emissão da fatura. Os
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. o) Imposto de
renda e contribuição social: A provisão para imposto de renda é

lucro líquido ajustado pelos itens definidos em legislação específica.
4.Gerenciamento de riscos: A Seguradora, de forma geral, está exposta
aos seguintes riscos provenientes de suas operações e que podem afetar,

é apresentar informações gerais sobre estas exposições, bem como os
critérios adotados pela Seguradora na gestão e redução de cada um dos
riscos acima mencionados. A Seguradora 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 complexidade dos
produtos, serviços, processos e sistemas da Seguradora. A estrutura
interna de gerenciamento de riscos da Seguradora é composta pelas

O
risco de liquidez é o risco de não ter acesso a recursos financeiros para investir na operação ou honrar seus Considerando em um evento uma perda que envolva 3 ou mais vidas cobertas. O percentual
compromissos. Ele é limitado pela reconciliação do fluxo de caixa, considerando também os passivos a de repasse de resseguro nos respectivos contratos é o seguinte:
Percentual de repasse
Rating
pagar da Seguradora. Para tanto, são empregados métodos atuariais para estimar os passivos oriundos de Resseguradora
Sem rating
Austral
Re
Sem
rating
visando mitigar os riscos inerentes à subscrição, entre eles o risco de não recebimento do prêmio
(inadimplência). No âmbito dos ativos financeiros, a Seguradora investe recursos em ativos financeiros
12.Depósitos de terceiros: As contas registradas em
podem ser transformados em caixa rapidamente. A combinação das características de subscrição e dos depósitos de terceiros são compostas por valores recebidos efetivamente e ainda não
ativos financeiros, mencionadas acima, tende a reduzir o risco de liquidez. d) Risco operacional: Riscos baixados, configurando uma conta transitória onde são registradas as operações de cobrança
operacionais são os riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas
mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente
aceitos de comportamento empresarial. Na Companhia, a gestão dos riscos operacionais envolve o
mapeamento de procedimentos, elaboração de manuais operacionais, identificação e implementação de
pontos de controle, visando a mitigação de riscos inerentes às atividades operacionais.
A
Companhia executa suas atividades de gestão de risco de capital com o objetivo primário de atender aos 13.Detalhamento e movimentação das provisões técnicas: Segue a movimentação das
requerimentos de capital mínimo segundo critérios de exigibilidade de capital emitidos pela SUSEP, mas
Movimentação das provisões técnicas (Seguros)
também para manter o retorno sobre o capital para os acionistas.
5. Aplicações financeiras: a) Aplicações financeiras por vencimento:
Saldo em
(-)
(+)
Saldo em
Provisão
31/12/2010 Reversões Constituições 31/12/2011
2011
2010 Provisão PPNG
24
Descrição
Saldo
%
Sem Até 365 Acima de Valor Saldo
(373)
331
67
Títulos para negociação
vcto. dias 365 dias total contábil Aplicado contábil
565
26.013 26.013
32%
26.013
Provisão IBNR
796
20%
16.373 16.373
16.373
PCP
190
3.386 3.386
4%
3.386
Total
636
(3.623)
4.629
1.642
38%
30.560 30.560
30.560
Movimentação das provisões técnicas (Previdência, VGBL e Vida)
Ações de Companhias Abertas
114
114
1%
114
Saldo em
(-)
(+)
Saldo em
24
24
24
31/12/2010 Reversões Constituições 31/12/2011
Provisão
Títulos mantidos até o vencimento
(41)
33
5%
3.803 3.803 3.803
1.131
1.494
106
3.803 80.273 80.273 100%
Total por vencimento
30.698 45.772
(14.414)
36.014
4.773
15.889
2011
2010
5.349
Saldo Contábil % Aplicado Saldo Contábil
3.822
1.169
4%
Quotas de fundos de renda fixa
IBNR
1.305
0%
1.562
29.436
96%
Outras provisões
809
(45)
0%
Outras contas a pagar líquidas
Total
76.778
(46.210)
34.321
64.889
30.560
100%
35.889
Total da carteira
O
quadro
de
desenvolvimento
de
sinistros
tem
o
objetivo
de
30.560
Circulante
A alocação de recursos do portfólio da Investprev está dividida em renda fixa, representada por títulos apresentar o grau de incerteza existente na estimativa do montante de sinistros ocorridos na data
de publicação do balanço. Partindo do exercício em que o sinistro ocorreu e o montante estimado
neste mesmo período, na primeira linha do quadro abaixo, é apresentado como este montante
da Vale S.A. O valor de mercado das quotas de fundos de investimento foi apurado com base nos valores varia no decorrer dos períodos, conforme são obtidas informações mais precisas sobre a
de quotas divulgados pelos administradores dos fundos nos quais a Companhia aplica seus recursos. Os frequência e severidade dos sinistros à medida que os sinistros são avisados para a Companhia.
títulos públicos federais foram contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos
Ocorrência
e ajustados ao valor de mercado com base nas tabelas de referência do mercado secundário da Associação
201101
201102
Total
201002
201001
200902
200901
Aviso
Nacional das Instituições Financeiras do Mercado Financeiro (ANBIMA). Os certificados e recibos de
200901
depósito bancário e as debêntures foram contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos
200902
auferidos até a data do balanço. Os títulos públicos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e
394
201001
de fundos de investimento especialmente constituídos como recursos garantidores de planos de benefícios
201002
137
14
19
201101
b) Movimentação das aplicações financeiras:
1.719
201102
1.479
Ocorrência
88.926
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2010 .......................................................................
200901
200902
201001
201002
201101
201102
Total
Aviso
(+) Aplicações ......................................................................................................................
200901
(+) Rendimentos ..................................................................................................................
200902
80.249
Saldo final em 31 de dezembro de 2011 ..........................................................................
201001
c) Determinação do valor justo das aplicações financeiras: O valor justo dos ativos financeiros é o
201002
montante pelo qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e
4
201101
empenhadas na realização de uma transação justa de mercado na data de balanço. O valor justo das
201102
aplicações em fundos de investimento foi obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições
financeiras administradoras desses fundos. Os títulos de renda fixa públicos tiveram seus valores justos
Ano de ocorrência do sinistro
obtidos a partir das tabelas de referência divulgadas pela Associação Nacional das Instituições do Mercado
Montante Estimado p/os sinistros
2009/1 2009/2 2010/1 2010/2 2011/1 2011/2
No semestre de ocorrência
justo dos ativos.
A tabela abaixo apresenta os instrumentos financeiros registrados Um semestre após a ocorrência
pelo valor justo, utilizando o método de avaliação por níveis. Os diferentes níveis foram definidos conforme
segue:
Quatro semestres após a ocorrência
observáveis para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (isto é, Cinco semestres após a ocorrência
derivado dos preços).
14. Passivos contingentes: a) Obrigações legais: A Companhia é parte contrária em ações
de mercado (dados não observáveis).
2011
2010
judiciais referentes a execuções fiscais relativas a diversos tributos. O valor provisionado e
Saldo
Descrição
Saldo
b)
Títulos para negociação
Nível 1 Nível 2 contábil Nível 1 Nível 2 contábil
Os
Provisões relacionadas a benefícios judiciais, cíveis e trabalhistas:
processos
relacionados
a
benefícios
estão
registrados
no
grupo
“Provisões
técnicas”
na
rubrica
26.013
26.013

a) Risco de seguro: A Seguradora define risco de seguro como o risco
transferido por qualquer contrato onde haja a possibilidade futura de que o Ações de Companhias Abertas
evento de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de Títulos mantidos até o vencimento
indenização resultante do evento de sinistro. Esse risco é influenciado
Total por vencimento
sentido a Seguradora entende que o principal risco transferido para si é o
risco de que os sinistros avisados e os pagamentos de indenizações
resultantes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos de
contratos de seguros. A gestão de riscos é realizada através de regras de
subscrição rigorosamente seguidas pelas áreas de subscrição, técnica e
operacional. Cada produto ou cotação deve seguir os preceitos estabeleci
dos no manual de subscrição, notas técnicas, condições gerais e contrato

16.373 16.373
3.386 3.386
30.560
30.560
114
114

a benefícios decorrentes do curso normal das operações, cujos valores vêm sendo discutidos
judicialmente pela Companhia. A Administração constitui a provisão com base na opinião de seus
consultores jurídicos, nas análises das demandas judiciais pendentes, na experiência anterior
referente às quantias reivindicadas, bem como na importância segurada e regulações técnicas. O

suas operações. A Administração acompanha o desenvolvimento desses processos e, com base
na opinião de seus assessores legais, para todos aqueles processos cujo desfecho desfavorável
é avaliado como provável, é constituída provisão para perda eventual. O saldo registrado em 31
Os passivos
d) Ativos oferecidos em garantia das provisões técnicas: Os ativos contingentes decorrentes de litígios trabalhistas são apurados com base na média ponderada das
perdas ocorridas nos últimos doze meses, aplicada sobre as causas em aberto, e, quando
aplicável, são complementadas por provisão para causas específicas. O saldo registrado em 31 de
e) Instrumentos financeiros derivativos:
c) Contingências não
não havia contratos envolvendo operações de “swap”, opções ou outros instrumentos financeiros
A Companhia não tributa
registradas
contabilmente:
derivativos na Companhia. 6.Prêmios a receber: Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emissão
direta de acordo com as vigências contratuais das apólices. A Companhia avalia periodicamente os valores
3.803 3.803
56.687 23.562 80.249

sobre inadimplência onde são demonstrados os critérios utilizados para o cálculo da provisão ao valor tratar de tema sem jurisprudência definitiva, a Companhia obteve parecer legal com a opinião de
seus consultores jurídicos, sendo que a probabilidade de recolhimento desses tributos é possível,
adição às ferramentas acima relacionadas, a Seguradora realiza
operações com resseguradoras como parte do seu programa de redução
O processo em questão
de riscos. A concentração de riscos da Seguradora está no seguro de
pessoas em todo o território nacional.
Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2010 ..........................................................
434
Os produtos de seguros apresentam como principal risco de negócio o (+) Prêmios emitidos líquidos ..............................................................................................
valor das perdas ou sinistros ocorridos superarem o valor das provisões
764
processo de estimativa das provisões técnicas, quando estas são obtidas Prêmios pendentes em 31 de dezembro de 2011 ...........................................................
A composição dos prêmios a receber por decurso de prazo está demonstrada no quadro abaixo:
atual montante de sinistros estimados será confirmado apenas quando Prêmios vencidos
2010
2011
todos eles forem efetivamente liquidados pela Seguradora. O teste de
363
sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante
72
estimado de sinistros declarados no passivo da Seguradora, bem como no
131
patrimônio líquido ajustado (PLA), quando alterada alguma das variáveis
79
209
47
aplicadas à metodologia de cálculo da provisão constituída numa
225
determinada data base. A Análise de Sensibilidade prevista no inciso XVIII
(315)
764
434
faça um recálculo das operações considerando outros cenários com Total....................................................................................................................................
alterações nas variáveis de despesas administrativas e índice de 7.Valores a receber - Previdência Complementar: Os valores a receber registrados nessa rubrica são decorrentes
sinistralidade. O quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorridas das contribuições a receber de participantes, de acordo com as condições particulares de cada plano e valores a
considerando a alteração de premissas (em milhares):
Fator de Risco
Sensibilidade
PL Resultado 8.Títulos e créditos a receber:
2011
2010
a. Despesas
44
Valores a receber de sociedades ligadas ...........................................................................
administrativas Aumento no valor afetaria o exercício 14.596 1.218
4.149
b. índice de
94
sinistralidade
Aumento no índice de sinistralidade
Créditos tributários e previdenciários .................................................................................
afetaria exercício
14.941 1.563
Adiantamento sobre folha de salário ..................................................................................
b) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de perda de valor de Adiantamento administrativo ..............................................................................................
ativos financeiros e ativos de resseguro como consequência de uma Saldos bancários bloqueados ............................................................................................
contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de suas Outros .................................................................................................................................
obrigações para com a Companhia. Para gestão de seus investimentos, Total ................................................................................................................................... 12.364
3.806
a Companhia classifica como baixo risco de crédito os títulos emitidos ou Circulante ..........................................................................................................................
8.227
420
Não Circulante...................................................................................................................
4.137
3.386
Os créditos tributários e previdenciários (imposto de renda e a contribuição social a compensar) são
de crédito baseados em análises (ratings) efetuadas por agências basicamente decorrentes de antecipações realizadas ao longo do exercício e sua baixa será efetivada no
classificadoras de risco em funcionamento no país. A tabela a seguir
apresenta a distribuição da composição do risco da carteira de 9.Investimentos: Os investimentos estão compostos como segue:
investimentos:
2011
2010
Standard & Poor’s - Escala Nacional
Taxa Anual de
Custo de
Provisão para
Saldo
Saldo
Composição da carteira
Saldo
Descrição
depreciação
aquisição desvalorização Contábil
Contábil
Sem
por classe e por
contábil IRB
150
150
brAAA brA+ brA- Rating 31/12/2011 Incentivos fiscais
categoria contábil
4
4
4
Ativo circulante
Imóveis:
Títulos para negociação
844
845
Títulos de renda fixa
2.300
(636)
1.663
Letras financeiras do
Total
3.298
(636)
2.662
10.Imobilizado: O imobilizado está composto como segue:
31/12/2011
31/12/2010
Quotas de fundos de
Total do
Taxa Anual de Custo de
Total do
investimentos (*)
Descrição
Imobilizado
depreciação
aquisição
Depreciação
Imobilizado
Certificado de depósito
Imóveis:
4%
conversíveis
Equipamentos
10%
1.846
(255)
1.591
Títulos de renda variável
333
MMU
10%
578
(54)
524
Ações
114
114
Benfeitorias em imóveis de terceiros
(*)
828
(421)
407
Exposição máxima ao
Veículos
20%
238
(34)
204
risco de crédito
32.417 785 16.487 30.560
80.249
Total
3.490
(764)
2.726

Privada, uma sociedade sem fins lucrativos, cuja denominação foi posteriormente alterada para
RSPP – Previdência Privada, e responsável por planos de previdência de milhares de associados.
Conforme determina a legislação aplicável, as sociedades dessa natureza devem
consequência, a higidez e preservação dos direitos dos associados. Posteriormente, a Companhia
previdência, passando a responder pelas obrigações perante estes mesmos associados. Em
denominados de reservas técnicas. Uma assunção rotineira, feita de forma regular, seguindo
rigorosamente os preceitos legais e devidamente autorizada pela SUSEP. Não obstante, em abril
associação RSPP, pela Investprev, atingindo, ainda, o Banco Rural. Contra a decisão foram
de ativos de ambas as empresas até que fossem julgados os agravos, tendo sido dado provimento
aos referidos recursos, sob o fundamente de ausência de contraditório no procedimento realizado
no mesmo processo, após manifestações apresentadas pelo Banco Rural e pela Investprev nos
autos, mantendo o entendimento anterior, sob os mesmos argumentos, e determinando a
constrição de ativos da Investprev e do Banco Rural, o que culminou no bloqueio da movimen
tação integral das reservas técnicas da Investprev perante a SUSEP e de títulos públicos do Banco
Rural mantidos junto à SELIC. Incontinenti, foram tomadas as medidas cabíveis com a
que tenha havido, ainda, a publicação dos respectivos acórdãos. Os recursos próprios serão
apresentados, nos momentos oportunos, no intuito de se restabelecer a ordem e justiça. d)
Composição e movimentação dos passivos contingentes e obrigações legais: A provisão
segundo avaliação dos assessores jurídicos da Companhia, é demonstrada no quadro abaixo:
12/2011
12/2010
Valor
Valor
Quant.
Valor
Valor
Quant.
Probabilidade
reclamado provisionado de ações reclamado provisionado de ações
de perda
Benefícios
113
3.417
Provável
Possível
4.417
133
Remota
141
Total
7.238
2.531
484
6.751
3.720
395
Cíveis
Provável
3
Possível
3
1
Remota
42
5
2
20
76
6
Total
Provável
Possível
Total
Fiscais (**)
Provável
Total

441

1

3.191
3.316

441

21

3.269

435

22

210

345

2

210

320

2

939351
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>>> continuação
(*) A Companhia não possui ações trabalhistas com probabilidade de
perda remota. (**) A Companhia não possui ações trabalhistas com
probabilidade de perda possível e/ou remota.
O quadro abaixo demonstra a movimentação do saldo de provisões
judiciais entre 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010,
abrangendo as provisões cíveis, trabalhistas e fiscais:
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2010
775
Pagamentos
(17)
Atualizações
33
Saldo final em 31 de dezembro de 2011
791
15. Benefícios a empregados: As obrigações de benefícios de curto
prazo para empregados são reconhecidas pelo valor esperado a ser
pago e lançadas como despesa à medida que o serviço respectivo é
prestado. A Companhia, além dos benefícios aos empregados
exigidos pelo acordo coletivo, como ticket refeição e alimentação,
auxílio creche / babá, vale-transporte e plano de assistência médica,
também oferece auxílio educação e assistência odontológica.
16. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social em 31 de
dezembro de 2011 e 2010 é de R$ 15.200 e está representado por
140.625 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, todas
pertencentes a acionistas domiciliados no país. 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. Em 31 de dezembro de 2011 foram distribuídos R$ 468 a título
de dividendos. 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 a reserva legal totalizou R$ 718 (R$ 628 em 31
de dezembro de 2010). d) Reserva estatutária: Conforme
determinação da Diretoria, o valor remanescente do lucro no exercício
de 2011 não foi utilizado para constituição de reserva estatutária. Em 31
de dezembro de 2010 a diretoria executiva, com a aquiescência do
conselho, propôs a destinação dos lucros para a reserva estatutária no
montante de R$ 2.365. e) Outras reservas de lucros: Em 31 de
dezembro de 2011, a Assembleia Geral deliberou que o valor do lucro
remanescente após a destinação da reserva legal e distribuição dos
dividendos aos acionistas seria transferido para a conta de outras
reservas de lucros, conforme previsto no artigo 30, parágrafo 1° do
Estatuto Social. f) Lucro por ação: A tabela a seguir estabelece o
cálculo do lucro líquido por ação para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2011 e 2010 (em milhares, exceto o lucro líquido por ação):
12/2011
12/2010
Lucro líquido do período
1.822
2.647
Quantidade de ações
140.625
140.625
Lucro por ação - básico e diluído (em R$)
12,96
18,82
g) Patrimônio líquido ajustado (PLA), margem de solvência e
exigência de capital: Em 31 de dezembro de 2011, o cálculo do
Capital Mínimo Requerido é calculado conforme requerimentos da
Resolução CNSP 227 de 06 de dezembro de 2010.
31/12/2011 31/12/2010
Patrimônio líquido
19.690
18.197
(-) Despesas antecipadas
(4)
(4)
(-) Marcas e patentes
(9)
(9)
(-) Participação em sociedades financeiras
(149)
1
(=) Patrimônio líquido ajustado (a)
19.528
18.185
0,2 vezes da receita líquida de prêmios emitidos
últimos12 meses
1.589
543
0,33 vezes a média anual do total dos sinistros
retidos dos últimos 36 meses
(408)
(339)
(=) Margem de solvência (b)
1.589
543
Capital base - CB
15.000
15.000
Capital adicional de subscrição - CAS
1.929
336
Capital adicional de crédito - CACred
3.087
Correlação
(634)
Capital mínimo requerido - CMR (c)
19.382
15.336
Exigência de capital
Patrimônio líquido ajustado (a)
19.528
18.185
Exigência de capital - EC maior entre (b) ou (c) 19.382
15.336
Suficiência de capital - R$
146
2.849
Suficiência de capital - %
0,75%
18,58%
17. Transações com partes relacionadas: A Investprev realiza
operações com empresas integrantes do grupo financeiro liderado
pelo Banco Rural S.A., as quais estão demonstradas conforme quadro
abaixo:
12/2011
12/2010
Ativo Receita
Ativo Receita
Descrição
(Passivo) (Despesa) (Passivo) (Despesa)
Banco Rural S/A
Disponível (*)
4.322
358
Títulos e créditos a receber
623
44
Obrigações a pagar
1.229
1
Disponível (vide nota 12)
12.000
Depósito terceiros (vide nota 12) (12.000)
Outras receitas operacionais
1.124
823
Rural Seguradora S/A
Títulos e créditos a receber
21
Outras receitas operacionais
600
RS Previdência
Títulos e créditos a receber
316
Obrigações a pagar (**)
15
10
(*) Refere-se às contas-correntes bancárias que a Companhia possui
no Banco Rural S/A. (**) Ressarcimento de despesas para a RS
Previdência, em função da transferência da carteira (ocorrida em abril
de 2007). i. Remuneração do pessoal chave da Administração - A
Companhia não possui benefícios de curto e longo prazo, de rescisão
de contrato de trabalho ou remuneração para seu pessoal-chave da
Administração. 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.

Porto Alegre, Quarta-feira, 14 de março de 2012

18. Detalhamento de contas do resultado: a) Ramos de atuação e índices de sinistralidade e comercialização:
Índice comissionamento
Prêmios ganhos
Sinistros retidos
Índice sinistralidade
Ramos
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
977 - Prestamista
1.663
(292)
17,57%
0,00%
32,59%
0,01%
981 - AP. Individual
172
96
(52)
(8)
30,38%
7,98%
402,07%
26,23%
982 - AP. Coletivo
2.343
661
(446)
(74)
19,03% 11,16%
89,72%
71,57%
991 - Vida individual
20
254
(129)
(59)
606,07% 23,06%
898,32%
20,51%
993 - Vida em grupo
3.399
850
(1.772)
(639)
52,13% 75,18%
162,87%
59,83%
Pecúlio
16.123 13.321
(2.476) (1.898)
15,36% 14,09%
0,00%
0,00%
Total
23.720 15.182
(5.167) (2.678)
21,78% 17,46%
38,20%
6,91%
b) Sinistros:
2012 é de R$ 19.083 para a Companhia. Caso a Companhia
2011
2010 efetuasse os ajustes do exercício de 2011 que impactaram o seu
Indenizações avisadas
(2.118)
(583) Patrimônio Líquido em R$ 605, a Companhia ainda apresentaria
Variação das provisões de sinistros
uma suficiência de capital de R$ 205 em 31 de janeiro de 2012.
ocorridos mas não avisados
(572)
(196) 20. Isenções adotadas e exceções obrigatórias: Para os
Despesas com benefícios
(2.773) (1.894) períodos anteriores, incluindo o exercício findo em 31 de
Provisão de eventos ocorridos mas não
dezembro de 2009, as demonstrações financeiras foram
avisados (Pensão + pecúlio + invalidez)
296
(5) apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Total
(5.167) (2.678) Brasil, normas complementares da Superintendência de
Seguros Privados e pronunciamentos técnicos do Comitê de
c) Custo de aquisição:
Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de dezembro de
2011
2010 2011 e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações
Previdência
Despesas de custeamento de vendas
(348)
(675) (Lei n° 6.404/76, Lei n° 11.638/07 e Lei n° 11.941/09). As
Outras despesas de comercialização
(1) (1.004) demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de
Total
(349) (1.679) dezembro de 2011 são as primeiras apresentadas considerando
2011
2010 a aplicação integral dos CPC’s homologados pela SUSEP. O
Seguros
Comissões (-) VGBL
(9.060) (1.059) CPC 37(R1) exige que uma entidade desenvolva políticas
Total
(9.060) (1.059) contábeis baseadas nos padrões e interpretações do CPC e
IASB em vigor na data de encerramento de sua primeira
d) Despesas administrativas:
2011
2010 demonstração financeira, com aplicação na data de transição e
Despesas com pessoal próprio
(4.300) (1.785) durante todos os períodos apresentados nas primeiras
Despesas com serviços de terceiros
(1.958) (1.142) demonstrações em CPC (aplicação de todas as normas). A
Despesas c/localização e funcionamento
(3.256) (2.666) Companhia adotou todos os Pronunciamentos, Orientações e
Despesas c/publicidade e propaganda
(223)
(64) Interpretações do CPC aprovados pela SUSEP no que não
Despesas com publicações
(82)
(138) contrariem os requerimentos do órgão regulador, consequenteDespesas c/donativos e contribuições
(21)
(16) mente, as demonstrações financeiras estão de acordo com as
Outras despesas administrativas
(908) (2.491) exigências da Autarquia. O CPC 37(R1) determina as isenções
Total
(10.748) (8.302) obrigatórias e opcionais a serem consideradas no primeiro ano
de adoção das normas IFRS. Abaixo listamos a exceção
e) Despesas com tributos:
2011
2010 adotada pela Companhia:
Despesas com impostos federais
(16)
(38) A Companhia adotou os requerimentos do CPC 11 - “Contratos
Despesas com impostos estaduais
(3)
(3) de Seguros”, que permite a manutenção de certas práticas
Despesas com impostos municipais
(36)
(59) contábeis utilizadas anteriormente, após o cumprimento de
Despesas com COFINS
(816)
(581) certos requerimentos mínimos do CPC, tais como classificação
Despesas com PIS/PASEP
(133)
(94) de contratos e teste de adequação dos passivos (“Liability
Despesas com contribuição sindical
(34)
(20) Adequacy Test” conforme definido no CPC 11), obrigatórios para
Despesas c/taxa fiscalização SUSEP
(293)
(306) os contratos que atendem a definição de “contrato de seguro”, tal
Total
(1.331) (1.101) como definido naquele pronunciamento. A Administração aplicou
as disposições transitórias do CPC 11 para limitar aos últimos
f) Resultado Financeiro:
cinco anos as divulgações de informações sobre o desenvolviReceitas financeiras
2011
2010 mento de sinistros.
- A Companhia não avaliou
Receita aplicações no mercado aberto
2
2 o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído. A
Receita c/títulos de renda fixa-privados
3.466
2.945 adoção antecipada dos pronunciamentos internacionais ou a
Receita c/títulos de renda fixa-públicos
2.339
2.674 adoção de alternativas neles previstas está condicionada à
Receita c/títulos de renda variável
209
- aprovação prévia da SUSEP, por meio de ato normativo. É
Receitas c/depósitos judiciais e fiscais
25
33 importante destacar que estas normas e interpretações não
Receitas c/fundos de investimento
2.911
2.862 foram emitidas ainda pelo CPC e que consequentemente não se
Juros sobre o capital
150 encontram aprovadas pela SUSEP:
Outras receitas financeiras
18
20 "Imposto de renda": em vigor para períodos que comecem em 01
Subtotal
8.970
8.686 de janeiro de 2012, alterou o conceito de recuperabilidade do
Despesas financeiras
2011
2010 imobilizado para investimento no Imposto Diferido. A alteração
Despesas com títulos de renda variável
(91)
- inclui a presunção de que a recuperação do valor de livro do
Despesas financeiras com renda fixa
(74)
- imobilizado para investimento é realizada através de venda.
Desp. c/provisão de sinistros a liquidar
(11)
(2) Consequentemente, a CIN 21 "Imposto de Renda - Recuperação de ativos reavaliados não depreciáveis" deixou de ser
Desp. c/provisão técnica de vida
cobertura sobrevivência
(1.362) (1.033) aplicada para propriedades de investimento mensuradas a valor
justo.
Desp. c/provisão técnica complementar
planos bloqueados
(154) informações a divulgar": em vigor para períodos que comecem
Desp. com provisão técnica previdência
em 01 de julho de 2011, permitindo aos usuários das
complementar planos não bloqueados
(2.032) (4.318) demonstrações financeiras melhorarem sua compreensão das
Encargos sobre tributos
(22)
(34) operações de transferência de ativos financeiros, incluindo
Outras despesas financeiras
(112)
(184) possíveis efeitos de qualquer risco que remanescer com a
Subtotal
(3.704) (5.725) entidade transferidora dos ativos. Também exige divulgações
Total
5.266
2.961 adicionais se uma quantidade relevante de transações de
g) Ganhos ou perdas com ativos não correntes:
transferências é realizada no fim de um período.
2011
2010 (Revisada) "Instrumentos Financeiros": em vigor para períodos
Resultado na alienação de bens
(2)
26 que comecem em 01 de janeiro de 2013, o IASB publicou os
do ativo permanente
requisitos sobre escrituração de passivos financeiros para
Outras receitas
7
1.431 completar a fase de classificação e mensuração do projeto do
Total
5
1.457 IASB para substituir a IAS 39 "Instrumentos Financeiros:
h) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de Reconhecimento e mensuração". Os novos requisitos referemrenda e a contribuição social, calculados com base nas se ao tratamento da volatilidade nos ganhos ou perdas
alíquotas oficiais estão reconciliados para os valores originados na mensuração das dívidas ao valor justo, e
reconhecidos nas demonstrações do resultado, como adotou-se a decisão de manter a mensuração ao custo
amortizado para a maioria dos passivos. A Companhia não
2011
2010
Descrição
Resultado antes do I.Renda, IRPJ CSLL IRPJ CSLL identificou ajustes no patrimônio líquido e resultado em decorrência das alterações promovidas pela Circular SUSEP nº 424/11.
contribuição social e
participação nos resultados 2.618 2.618 4.311 4.311
Diretoria Executiva:
(+) Despesas não dedutíveis
842
492
72
29
Patrick Lucchese
(-) Receitas não tributáveis
(1.379) (1.074) (30) (10)
Presidente
(=) Base de cálculo
2.081 2.036 4.353 4.330
Marcus Vinícius Barbosa dos Santos Sobrinho
Imposto de renda
15%
- 15%
Vice Presidente
Imposto de renda - alíquota
Marcelo Carlos Ceccin Cabelleira
adicional
10%
- 10%
Diretor
Contribuição social
15%
- 15%
Wanmir Almeida Costa
(-) Dedução incentivos fiscais
(5)
- (30) (20)
Diretor
Total
491
305 1.034 (630)
Geraldo Henrique de Castro
Diretor
19.Eventos subsequentes (não auditado): A Companhia,
Contadora Responsável:
em 31 de janeiro de 2012, apresentou resultado positivo de R$
Luciana Maria Ourique Peixoto - CRC/RS - 072271/O-7
462, aumentando o seu Patrimônio Líquido Ajustado de R$
Atuário Responsável:
19.528 em 31 de dezembro de 2011 para R$ 19.893.
Carlos Henrique Radanovitsck - MIBA - 1213
Adicionalmente, o capital mínimo exigido em 31 de janeiro de
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Parecer Atuarial (31/12/2011) INVESTPREV - Seguros e Previdência S.A.
A Avaliação Atuarial da INVESTPREV em 31/12/2011 foi elaborada de acordo com os
princípios e metodologias próprias de cada tipo de cobertura, todas reconhecidas pelo
Instituto Brasileiro de Atuaria - IBA e aceitas pela Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP. 1) Adequação das provisões Técnicas Constituídas e
necessidade de Constituição de PIC. Quanto aos cálculos das Provisões Técnicas
constantes no balanço da INVESTREV de 31/12/2011 atestamos que: - Os cálculos
atuariais têm como base os dados e informações contábeis e cadastrais fornecidos
pela INVESTPREV; - As Provisões foram calculadas de acordo com as Notas Técnicas
que deram origem aos Planos de Benefícios da entidade, tendo em vista o que
determina a legislação em vigor; - Está sendo constituída a Provisão de Insuficiência de
Contribuição (PIC) para assegurar a plena cobertura dos compromissos assumidos
pela INVESTPREV; - As Provisões Técnicas acham-se devidamente contabilizadas e
cobertas, garantidas por ativos que atendem o critério de realização dos compromissos
com os riscos assumidos pela INVESTPREV; - O Teste de Adequação de Passivo foi
elaborado conforme determina a Circular SUSEP 410/2010 e não indicou a
necessidade de constituição complementar de Provisões; e - Todos os ativos dados em
garantia das Provisões Técnicas são vinculados à Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP conforme as determinações legais. 2) Das Situações relevantes
durante o ano. Não foram constatadas alterações cadastrais nem tampouco situações
relevantes durante o exercício de 2011 que pudessem afetar os resultados atuariais
dos planos avaliados. 3) Considerações finais. Considerando todos os resultados
apresentados na Avaliação Atuarial, atestamos que a INVESTPREV apresenta-se
adequada ao que a legislação determina, bem como está constituindo as Provisões
Técnicas para assegurar, aos seus associados, os compromissos assumidos.
Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2012.
Carlos Henrique Radanovitsck - Atuário MIBA - 1213
Marcelo Carlos Ceccin Cabelleira - Diretor Responsável
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Diretores e Acionistas da InvestPrev Seguros e Previdência S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras da InvestPrev Seguros e Previdência 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 exercício findo naquela data, 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 requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que
as demonstrações 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 apresentados 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
com ressalva. Base para opinião com ressalva: a) Em nossos exames identificamos
saldos sem composição analítica ou com diferenças não conciliadas nas seguintes
contas e valores em 31 de dezembro de 2011: (i) Ativo circulante: Prêmios a receber no
montante de R$ (128) mil e Créditos das operações com previdência complementar no
montante de R$ 2.240 mil; (ii) Passivo circulante: Operações com resseguradoras no
montante de R$ 121 mil, Depósitos de terceiros no montante de R$ 370 mil e Provisão
matemática de benefícios a conceder (PMBaC) no montante de R$ 500 mil.
Consequentemente, não nos foi possível concluir sobre a adequação dos referidos
valores apresentados em 31 de dezembro de 2011. b) Em 31 de dezembro de 2011, a
Companhia deixou de registrar a obrigação fiscal diferida calculada sobre o ajuste ao
valor de mercado dos títulos classificados a valor justo por meio do resultado no valor de
R$ 407 mil. Consequentemente, o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e o
resultado do exercício findo naquela data estão superavaliados naquele montante. c) A
Companhia não possui estudo técnico formalizado para suportar o valor registrado
como “Redução ao valor recuperável sobre prêmios a receber” em 31 de dezembro de
2011. Aplicando-se o provisionamento de 100% para os valores vencidos há mais de 60
dias, conforme determina a regra da SUSEP na falta de estudo técnico, seria necessário
o complemento da provisão no valor de R$ 330 mil. Consequentemente, o patrimônio
líquido em 31 de dezembro de 2011 e o resultado do exercício findo naquela data estão
superavaliados em R$ 198 mil, líquidos dos efeitos tributários. Opinião com ressalva:
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no item a), se
algum, e dos efeitos dos assuntos descritos nos itens b) e c) do parágrafo Base para
opinião com ressalva, as demonstrações financeiras anteriormente referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da InvestPrev Seguros e Previdência S.A. em 31 de dezembro de 2011, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Ênfases: Em 31 de dezembro de 2011, caso a Companhia tivesse refletido em suas
demonstrações financeiras os assuntos ressalvados nos itens b) e c) do parágrafo Base
para opinião com ressalva, seu Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) ficaria inferior ao
Capital Mínimo Requerido (CRM). Conforme descrito na nota explicativa 14c.2), em 31
de dezembro de 2011 a Companhia possui o valor de R$ 70.000 mil de aplicações
financeiras bloqueado por força de decisão judicial. Enquanto perdura o referido
bloqueio, a Companhia vem contando com o suporte financeiro de seu Controlador para
cumprir com suas obrigações e necessidades. São Paulo, 9 de março de 2012.
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