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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas, A Investprev 
Seguros e Previdência S/A, em cumprimento às disposições legais 
e estatutárias, colocam à disposição de V.Sas, para apreciação, 
as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, relativos ao exercício do ano de 2012. MERCADO SEGU-
RADOR: O ano de 2012 consolidou a expectativa de crescimento 
expressivo do Mercado Segurador, com destaque principal para o 
Seguro de pessoas, as quais deverão evoluir a passos largos aos 
próximos anos. O Brasil se transformou em um grande canteiro 
de obras, em função do Programa de Aceleração do Crescimen-
to – PAC e da realização dos três maiores eventos esportivos do 
mundo, a Copa das confederações de Futebol em 2013, a Copa 
do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 na 

1. Contexto operacional: A Investprev Seguros e Previdência S.A. 
(doravante “Companhia”), controlada pelo Banco Rural S.A., é uma 

atividades de previdência complementar, renda e pecúlio, bem 
como de seguros do ramo vida em geral no território nacional. A 
Companhia está localizada na Av. Carlos Gomes, 222 – 10º andar, 
Sala 1.001, Porto Alegre – Rio Grande do Sul - Brasil. Em 31 de 
dezembro de 2012, a Companhia mantém a mesma estrutura do 

-
do alavancar suas operações no mercado, a Investprev criou pla-
nos de seguro de vida e acidentes pessoais nas modalidades de 
contratação individual e coletiva. São planos de seguros com co-
berturas de morte e invalidez voltadas tanto para pessoas físicas 

-

-
selho da Diretoria em 25 de fevereiro de 2013. 2. Elaboração e 

de conformidade - Em 5 de março de 2012, a SUSEP emitiu a 
Circular nº 430 que dispõe sobre as alterações das normas contá-
beis a serem observadas pelas entidades abertas de previdência 
complementar, sociedades de capitalização, sociedades segurado-
ras e resseguradoras locais, com efeitos retroativos a partir de 1° 

técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e revoga as Circulares SUSEP nº 424/2011, 426/2011, 

-
-

vos da Circular SUSEP nº 430/2012, os pronunciamentos técnicos, 
as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SU-
SEP”. A Companhia efetuou a segregação de itens patrimoniais 
entre ativo e passivo circulante quando estes atendem às seguintes 

vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da 
-

meses após a data do balanço. Todos os itens que não atendem ao 

para mensuração - -
das de acordo com o custo histórico, com exceção aos seguintes 

-

mensuradas de acordo com as determinações da SUSEP. -
parabilidade - -
sentadas com informações comparativas de períodos anteriores, 
conforme disposições do CPC 21(R1) e instruções do órgão regu-
lador. Para o balanço patrimonial e demais peças a Companhia 

-
mente precedente, 31 de dezembro de 2011. A 

INVESTPREV SEGUROS
E PREVIDÊNCIA S/A 

 Nota
 Explicativa
ATIVO  
CIRCULANTE    46.412   92.742 
 DISPONÍVEL   2.764   4.846 

 APLICAÇÕES 5
 CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
 SEGUROS E RESSEGUROS   1.664   765 
  Prêmios a Receber 6  1.612   764 
  Operações com Seguradoras   -     1 
  Outros Créditos Operacionais   52   -   
 CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM
 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 7

  Créditos de Resseguros   67  -   

 ATIVO DE RESSEGURO E RETROCESSÃO

  Créditos Tributários e Previdenciários   746   1.000 

  Outros Valores   16   17 
 DESPESAS ANTECIPADAS   6   4 

ATIVO NÃO CIRCULANTE   

 APLICAÇÕES 5

 EMPRÉSTIMOS E DEP. COMPULSÓRIOS   -     -   
  Empréstimos e Depósitos Compulsórios   -     -   
 DESPESAS ANTECIPADAS   -     1 
 INVESTIMENTOS   298   2.662 
  Participações Societárias   -     150 

  Outros investimentos   4   4 
10  2.961   2.726 

  Imóveis De Uso Próprio   -     -   

 DIFERIDO  -     -   
TOTAL DO ATIVO 

 

Outros resultados abrangentes    

   
Resultado abrangente do exercício, líquido
dos impostos  
Resultado abrangente do exercício atribuível aos: 
  Acionistas da empresa controladora  

  Aum.  Res. Reservas  Reservas Ajuste Com Lucros Ou 
 Capital de de de  de Tít. e Valores
   Social Cap. Capital Reav. Lucros Mobiliários Acumul. Total

 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  

LURO / PREJ. ACUMULADO DO EXERC.                    

PROPOSTA P/DESTINAÇÃO LUCROS:                      )
  Transferências para Reservas:  -    -    -    -    -    -    -    -  

  Juros sobre o capital  -    -    -    -    -    -    -    -  
  Outros  -    -    -    -    1.403   -    (1.403)  -  

 
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   -    -    -    -    -    -    (160)  (160)
 Efeitos de mudança de critérios contábeis  -    -    -    -    -    -    (160)  (160)
AJUSTE COM TÍT. E VALOES MOBILIÁRIOS:             

LURO / PREJ. ACUMULADO DO EXERCÍCIO      16f      -    -    -    -    -    -    (3.156)  (3.156)
Exercício Atual  -    -    -    -    -    -    (3.156)  (3.156)
PROPOSTA P/ABSORÇÃO PREJUIZOS:                      -    -    -    -    (3.317)  -    3.317   -  

  Dividendos   -    -    -    -     -    -     -   
   Juros sobre o capital 16e            -     -     -     -     -     -      -   
    Outros  -     -     -     -     (1.403)  -     1.403   -   

 

 
ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Créditos das operações de seguros, incluindo

Despesas antecipadas  (3)  1 
Outros ativos  (2.137)  (4.150)

Débitos de operações com seguros e resseguros  3.435   (71)
Débitos das oper. com previdência complementar  107   11 
Depósitos de terceiros  (10.213)  13.124 

Outros passivos  -     -   

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações  (3.675)  6.130 
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas
Atividades Operacionais  (3.675)  6.130 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

Transferência de Investimento para Bens a Venda  2.267  
Alienação de investimentos  150  
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

 Aquisição de empréstimos  441   263 

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas

 Aumento (redução) líquida de caixa e

 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício

sobre o saldo de caixa e equivalentes de caixa 
 

  Nota
 Explicativa
  

(+) Receita com Emissão de Apólices  -   - 

(+) Result. com Operações de Resseguro   202   (4)
 (+) Receita com Resseguro  457   - 
 (-) Despesa com Resseguro  (255)  (4)

(+) Rendas com Taxas De Gestão e Outras Taxas  -   - 
(+/-) Variação de Outras Provisões Técnicas  5.337   4.240 

(-) Custos de Aquisição  - -

(+) Ganhos ou Perdas com Ativos

(-) Contribuição Social  -   (305)
(-) Participações sobre o Lucro  (340)  (122)

(/) Quantidade de Ações 140.625 140.625

 Nota
 Explicativa
PASSIVO  
CIRCULANTE   

 

 Encargos trabalhistas   416   224 

SEGUROS E RESSEGUROS   4.187   751 
 Operações com seguradoras   6   4 

 Outros débitos operacionais   34   1 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR   172   65 
 Débitos de resseguros   121   24 
 Outros débitos operacionais   51   41 
DEPÓSITOS DE TERCEIROS 12
PROVISÕES TÉCNICAS – SEGUROS  13

PROVISÕES TÉCNICAS
– PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  13

PASSIVO NÃO CIRCULANTE   

 Tributos diferidos   0   -   

PROVISÕES TÉCNICAS

14  689   791 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16  
 Capital social   15.200   15.200 
 Reservas de capital   4   4 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO  

Demonstrações do Resultado Demonstrações dos Fluxos de Caixa Indireto

cidade do Rio de Janeiro. Caberá ao Mercado demonstrar a sua capacidade de garantir a realização das obras de infraestrutura e a solução dos problemas que o Brasil tem na área de serviços, que permitam 

seguro saúde, planos odontológicos e outros, tornaram fundamentais no momento da escolha por uma oportunidade. Com base neste cenário de oportunidades, realizamos uma serie de melhorias em nossa 

exclusivamente na carteira de seguros de pessoas, e na descontinuidade na comercialização dos planos de previdência tradicional, planos de PGBL e VGBL. Ao longo deste exercício a Cia travou uma intensa 

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 

contínuo aprimoramento e sendo considerado adequado ao porte e complexidade dos negócios. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO: O Grupo Segurador Investprev, formado pelas coligadas; Invest-
prev Seguradora, Invest Capitalização e Investprev Seguros e Previdência, desenvolvem continuamente as práticas de utilização do manual de prevenção de lavagem de dinheiro a todos seus colaboradores, 

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 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, 

-

Continua

Companhia possui recursos para dar continuidade em suas opera-
ções no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos 

Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de ne-

sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demons-

Moeda funcional e de apresentação - -

Companhia, 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. -
mentos - 
com as normas homologadas pela SUSEP exige que a Administra-
ção registre determinados valores de ativo, passivos, receitas e 
despesas com base em estimativa, as quais são estabelecidas a 

-
lores reais de liquidação das operações podem divergir dessas es-

entretanto, não puder ser feita uma estimativa razoável, o item não 
deve ser reconhecido na demonstração contábil. Estimativas e pre-
missas são revistas periodicamente. Revisões com relação a esti-
mativas contábeis são reconhecidas no período em que as estima-
tivas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas 

estão demonstradas a seguir. Essas políticas foram aplicadas con-
sistentemente para todos os períodos comparativos apresentados. 

-
ro estão descritas no pronunciamento técnico CPC 11 – Contratos 
de seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 
Além disso, a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, por 

quando a Companhia aceita um risco de um acontecimento futuro e 

este risco ocorra. Os contratos de resseguro também são tratados 
da mesma forma como contratos de seguros por transferirem risco 

às devidas análises dos contratos emitidos com base nas normas 
-

tos de investimentos. Incluem 

-

vinculação com ativos garantidores. 
- 

-

Administração no momento inicial e depende da estratégia pela 

 -
-

reconhecimento inicial. A Companhia gerencia tais investimentos e 
-

tos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. 

 -
nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capacida-

-
mentos mantidos até o vencimento são registrados pelo custo 
amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recu-

 - Compreende, principalmente, 
os recebíveis originados de contratos de seguros, tais como os sal-
dos de prêmios a receber de segurados e valores a receber e direi-

mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de 

recuperável, quando aplicável, são reconhecidos no resultado, 

com cotação pública são registrados com base nos preços divulga-
-

avaliação, que incluem o uso de operações recentes contratadas 
com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substan-

de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível 
com informações geradas pela administração da própria Compa-
nhia.  - Um ativo 

-
ca que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial 

(incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não 
pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indica-
ções de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, 
ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além dis-

-

correspondente. Quando um evento subsequente indica reversão 
da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e re-
gistrada no resultado. Perdas de valor (redução ao valor recuperá-

outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para o resulta-

abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisi-
ção, líquido de qualquer reembolso e amortização de principal, e o 

recuperável previamente reconhecida no resultado. Todavia, qual-

disponível para venda para o qual tenha sido registrada perda do 
valor recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangen-
tes.  - Compreende, substancialmente, forne-
cedores, contas a pagar e as contas que compõem o grupo “débitos 
com operações de seguros”, que são reconhecidos, inicialmente, 

atualização monetária e a variação cambial, quando aplicáveis, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. -
ros - Os prêmios a receber e as respectivas despesas de comercia-

apropriar que são reconhecidos pelo regime de competência como 

para cobrir as perdas esperadas na realização dos créditos com 
prêmios de seguros, com base no percentual de perda histórica 
aplicados sobre a totalidade das parcelas vencidas. 

Os custos de aquisição diferidos são 
comissões de corretagem, de agenciamento e outros custos de an-
gariação diferida e são amortizadas de acordo com o prazo de vi-
gência das apólices e/ou contratos. Proprieda-
des para investimento são inicialmente mensuradas ao custo, 
incluindo custos da transação. Propriedades para investimento são 
baixadas quando vendidas ou quando a propriedade de investimen-
to deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum 
benefício econômico futuro da sua venda. Eventuais ganhos ou 
perdas na baixa ou alienação de propriedade de investimento são 
reconhecidos na demonstração do resultado no ano da referida bai-
xa ou alienação. Transferências são realizadas para a conta de 
propriedade de investimento, ou desta conta, apenas quando hou-

ver uma mudança no seu uso, evidenciada pelo término da ocupação 
pelo proprietário, início de arrendamento mercantil para outra parte 
ou conclusão da construção ou incorporação. Para uma transferên-
cia de propriedade de investimento para propriedade de uso próprio, 

-

uso próprio se tornar uma propriedade de investimento, a Companhia 
contabiliza a 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 incorpora-
ção de uma propriedade de investimento, qualquer diferença entre o 

-
rior é reconhecida na demonstração do resultado. O 
ativo imobilizado de uso próprio utilizado na condução dos negócios 
da Companhia compreende: imóveis de uso próprio, equipamentos, 
móveis, máquinas, utensílios e veículos. O imobilizado de uso pró-
prio é demonstrado ao custo histórico. O custo do ativo imobilizado é 
reduzido por depreciação acumulada do ativo (exceto para terrenos, 

O custo histórico do ativo imobilizado compreende gastos que são 
diretamente atribuíveis para aquisição dos itens capitalizáveis e para 

capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecidos 
como um componente separado do ativo imobilizado, somente quan-
do é provável que benefícios futuros econômicos associados com o 

determinado componente ou “parte” de um componente, o item subs-
tituído é baixado, apropriadamente. Todos os outros gastos de reparo 
ou manutenção são registrados no resultado do período conforme 
incorridos. A depreciação de itens do ativo imobilizado é 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 recupe-
rável do ativo for inferior ao valor contábil do ativo. As taxas anuais de 

de uso, móveis e utensílios e equipamentos de comunicação e segu-

O valor residual dos ativos e a vida útil dos ativos são revisados e 

recuperável é inferior ao seu valor contábil. Ativos in-

econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor re-
cuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômi-
co do ativo. O período e o método de amortização para os ativos in-

exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo es-
perado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são conta-
bilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortiza-
ção, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas 

reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa 
consistente com a utilização do ativo intangível. 

A administração revisa 
-
-

nais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de 

valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provi-
-

Administração é de que não é necessária a constituição de uma pro-
-

ros. Os contratos de ar-

-
cantil é a transferência dos riscos e benefícios inerentes à proprieda-

 - A Companhia possui 
contratos de arrendamento de aluguel da sala para a sede adminis-
trativa da Companhia. A Companhia, como arrendatário, determinou 

-
dos, que não retém todos os riscos e benefícios associados ao con-
trato, portanto, contabiliza as operações como arrendamento opera-
cional. Os pagamentos feitos pela Companhia referente aos 
arrendamentos operacionais são reconhecidos como despesa pelo 

 - Durante o período de divulgação não existiam contratos 

Provisões Técnicas - As provisões técnicas são constituídas e cal-
-
-

 - A provisão de prêmios não ganhos (PPNG) é constituída pela 
parcela do prêmio retido correspondente ao período de risco a decor-
rer, calculada pelo método “pro rata die” e atualizada monetariamen-
te, quando aplicável. A Companhia constitui provisão relativa a riscos 

Nota
explicativa
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base em cálculos atuariais que levaram em conta a experiência 
histórica e metodologia prevista em nota técnica atuarial para prê-
mios, provisões técnicas, comissões sobre prêmios emitidos e des-

-
são para prêmios não ganhos para cobertura dos sinistros a ocor-
rer, 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 de-
zembro de 2012. A provisão de sinistros a liquidar (PSL) é constitu-
ída por estimativa de pagamentos prováveis, líquidos de recupera-
ções, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até 
a data do balanço e atualizada monetariamente nos termos da le-
gislação. 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 SU-

2006, em seus artigos 5º e 21º, com alterações introduzidas pela 

a obrigatoriedade de constituição de uma provisão técnica denomi-
nada provisão complementar de prêmios (PCP). A PCP deve ser 

de vigência do risco e o prêmio comercial retido, e as contribuições 
retidas ou prêmios líquidos recebidos, e o seu valor será a diferen-
ça, se positiva, entre a média da soma dos valores apurados diaria-
mente no mês da constituição e a PPNG ou a PRNE constituída 
naquele mês e no mesmo ramo, considerando todos os riscos vi-

 - As pro-
visões matemáticas representam os valores das obrigações assu-
midas sob a forma de planos de renda, pensão e pecúlio e são 

por e sob responsabilidade de atuário legalmente habilitado, regis-
trado no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). As provisões matemá-
ticas representam o valor presente dos benefícios futuros, estima-
dos com base em métodos e pressupostos atuariais. A provisão 
matemática de benefícios a conceder (PMBaC) refere-se aos parti-

provisão matemática de benefícios concedidos (PMBC) refere-se 
-
-

ceiras”. As provisões que estão vinculadas aos seguros de vida 
com cobertura de sobrevivência (VGBL) e aos planos de previdên-
cia da modalidade “gerador de benefícios livres” (PGBL), represen-
tam o montante das contribuições efetuadas pelos participantes, 
líquidas de carregamentos e de outros encargos contratuais, acres-

-
cursos em fundos de investimentos especialmente constituídos 

-

-
partição de capitais de cobertura e repartição simples. Nas provi-

-
da pela diferença ente as taxas decrementais (mortalidade, 

nos planos e as obtidas com a experiência da carteira, ou pela 

do mercado. A PIC foi calculada para a provisão matemática de 
benefícios concedidos (PMBC) e a conceder (PMBaC) e para a pro-
visão para riscos não expirados (PRNE), sendo utilizadas as se-

-
são de riscos não expirados, compara-se o valor da PRNE contabi-
lizada com o valor de PRNE dos contratos ativos e inativos para o 
mesmo exercício de vigência das respectivas contribuições. A pro-
visão de oscilação de riscos (POR) é constituída para suportar alte-
rações de sinistralidade esporádica nas coberturas de pecúlio, por 
morte ou por invalidez, pensão e renda por invalidez. 

Para esse teste foi adotada uma metodologia que conside-
ra as obrigações decorrentes dos contratos de previdência comple-
mentar aberta e seguros em cumprimento ao disposto na Circular 
SUSEP nº 457, de 14 de dezembro de 2012. O cálculo do TAP foi 

métodos estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequa-
dos, baseado em dados atualizados da Companhia. Para as provi-
sões constituídas nos planos de risco e de seguros (segmento de 

vista que estes planos possuem premissas conservadoras em suas 
bases técnicas. Para as provisões constituídas nos planos de acu-
mulação (FGB, PGBL e VGBL) a PIC constituída com a adoção da 
Tábua AT 2000 e com um índice de persistência igual a 0,20 está 
compensando com sobras a troca da Tábua Realista para a Tábua 

-
ário 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 constituições de provisões 

-
denciárias - 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 técni-
co CPC n° 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, conside-
radas as orientações previstas na Circular SUSEP n° 430/12, sen-

quanto da existência de evidências que propiciem a garantia de sua 
-

-

administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquida-
ção das obrigações e quando os montantes envolvidos forem men-

quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade 

registrado e atualizado mensalmente. 
- Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Compa-
nhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os 

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 pas-

para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas e o risco envolvido. -
do
vigência do risco são reconhecidas pelo regime de competência. 
Para os produtos de acumulação o reconhecimento da receita é o 
recebimento das contribuições. As receitas e os outros custos rela-

fatura ocorre no mês subsequente ao período de cobertura, são 
reconhecidos por estimativa, calculadas com base no histórico da 

da emissão da fatura. Os saldos relativos aos riscos vigentes e não 
emitidos – RVNE foram calculados conforme na Circular SUSEP n° 

regime de competência. -
cial - A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 

-
-

-
4. Gerenciamento de riscos: A Seguradora, de forma geral, 

está exposta aos seguintes riscos provenientes de suas operações 

-
mações gerais sobre estas exposições, bem como os critérios ado-
tados 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 administra-
ção considera essa estrutura compatível com a natureza e comple-

xidade dos produtos, serviços, processos e sistemas da Segurado-
ra. A estrutura interna de gerenciamento de riscos da Seguradora é 

-
-

A Segu-

-
-
-

sentido a Seguradora entende que o principal risco transferido para 
si é o risco de que os sinistros avisados e os pagamentos de inde-
nizações 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 áre-
as de subscrição, técnica e operacional. Cada produto ou cotação 
deve seguir os preceitos estabelecidos no manual de subscrição, 
notas técnicas, condições gerais e contrato de resseguro, sempre 

-
mentas acima relacionadas, que são as diretrizes seguidas pela 
equipe de especialista em análise de riscos, a Seguradora realiza 
operações com resseguradoras como parte do seu programa de 
redução de riscos. A concentração de riscos da Seguradora está no 
seguro de pessoas em todo o território nacional. -

 - Os produtos de seguros apresentam como 
principal risco de negócio o valor das perdas ou sinistros ocorridos 
superarem o valor das provisões técnicas e prêmios recebidos. Há 
também incertezas inerentes ao processo de estimativa das provi-
sões técnicas, quando estas são obtidas através de metodologias 
estatístico-atuariais. Um exemplo disso é que o atual montante de 

-
rem efetivamente liquidados pela Seguradora. O teste de sensibili-
dade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante 
estimado de sinistros declarados no passivo da Seguradora, bem 

-
ma das variáveis aplicadas à metodologia de cálculo da provisão 
constituída numa determinada data base. A Análise de Sensibilida-

-
SEP 430/2012 determina que se faça um recálculo das operações 
considerando outros cenários com alterações nas variáveis de des-
pesas administrativas e índice de sinistralidade. O quadro abaixo 
demonstra as variabilidades ocorridas considerando a alteração de 
premissas (em milhares):

Risco de crédito é o risco de perda de valor 

uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de 
suas obrigações para com a Companhia. Para gestão de seus in-

os títulos emitidos ou garantidos pelo Tesouro Nacional, risco so-

baixo ou médio/alto risco de crédito baseados em análises (ratings) 

no país. A tabela a seguir apresenta a distribuição da composição 
do risco da carteira de investimentos:

Standard & Poor’s – Escala Nacional 
Composição da carteira     Saldo
por classe e por    Sem contábil

Ativo circulante
Títulos para venda

Quotas de fundos de
investimentos (*) - - - 20.065 20.065

bancário - CDB - - 7.461 - 7.461
Debêntures não conversíveis - 764 - - 764
Títulos de renda variável
Ações - - 122 - 122
Tít. mantidos até o venc.
Recibo de Depósito
Bancário – RDB    4.213 - - - 4.213
Exposição máxima ao
risco de crédito 
(*)

-

.
-

nanceiros transferidos pelos diversos ativos e passivos inerentes 
ao seu negócio. Os principais riscos associados aos instrumentos 

-
co de mercado - Risco de mercado é aquele associado à possibili-
dade de ocorrência de perdas devido às oscilações nos preços de 
mercado dos ativos. Para avaliação do risco de mercado de seu 
portfólio de investimentos a Seguradora utiliza o modelo “Value at 

-
ros para investir na operação ou honrar seus compromissos. Ele é 

os passivos a pagar da Seguradora. Para tanto, são empregados 
métodos atuariais para estimar os passivos oriundos de contratos 
de seguro. Dentro desse contexto, a Seguradora possui uma polí-
tica criteriosa de comercialização visando mitigar os riscos ineren-
tes à subscrição, entre eles o risco de não recebimento do prêmio 

-

e podendo ser transformados em caixa rapidamente. A combinação 
-

nadas acima, tende a reduzir o risco de liquidez. -
cional - 
indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a 
processos, pessoal, tecnologia e infra-estrutura e de fatores exter-
nos. Na Companhia, a gestão dos riscos operacionais envolve o 
mapeamento de procedimentos, elaboração de manuais operacio-

a mitigação de riscos inerentes às atividades operacionais. Gestão 
de capital - A Companhia executa suas atividades de gestão de 

-
tos de capital mínimo segundo critérios de exigibilidade de capital 
emitidos pela SUSEP, mas também para manter o retorno sobre o 
capital para os acionistas. Operacional -
co elenca diretrizes para todas as áreas da Seguradora. A Equipe 
Operacional tem como principal atividade funções de articulação e 

e externos, com o compromisso de gerar resultados por meio de 
suporte à operação e soluções que agregam valor à empresa. Para 
tanto, a Seguradora realizou novas contratações para ampliação do 
quadro de colaboradores, na implementação diária de documenta-
ção de processos e treinamento, visando multiplicar conhecimento 
entre os colaboradores. As melhores práticas visam reconhecimen-
to pelas demais áreas, como uma equipe dedicada na busca em 

de incidente e facilitadora para os novos produtos. Tecnologia da 
Informação - Visando mitigar os riscos inerentes a Tecnologia da 
Informação, a Seguradora elaborou uma política para utilização de 

-
mação, direitos, deveres e responsabilidades dos usuários, licen-
ciamento de software, política de senhas, além da disponibilidade 
de seus recursos. Para isto, deu ciência a todos os seus colabora-

andamento para implantação e reforço do link corporativo em suas 
-

revisar seus sistemas operacionais e de gestão para eliminar todos 
os gaps e trazer maior automaticidade, agilidade e controle às suas 
atividades, possibilitando assim alavancar suas potencialidades.

Continua

Demonstramos abaixo a composição do saldo das aplicações 

Títulos para venda

Quotas de fundos de investimento – não exclusivo - - - - - - -

Títulos mantidos até o vencimento 

Total por vencimento 

Os
ativos garantidores das provisões técnicas estão compostos con-
forme tabela:

 Valor Garantia Valor
 líquido das Res. líquido
 contábil Técnicas contábil

Ações de Companhias Abertas  122   122   114 
Quotas de Fundos de Investimentos   20.065   20.065   30.560 
Total 
Provisões Técnicas Totais - Seguros  7.620     11.413 
Prov. Téc. Totais - Previd. Complem 
Provisões a serem cobertas 

Em 31 de dezembro de 
2012 e 31 de dezembro de 2011 não havia contratos envolvendo 

derivativos na Companhia. Os prêmios a 
receber contemplam os prêmios de emissão direta de acordo com 
as vigências contratuais das apólices. A Companhia avalia peri-

valor recuperável”, e mantém atualizado um estudo técnico sobre 
inadimplência onde são demonstrados os critérios utilizados para 
o cálculo da provisão ao valor recuperável na Companhia. O valor 

movimentação do saldo de prêmios a receber entre 31 de dezem-
bro de 2012 e 31 de dezembro de 2011:

      764

(-) Cobrados / Cancelados (15.706)
(-) PDD    (360)

  1.612
A composição dos prêmios a receber por decurso de prazo está 
demonstrada no quadro abaixo:

Prêmios vencidos
De 1 a 30 dias 104 363
De 31 a 60 dias 30 72
De 61 a 120 dias 100 131

Superior a 365 dias 316 225
(-) PDD   (674) (315)
Total  1.612 764

7. Valores a receber – Previ Os valores a 
receber registrados nessa rubrica são decorrentes das contribuições 
a receber de participantes, de acordo com as condições particulares 

(+) Contribuições emitidas líquidas 14.452

(-) PDD )
   1.826

A composição das contribuições a receber por decurso de prazo está 
demonstrada no quadro abaixo:

Prêmios vencidos

De 31 a 60 dias 142 171

Superior a 365 dias 1.277 -
(-) PDD 
Total 
8. Títulos e créditos a receber: A composição dos títulos e créditos 
a receber em 31 de dezembro de 2012 e 31 dezembro de 2011 está 
demonstrada no quadro abaixo:

Valores a receber de sociedades ligadas  147   644 

Créditos tributários e previdenciários 746  1.000 

Saldos bancários bloqueados 324 2.334 
Outros
Total 

Os créditos tributários e previdenciários (imposto de renda e a con-
tribuição social a compensar) são basicamente decorrentes de ante-
cipações realizadas ao longo do período e suas baixas serão efeti-

devidos com as antecipações realizadas.

9. Investimentos: Os investimentos estão compostos como segue:
                                                 
Descrição Taxa Anual de Deprec Custo de aquisição Depreciação Saldo Contábil Saldo Contábil
IRB  - - - 150
Incentivos Fiscais  4 - 4 4
Imóveis

O imobilizado está composto como segue:
                                                       

consideram condições proporcionais, de forma a reduzir a exposição a riscos isolados. A seguradora atua nos segmentos de seguro de 
pessoas e de previdência privada, garantindo através de seus contratos a entrega de um capital ou renda, ao segurado ou a terceiro, no 
caso de realização dos riscos segurados relativos à vida humana. 12. Depósitos de terceiros: As contas registradas em depósitos de 

as operações de cobrança de prêmios e benefícios da Companhia. O saldo total registrado nesse grupo em 31 de dezembro de 2012 é de 

Acionista Conta Depósito  Valores a Reclas. Previd. Complem. Outros Depósitos

Superior a 365 dias         - - 211 -     7 - 
Saldo   48 1.681 

Segue a movimentação das provisões técnicas referente ao exercício de 2012:

Outras Provisões                                                    0 (760) 1.227 467
Total                                                                      

Outras Provisões                                                    0 (760) 1.227 467
Total                                                                      

Oscilação de Riscos - POR 106 (213) 107 0
Matem. de Benef. a Conceder - PMBaC 36.014 (15.757) 3.166 23.423

Outras Provisões
Total                                                                      

Demonstramos abaixo a composição das quotas de fundos de in-
vestimentos exclusivos:

Saldo Saldo
 Contábil Aplicado Contábil

Outras contas a pagar líquidas      (36)     (45)
Total da carteira  

A alocação de recursos do portfólio da Investprev está dividida em 

SELIC, títulos privados (CDB-pós e o Fundo Rural-Prev) indexados 
a CDI CETIP, debêntures indexadas ao IGP-DI acrescido de um 
spread; e renda variável representada pelas ações da Vale S.A. O 
valor de mercado das quotas de fundos de investimento foi apu-
rado com base nos valores de quotas divulgados pelos adminis-
tradores dos fundos nos quais a Companhia aplica seus recursos. 
Os títulos públicos federais foram contabilizados pelo custo de 

valor de mercado com base nas tabelas de referência do mercado 
secundário da Associação Nacional das Instituições Financeiras 

depósito bancário e as debêntures foram contabilizados pelo custo 
de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço. Os títulos públicos estão custodiados no Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia - SELIC, e os títulos privados na CETIP 

S/A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. As quotas de fun-
dos de investimento especialmente constituídos como recursos gar-
antidores de planos de benefícios são administrados pela BNY Mellon 

de títulos para negociação para títulos disponível para venda. -
O valor 

trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas e empen-

obtido a partir dos valores das quotas divulgadas pelas instituições 

referência divulgadas pela Associação Nacional das Instituições do 

Companhia encontrarem-se integralmente alocados no padrão CDI/

 - A tabela abaixo 

utilizando o método de avaliação por níveis. Os diferentes níveis 
 – os preços cotados (não 

-
dos ativos incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou 

 – os dados para o ativo ou 
passivo não se baseiam em dados observáveis de mercado (dados 
não observáveis).

Descrição Nível 1 Nível 2 Saldo contábil Nível 1 Nível 2 Saldo contábil

1) Títulos públicos federais 

2) Títulos privados 

Quotas de fundo de investimento – exclusivo 20.065 - 20.065 30.560 - 30.560
Quotas de fundos de investimento – não exclusivo - - - - - -
Ações de companhias abertas 122 - 122 114 - 114
Títulos mantidos até o vencimento 
3) Títulos privados 

Total por vencimento 
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Aos Diretores e Acionistas da 

e Previdência S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demon-
strações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 

o resumo das principais práticas contábeis e demais notas expli-
cativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações 
Financeiras: A administração da Companhia é responsável pela 

-
nanceiras 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 de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demon-

-
mente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa re-
sponsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demon-

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pe-

-
volve a execução de procedimentos selecionados para obtenção 
de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresen-

-

independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa aval-
iação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes 
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

-

-
nos 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 aval-

A Avaliação Atuarial da INVESTPREV em 31/12/2012 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 Téc-
nicas constantes no balanço da INVESTREV de 31/12/2012 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

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 
457/2012 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 rel-
evantes durante o ano. Não foram constatadas alterações cadastrais nem tampouco situações relevantes durante o exercício de 2012 que 
pudessem afetar os resultados atuariais dos planos avaliados. Considerando todos os resultados apresentados 
na Avaliação Atuarial, atestamos que a INVESTPREV Seguros e Previdência 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, 20 de
fevereiro de 2013.
 Carlos Henrique Radanovitsck - Atuário MIBA – 1213 Marcelo Carlos Cecin Cabelleira - Diretor Responsável

e apropriada para fundamentar nossa opinião.
A Companhia não possui estudo 

técnico atualizado para suportar o valor registrado como “Redução 
ao valor recuperável” dos Créditos das Operações com Previdên-
cia Complementar e dos Prêmios a Receber. Aplicando-se o provi-

conforme determina a regra da SUSEP na falta de estudo técnico 
atualizado, seria necessário o complemento das provisões no valor 

Opinião com ressalva: Em nossa opinião, exceto pelo possível efei-
to do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva, 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-

de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus 

as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades su-
pervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Ênfase: Conforme demonstrado na nota explicativa nº 16 g, a Com-
panhia apresenta em 31 de dezembro de 2012 Patrimônio Líquido 

Outros assuntos: 

foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram 
-

tendo ressalvas quanto a falta de composição analítica ou diferenças 
não conciliadas das rubricas Prêmios a Receber, Créditos das Oper-
ações com Previdência Complementar, Operações com Ressegura-
doras, Corretores de Seguros e Resseguros, Depósitos de Terceiros, 
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e Outras Contas a 
Pagar, Provisões Técnicas – Previdencia Complementar superesti-

não realização do Teste de Adequação de Passivos (TAP) requerido 
pela Circular SUSEP 410/2010 e ênfases em relação a Patrimônio 

-

Porto Alegre(RS), 26 de fevereiro de 2013.

 José Albino Filomena

Diretoria Executiva

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Patrick Lucchese Marcus Vinícius Barbosa dos Santos Sobrinho Marcelo Carlos Cecin Cabelleira
 Presidente Vice Presidente Diretor

Geraldo Henrique de Castro Wanmir Almeida Costa
 Diretor Diretor

Luciana Maria Ourique Peixoto Carlos Henrique Radanovitsck
 CRC/RS – 072271/O-7 - Contadora Responsável Atuário Responsável: MIBA - 1213

Auditores Independentes

Continuação

ros

Variação das provisões de sinistros ocorridos

Provisão de eventos ocorridos mas não
avisados (Pensão + pecúlio + invalidez) 
Total 

Previdência

Outras despesas de comercialização            - (1)
Total 
Seguros
Comissões (-) VGBL 
Total 

Despesas com Publicidade e Propagandas  (126)  (223)

Despesas com Donativos e Contribuições  (13)  (21)
Outras )

Despesas com Impostos Federais  (2)  (17)
Despesas com Impostos Estaduais  (10)  (3)
Despesas com Impostos Municipais  (101)  (36)

Despesas com PIS/PASEP  (171)  (133)
Despesas com Contribuição Sindical  (27)  (34)
Despesas com Taxa de Fiscalização SUSEP )

Receitas Financeiras
Receita de Aplicações no Mercado Aberto  0   2 
Receita com Títulos de Renda Fixa - Privados  2.073   3.466 

Receita com Créditos Tributários 1 -
Receitas com Depósitos Judiciais e Fiscais  54   25 

Receitas Financeiras Eventuais 
Total Receitas Financeiras 
Despesas Financeiras

Despesas Financ Prov Sin Liquidar  (3)  (11)
Despesas Financ Resseguro Cedido (1) -
Despesas Financ Prov Téc Vida Cobert/Sobrev  (56)  (1.362)
Desp. Financ Prov Téc Prev Complem Planos Bloq  -   - 
Despesas Financ Prov Téc Prev Complem

Encargos sobre Tributos  (13)  (22)
Outras Despesas Financeiras       (54)  (112)
Total Despesas Financeiras 

Resultado na alienação de bens do ativo permanente
Resultado de outras operações         (2)  7 

      691   5 

- Quatro semestres após o aviso  4   217   55   431  
- Cinco semestres após o aviso  4   217   55  
- Seis semestres após o aviso  4   217  
- Sete semestres após o aviso  4

de 2011).  - Os processos 
relacionados a benefícios / sinistros estão registrados no grupo “Provisões técnicas” nas rubricas “Provisão de benefícios a regularizar”
e “Provisão de Sinistros a Liquidar Judiciais” respectivamente. Referem-se à estimativa de perdas prováveis em ações referentes a 

Companhia. A Administração constitui as provisões, de acordo com os critérios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do 

-

 - A 
-

 - Os passivos 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 complementa-

2011). c.1)
 - O processo em questão iniciou-se com uma Ação Revocatória em tramitação na 2ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Rio de Janeiro, proposta nos autos da Falência do Banco GNPP S/A, contra diversas empresas. Nesta demanda considerou-
-

seguinte, a devolução dos valores representativos da mencionada venda. Dentre os acionistas vendedores, encontrava-se a sociedade

para RSPP – Previdência Privada, e responsável por planos de previdência de milhares de associados. Conforme determina a legislação
aplicável, as sociedades dessa natureza devem constituir/manter reservas técnicas aptas a garantir o adimplemento dos planos, e, via 
de consequência, a higidez e preservação dos direitos dos associados. Posteriormente, a Companhia Investprev Seguros e Previdência
S/A assumiu os referidos planos de previdência, passando a responder pelas obrigações perante estes mesmos associados. Em decor-
rência indissociável do fato, foram-lhe transferidos, também, os ativos garantidores, denominados de reservas técnicas. Uma assunção
rotineira, feita de forma regular, seguindo rigorosamente os preceitos legais e devidamente autorizada pela SUSEP. Não obstante, em 

Contra a decisão foram interpostos dois recursos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aos quais o ilustre Desembarga-
dor Relator atribuiu efeito suspensivo, determinando que não houvesse a constrição de ativos de ambas as empresas até que fossem

processo, após as manifestações apresentadas pelo Banco Rural e pela Investprev, 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 movimentação in-

foram tomadas as medidas cabíveis com a interposição de novos agravos de instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do

interpostos Recursos Especial e Extraordinário, os quais foram admitidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
estando, atualmente, em fase de processamento para remessa ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Ainda, de forma paralela, a

Superior Tribunal de Justiça. A provisão das 

Companhia, é demonstrada no quadro abaixo:

 Valor Valor Quantidade Valor Valor Quantidade
Probabilidade de perda reclamado provisionado de ações reclamado provisionado de ações
Sinistro
Provável 20 20 5 - - -

Remota                                                     344 - 1 - - -
Total                                                        
Benefícios
Provável 2.265 2.265 122 2.051 2.531 113

Remota
Total                                                        
Cíveis
Provável 1 1 4 42 5 2
Possível 73.061 - 14 - - -
Remota                                                     33 - 13 - - -
Total                                                        
Trabalhista (*)
Provável 125 126 1 125 125 1
Possível
Total                                                        
Fiscais (**) 
Provável                                                   210 362 2 210 345 2
Total                                                        

(*) A Companhia não possui ações trabalhistas com probabilidade 

probabilidade de perda possível e/ou remota. O quadro abaixo de-

de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011, abrangendo as 

 Baixa / Reversão (162)
 Inclusões 41
 Atualizações 

689
As obrigações de benefícios de 

curto prazo para empregados são reconhecidas pelo valor espe-
rado a ser pago e lançadas como despesa à medida que o servi-
ço 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 as-
sistência médica, também oferece auxílio educação e assistência 
odontológica. O capital 
social em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011 é 

nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a acionistas 
domiciliados no país. Os acionistas têm direito 

-
vista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para 

Parte do valor da reserva estatutária foi 

451 em dezembro de 2012. O va-
lor constante nessa rubrica em dezembro de 2012 foi absorvido 

A tabela a 

-
zo / lucro líquido por ação):

Quantidade de ações 140.625 140.625

Em 31 de dezembro de 2012, o cálculo do 
Capital Mínimo Requerido é calculado conforme requerimentos da 
Resolução CNSP 227 de 06 de dezembro de 2010.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO 

(-) Despesas Antecipadas  (6)   (3) 
(-) Créditos Tributários  (140)   - 
(-) Marcas e Patentes  (10)   (10) 
(-) Partic em Soc. Financ  -   (150) 
(-) Ativo Diferido  -   - 

MARGEM DE SOLVÊNCIA    

CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO    
Capital base - CB  15.000   15.000 

Correlação (606) (634)

EXIGÊNCIA DE CAPITAL 

17. Transações com partes relacionadas: A Investprev realiza 
-

do pelo Banco Rural S.A., as quais estão demonstradas conforme 
quadro abaixo:

Ativo Receita Ativo Receita
Passivo Despesa Passivo Despesa

      

Títulos e Créditos a Receber  61  -   623   - 

Outras Receitas Operacionais    433    1.124 

Obrigações a Pagar  11   -   -   - 
Outras Receitas Operacionais   4.651     600 

Títulos e Créditos a Receber  316   -   316   - 
Obrigações a Pagar (**)  5  -   15   - 
(*) Refere-se às contas correntes bancárias que a Companhia pos-
sui no Banco Rural S/A. (**) Ressarcimento de despesas para a RS 
Previdência, em função da transferência da carteira (ocorrida em 
abril de 2007). i. 
- 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.  - Conforme legisla-
ção em vigor, sociedades seguradoras, entidade de previdência e 
sociedades de capitalização não podem conceder empréstimos ou 
adiantamentos para: a) Diretores e membros dos conselhos con-

própria Companhia, quaisquer diretores ou administradores da pró-

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.

  Índice de Índice de
 Sinistros retidos                 Sinistralidade comissionamento

Ramos

Pecúlio   13.217 16.123 )
Total  

O imposto de renda 

estão reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações 
do resultado, como segue:

12
Descrição IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Resultado antes do imposto de

(-) Receitas não tributáveis   (127) (6) )

Imposto de renda – alíquota adicional
Contribuição social 

Total 
Para os períodos 

as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas complementares 
da Superintendência de Seguros Privados e pronunciamentos téc-
nicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de 
dezembro de 2012 e disposições contidas na Lei das Sociedades por 

-

de 2011 são as primeiras apresentadas considerando a aplicação 
integral dos CPC’s homologados pela SUSEP. O CPC 37(R1) exi-
ge que uma entidade desenvolva políticas contábeis baseadas nos 
padrões e interpretações do CPC e IASB em vigor na data de en-

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 Pronunciamentos, Orientações e Inter-
pretações do CPC aprovados pela SUSEP no que não contrariem os 
requerimentos do órgão regulador, consequentemente, as demons-

O CPC 37(R1) determina as isenções obrigatórias e opcionais a 
serem consideradas no primeiro ano de adoção das normas IFRS.  

contratos de seguros: A Companhia adotou os requerimentos do CPC 
11 – “Contratos de Seguros”, que permite a manutenção de certas 
práticas contábeis utilizadas anteriormente, após o cumprimento de 

contratos e teste de adequação dos passivos (“Liability Adequacy 

-
do naquele pronunciamento. A Administração aplicou as disposições 
transitórias do CPC 11 para limitar aos últimos cinco anos as divul-

imobilizado: A Companhia não avaliou o seu ativo imobilizado pelo 
-

ciamentos internacionais ou a adoção de alternativas neles previstas 
está condicionada à aprovação prévia da SUSEP, por meio de ato 
normativo. É importante destacar que estas normas e interpretações 
não foram emitidas ainda pelo CPC e que consequentemente não 

-
mentos Financeiros”: em vigor para períodos que comecem em 01 

tendo vigência obrigatória para todos os exercícios que iniciem a par-

Consolidadas”: tendo vigência obrigatória para todos os exercícios 

serem divulgadas sobre participações em outras sociedades”: tendo 
vigência obrigatória para todos os exercícios que iniciem a partir de 

-
ras Individuais”: tendo vigência obrigatória para todos os exercícios 

“Investimentos em associadas e combinação de negócios”: tendo 
vigência obrigatória para todos os exercícios que iniciem a partir de 

vigência obrigatória para todos os exercícios que iniciem a partir de 

Riscos não Expirados - PRNE e RVNE 34 (34) 0 0
Oscilação de Riscos - POR 106 (213) 107 0
Matem. de Benef. a Conceder - PMBaC 36.014 (15.757) 3.166 23.423

Outras Provisões
Total                                                                      

na estimativa do montante de sinistros ocorridos na data de publicação do balanço. Partindo do período em que o sinistro ocorreu e o 
montante estimado neste mesmo período, na primeira linha do quadro abaixo, é apresentado como este montante varia no decorrer dos
períodos, conforme são obtidas informações mais precisas sobre a frequência e severidade dos sinistros à medida que os sinistros são 
avisados para a Companhia.


