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RELATÓRIO ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas, A Investprev Segura-
dora S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, coloca 
à disposição de V.Sas, para apreciação, as Demonstrações Financeiras 
e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2012.
MERCADO SEGURADOR: O ano de 2012 consolidou as expectativas de 
crescimento expressivo do Mercado Segurador, com destaque principal 

-

anos. A Companhia, por decisão dos acionistas, fará uma nova alteração 
em sua denominação social, identidade visual, composição diretiva e mu-
dança de sede, ainda neste primeiro semestre do exercício que se inicia 
(2013). Este ano a Cia deixara de utilizar e compartilhar as estruturas físi-
cas e de gestão da congênere, Investprev Seguros e Previdência S/A. As 
mudanças mencionadas demonstram o caminho de independência a qual 
a Cia seguirá em relação às demais empresas do grupo, devendo ainda 
no ano de 2013, propor a Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, 
uma nova mudança em sua estrutura societária e organizacional. DESEM-
PENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO: A empresa neste exercício obteve 

1. Contexto operacional: A Investprev Seguradora S.A. (dora-
vante “Seguradora”), controlada pelo Banco Rural S.A., é uma so-
ciedade de capital fechado, com sede à Av. Carlos Gomes, 222, 10º 
andar em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul – Brasil. A 
Seguradora foi constituída em 09 de setembro de 1974, e tem por 
objetivo social a exploração das operações de seguros de danos, 

-

em 06 de maio de 2011 a venda de 95.834.219 ações ordinárias 
nominativas, que representam 48,96% do Capital Social da referida 
Companhia junto à Nova Geração Administração e Participação 
Ltda., a qual tramita analise e sua aprovação, através do processo 
nº 15414.200207/2012-30. Em 2012 a Seguradora ampliou seu 

-

em 1000%, em relação ao exercício de 2011 nos prêmios diretos da 
Cia, sendo que o plano previsto para o 2013 está no incremento do 
resultado operacional da Seguradora através da intermediação 
dessas operações. Esses eventos estão alinhados ao plano estra-
tégico da Administração que busca a expansão da participação da 
Seguradora no mercado. A Companhia está exposta a riscos que 
são provenientes de suas operações e que podem afetar seus ob-

-

pelo Conselho da Diretoria em 25 de fevereiro de 2012. 2. Elabo-
a) De-

claração de conformidade - Em 05 de março de 2012, a SUSEP 
emitiu a Circular no 430/12 que dispõe sobre as alterações das 
normas contábeis a serem observadas pelas entidades abertas de 
previdência complementar, sociedades de capitalização, socie-
dades seguradoras e resseguradoras locais, com efeitos retro-
ativos a partir de 1º de janeiro de 2010. Essa circular homologa os 
pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC), e revoga as Circulares SUSEP nos 379/08, 

-
ras foram elaboradas conforme os dispositivos da Circular SUSEP 
430/12 e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e normas do Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SUSEP”. A 
Seguradora efetuou a segregação de itens patrimoniais entre ativo 
e/ou passivo circulante quando estes atendem às seguintes prem-

-
dido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da Se-

-
dem ao exposto acima e, consequentemente, não satisfazem aos 

não circulantes. a) Comparabilidade -
ras estão sendo apresentadas com informações comparativas de 
períodos anteriores, conforme disposições do CPC 21 e instruções 

imediatamente precedente (31 de dezembro 2012 e 31 de dezem-
bro de 2011). b) Continuidade - A administração avaliou a habili-
dade da Seguradora em continuar operando normalmente e está 
convencida de que a Seguradora possui recursos para dar continui-

não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 
-

INVESTPREV SEGURADORA S/A 

Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro 2011 (Valores expressos em milhares de reais)
 Notas
 explicativas Dez/2012 Dez/2011
CIRCULANTE  75.126 42.152
 DISPONIVEL  76 5.438
  Caixa E Bancos   76 5.438
APLICAÇÕES 5 34.447 26.056
 CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES  24.692 7.632
  Prêmios a Receber 6 20.471 3.919
  Operações com Seguradoras  118 118
  Operações com Resseguradoras 7 2.920 2.779
 OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS  1.183 816
 ATIVOS DE RESSEGURO E
 RETROCESSÃO - PROV. TÉCNICAS  7.071 -
 TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER 8 1.682 3.017
  Títulos e Créditos A Receber  25 9
  Créditos Tribut. e Previdenciários  275 251
  Outros Créditos  1.382 2.758
 OUTROS VALORES E BENS  65 -
  Bens a Venda  65 -
CUSTOS DE AQUISICAO DIFERIDOS  7.092 9
  Comissoes Diferidas - Seguros  7.092 9
ATIVO NAO CIRCULANTE  55.129 54.732
 REALIZAVEL A LONGO PRAZO  42.494 40.765
 APLICACOES 5 32.222 31.274
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 8 10.271 9.491
  Creditos Tributarios e Previdenciarios 14b 3.072 3.072

 INVESTIMENTOS  12.121 13.508
  Participações Societárias 9 12.054 13.440
  Incentivos Fiscais  67 67
IMOBILIZADO 10 466 401

 INTANGIVEL  33 23
 DIFERIDO  15 34
TOTAL DO ATIVO:     130.255     96.884

 Dez/2012 Dez/2011
Lucro líquido do exercício (9.770) 1.941
Outros resultados abrangentes            (1) -
Variação líquida no valor justo de

           (1) -
Resultado abrangente do exercício,
líquido dos impostos     (9.771) 1.941
Result. abrangente do exercício atribuível
aos Acionistas da empresa controladora     (9.771) 1.941

Capital Aum. de Capital Reservas Reservas de            Reservas de Lucros                Ajuste com Títulos Lucros ou Prej.
Social (Em Aprovação) de Capital Reavaliação Legal Dividendos Outras e Val. Mobiliários Acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 20.611  2.927 3 2.177   70  25.788

  Efeitos de mudança de critérios contábeis     (92) (92)
AUMENTO DE CAPITAL:     
Por subscrição realizada (em aprovação) 3.000      3.000
Integralização de capital portaria SUSEP nº4. 279 10 de
novembro 2011 processo nº15414. 003448/2011-51 3.000 (3.000)     
RESERVA DE REAVALIAÇÃO     
Realização de Reserva     
AJUSTE COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS:     (70)  (70)
LUCRO DO EXERCÍCIO     1.941 1.941
PROPOSTA P/DESTINAÇÃO LUCROS:       
 Reserva legal  97   (97)
Outras reservas de lucros    1.314  (1.314) 
 Reserva especial para Dividendos                                             438  (438)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 23.611  2.927 2 2.274 438 1.314 - - 30.567
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 23.611  2.927 2 2.274 438 1.314 - - 30.567
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     
  Efeitos de mudança de critérios contábeis     209 209
AUMENTO DE CAPITAL:     
Por subscrição realizada (em aprovação) 20.000      20.000
RESERVA DE REAVALIAÇÃO     
Realização de Reserva     
AJUSTE COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS:     1  1
PREJUIZO DO EXERCÍCIO      (9.770) (9.770)
PROPOSTA P/DESTINAÇÃO LUCROS:       
 Reserva capital  (2.927)     2.927
 Reserva legal  (2.274)   2.274
Outras reservas de lucros    (1.314) 1.314
 Reserva especial para Dividendos                                             (438)  438
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 23.611 20.000 - 2 - - - 1 (2.608) 41.007

Dez/2012 Dez/2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Prejuízo/Lucro líquido do período   (9.770) 1.941
Ajustes para: 
  Ajuste exercício anterior  209 92
  Depreciação e amortizações  153 180
  Perda por red. do valor recuperável dos ativos 246 -
  Mudança no valor justo de propriedades
  para investimento  (219) (535)
  Perda na baixa de imobilizado e intangível  207 550
Variação nas contas patrimoniais:  (17.388) 11.443

Créditos das oper. de seguros, incluindo
ativos oriundos de contratos de seguro  (17.165) (4.349)
Ativos de resseguro  (7.213) (157)

Outros ativos  (5.787) 1.019

Fornecedores e outras contas a pagar  982 (918)
Impostos e contribuições  1.074 6
Débitos de oper. com seguros e resseguros  11.082 1.680

Provisões técnicas - Seguros e resseguros  29.230 24.681
Outros passivos  44 (18)
 Provisões judiciais  286 (443)
Outros  - (13)
Variação DPVAT  (11) (74)
Variação de ajuste TVM  1 70
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações  (26.562) 13.671
    Dividendos recebidos  - (627)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas
Atividades Operacionais  (26.562) 13.044
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  - -
Aquisição de imobilizado  (405) -
Aquisição de investimentos  - (11.300)
Alienação de imobilizado  - 841
Alienação de investimentos  1.605 -
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas
Atividades de Investimento  1.200 (10.459)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO  - -
 Aumento de capital  20.000 3.000

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas
Atividades de Financiamento  20.000 2.476
 Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa  (5.362) 5.061
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 5.438 378

 Notas
explicativas Dez/2012 Dez/2011

Prêmios Emitidos 15a 66.533 30.166
(+/-) Variações das Provisões
Técnicas de Prêmios  (24.714) (4.163)
(=) Prêmios Ganhos  41.819 26.003
(-) Sinistros Ocorridos 15b (32.891) (20.708)
(-) Custos de Aquisição 15c (6.092) (1.556)
(+) Outras Receitas e
Despesas Operacionais 15d (4.480) 114
(+) Resultado com Operações
de Resseguro 15e 2.456 (784)
(-) Despesas Administrativas 15f (12.325) (3.843)
(-) Despesas com Tributos 15g (1.235) (1.044)
(+) Resultado Financeiro 15h e 15i 3.326 2.934
(+) Resultado Patrimonial  219 1.162
(=) Resultado Operacional  (9.203) 2.278
(+) Ganhos ou Perdas com 
Ativos não Correntes 15j (526) (272)
(=) Resultado Antes dos
Impostos e Participações  (9.729) 2.006
(-) Imposto de Renda 14 - (9)
(-) Contribuição Social 14 - (50)
(-) Participações Sobre o Lucro  (41) (6)
(=) Lucro Líquido / Prejuízo    (9.770) 1.941
(/) Quantidade de Ações  195.731.463 195.731.463
(=) Lucro Líquido / Prejuízo
por Ação  (0,049913) 0,00991427

 Notas
 explicativas Dez/2012 Dez/2011
CIRCULANTE  82.105 59.461
 CONTAS A PAGAR  3.821 1.715
  Obrigações a Pagar  1.416 605
  Impostos e Encargos
  Sociais Recolher  1.361 274
  Encargos Trabalhistas  59 15
  Impostos e Contribuições  804 817
  Outras Contas a Pagar  181 4
 DÉB. OPER. SEG. E RESSEGUROS  13.173 2.091
  Operações com Resseguradoras 7 5.974 861
  Corretores de Seguros e Resseguros  5.889 1.063
  Outros Débitos Operacionais  1.310 167
 DEPOSITOS DE TERCEIROS  232 20.000
 PROVISÕES TÉCNICA
 SEGUROS E RESSEGUROS 11-12c 64.879 35.656
  Danos  60.623 33.883
  Pessoas  4.255 1.773
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  7.143 6.856
 CONTAS A PAGAR  1 -
  Tributos Diferidos  1 -
 OUTROS DEBITOS 12 7.142 6.856
  Provisões Fiscais  4.292 4.186
  Provisões Trabalhistas  - 18
  Provisões Civeis  2.850 2.652
PATRIMONIO LIQUIDO  13 41.007 30.567
  Capital Social  23.611 23.611
  Aumento Capital (em Aprovação)  20.000 -
  Reservas de Capital  - 2.928
  Reservas de Reavaliação  2 2
  Reservas de Lucros  - 4.026
  Ajustes com Tit Valores Mobiliarios  1 -
  Prejuízos Acumulados  (2.608) -
TOTAL DO PASSIVO:  130.255 96.884

Demonstrações do Resultado

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Indireto

(Em milhares de reais) 

31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

ao mesmo período do exercício passado. A base de clientes saltou de 964 itens para 64.489 mil segurados, portanto um incremento de aproximadamente 6590% em numero de itens segurados. Apesar 
do resultado negativo deste exercício, o patrimônio da Cia pulou de R$ 74.241.679 para R$ 104.728.918 de reais, um crescendo de 41% em relação ao exercício anterior. Muitas das carteiras operadas 
hoje pela Cia tiveram seu inicio de comercialização ainda no exercício de 2012, o que nos obrigou utilizar metodologias conservadoras, portanto quase 100% do prejuízo apresentado neste exercício, 

a Soares Auditores & Associados Independentes, no intuito de aferir a manutenção de seus procedimentos de controles internos. Todos os procedimentos necessários ao pleno atendimento à Circular 

-

para todos seus colaboradores e em todos os níveis da sua estrutura organizacional, através de manual interno, distribuição de cartilha explicativa e realização de treinamentos, conforme estabelece 

comportamento ético, respeitando as Leis e Diretrizes que norteiam nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na direção da Empresa. Aproveitamos para agradecer aos nossos acioni-
stas, clientes e aos nossos colaboradores, que contribuíram para a realização dos projetos da Empresa, transformando em realidade os nossos ideais. Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2013. A Diretoria

CNPJ  42.366.302/0001-28   -    NIRE  43300054268

Continua

com base nesse princípio. c) Base para mensuração - As demon-

-

com as determinações da SUSEP. d) Moeda funcional e de apre-
sentação
Seguradora são avaliados utilizando-se a moeda do ambiente 
econômico primário, ou principal, no qual a Seguradora opera (a 

-
mente o preço de venda e a maior parte do custo de seus produtos 

-
sentadas em reais (R$), que é sua moeda funcional e de apresen-
tação. A Seguradora não possui ativos e/ou passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira na data de fechamento do 
balanço. e) Uso de estimativas e julgamentos - A preparação de 

pela SUSEP exige que a Administração registre determinados va-
lores de ativos, passivos, receitas e despesas com base em estima-
tiva, as quais são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas 
quanto a eventos futuros. Os valores reais de liquidação das oper-
ações podem divergir dessas estimativas em função da subjetivi-
dade inerente ao processo de sua determinação. Estimativas e 
premissas são revistas periodicamente. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as esti-
mativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
Informações sobre áreas em que o uso de premissas e estimativas 

-

Provisões judiciais. 3. Principais políticas contábeis: As princi-
pais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações 

aplicadas consistentemente para todos os períodos comparativos 
apresentados. a) -
vestimento -
trato de seguro 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 meio da Circular no. 430/12 estabeleceu critérios para 

contratos emitidos como contratos de seguro quando os contratos 

-
-

adversa. Contratos de investimento são aqueles contratos que não 
-

cante. Nesse contexto, a Administração procedeu às devidas 
análises dos contratos emitidos com base nas normas supracitadas 

-
mento. b) Caixa e equivalentes de caixa - Inclui caixa, saldos posi-

prazo de 90 dias entre a data de aquisição e vencimento igual ou 

valor de mercado e que não afetem a vinculação com ativos garan-
tidores. Quando necessário, as contas bancárias que apresentam 
saldo credor são consideradas para a reconciliação do saldo patri-
monial de caixa e equivalentes de caixa com a demonstração de 

Instru-
 - 

meio do resultado, (ii) mantidos até o vencimento, (iii) disponíveis 

depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. Durante o 
-
-

préstimos e recebíveis” e “disponíveis para venda”. O registro 
desses ativos é descrito a seguir: i. 

-
-

ceiros até o vencimento. Os investimentos mantidos até o venci-
mento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável. ii. -

-
hecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, 
que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são recon-
hecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro 
do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o resul-
tado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido 
para o resultado. iii.  - Compreendem os 

-
-

mento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método 
da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária, a vari-
ação cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicáv-
el, são reconhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de 

 - Os valores justos dos investimentos 
com cotação publica são registrados com base nos preços divulga-

-
lica, a Seguradora estabelece o valor justo através de técnicas de 
avaliação, que incluem o uso de operações recentes contratadas 
com terceiros, a referencia a outros instrumentos que são substan-

de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível 
-

dora.  - Um ativo 
tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indi-

(incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir: o não 
pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indi-
cações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falên-
cia, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além 

prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência ob-
jetiva de perda por redução ao valor recuperável. As perdas são 

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

-

em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para o re-
-

dos abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de 
aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização de princi-
pal, e o valor justo atual, decrescido de qualquer redução por perda 
de valor recuperável previamente reconhecida no resultado. Toda-
via, qualquer recuperação subsequente no valor justo de um ativo 

perda do valor recuperável, é reconhecida em outros resultados 
abrangentes.  - Compreende, substancialmente, 
fornecedores, contas a pagar e as contas que compõem o grupo 
“débitos com operações de seguros”, que são reconhecidos, inicial-

pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, 
a atualização monetária e a variação cambial, quando aplicáveis, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. d) Investimentos - Os 
investimentos da Seguradora no IRB são avaliados pelo método de 
custo. Os investimentos na Investprev Capitalização S.A. são avali-
ados por equivalência patrimonial. Os demais investimentos referem-

provisão para perda, quando aplicável. e) Imobilizado - O ativo imo-
-

do DPVAT, que são registrados conforme informes apurados pela 

pelo custo de aquisição e são depreciados pelo método linear, às 

-
rança e de 20% para veículos e sistema de processamento de dados. 
Gastos subsequentes são capitalizados ao valor contábil do ativo 
imobilizado ou reconhecidos como um componente separado do 
ativo imobilizado, somente quando é provável que benefícios futuros 

-
-

do ocorre a substituição de um determinado componente ou ‘parte’ 
de um componente, o item substituído é baixado, apropriadamente. 
Todos os outros gastos de reparo ou manutenção são registrados no 
resultado do período conforme incorridos. 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 imobili-
zado é baixado imediatamente se o valor recuperável do ativo for in-
ferior ao valor contábil do ativo. f) Ativos intangíveis - 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 um ativo in-

exercício social.  – os custos relacionados a mar-
cas e patentes são reconhecidos pelo valor justo na data da 

 – os valores são registrados 

DPVAT. g) 
- A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circun-

-
dicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais 

recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. Pelas análises e jul-
gamento efetuados, a conclusão da Administração é de que não é 
necessária a constituição de uma provisão para redução ao valor 

Teste de 
adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy Test) - O Teste de 
Adequação de Passivos - TAP avaliou, na data-base de 31/12/2012, 
as obrigações decorrentes dos contratos de previdência complemen-
tar aberta e seguros em cumprimento ao disposto na Circular SUSEP 
nº 457, de 14 de dezembro de 2012. O TAP foi ser realizado com 
prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos estatísti-
cos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em da-

de onde podemos indicar que a INVESTPREV Seguradora não tem, 
pelas suas operações necessidade de constituição suplementar de 
provisões. Os cálculos foram elaborados por Atuário externo, Carlos 

Ltda. i) 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 respec-
tivo é prestado. A Seguradora oferece os seguintes benefícios aos 

-
tação, auxílio creche/babá e vale-transporte. Adicionalmente, a Seg-
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Provisões
técnicas - As provisões técnicas são constituídas e calculadas em 

pelo CNSP e pela SUSEP, assim resumidas: A provisão comple-
mentar de prêmios – PCP é calculada “pro rata dia”, tomando por 

-
ercial direto, e o seu valor será a diferença, se positiva, entre a 
média da soma dos valores apurados diariamente no mês da con-
stituição e a PPNG ou a RVNE constituída naquele mês e no mes-
mo ramo, considerando todos os riscos vigentes, emitidos ou não. 
A provisão de sinistros a liquidar – PSL é constituída pela estimativa 
de pagamentos prováveis, determinada com base nos avisos de 
sinistros recebidos até a data do balanço e atualizada monetaria-
mente nos termos da legislação vigente. A provisão de prêmios não 
ganhos – PPNG é constituída pela parcela do prêmio direto corre-
spondente ao período de risco a decorrer, calculado pelo método 

Nota Técnica Atuarial, elaborada pelo atuário da Seguradora e tem 
-

mios não ganhos em relação às expectativas de sinistros, despe-
sas de comercialização e outras despesas operacionais. A Provisão 
de sinistros ocorridos mas não avisados – IBNR é calculada con-
forme a Circular SUSEP nº 448/2012. Para os ramos ligados ao 
DPVAT, o valor é contabilizado conforme os informes recebidos da 

Ativos
-

ciárias - 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 téc-
nico CPC no. 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, consid-
eradas as orientações previstas na Circular SUSEP 430/12, sendo 

 – 

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

quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da Adminis-
tração, for considerado o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liq-
uidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem 

-
cais e previdenciárias – Referem-se a demandas judiciais por meio 
das quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucion-

-
cado, registrado e atualizado mensalmente. l) Apuração do resul-
tado - Os prêmios de seguros, os prêmios cedidos e os respectivos 
custos de comercialização são registrados quando da emissão da 

-
gime de competência, observando o transcorrer da vigência do 
risco. Os custos de aquisição são diferidos e apropriados ao resul-
tado, no decorrer do prazo de vigência dos seguros. As receitas e 

cuja emissão da fatura ocorre no mês subsequente ao período de 
cobertura, são reconhecidas por estimativa, calculadas com base 

-
vertidos quando da emissão da fatura. Os saldos relativos aos 
riscos vigentes e não emitidos – RVNE foram calculados conforme 
na Circular SUSEP nº 282/2005. A “provisão para riscos de crédi-
tos” é o valor calculado pela Administração para cobrir as perdas 
esperadas na realização dos créditos. A provisão é calculada com 

riscos de inadimplência relativa a prêmios de riscos decorridos ven-

recolher, incidente sobre os prêmios a receber, é registrado no pas-
sivo da Seguradora e é retido e recolhido simultaneamente ao rece-
bimento do prêmio. As demais receitas e despesas são reconheci-
das pelo regime de competência. m) Imposto de renda e 
contribuição social - A despesa de imposto de renda e contribuição 
social dos períodos referidos inclui as despesas de impostos cor-
rentes e os efeitos dos tributos diferidos. A Companhia reconhece 
no resultado do período os efeitos dos impostos de renda e con-
tribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que 
foram diretamente reconhecidos no patrimônio líquido, onde ness-
es casos, os efeitos tributários também são reconhecidos no 
patrimônio líquido. Os impostos correntes são calculados com base 
em leis e regras tributárias vigentes na data de preparação do bal-
anço patrimonial. No Brasil, o imposto de renda corrente é calcula-
do à alíquota-base de 15% mais adicional de 10% sobre o lucro real 
tributável acima de R$ 240 anuais. A provisão para contribuição 
social é constituída à alíquota de 15%. São constituídas provisões 
para imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferen-
ças temporárias, cujo montante é transferido para impostos a pa-
gar, no passivo circulante, na realização ou baixa desses ativos. Os 

-
tribuição social apurados em exercícios anteriores são compensa-
dos, respeitando-se o limite de 30% do lucro tributável, e constituí-
dos créditos decorrentes de diferenças temporárias, prejuízos 

-
cial, conforme demonstrado na nota 14. 4. Gerenciamento de 
riscos: A Seguradora, de forma geral, está exposta aos seguintes 
riscos provenientes de suas operações e que podem afetar, com 

desta nota explicativa 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, pro-
cedimentos e ações internas. A Administração considera essa es-
trutura 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 

-

Auditoria interna. a) Risco de seguro
seguro como o risco transferido por qualquer contrato onde haja a 
possibilidade futura de que o evento de sinistro ocorra e onde haja 
incerteza sobre o valor de indenização resultante do evento de sin-

-

-
dora entende que o principal risco transferido para si é o risco de 
que os sinistros avisados e os pagamentos de indenizações result-
antes desses eventos excedam o valor contábil dos passivos de 
contratos de seguros. A gestão de riscos é realizada através de re-
gras de subscrição rigorosamente seguidas pelas áreas de sub-
scrição, 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 obser-

acima relacionadas, a Seguradora realiza operações com ressegu-
radoras como parte do seu programa de redução de riscos. A con-
centração de riscos da Seguradora está no seguro de pessoas, 

-
al.  - Os produtos de seg-

-
das ou sinistros ocorridos superarem o valor das provisões técnicas 
e prêmios recebidos. Há também incertezas inerentes ao processo 
de estimativa das provisões técnicas, quando estas são obtidas 
através de metodologias estatístico-atuariais. Um exemplo disso é 

-
nas quando todos eles forem efetivamente liquidados pela Segura-
dora. O teste de sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantita-
tivos sobre o montante estimado de sinistros declarados no passivo 
da Seguradora, bem como no patrimônio líquido ajustado (PLA), 
quando alterada alguma das variáveis aplicadas à metodologia de 
cálculo da provisão constituída numa determinada data base. A 

Anexo 1 da Circular SUSEP 430/12 determina que se faça um 
recálculo das operações considerando outros cenários com alter-
ações nas variáveis de despesas administrativas e índice de sinis-
tralidade. O quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorridas 
considerando a alteração de premissas (em milhares):
   Sensibilidade PL Resultado
  Como uma elevação
a. Despesas  de 5% no valor
administrativas Aumento afetaria o exercício 40.329 (10.448)
  Como uma elevação
  de 5% no índice de
b.  índice de  sinistralidade
sinistralidade Aumento afetaria exercício 39.362  (11.414)
b) Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de perda de valor 

de uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte 
de suas obrigações contratuais para com a Seguradora. O risco 
de crédito pode se materializar, substancialmente, por meio dos 

pagamento do prêmio ou de suas parcelas por parte dos segura-
-

inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos corretores 

na capacidade de crédito dos cosseguradores, resseguradores, 

intermediários ou outras contrapartes. Gerenciamento de risco de 
crédito - Para garantir que a exposição global ao risco de crédito 
seja gerenciada e controlada dentro das políticas estabelecidas, a 
Seguradora adota a estratégias de repasse de risco à ressegurado-
ras. Para diminuir o risco de crédito de recuperação nas operações 
de resseguro, a Seguradora vem fazendo um trabalho junto ao IRB, 
para reduzir o aging de recuperação. -

Resseguradora Rating Tipo de contrato
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. (A-) Facultativo

políticas de qualidade na aceitação de risco de seguro, incluindo 
a análise de risco de crédito dos segurados, tanto pessoas físicas 

optou por minimizar ao máximo o risco de crédito das contrapartes, 
pela escolha de ativos de baixíssimo risco. A carteira de investi-
mentos é composta, em sua maioria, por títulos públicos federais, 
quotas de fundos de investimentos vinculados ao DPVAT, além de 

-
tam risco de crédito reduzido). 
 Standard & Poor’s – Escala Nacional 
Composição da carteira     Saldo
por classe e por    Sem contábil
categoria contábil brAAA brA+ brA- Rating dez-12
Ativo circulante
Títulos para venda

tesouro – LFT 34.126    34.126
Quotas de fundos de
investimentos DPVAT 25.526    25.526
Quotas de fundos de
investimentos SICREDI    3.471 3.471

bancário - CDB    1.254 1.254
Outros titulos(*)    186 186
Tít. mantidos até o venc.     

Garantia Especial 2.106    2.106
Exposição máxima ao
risco de crédito 61.758   4.911 66.669
(*) São compreendidos, substancialmente, por ações do IRB – In-
stituto de Resseguros do Brasil, no montante de R$ 126 (R$ 126 

(R$ 59 em 2011). b)  - A Seguradora está exposta a 

liquidez. b.1)  - Risco de mercado, que é aquele 
associado à possibilidade de ocorrência de perdas devido às os-
cilações nos preços de mercado dos ativos. Para avaliação do risco 

 - Considerando que a carteira 

presente análise de sensibilidade foi considerada como premissa 
básica a variação da taxa de juros. O teste de sensibilidade consid-
era os efeitos isolados de cada fator de risco. Para elaboração da 

existentes na data-base do balanço. b.2)  - O risco 

investir na operação ou honrar seus compromissos. Ele é limitado 
-

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

líquidos e podem ser transformados em caixa rapidamente. A com-

apresentados na nota explicativa no. 5, de acordo com o venci-
mento dos títulos. A combinação das características de subscrição 

risco de liquidez. c) Risco operacional - Riscos operacionais são 
os riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma var-
iedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia, 
infra-estrutura e fatores externos. Operacional: O planejamento 
estratégico elenca diretrizes para todas as áreas da Seguradora. 
A Equipe Operacional tem como principal atividade funções de 
articulação e possui o objetivo de alavancar a produtividade dos 
clientes internos e externos, com o compromisso de gerar resulta-
dos 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, segue na implemen-
tação diária de documentação de processos e treinamento, visan-
do multiplicar conhecimento entre os colaboradores. As melhores 
práticas visam reconhecimento pelas demais áreas, como uma 
equipe dedicada na busca em inovações, excelência na gestão de 

atuais e novos produtos. Tecnologia da Informação - Visando miti-
gar os riscos inerentes a Tecnologia da Informação, a Seguradora 
elaborou uma política para utilização de recursos computacionais 

de senhas, além da disponibilidade de seus recursos. Para isto, 
deu ciência a todos os seus colaboradores, recolhendo a assinat-

seguradora está com um projeto em andamento para implantação e 

assim para contingenciar suas operações. Além disto, tem investido 
maciçamente em um projeto para revisar seus sistemas operacio-
nais e de gestão para eliminar todos os gaps e trazer maior auto-
maticidade, agilidade e controle às suas atividades, possibilitando 
assim alavancar suas potencialidades.
5. Aplicações: a) Movimentação das aplicações por vencimento
                                             Dez/12 - Valor de mercado 
 Sem Até Acima Valor 
 Venci- 365 de 365 Valor do
                                             mento dias dias Total Custo
Títulos para venda R$ R$ R$ R$ R$
LFT – Letras Financeiras
do Tesouro  4.069 30.057 34.126 34.126

Quotas de fundos de
investimento exclusivo
Quotas de fundos de
investimento não exclusivo 3.471   3.471 3.471
Quotas de fundos de
investimento DPVAT (*) 25.526    25.526
Outras aplicações (**) 186    186
Tít. mantidos até o venc.
De
Garantia Especial                   2.106 2.106 2.106
Total da carteira 29.183 5.323 32.163 40.957 66.669
(*) Refere-se aos ativos garantidores das provisões técnicas do 
Seguro DPVAT. (**) Este saldo refere-se, basicamente, a ações do 
IRB – Instituto de Resseguros do Brasil, no montante de R$ 126 

de R$ 59 (R$ 59 em 2011). Os títulos públicos federais (LFT) e 
os ativos garantidores das provisões técnicas do seguro DPVAT 
são indexados à SELIC. Os títulos privados (CDB e DPGE) são 
indexados ao CDI CETIP. O valor de mercado das quotas de fun-

foi calculado com base no “Preço Unitário de Mercado” em 31 de 
dezembro de 2012 e 2011, informado pela Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBIMA. 
Os títulos mantidos até o vencimento foram avaliados pelos custos 
de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos, em contrapar-
tida do resultado. Os títulos públicos estão custodiados no Sistema 

Saldo em 31 de dezembro de 2011 57.330
Aplicações 39.530
Resgates (36.091)
Rendimentos 5.897
Ajuste ao valor de mercado          2
Saldo em 31 de dezembro de 2012 66.669
c) Hierarquia do valor justo: A tabela abaixo apresenta os instru-

-

: os preços cotados (não ajustados) em mercados 
: outros dados, 

que não sejam os preços cotados em mercados ativos incluídos no 
Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta-
mente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (isto é, derivado 

: os dados para o ativo ou passivo não se ba-
seiam em dados observáveis de mercado (dados não observáveis).

Dez-12 Dez-11 

1) Títulos Públicos Federais
 1.1) Letras Financeiras do Tesouro 34.126  34.126 29.312  29.312
 1.2) Letras do Tesouro Nacional
2) Títulos Privados

 2.2) Quotas de Fundos de Investimento Exclusivo
 2.3) Quotas de Fundos de Investimento Não Exclusivo 3.471  3.471
 2.4) Quotas de Fundos de Investimento DPVAT 25.526  25.526 26.621  26.621
(*) Outras aplicações   186   186

3) Títulos Privados

d)  - Em 31 de dezembro de 
2012 não havia contratos de derivativos em aberto. 6. Prêmios a 
receber: Os prêmios a receber contemplam os prêmios de emis-

prazo médio de parcelamento dos prêmios diretos da Companhia 
é de aproximadamente 8 meses. A Companhia não tem estudo 
técnico para o calculo de inadimplência, com isso adota a Circular 
nº430/12 anexo IV. O quadro abaixo demonstra o saldo de prêmios 
a receber de 31 de dezembro de 2012:
Prêmios a receber 
Prêmio Tarifário                  19.429 

(-) PDD                     (246)
TOTAL:                 20.471 
A composição dos prêmios a receber por decurso de prazo está 
demonstrada no quadro abaixo:

  2012
Prêmios a vencer/vencidos
Vencidos 181 a 365 12
Vencidos 121 a 180 15
Vencidos 61 a 120 219
Vencidos 31 a 60 250
Vencidos 1 a 30 1.241
A vencer 1 a 30 3.118
A vencer 31 a 60 2.842
A vencer 61 a 120  4.764
A vencer 121 a 180 3.522
A vencer 181 a 365 4.498
A vencer 366 a 236
(-) PDD    (246)
Total 20.471
7. Resseguro: 
premissa nossa capacidade de retenção por risco segurado, 

os riscos a ressegurar, lista dos Resseguradores e grau de con-

renovados com periodicidade anual, além dos termos facultativos, 
consideram condições proporcionais e não proporcionais, de forma 
a reduzir a exposição a riscos isolados. A Seguradora trabalha ba-
sicamente com três grandes grupos de seguros: seguro de Pes-

-
tratos de seguros de responsabilidades asseguram ao segurado 
uma compensação na ocorrência de prejuízos, podendo abranger 
inclusive seus empregados e clientes. Os principais riscos relacion-

am-se a danos corporais e materiais. A modalidade de Responsa-
-

ros - Inclui o Seguro Garantia, anteriormente denominado Seguro 
Garantia de Obrigações Contratuais (GOC). É um seguro utilizado 

e municipais), públicos e privados, que devem exigir garantias de 
-

mento dos contratos e também para as empresas privadas que, nas 
suas relações contratuais com terceiros (fornecedores, prestadores 
de serviços e empreiteiros de obras), desejam garantir-se contra o 
risco de descumprimento dos contratos. O gerenciamento dos riscos 

-
leção de riscos e resseguro. Há monitoramento e reação de forma 
tempestiva às mudanças nos ambientes econômicos e comerciais, 
assegurando um alto padrão de análise e aceitação de riscos. Os 
departamentos técnicos monitoram e avaliam a exposição de risco 
sendo responsáveis pelo desenvolvimento, implementação e revisão 
das políticas referentes à subscrição, tratamento de sinistros, resse-

seguros de Pessoas asseguram indenizações em função de Morte 
qualquer causa, invalidez por doença ou acidente, doenças graves, 
perda de emprego, diárias por incapacidade temporária do segurado.
8. Títulos e créditos a receber
 Dez/12 Dez/11

Créditos tributários de imposto de renda e
contribuição social sobre diferenças
temporárias (conforme nota explicativa no. 15b) 3.072 3.072
(*) Bloqueios bancários por decisão judicial 1.217 1.197
(**) Valores a receber de congêneres 155 991
Imposto de renda e contribuição social a compensar 275 251
Outros valores a receber        34 569
Total 11.953 12.508
Circulante   1.682 3.017
Não circulante 10.271 9.491
(*) Referem-se a valores bloqueados decorrentes de decisões judici-
ais de causas em andamento, sendo a maioria relacionada a causas 
cíveis. As obrigações legais e os eventuais passivos contingentes 
relacionados a estas causas estão provisionados, quando necessário, 
em “Sinistros a liquidar” e “Provisões judiciais”. (**) Referem-se a va-
lores a recuperar de congêneres referente à honorários advocatícios 

de cobrança proposta pelo segurado SR Veículos Especiais Ltda.

10. Imobilizado Dez/12   Dez/11 
Custo de    Taxas anuais

 aquisição Depre- de depre-
 (reavaliado) ciação Líquido Líquido ciação %
Terrenos  2 - 2 2 -

Equipamentos 36 - 36 165 10

Veículos 80 (5) 75 - 20

(**) Outros               1 - 1 1 -
Total           501 (35) 466 401 

9. Participações societárias e outros investimentos: Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, os investimentos estão apresentados como segue:
                                                                             2011    2012
 Participação Lucro/Prejuízo Patrimônio

no capital total (%)  Líquido  Líquido Investimento  Equivalência Investimento
Investprev Capitalização S/A 99,99  192   11.835   11.835   219   12.054 

          (344)  -   (344)
Total          11.699   -   12.121

constituiu provisão para a realização do referido investimento com base em sua expectativa de realização. 

(*) Amortização conforme contrato de aluguel.
(**) O valor registrado na linha “Outros” refere-
se a títulos de clube, veículos DPVAT, cujo, não 
possuem depreciação.
Movimentação do imobilizado
Saldo em 31 de dezembro de 2011   401
Variações – decorrentes do DPVAT 2
Adições 405
Baixas (208)
Depreciações/Amortizações (134)
Saldo em 31 de dezembro de 2012   466

11. Provisões técnicas: a) Detalhamento das provisões técnicas por ramo - bruto de resseguro:
                                                                               PSL IBNR PPNG PPNG-RVNE Outras Provisões*
 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12
111 - Incêndio tradicional 71 107 - 1 - - - - - -
114 - Compreensivo residencial - 110 - 9 - 2 - - - 3
115 - Roubo 2 2 - - - - - - - -
116 - Compreensivo condominial - - - - - - - - - -
118 - Compreensivo empresarial - - - - - - - - - -
141 - Lucros cessantes 3 3 - - - - - - - -
167 - Riscos de engenharia 113 105 2 2 - - - - - -
171 - Riscos diversos 3.334 559 1 - - - - - - -
173 - Global de bancos 2 3 - - - - - - - -

351 - Responsabilidade civil geral 1.631 666 5 6 - - - - - -
433 - Marítimos  32 1 1 - - - - - - -
435 - Aeronáuticos 1.416 619 1 1 - - - - - -

553 - Responsabilidade civil facultativa 8 4 - - - - - - - -
588 - DPVAT 15.159 13.292 7.422 11.883 - - - - 62 342
589 - DPVAT - Run Off - - - - - - - - - -
621 - Transporte nacional 79 76 1 1 - - - - - -
622 - Transporte internacional 4 4 - - - - - - - -
623 - RC Ônibus - 869 79 180 952 4.620 60 531 37 316
628 - RCFV Ônibus 202 2.517 176 2.380 2.373 12.880 136 1.404 98 918
745 - Garantia de obrigações públicas 363 487 4 4 - - - - - -
746 - Fiança locatícia 1 2 - 11 - 254 - 34 - 10
775 - Garantia - Setor Público - 164 - 60 - 3.084 - 530 - 115
776 - Garantia - Setor Privado - - - 20 - 769 - 557 - 54
870 - Crédito Doméstico - Risco Pessoa Física 1 1 - - - - - - - -
980 - Educacional - 113 - - - - - - - -
981 - Acidentes pessoais individual 187 145 5 - - - - - - -
982 - Acidentes pessoais coletivo - 327 42 276 428 2.260 34 31 17 180
993 - Vida em grupo   1.013 923 48 - - - - - - -
Total 23.673 21.150 7.788 14.835 3.753 23.869 230 3.087 214 1.938
(*) Outras provisões refere-se basicamente a provisões para despesas administrativas e provisão complementar de prêmios.
b) Detalhamento das provisões técnicas por ramo - líquido de resseguro:
                                                                               PSL IBNR PPNG PPNG-RVNE Outras Provisões*
 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12
111 - Incêndio tradicional 71 107 - 1 - - - - - -
114 - Compreensivo residencial - 110 - 9 - 2 - - - 3
115 - Roubo 2 2 - - - - - - - -
116 - Compreensivo condominial - - - - - - - - - -
118 - Compreensivo empresarial - - - - - - - - - -
141 - Lucros cessantes 3 3 - - - - - - - -
167 - Riscos de engenharia 113 105 2 2 - - - - - -
171 - Riscos diversos 3.334 559 1 - - - - - - -
173 - Global de bancos 2 3 - - - - - - - -

351 - Responsabilidade civil geral 1.631 666 5 6 - - - - - -
433 - Marítimos  32 1 1 - - - - - - -
435 - Aeronáuticos 1.416 619 1 1 - - - - - -

553 - Responsabilidade civil facultativa 8 4 - - - - - - - -
588 - DPVAT 15.159 13.292 7.422 11.883 - - - - 62 342
589 - DPVAT - Run Off - - - - - - - - - -
621 - Transporte nacional 79 76 1 1 - - - - - -
622 - Transporte internacional 4 4 - - - - - - - -
623 - RC Ônibus - 521 79 108 952 3.639 60 419 37 250
628 - RCFV Ônibus 202 1.510 176 1.428 2.373 10.143 136 1.106 98 724
745 - Garantia de obrigações públicas 363 487 4 4 - - - - - -
746 - Fiança locatícia 1 2 - 11 - 254 - 34 - 10
775 - Garantia - Setor Público - 164 - 32 - 2.129 - 366 - 79
776 - Garantia - Setor Privado - - - 10 - 522 - 378 - 37
870 - Crédito Doméstico - Risco Pessoa Física 1 1 - - - - - - - -
980 - Educacional - 113 - - - - - - - -
981 - Acidentes pessoais individual 187 145 5 - - - - - - -
982 - Acidentes pessoais coletivo - 327 42 276 428 2.237 34 31 17 180
993 - Vida em grupo   1.013 923 48 - - - - - - -
Total 23.673 19.795 7.788 13.773 3.753 18.926 230 2.334 214 1.625
(*) Outras provisões refere-se basicamente a provisões para despesas administrativas e provisão complementar de prêmios.
c) Movimentação das provisões técnicas - bruto de resseguro
 31/12/2011 Reversão Constituição 31/12/2012
PPNG 3.752 (805) 20.923 23.870
PPNG- RVNE 230 (397) 3.255 3.088
PSL 23.673 (42.709) 40.186 21.150
IBNR 7.787 (4.892) 11.939 14.834
PCP 152 (81) 1.525 1.595
Outras Provisões            62 (224) 504 342
Total      35.656 (49.109) 78.332 64.879

d) Movimentação das provisões técnicas - líquido de resseguro
 31/12/2011 Reversão Constituição 31/12/2012
PPNG 3.752 (515) 15.688 18.926
PPNG- RVNE 230 (294) 2.397 2.333
PSL 23.673 (31.024) 27.147 19.795
IBNR 7.787 (4.676) 10.662 13.773
PCP 152 (81) 1.213 1.283
Outras Provisões            62 (224) 504 342
Total      35.656 (36.813) 57.611 56.453

Continua



Porto Alegre, Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013 DIÁRIO OFICIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO58

12. Passivos contingentes e obrigações legais 
a) Obrigações legais (*)

Valor estimado
         pelos 

Quantidade Probabilidade  advogados (*)
Contingências de ações de perda Dez/12 Dez/11
(1) PIS 1 Provável 451 444
(2) Contribuição social 1 Provável 1.556 1.530
(3) DPVAT        1        Provável   2.285   2.212
Total        3           4.292   4.186
(*) A Seguradora constitui provisão para cada uma das obrigações 
legais acima listadas. (1) 

 - Refere-se a questionamento acerca da ampliação da 

e posteriores reedições que, ao regulamentarem a Emenda Con-
stitucional 10/96, determinaram a incidência da contribuição sobre 
outras parcelas que não apenas a sua receita bruta operacional. (2) 

 - A Seguradora 
questiona a diferença entre a alíquota da CSLL aplicável às institu-

70/91, e a alíquota aplicável às demais pessoas jurídicas. (3) DP-

 - A Seguradora foi autuada pelo Fundo Nacional de Saúde sob 
o argumento de ausência de repasse de 50% dos valores arreca-
dados a título de DPVAT de maio, abril e agosto de 2001. A Segu-
radora ajuizou medida judicial para questionar a referida exigência, 

em dezembro de 2012) para suspender a exigibilidade do crédito 
tributário em discussão. Embora não tenha natureza tributária, o 
repasse em questão foi caracterizado como obrigação legal pela 
SUSEP, ocasionando a constituição da provisão contábil. b) Con-
tingências de sinistros, trabalhistas e cíveis - A Seguradora é parte 
em poucas demandas de natureza trabalhista e os pedidos referem-
se, basicamente, à requisição de pagamento de horas extras e seus 

-
das de produtos. As ações cíveis, impetradas por segurados ou ben-

envolvendo a existência de sinistro e a cobertura securitária, que 
são fatores determinantes do dever de pagar ou não a indenização 

ação e a Administração, com base na opinião de seus consultores 

para cobrir eventuais perdas decorrentes das decisões judiciais.

c) O quadro de processos em curso, de acordo com a avaliação dos advogados, é assim sumariado:
                                                                   2012 2011 
 Valor Valor Quantidade Valor Valor Quantidade
Probabilidade de perda reclamado provisionado de ações reclamado provisionado de ações
Sinistros
Provável 27.188 13.723 2.087 28.565 18.953 2.099
Possível 21.036 - 26 22.983 - 73
Remota 276 - 8 20.871 - 95
Subtotal 48.500 13.723 2.121 72.419 18.953 2.267
Trabalhistas 
Provável - - - 134 18 1
Possível - - - 81 - 2
Remota - - - - - -
Subtotal - - - 215 18 3
Cíveis
Provável 2.479 2.850 15 2.238 2.652 15
Possível 528 - 14 549 - 15
Remota          5.768 - 29 5.526 - 26
Subtotal          8.775 2.850 58 8.313 2.652 56
Total        57.275 16.573 2.179 80.947 21.623 2.326

As contingências foram movimentadas conforme quadro abaixo:
Sinistros (*)    2012
Saldo em 31 de dezembro de 2011 (**) 18.953
Novas constituições 127
Baixa da provisão (4.454)
Variação da reserva (1.212)
Atualização monetária      309
Saldo em 31 de dezembro de 2012 13.723
Trabalhistas    2012
Saldo em 31 de dezembro de 2011 18
Atualização monetária -
Baixa da provisão      (18)
Saldo em 31 de dezembro de 2012          0
Cíveis    2012
Saldo em 31 de dezembro de 2011 2.652
Novas constituições 20
Baixa da provisão  (23)
 Variação da reserva (6)
Atualização monetária      207
Saldo em 31 de dezembro de 2012   2.850
(*) Foram inclusos os sinistros judiciais do DPVAT
(**) Saldo inicial não considerando o Co-seguro
13. Patrimônio líquido: a) Capital social - O capital social, total-
mente subscrito e integralizado, é de R$ 23.611 e estão representa-
das por 195.731.463 ações ordinárias, nominativas, sem valor nom-
inal, correspondendo a um voto na assembleia geral. b) Aumento de 
capital em aprovação - Em 04 de janeiro de 2012, através de As-
sembleia Geral Extraordinária, foi realizado um aumento de capital 
no valor de R$ 20.000, que se encontra em fase de homologação 
na SUSEP (Processo SUSEP nº 15414.200207/2012-30).

c) Reserva legal -
vista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para 
a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social. d) 
Dividendos
não inferior a 25% do lucro líquido do exercício ajustado de acor-
do com a lei societária e o Estatuto. e) Capital mínimo requerido, 
patrimônio líquido ajustado e margem de solvência

  dez/12 dez/11
Patrimônio líquido 41.007 30.567

(-) Ativos intangíveis  (33) (23)
(-) Créditos Tributários (39) -
(-) Ativos diferidos        (15) (34)
(=) Patrimônio líquido ajustado (PLA)   28.866 17.069
20% do prêmio retido anual (12 meses) 13.311 6.024
30% do sinistro retido anual médio (36 meses)     5.035 2.883
(=) Margem de solvência (a)   13.311 6.024
Capital base ( b) 15.000 15.000
Capital adicional de subscrição – CAS 6.215 569
Capital adicional de credito – CACred 1.329 1.275
Correlação      (569) (209)
(=) Capital Adicional (c) 6.976 1.636
Capital Base + Capital Adicional (d) 21.976 16.636
Exigência de capital 
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 28.866 17.069
Capital Mínimo Requerido – (CRM)
maior entre (a) ou (d)   21.976 16.636

 31,35% 2,61%
14. Imposto de renda e contribuição social: a) O imposto de renda e a contribuição social devido sobre as operações do exercício e 
sobre as diferenças intemporais decorrentes de adições e exclusões é como segue:
                                     Dez/12                                     Dez/11
 Imposto de Contribuição Imposto de Contribuição
         Renda Social Renda Social
Resultado antes Imposto de Renda e Contribuição Social (9.770) (9.770) 2.000 2.000
Provisões Não Dedutíveis 
Reversão provisões Não dedutíveis (196) (196) (842) (360)
Outras despesas Não Dedutíveis 79 79 94 
(-) Participação em controladas (567) (567) (535) (535)
(-) Dividendos recebidos   (627) (627)
(+) Doações e Brindes 10 10 
(+) Realização de reserva de Reavaliação 
(+) Resultado negativo em controladas 349 349 
(=) Base de cálculo antes compensação prejuízo (10.095) (10.095) 89 478
(-)Prejuízos anteriores a compensar   (27) (143)
(=) Base de cálculo do período   62 335
Imposto de Renda 15%  15% 
Imposto de Renda - Alíquota Adicional 10%  10% 
Contribuição Social  15%  15%
Total apurado:   9 50
b) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e con-
tribuição social diferido
                2012
 Imposto Contribuição
Diferenças temporárias de renda Social
Provisão para recuperação de sinistros 3.682 3.682
Provisão para contingências trabalhistas 50 50
Provisões cíveis 3.220 3.220
Tributos com exigibilidade suspensa 489 -
Outros        425 425
Total da base de cálculo 7.866 7.377
Alíquota      25% 15%
Total do crédito tributário    1.966 1.106
Total geral    3.072 

Não houve movimentação do saldo de créditos tributários de im-
posto de renda e contribuição social entre 31 de dezembro de 
2011 e 31 de dezembro de 2012. Com base no descrito na nota 
explicativa nº 1, e considerando que a Seguradora está atendendo 
cumulativamente às condições impostas pela regulamentação para 

de rentabilidade e de realização dos créditos tributários nos últimos 
anos e estudo técnico demonstrando a viabilidade da geração de 
lucros tributáveis futuros, a Administração acredita ser factível a re-

-

15. Detalhamento de contas de resultado: a) Principais ramos de atuação
Índice de Índice de

  Prêmios ganhos Sinistros retidos       Sinistralidade (%) comissionamento (%)
 Principais ramos Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11 Dez/12 Dez/11
114 Compreensivo Residência 203  141  69,36%  47,99% 
623 RC Ônibus 7.514 1.080 1.509 102 20,08% 9,45% 12,59% 28,64%
628 RCFV Ônibus 22.479 2.693 7.922 385 35,24% 14,31% 14,95% 27,32%
746 Fiança Locatícia 303  15  4,97%  4,50% 
775 Garantia Segurado - Publico 4.218  224  5,31%  6,98% 
776 Garantia Segurado - Privado 1.428  20  1,40%  9,76% 
982 Acidentes pessoais 4.312 479 744 (72) 17,25% -14,93% 16,21% 28,02%
993 Vida em grupo 1 1 145 (1.487) 22930,16% -234445,35% 4,99% 4,99%

 Outros                                                          (522) 1.006 
 Total  66.533 30.166 32.891 20.708

b) Sinistros
 Dez/12 Dez/11
Indenizações avisadas – Administrativas 8.121 432

Despesas com sinistros - Administrativas 169

Salvados - Diretos (133)
Prov. sinistros ocorridos mas não avisados – Diretos 2.587 65
Prov. sinistros ocorridos mas não avisados – Resseguro  (3)
Prov. sinistros ocorridos mas não avisados

   1.983 1.731
Total  32.891 20.708
c) Custo de aquisição

Dez/12 Dez/11
Compreensivo Residencial 97 
RC Ônibus 946 309
RCFV Ônibus 3.360 736
Fiança Locatícia 14 
Garantia Segurado - Público 294 
Garantia Segurado - Privado 139 
Acidentes Pessoais 699 134
DPVAT 379 377
Comissão Agenciamento - Direto 915 
Variação desp. Agenciamento diferido.     (752) 
Total    6.092 1.556
d) Outras receitas e despesas operacionais 

Dez/12 Dez/11
Outras receitas com operações de seguros 869 99

Redução ao valor recuperável (246)
Despesas diversas (5.648) (148)
Total: (4.480) 114
e) Resultado com operação de Resseguro

Dez/12 Dez/11
Indenização de sinistro 2.853 94
Despesa com sinistro 54
Prêmios resseguros - Cedidos (8.348) (878)
Variação da despesa de Resseguro 7.947
Salvado - Resseguro Cedido       (50) 
Total:    2.456 (784)

f) Despesas Administrativas
Dez/12 Dez/11

Despesa com serviço de terceiros (8.434) (390)
Despesa com localização e funcionamento (601) (258)
Despesa com publicidade e propaganda (274) (94)
Despesa com publicações (65) (84)
Despesa com donativos e contribuições (13) (16)
Outras despesas administrativas (308) (983)
Despesas administrativas DPVAT  (1.470) (1.729)
Total: (12.325) (3.843)
g) Despesas com tributos

Dez/12 Dez/11
Outros impostos federais (9) (14)
Outros impostos estaduais (1) (1)
Outros impostos municipais (23) (3)
Contribuições (724) (589)
Taxa de Fiscalização     (478) (438)
Total:  (1.235) (1.045)

Dez/12 Dez/11

Receita com Títulos de renda variável  438

   1.045 2.896
Total:    4.227 6.235

refere se a valorização da quota do Fundo de investimento vinculado 
a Seguradora Líder – DPVAT e Fundos de investimentos exclusivos. 
i) Despesas Financeiras

Dez/12 Dez/11
Despesas com Quotas de Fundos de Investimentos (38) 

    (321) (326)
Total:     (900) (3.301)
j) Ganho ou perdas com ativos correntes

Dez/12 Dez/11
Resultado alienação bens ativo permanente (202) 36
Resultado de outras operações     (324) (308)
Total:     (526) (272)

17. Transações com partes relacionadas: Os saldos referentes às transações com partes relacionadas, efetuadas em condições normais 
acordadas entre as partes, são como segue:

                                 Dez/12                                   Dez/11
Ativos Receitas Ativos  Receitas

(Passivos) (Despesas) (Passivos) (Despesas)
Disponível – Banco Rural S.A. (1) 66  5.057 
Obrigações a pagar – Banco Rural S/A  (754)  (5) 
Disponível – Banco Rural    20.000 

Obrigações a pagar – Investprev Seguros e Previdência S.A. 21 (4.651) (21) (600)
(1) A Seguradora possui contas correntes, com movimentação, no Banco Rural S/A.
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 legislação em vigor, sociedades 
seguradoras, entidade de previdência e sociedades de capitalização não podem conceder empréstimos ou adiantamentos para: a) Dire-

-
spectivos parentes até o 2º grau. 18. Isenções adotadas e exceções obrigatórias: As políticas contábeis descritas nas notas explicativas 

contábeis adotadas no Brasil, normas complementares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pronunciamentos técnicos 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis emitidos até 31 de dezembro de 2008 e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações
(Lei nº. 6.404/76, Lei nº. 11.638/07 e Lei nº. 11.941/09). O CPC 37(R1) exige que uma entidade desenvolva políticas contábeis baseadas

na data de transição e durante todos os períodos apresentados nas primeiras demonstrações em CPC (aplicação de todas as normas). A 
Seguradora adotou todos os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do CPC aprovados pela SUSEP no que não contrariem os 

adoção antecipada dos pronunciamentos internacionais ou a adoção de alternativas neles previstas está condicionada à aprovação prévia

antecipada as seguintes normas e interpretações que foram emitidas pelo IASB, mas que não entraram em vigor em 31 de dezembro de
2012. É importante destacar que estas normas e interpretações não foram emitidas ainda pelo CPC e que consequentemente não se en-

e resultado em decorrência das alterações promovidas pela Circular SUSEP nº 430/12.

Aos Diretores e Acionistas da Investprev Seguradora S.A.
-

dora S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do 

-
cipais práticas contábeis e demais notas explicativas.
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-
los auditores e que a auditoria seja planejada e executada com 
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações 

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

-
nados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação 

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 

INVESTPREV Seguradora
A Avaliação Atuarial da INVESTPREV Seguradora.
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 PIP - Quanto aos cálculos das 
Provisões Técnicas constantes no balanço da INVESTPREV Seguradora de 31/12/2012 atestamos que: - Os cálculos atuariais têm como

As Provisões Técnicas acham-se devidamente contabilizadas e cobertas, garantidas por ativos que atendem o critério de realização dos 

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 2012 que pudessem afetar os resultados atuariais dos planos avaliados. Considerando todos 
os resultados apresentados na Avaliação Atuarial, atestamos que a INVESTPREV Seguradora 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.

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 aval-

e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião: -
mente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

-
dora S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas oper-

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Pri-
vados – SUSEP.
Ênfase: (Conforme mencionado na nota explicativa nº 14b), em 31 de 
dezembro de 2012 estão registrados no balanço patrimonial, créditos 
de imposto de renda e contribuição social diferidos no valor de R$ 
3.072 mil. A realização dos referidos créditos dependerá do sucesso 

Outros assuntos: 

por outros auditores independentes, que emitiram correspondente 

quanto a falta de composição analítica das rubricas Créditos de Op-
erações de Seguro e Resseguro – Operações com Resseguradoras, 
Ativo de Resseguro – Provisões Técnicas e Outros Créditos, bem 
como quanto a não realização do Teste de Adequação de Passivos 
(TAP) requerido pela Circular SUSEP 410/2010 e ênfase em relação 
ao registro dos créditos de Imposto de Renda e Contribuição Social 
diferidos.                      Porto Alegre(RS), 26 de fevereiro de 2013.

 Contador-CRC-RS 43.798

Parecer Atuarial – 31/12/2012

Diretoria Executiva

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

 Marcelo Carlos Cecin Cabelleira Wanmir Almeida Costa Geraldo Henrique de Castro Flávio Taboada
 Presidente Vice Presidente Diretor Diretor

 CRC/RS – 072271/O-7 - Contadora Responsável Atuário Responsável: MIBA - 1213

Auditores Independentes CRC/RS 3993

Continuação

Em garantia das provisões técnicas está sendo oferecida parte substancial das aplicações, no montante de R$ 66.483 (R$ 57.145 em

não ganho relativa aos riscos vigentes mas não emitidos - RVNE, gerou um resultado de R$ (3.088) em dezembro de 2011 (R$(230) 
em 2011). Desenvolvimento de sinistros -  O quadro de desenvolvimento de sinistros tem o objetivo de 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 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.
Montante estimado para os sinistros jun/09 Dez/09 jun/10 Dez/10 jun/11 dez/11 jun/12 dez/12 TOTAL

Estimativa corrente 937 1.207 933 1.143 156 238 2.573 5.515 12.701
Pagamentos acumulados até a data base 885 1.203 933 1.083 141 228 2.075 2.056 8.604
Passivo reconhecido no balanço 52 4 - 60 15 10 498 3.459 4.097


