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1. Contexto operacional: A Invest Capitalização S.A. (“Companhia”), empresa controlada 

de capitalização em todo o território nacional. A Companhia está localizada na Av. Carlos 
Gomes, 222 – 10º andar, em  Porto  Alegre  no  Estado  do  Rio  Grande  do Sul  –  Brasil. 
A Investprev Seguradora S.A detém 99,99% do capital social da Companhia. A Companhia 
foi constituída em 28 de maio de 2003 e, a partir de 6 de maio de 2011 a Invest Capitaliza-

-
2. Elaboração 

As

-
As demons-

A administração 

para operar, estando aprovado o Plano de Negócios e as Notas Técnicas. Adicionalmente, 

-
lanço.

-

-

das principais práticas contábeis: -

ceiros: Ativos Financeiros

-

-

nessa categoria caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter esses ati-
-
-

-

-
-

títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento 
-

lência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um ins-

é revertida e registrada no resultado. Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos 

-
tes.

o valor antecipado. 
-

-

Contingências ativas - Não são reconhecidas nas demonstrações 
-

Contingências passivas - São reconhecidas 

 31/12/2012 31/12/2011
     192.404 535.346 

a        34.826             -   
     227.230   535.346 

31/12/2012 31/12/2011
  1.778.653 340.020
       96.849 69.684

10.431.627 11.814.759

         4.084 -

12.210.280 12.154.779

31/12/2012 31/12/2011
     155.920 319.432

6

    Provisão para sorteio 2.000 -

  Contas a pagar 

12.054.013 11.835.347
 Capital Social 9a 11.300.001 11.300.001

12.210.280 12.154.779

 Reservas Especial de dividendos - - - 43.662  - - (43.662) -

31/12/2012 31/12/2011

11a

11c   1.001.969 908.790

     280.673 851.302
       280.673 851.302

    (-) Imposto de Renda 11d (46.168) (188.261)

     192.404 535.346
9a 8.483.958 8.483.958

 31/12/2012 31/12/2011

Fornecedores e outras contas a pagar (220.899) 319.432

Aumento de Capital - 11.300.001
11.300.001

previdenciárias -

-
ros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com 

-
-

 - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 

social dos períodos referidos inclui as despesas de impostos correntes e os efeitos dos tri-

-
-

-
4. Gerenciamento de riscos: 

de capitalização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais avaliem de forma geral 

-

operacional da Companhia é irrelevante, portanto o foco na gestão de risco concentrou-se 

análise do risco de mercado, o risco agregado de todo o portfólio é estimado a partir da 

test.

Composição da carteira

  
  

     

Exposição máxima ao

da Companhia. Gestão de Capital

-

atividades operacionais, e encontra-se de acordo com as melhores práticas de gestão do 
risco operacional. 

-

                    31/12/2012

12.057.471 867 10.427.543 11.814.759

-
-

                     31/12/2012                   31/12/2011

10.427.543 12.058.338 12.058.338 11.814.759 

-

Nível 1 -
Nível 2

Nível 3

31/12/2012         31/12/2011         

    

12.058.338 12.058.338 11.814.759 11.814.759
-
-
-

ponível para negociação, para títulos disponível para venda. 

Companhia.

  -   -   126.448   -   (126.448)  - 

Em garantia das provisões técnicas está sendo oferecida uma parte das  aplicações, no mon-

 31/12/2012 31/12/2011

Imposto de renda  46.168   188.262 

Pis  1.431  - 
         8.808  - 
       98.533   319.432

A Companhia não possui processos contingentes em anda-
-

ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, todas pertencentes a acionistas domici-
liados no país. 

sileira,

-

de R$ 130.986. -

 31/12/2012 31/12/2011

10.800.000  10.800.000
  1.254.013  1.035.347

-
tes relacionadas, efetuadas em condições normais acordadas entre as partes, não estão 

remuneração aos seus administradores. Esta remuneração é paga por outra empresa do 

despesas administrativas. i. Participação Acionária - A Investprev Seguradora S.A. detém 

ii. Outras informa-
ções - Conforme legislação em vigor, sociedades seguradoras, entidade de previdência e 
sociedades de capitalização não podem conceder empréstimos ou adiantamentos para:  

-

-

 31/12/2012 31/12/2011

         1.488  - 
     761.340   20.648

Continua

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA INVEST CAPITALIZAÇÃO S/A
(Atual denominação da INVESTPREV CAPITALIZAÇÃO S/A)

participação no PIB do país. Neste cenário de crescimento se destaca a modalidade 

por Títulos de Capitalização. A empresa 

disposição legal. 

transformando em realidade os nossos ideais. Porto A
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 31/12/2012  31/12/2011

       42.231   36.840 
       71.236   36.840

 31/12/2012 31/12/2011

)
  1.001.969   908.790

-
dos nas demonstrações do resultado, como segue:

        31/12/2012 31/12/2011 

 46.168   42.101   188.261   127.695

-
-

nos padrões e interpretações do CPC e IASB em vigor na data de encerramento de sua 

períodos apresentados nas primeiras demonstrações em CPC (aplicação de todas as nor-

-

-
-

IFRS 9 (Revisada) “Instrumentos 

A

se causada por fraude ou erro.

-
tuição de Provisão Administrativa e de Provisão para Contingência. Não há outras considerações relevantes a declarar.

por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos 

apropriada para fundamentar nossa opinião.

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