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RELATÓRIO DA  ADMINISTRAÇÃO: Srs. Acionistas, A Investprev Segu-
radora 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 2013. 
MERCADO SEGURADOR: O ano de 2013 consolidou as expectativas 
positivas no tocante à continuidade do crescimento do Mercado Segura-
dor, com especial destaque para os ramos de Seguro Garantia, Responsa-

-
radora continua a investir intensamente no desenvolvimento de produtos 
nestes ramos, pois acreditamos na continuidade deste crescimento nos 
próximos anos. DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO: A Cia vem 
buscando nos últimos anos o desenvolvimento continuo de sistemas de 
controle e gestão de seguros, buscando agilidade e qualidade na gestão 
dos produtos.  Com isto podemos dinamizar a comercialização dos nossos 

É fato que esta estratégia tem apresentado sucesso, pois em relação a 
2012, nosso faturamento aumentou em 35,26%, saindo de R$ 40.457.267 
no ano de 2012 para R$ 54.726.107 em 2013, considerando-se apenas 

INVESTPREV SEGURADORA S/A 

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro 2012 (Em milhares de reais)
Dez/2013 Dez/2012

CIRCULANTE  91.691 75.126
 DISPONIVEL  467 76
  Caixa e Bancos  467 76
 APLICAÇÕES  41.557 34.447
 CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES  31.842 24.692
  Prêmios a Receber  20.186 20.471
  Operações com Seguradoras  118 118
  Operações com Resseguradoras  10.528 2.920
  Outros Créditos Operacionais  1.010 1.183
 ATIVOS DE RESSEGURO E 
 RETROCESSÃO - PROV. TÉCNICAS  8.839 7.071
 TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER  1.047 1.682
  Títulos e Créditos a Receber  173 25
  Créditos  Tribut. e Previdenciários  287 275
  Outros Créditos  587 1.382
 OUTROS VALORES E BENS  550 65
  Bens a Venda  550 65
  Despesas Antecipadas  19 -
  Administrativas  19 -
 CUSTOS DE AQUISIÇÃO DIFERIDOS  7.369 7.092
  Comissões Diferidas - Seguros  7.369 7.092
ATIVO NAO CIRCULANTE  53.041 55.129
 REALIZAVEL A LONGO PRAZO  39.528 42.494
 APLICAÇÕES  29.221 32.223
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER  10.301 10.271
  Créditos Trib. e Previdenciários  3.072 3.072
  Depósitos Judiciais e Fiscais  7.229 7.199
  Despesas Antecipadas  5 -
  Administrativas  5 -
 INVESTIMENTOS  12.481 12.121
  Participações Societárias  12.414 12.054
  Incenivos Fiscais  67 67
 IMOBILIZADO  508 466
 INTANGIVEL  524 33
 DIFERIDO  - 15
TOTAL DO ATIVO:  144.732 130.255

 Dez/2013 Dez/2012
Lucro líquido do exercício (7.053) (9.770)
Outros resultados abrangentes              3 (1)
Variação líquida no valor justo de ativos 

             3 (1)
Resultado abrangente do exercício, líquido 
dos impostos    (7.050) (9.771)
Resultado abrangente do exerc. atribuível 
aos Acionistas da empresa controladora    (7.050) (9.771)

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 2011                        23.611 - 2.927 2 2.274 438 1.314 - - 30.567
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Efeitos de mudança de critérios contábeis     208 208
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
PREJUÍZO 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) 41.006
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012                       23.611 20.000 - 2 - - - 1 (2.608) 41.006
Integralização de capital portaria SUSEP nº 5.632, 
10 de dezembro 2013 processo nº15414.200213/2013-78 18.000 (18.000)     
AJUSTE COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS:     (4)  (4)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                                                     (7.053) (7.053)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013                       41.611 2.000 - 2 - - - (3) (9.661) 33.948

Dez/2013 Dez/2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo/Lucro líquido do período   (7.053) (9.770)
Ajustes para:
  Ajuste exercício anterior  - 208
  Depreciação e amortizações  312 153
  Perda por redução do valor recuperável dos ativos 545 246
  Mudança no valor justo de propriedades para invest. (360) (219)
  Ganho ou perda na alienação de imob. e intangível 1.487 208
Variação nas contas patrimoniais:  (7.764) (17.389)

Créditos das operações de seguros, incluindo 
ativos oriundos de contratos de seguro  (87) (17.165)
Ativos de resseguro  (9.376) (7.213)

Despesas Antecipadas  (23) -
Outros ativos  (115) (5.789)

Fornecedores e outras contas a pagar  565 982
Impostos e contribuições  (63) 1.074
Débitos de operações com seguros e resseguros  5.337 11.082
Depósitos de terceiros  (232) (19.768)
Provisões técnicas - Seguros e resseguros  15.932 29.230
Outros passivos  430 44
 Provisões judiciais  (432) 286
Variação DPVAT  (14) (11)
Variação de ajuste TVM  (5) 1
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações  2.695 (26.562)
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades 
Operacionais 2.695 (26.562)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado  (2.304) (405)
Alienação de investimentos  - 1.605
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
Atividades de Investimento  (2.304) 1.200
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
 Aumento de capital  - 20.000
Caixa Líq. Gerado/(Consumido) nas Ativ. de Financ. - 20.000
Aum. (redução) líquida de caixa e equiv. de caixa  391 (5.362)
 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 76 5.438

Dez/2013 Dez/2012
Prêmios Emitidos 83.150 66.533
(+/-) Var. das Provisões 
Técnicas de Prêmios (3.905) (24.714)
(=) Prêmios Ganhos   79.245 41.819
(-) Sinistros Ocoridos  (49.956) (32.891)
(-) Custos de Aquisição  (13.920) (6.092)
(+/-) Outras Receitas e Despesas
Operacionais  (1.482) (4.480)
(+/-) Resultado com Operações de 
Resseguro  (1.749) 2.456
(-) Despesas Administrativas  (23.120) (12.325)
(-) Despesas com Tributos  (2.603) (1.236)
(+) Rresultado Financeiro  2.806 3.326
(+) Resultado Patrimonial  360 219
(=) Resultado Operacional  (10.419) (9.203)
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos não 
Correntes  3.531 (526)
(=) Resultado antes dos Impostos e 
Participações  (6.888) (9.729)
(-) Imposto de Renda  - -
(-) Contribuição Social  - -
(-) Participações sobre o Lucro  (165) (40)
(=) Lucro Líquido / Prejuízo   (7.053) (9.770)
(/) Quantidade de Ações  329.360.660 195.731.463
(=) Lucro Líquido / Prejuízo por Ação (0,049913) (0,009914)

Dez/2013 Dez/2012
CIRCULANTE  104.073 82.105
 CONTAS A PAGAR  4.745 3.821
  Obrigações a Pagar  1.878 1.416
  Imp. e Encargos Sociais Recolher  1.559 1.361
  Encargos Trabalhistas  489 59
  Impostos e Contribuições  543 804
  Outras Contas a Pagar  277 181
 DÉB. OPER. SEGUROS E RESSEGUROS  18.510 13.173
  Operações com Resseguradoras  12.294 5.974
  Corretores de Seg. e Resseguros  5.223 5.889
  Outros Débitos Operacionais  993 1.310
 DEPÓSITOS DE TERCEIROS  - 232
 PROVISÕES TÉCNICA SEGUROS E 
 RESSEGUROS  80.819 64.879
  Danos  73.751 60.623
  Pessoas  7.068 4.255
PASSIVO NÃO CIRCULANTE  6.711 7.143
 CONTAS A PAGAR  1 1
  Tributos Diferidos  1 1
 OUTROS DÉBITOS  6.711 7.142
  Provisões Fiscais  4.337 4.293
  Provisões Cíveis  2.374 2.850

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  33.948 41.007
  Capital Social  41.611 23.611
  Aumento Capital (em aprovação)  2.000 20.000
  Reservas de Reavaliação  1 2
  Ajustes com Tít. Valores Mobiliários  (3) 1
  Prejuízos Acumulados  (9.661) (2.608)

TOTAL DO PASSIVO:  144.732 130.255

Demonstrações do resultado 

de 2012 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação) (Em milhares de reais)

31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

as receitas de prêmios diretos da Cia. Apesar do resultado negativo deste exercício, no montante de R$ 7.053.490 (Sete milhões cinquenta e três  mil e quatrocentos e noventa  reais), os Ativos Finan-
ceiros da Cia cresceram de R$ 75.126.105 para R$ 91.691.410 de reais, um aumento de  22,05% em relação ao exercício anterior. É sabido que a Investprev Seguradora reiniciou suas atividades no 
mercado segurador a pouco mais de dois anos, portanto muitas das carteiras operadas hoje pela Cia tiveram seu inicio de comercialização a menos de 12 meses, o que nos obrigou utilizar metodologias 
conservadoras na formação das reservas técnicas. Um dos motivos que explicam o prejuízo apresentado neste exercício  está relacionado ao quesito novas provisões técnicas, que ao longo do próximo 
exercício deverão ser adequadas à metodologia própria, e ao processo de investimento em pessoas, sistemas e canais de distribuição, necessários na reativação da Cia. Outro ponto relacionado ao 
resultado aquém do previsto, impactando na comercialização dos produtos, foi que, em 06 de agosto de 2013, a Superintendência de Seguros Privados, por meio da Portaria SUSEP nº 5.440, decretou 
a Intervenção Extrajudicial na Investprev Seguradora S.A.. O regime de intervenção vigorou pelo prazo legal de 06 meses. A intervenção foi encerrada pela SUSEP no dia 07 de fevereiro de 2014. No dia 

A Sociedade, visando o atendimento à Circular SUSEP n° 249/04, alterada pela Circular SUSEP n° 363/08, mantem contrato de Auditoria Interna com 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 SUSEP n° 280/04 foram observados, estando a Socie-

negócios. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO: O grupo Segurador Investprev, formados pelas coligadas; Investprev Seguros e Previdência, Investprev Seguradora e Investprev Capitalização, vem 
promovendo treinamentos e palestras para todas suas empresas, envolvendo todos os níveis de colaboradores, utilizando-se de consultores externos, visando capacitá-los, de acordo com as determi-
nações da Lei 9.613. Este treinamento está inserido nas rotinas operacionais e faz 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 18 de fevereiro de 2013 editou a Resolução CNSP n° 282, que dispõe sobre Capital Mínimo e Plano Diretivo de Recuperação de 
Solvência das Entidades Seguradoras, de Previdência e de Capitalização, que entrou em vigor a partir de 30/01/2013. A Investprev Seguradora S.A. possui Patrimônio Líquido compatível para atender a 

com as suas operações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Aproveitando a perspectiva de crescimento do Mercado Segurador, a Investprev Seguradora S/A, aumentou não só seu portfólio de produtos mas 

nossa atividade, que são os balizadores de nossa atuação na direção da Empresa. Aproveitamos para agradecer aos nossos acionistas, clientes e aos nossos colaboradores, que contribuíram para a 
realização dos projetos da Empresa, transformando em realidade os nossos ideais. Porto Alegre, 24 de Fevereiro de 2014.        A Diretoria

CNPJ  42.366.302/0001-28   -    NIRE  43300054268

Continua

1. Contexto operacional: A Investprev Seguradora S.A. (doravan-
te “Seguradora”), é uma sociedade 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 se-
tembro de 1974, e tem por objetivo social a exploração das opera-
ções de seguros de danos, incluindo o DPVAT, e pessoas em todo 
o território nacional. No exercício de 2013 a Seguradora teve por 

-

riscos que são provenientes de suas operações e que podem afetar 
-

cesso de Gerenciamento de Riscos da Companhia conta com a 
participação de áreas responsáveis por sua Governança Corporati-
va que, por sua vez, abrange desde a alta administração até as di-

alinhadas com as melhores praticas de mercado. Outro ponto im-
portante a ser ressaltado é a implementação de uma política de re-
dução de custos, desde o segundo trimestre de 2013, com vistas a 

-
nanceiras foram aprovadas pelo Conselho da Diretoria em 24 de 
fevereiro de 2014. 2. Elaboração e apresentação das demonstra-

a)Declaração de conformidade - Em 07 de mar-
ço de 2013, a SUSEP emitiu a Circular no 464/13 que dispõe sobre 
as alterações das normas contábeis a serem observadas pelas en-
tidades abertas de previdência complementar, sociedades de capi-
talização, sociedades seguradoras e resseguradoras locais, com 
efeitos retroativos a partir de 1º de março de 2013. Essa circular 
homologa os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e revoga as Circulares SUSEP 
nos 379/08, 385/09, 406/09, 408/10 e 430/12. Desta forma, as de-

-
vos da Circular SUSEP 464/13 e os pronunciamentos técnicos, as 
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), e normas do Conselho Nacional de Segu-
ros Privados (CNSP), doravante “práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pela SU-
SEP”. A Seguradora efetuou a segregação de itens patrimoniais 
entre ativo e/ou passivo circulante quando estes atendem às se-

que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo opera-

até doze meses após a data do balanço. Todos os itens que não 
atendem ao exposto acima e, consequentemente, não satisfazem 

como não circulantes. b) Comparabilidade - -
nanceiras estão sendo apresentadas com informações comparati-
vas de períodos anteriores, conforme disposições do CPC 21 e 
instruções do órgão regulador. Para o balanço patrimonial, e para 
as demais peças, utilizaram-se as informações constantes no perí-

dezembro de 2012). c) Continuidade - A administração avaliou a 
habilidade da Seguradora em continuar operando normalmente e 
está convencida de que a Seguradora possui recursos para dar 
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Adminis-
tração não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que 

-
das com base nesse princípio. d) Base para mensuração - As de-

histórico, com exceção dos seguintes itens materiais no balanço 
-

dos pelo valor justo; e II. Provisões técnicas, mensuradas de acordo 
com as determinações da SUSEP. e) Moeda funcional e de apre-
sentação
Seguradora são avaliados utilizando-se a moeda do ambiente eco-
nômico primário, ou principal, no qual a Seguradora opera (a moeda 

-

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

das em reais (R$), que é sua moeda funcional e de apresentação. A 
Seguradora não possui ativos e/ou passivos monetários denomina-
dos em moeda estrangeira na data de fechamento do semestre. f) 
Uso de estimativas e julgamentos - A preparação de demonstrações 

exige que a Administração registre determinados valores de ativos, 
passivos, receitas e despesas com base em estimativa, as quais 
são estabelecidas a partir de julgamentos e premissas quanto a 
eventos futuros. Os valores reais de liquidação das operações po-
dem divergir dessas estimativas em função da subjetividade ineren-
te ao processo de sua determinação. Estimativas e premissas são 
revistas periodicamente. Revisões com relação a estimativas contá-
beis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisa-
das e em quaisquer períodos futuros afetados. Informações sobre 

-

3. Principais 
políticas contábeis: As principais práticas contábeis utilizadas na 

seguir. Essas políticas foram aplicadas consistentemente para to-
dos os períodos comparativos apresentados. a) 
contratos de seguros e de investimento - 
das características de um contrato de seguro estão descritas no pro-
nunciamento técnico CPC 11 – Contratos de seguros, emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Além disso, a Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP, por meio da Circular no. 

-

ao segurado na ocorrência de um acontecimento futuro incerto es-
-

mento são aqueles contratos que não transferem risco de seguro ou 
-

nistração procedeu às devidas análises dos contratos emitidos com 
-

dos como contratos de investimento. b) Caixa e equivalentes de 
caixa - Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplica-

aquisição e vencimento igual ou inferior a 90 dias e com risco insig-

vinculação com ativos garantidores. Quando necessário, as contas 
bancárias que apresentam saldo credor são consideradas para a 
reconciliação do saldo patrimonial de caixa e equivalentes de caixa 

os recursos de caixa serem administrados em conjunto para esse 
propósito. c) A Segu-

(i) Valor justo por meio do resultado, (ii) mantidos até o vencimento, 
(iii) disponíveis para venda e (iv) empréstimos e recebíveis. A classi-

-
mento inicial e depende da estratégia pela qual o ativo foi adquirido. 

-
-

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

Administração tenha intenção e a capacidade de manter esses ati-

vencimento são registrados pelo custo amortizado deduzidos de 
qualquer perda por redução ao valor recuperável. ii. 

-

nhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudan-
ças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável, são 
reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas 
dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o 
resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferi-
do para o resultado. iii. Compreendem

-
termináveis, porém não cotados em mercado ativo. Após reconheci-
mento inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método 
da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização monetária, a varia-
ção cambial, menos perdas do valor recuperável, quando aplicável, 
são reconhecidos no resultado, quando incorridos, na linha de recei-

-

Os valores justos dos investimentos com 
cotação publica são registrados com base nos preços divulgados. 

Seguradora estabelece o valor justo através de técnicas de avalia-
ção, que incluem o uso de operações recentes contratadas com 
terceiros, a referencia a outros instrumentos que são substancial-

-

informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível 
com informações geradas pela administração da própria Segurado-
ra. Um ativo tem 
perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que 
um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo 

-
do títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir: o não pagamen-
to ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que 
o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desa-
parecimento de um mercado ativo para o título. Além disso, para um 

seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda 
por redução ao valor recuperável. As perdas são reconhecidas no 

Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, 
a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. 

-

da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados 
abrangentes no patrimônio líquido para o resultado. A perda cumu-

resultado é a diferença entre o custo de aquisição, líquido de qual-
quer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, 
decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável 
previamente reconhecida no resultado. Todavia, qualquer recupera-

para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor recupe-
rável, 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, inicialmente, ao valor justo. 
Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado 
pelo método da taxa efetiva de juros. Os juros, a atualização mone-
tária e a variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no 
resultado quando incorridos. d) Investimentos - Os investimentos na 
Investprev Capitalização S.A. são avaliados por equivalência patri-

são avaliados ao custo, deduzido de provisão para perda, quando 
aplicável. e) Imobilizado - O ativo imobilizado de uso próprio com-
preende imóveis de uso próprio, equipamentos, móveis, máquinas e 
utensílios e veículos, assim como bens do DPVAT, que são registra-
dos conforme informes apurados pela Seguradora Líder dos Con-
sórcios DPVAT. Os bens estão registrados pelo custo de aquisição e 
são depreciados pelo método linear, às taxas anuais de 4% para 
imóveis de uso, 10% para equipamentos de uso, móveis e utensílios 
e equipamentos de comunicação e segurança e de 20% para veícu-
los e sistema de processamento de dados. Gastos subsequentes 
são capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhe-

cidos como um componente separado do ativo imobilizado, somente 
quando é provável que benefícios futuros econômicos associados 

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 con-
forme 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 imobilizado é baixado imediata-
mente se o valor recuperável do ativo for inferior ao valor contábil do 
ativo. f) Ativos intangíveis - 
amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação 
à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indica-
ção de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de 

 – os 
custos relacionados a marcas e patentes são reconhecidos pelo valor 

 – os valo-
res são registrados conforme relatórios apurados pela Seguradora 
Líder dos Consórcios DPVAT. g) Redução ao valor recuperável dos 

A Administração revisa anualmente o valor 
contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mu-

-
cas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recupe-

-
quido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterio-
ração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Pelas 
análises e julgamento efetuados, a conclusão da Administração é de 
que não é necessária a constituição de uma provisão para redução 

Teste de adequação dos passivos (LAT – Liability Adequacy Test) - O 
Teste de Adequação de Passivos - TAP avaliou, na data-base de 
31/12/2013, as obrigações decorrentes dos contratos de previdência 
complementar aberta e seguros em cumprimento ao disposto na Cir-
cular SUSEP nº 457, de 14 de dezembro de 2012. O TAP foi ser rea-
lizado com prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos 
estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado 

-
dade 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, Car-

Ltda. b) 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 Segu-
radora também oferece como benefício pós-emprego, um curso de 

Provisões técni-
cas  - As provisões técnicas são constituídas e calculadas em conso-

e pela SUSEP, assim resumidas: A provisão de sinistros a liquidar – 
PSL é constituída pela estimativa de pagamentos prováveis, determi-
nada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data do balan-
ço e atualizada monetariamente nos termos da legislação vigente. A 
provisão de prêmios não ganhos – PPNG é constituída pela parcela 
do prêmio direto correspondente ao período de risco a decorrer, cal-
culado pelo método “pró-rata dia” e contemplando os riscos vigentes 
e não emitidos, de acordo com as normas da SUSEP. A Provisão de 
sinistros ocorridos mas não avisados – IBNR é calculada conforme a 
Circular SUSEP nº 448/2012. Para os ramos ligados ao DPVAT, o 
valor é contabilizado conforme os informes recebidos da Companhia 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. d) Ativos e passivos 

O reco-
nhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos con-
tingentes, e obrigações legais são efetuados de acordo com os crité-
rios estabelecidos no pronunciamento técnico CPC no 25 do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, consideradas as orientações previs-

Não são reconhecidas nas de-

que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não ca-
 – São reconhecidas 

-
sessores jurídicos e da Administração, for considerado o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saí-
da de recursos para a liquidação das obrigações e quando os mon-
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-
mandas judiciais por meio das quais estão sendo contestadas a le-
galidade e a constitucionalidade de tributos e contribuições. O mon-

e)Apuração do resultado - Os prêmios de seguros, os prêmios cedi-
dos e os respectivos custos de comercialização reconhecidos na 

os casos em que se inicia antes da sua emissão, conforme Art. 8 
Circular 464/13. Os custos de aquisição são diferidos e apropriados 
ao resultado, no decorrer do prazo de vigência dos seguros. As re-
ceitas e os outros custos relacionados às apólices com faturamento 
mensal, cuja emissão da fatura ocorre no mês subsequente ao pe-
ríodo de cobertura, são reconhecidos por estimativa, calculadas 
com base no histórico da emissão. Os valores estimados são ajus-
tados e revertidos quando da emissão da fatura. Os saldos relativos 
aos riscos vigentes e não emitidos – RVNE foram calculados confor-
me na Circular SUSEP nº 282/2005. A “provisão para riscos de cré-
ditos” é o valor calculado pela Administração para cobrir as perdas 
esperadas na realização dos créditos. A Seguradora, por não ter um 
estudo técnico, utiliza-se para a provisão o Anexo IV da Circular 

incidente sobre os prêmios a receber, é registrado no passivo da 
Seguradora e é retido e recolhido simultaneamente ao recebimento 
do prêmio. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo 
regime de competência. f) Imposto de renda e contribuição social  
- A despesa de imposto de renda e contribuição social dos períodos 
referidos inclui as despesas de impostos correntes e os efeitos dos 
tributos diferidos. A Companhia reconhece no resultado do período 
os efeitos dos impostos de renda e contribuição social, exceto para 
os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente reconheci-
dos no patrimônio líquido, onde nesses casos, os efeitos tributários 
também são reconhecidos no patrimônio líquido. Os impostos cor-
rentes são calculados com base em leis e regras tributárias vigentes 
na data de preparação do balanço patrimonial. No Brasil, o imposto 
de renda corrente é calculado à alíquota-base de 15% mais adicio-
nal 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 diferenças temporárias, cujo montante é 
transferido para impostos a pagar, no passivo circulante, na realiza-

-
da e bases negativas de contribuição social apurados em exercícios 
anteriores são compensados, respeitando-se o limite de 30% do 
lucro tributável, e constituídos créditos decorrentes de diferenças 

-
vas de contribuição social, conforme demonstrado na nota 14. 4.
Gerenciamento de riscos: A Seguradora, de forma geral, está ex-
posta aos seguintes riscos provenientes de suas operações e que 
podem afetar, com maior ou menor grau, os seus objetivos estraté-

-

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 gerencia-
mento de riscos que é composta por princípios, políticas, responsa-
bilidades, procedimentos e ações internas. A Administração consi-
dera essa estrutura compatível com a natureza e complexidade dos 
produtos, serviços, processos e sistemas da Seguradora. A estrutu-
ra interna de gerenciamento de riscos da Seguradora é composta 

-
-

Risco de seguro - 
risco de 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 

-

-
dora entende que o principal risco transferido para si é o risco de 
que os sinistros avisados e os pagamentos de indenizações resul-
tantes 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 subscri-
ção, 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 observando os 

relacionadas, 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, seguro garan-
tia, seguro DPVAT e RCO em todo o território nacional.  

Os produtos de seguros apresentam 
como principal risco de negócio o valor das perdas ou sinistros ocor-
ridos superarem o valor das provisões técnicas e prêmios recebi-
dos.   Há também incertezas inerentes ao processo de estimativa 
das provisões técnicas, quando estas são obtidas através de meto-
dologias estatístico-atuariais. Um exemplo disso é que o atual mon-

eles forem efetivamente liquidados pela Seguradora.  O teste de 
sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o mon-
tante 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 provi-
são constituída numa determinada data base.  A Análise de Sensibi-
lidade prevista no inciso XI do Artigo 43 do Anexo 1 da Circular 
SUSEP 464/13 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):

 Sensibilidade PL Resultado
 Como uma elevação

a. Despesas  de 5% no valor
administrativas Aumento afetaria o exercício 32.662 (8.340)

 Como uma elevação
 de 5% no índice de

b.  índice de  sinistralidade
sinistralidade Aumento afetaria exercício 32.304  (8.698)
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 crédito pode se materializar, substancialmente, por meio dos 

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

ou inviabilidade de recuperação de comissões pagas aos corretores 

na capacidade de crédito dos cosseguradores, resseguradores, 
intermediários ou outras contrapartes. 

Para garantir que a exposição global ao risco de crédito 
seja gerenciada e controlada dentro das políticas estabelecidas, a 
Seguradora adota a estratégia 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-) Local
Alterra Resseguradora S.A. A Excellent Local
Everest Reinsurance Company (A+) Admitido

Autral - Local
Terra Brasis Resseguros S.A. (B++) Local
A política de emissão de apólices considera todos os aspectos e 
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-13
Ativo circulante
Títulos para venda

tesouro – LFT 34.994    34.994
Quotas de fundos de 
investimentos (*)    3.139 3.139
Certif. de dep. banc. - CDB   47  47
Quotas de fundos de 
investimentos DPVAT 29.627    29.627
Outros titulos(*)    648 648
Títs mantidos até o venc.
Depósito a Prazo com 
Garantia Especial 2.324    2.324
Exposição máxima ao risco 
de crédito  66.945 47 3.787 70.779

(*São compreendidos, substancialmente, por ações do IRB - Insti-
tuto de Resseguros do Brasil, no montante de R$ 126 (R$ 126 em 

59 em 2012), e títulos de capitalização na InvestCap S.A. no mon-
tante de R$ 462. b) A Seguradora está exposta a 

passivos inerentes ao seu negócio. Os principais riscos associados 

liquidez. b.1) Risco de mercado, que é aquele 
associado à possibilidade de ocorrência de perdas devido às osci-
lações nos preços de mercado dos ativos. Para avaliação do risco 
de mercado de seu portfólio de investimentos a Seguradora utiliza 

Considerando que a carteira 

presente análise de sensibilidade foi considerada como premissa 
básica a variação da taxa de juros. O teste de sensibilidade consi-
dera 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 métodos 
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 subscri-
ção, entre eles o risco de não recebimento do prêmio (inadimplên-

-
-

e podem ser transformados em caixa rapidamente. A composição 

designados a valor justo por meio do resultado estão apresentados 
na nota explicativa no. 5, de acordo com o vencimento dos títulos. 

-
ceiros, mencionadas acima, tende a reduzir o risco de liquidez. c) 
Risco operacional - Riscos operacionais são os riscos de prejuízos 
diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas as-
sociadas a processos, pessoal, tecnologia, infra-estrutura e fatores 
externos. Operacional - O planejamento estratégico elenca diretri-
zes 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 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 colabo-
radores, segue na implementação diária de documentação de pro-
cessos e treinamento, visando multiplicar conhecimento entre os 
colaboradores. As melhores práticas visam reconhecimento pelas 
demais áreas, como uma equipe dedicada na busca em inovações, 

-
tes e facilitadora para os atuais e 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-

-
rações. Além disto, tem investido maciçamente em um projeto para 
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. 5.
Aplicações: a) Movimentação das aplicações por vencimento
                                             Dez/13 - Valor de mercado 
 Sem Até Acima Valor 
 Venci- 365 de 365 Valor do

         mento dias dias Total Custo
Títulos para venda
LFT – Letras Financeiras 
do Tesouro   34.994 34.994 34.994

Quotas de fundos de 
investimento exclusivo
Quotas de fundos de 
investimento não exclusivo  3.139  3.139 3.139
Quotas de fundos de 
investimento DPVAT (*) 29.627   29.627 29.627
Outras aplicações (**) 648   648 648
Títs mantidos até o venc.
Depósito a Prazo Garantia 
Especial   2.324 2.324 2.324
Total da carteira            30.275 3.186 37.318 70.779 70.779
(*) 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 2012) e títulos de capitalização na InvestCap 
S.A. no montante de R$ 462. 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-

mensais da Seguradora Líder do Consórcio DPVAT. O valor de 

foi calculado com base no “Preço Unitário de Mercado” em 31 de 
dezembro de 2013 e 2012, informado pela Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais – ANBI-
MA. Os títulos mantidos até o vencimento foram avaliados pelos 
custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos, em 
contrapartida do resultado. Os títulos públicos estão custodiados 
no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, e os títulos 

Movi-

Saldo em 31 de dezembro de 2012         66.669
Aplicações 34.379
Resgates (35.382)
Rendimentos 5.566
Prejuízo           (453)
Saldo em 31 de dezembro de 2013        70.778
6. Prêmios a receber: Os prêmios a receber contemplam os prê-
mios de emissão direta de acordo com as vigências contratuais das 
apólices. O 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 nº464/13 anexo IV. O quadro abaixo demonstra o saldo de 
prêmios a receber de 31 de dezembro de 2013:
Prêmios a receber
Prêmio Tarifário  19.613
(+) IOF/Custo apólice/Adicional 1.364
(-) PDD      (791)

TOTAL: 20.186
A composição dos prêmios a receber por decurso de prazo está 
demonstrada no quadro abaixo:

                  2013
Prêmios a vencer/vencidos
Vencidos 181 a 365  255
Vencidos 121 a 180  89
Vencidos 61 a 120  244
Vencidos 31 a 60  349
Vencidos 1 a 30  1.144
A vencer 1 a 30  3.460
A vencer 31 a 60  3.135
A vencer 61 a 120  4.916
A vencer 121 a 180  3.192
A vencer 181 a 365  3.844
A vencer 366 a  145
(-) PDD (791)
Total                20.186

7. Resseguro: mo
premissa nossa capacidade de retenção por risco segurado, ela-

riscos a ressegurar, lista dos Resseguradores e grau de concen-

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 basi-
camente com três grandes grupos de seguros: seguro de Pessoas, 

seguros de responsabilidades asseguram ao segurado uma com-
pensação na ocorrência de prejuízos, podendo abranger inclusive 
seus empregados e clientes. Os principais riscos relacionam-se a 
danos corporais e materiais. A modalidade de Responsabilidade 

o Seguro Garantia, anteriormente denominado Seguro Garantia de 
Obrigações Contratuais (GOC). É um seguro utilizado por órgãos 
da administração direta e indireta (federais, estaduais e municipais), 
públicos e privados, que devem exigir garantias de manutenção de 

-
tos 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 des-

-
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-
guro e provisões técnicas. . Seguros de Pessoas – Os contratos de 
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/13     dez/12

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 378 1.217
(**) Valores a receber de congêneres 155 155
Imposto de renda e contrib. social a compensar 287 275
Outros valores a receber           227            34
Total       11.349     11.953
Circulante         1.048       1.682
Não circulante       10.301     10.271
(*) Referem-se a valores bloqueados decorrentes de decisões judi-
ciais de causas em andamento, sendo a maioria relacionada a causas 
cíveis. As obrigações legais e os eventuais passivos contingentes re-
lacionados a estas causas estão provisionados, quando necessário, 
em “Sinistros a liquidar” e “Provisões judiciais”.
(**) Referem-se a valores a recuperar de congêneres referente à 
honorários advocatícios como remuneração de êxito da apólice RD 
002.816, obtido em ação de cobrança proposta pelo segurado SR 
Veículos Especiais Ltda. 

9. Participações societárias e outros investimentos. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012, os investimentos estão apresentados como segue:
                                                                                     dez/13                                           dez/12
 Participação Patrimônio

no capital total (%)       Líquido Equivalência Investimento Investimento
Investprev Capitalização S/A  99,99 12.414 360 12.414 12.054
Subtotal                 360            12.414            12.054

                    -                 411                  411
                    -              (344)               (344)

Total                  360           12.482            12.121

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

11. Provisões técnicas: a) Detalhamento das provisões técnicas por ramo - bruto de resseguro:
                                                                               PSL IBNR PPNG PPNG-RVNE Outras Provisões*
 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13
111 - Incêndio tradicional  107   54   1   -     -     -     -     -     -     -   
114 - Compreensivo residencial  110   39   9   34   2   13   -     1   3   -   
115 - Roubo  2   -     -     -     -     -     -     -     -     -   
116 - Conpreensivo condominial  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
118 - Conpreensivo empresarial  -     -     -     3   -     1   -     -     -     -   
141 - Lucros cessantes  3   -     -     -     -     -     -     -     -     -   
167 - Riscos de engenharia  105   131   2   1   -     -     -     -     -     -   
171 - Riscos diversos  559   378   -     -     -     -     -     -     -     -   
173 - Global de bancos  3   8   -     -     -     -     -     -     -     -   
234 - Riscos de petróleo  17   3   1   1   -     -     -     -     -     -   
351 - Responsabilidade civil geral  666   903   6   4   -     -     -     -     -     -   
433 - Marítimos    1   28   -     -     -     -     -     -     -     -   
435 - Aeronáuticos  619   644   1   1   -     -     -     -     -     -   
531 - Automóvel  34   -     -     -     -     -     -     -     -     -   
553 - Responsabilidade civil facultativa  4   1   -     -     -     -     -     -     -     -   
588 - DPVAT  13.292   16.172   11.883   13.310   -     -     -     -     342   132 
589 - DPVAT - Run Off  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
621 - Transporte nacional  76   22   1   1   -     -     -     -     -     -   
622 - Transporte internacional  4   13   -     -     -     -     -     -     -     -   
623 - RC Ônibus  869   558   180   247   4.620   5.680   531   653   316   4 
628 - RCFV Ônibus  2.517   6.919   2.380   2.707   12.880   13.529   1.404   1.475   918   20 
745 - Garantia de obrigações públicas  487   331   4   2   -     -     -     -     -     -   
746 - Fiança locatícia  2   83   11   70   254   901   34   122   10   -   
775 - Garantia - Setor Público  164   1.483   60   108   3.084   4.526   530   778   115   -   
776 - Garantia - Setor Privado  -     159   20   77   769   823   557   596   54   -   
870 - Crédito Doméstico - Risco Pessoa Física  1   1   -     -     -     -     -     -     -     -   
980 - Educacional  113   19   -     -     -     -     -     -     -     -   
981 - Acidentes pessoais individual  145   137   -     -     -     -     -     -     -     -   
982 - Acidentes pessoais coletivo  327   2.064   276   1.279   2.260   2.721   31   33   180   33 
993 - Vida em grupo       923   782   -     -     -     -     -     -     -     -   
Total  21.150   30.932   14.835   17.845   23.869   28.194   3.087   3.658   1.938   189 
(*) Outras provisões refere-se a provisão complementar de prêmios e provisão de despesas relacionadas.
b) Detalhamento das provisões técnicas por ramo - líquido de resseguro:
                                                                               PSL IBNR PPNG PPNG-RVNE Outras Provisões*
 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13
111 - Incêndio tradicional  107   54   1   -     -     -     -     -     -     -   
114 - Compreensivo residencial  110   39   9   34   2   13   -     1   3   -   
115 - Roubo  2   -     -     -     -     -     -     -     -     -   
116 - Conpreensivo condominial  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
118 - Conpreensivo empresarial  -     -     -     3   -     1   -     -     -     -   
141 - Lucros cessantes  3   -     -     -     -     -     -     -     -     -   
167 - Riscos de engenharia  105   131   2   1   -     -     -     -     -     -   
171 - Riscos diversos  559   378   -     -     -     -     -     -     -     -   
173 - Global de bancos  3   8   -     -     -     -     -     -     -     -   
234 - Riscos de petróleo  17   3   1   1   -     -     -     -     -     -   
351 - Responsabilidade civil geral  666   903   6   4   -     -     -     -     -     -   
433 - Marítimos    1   28   -     -     -     -     -     -     -     -   
435 - Aeronáuticos  619   644   1   1   -     -     -     -     -     -   
531 - Automóvel  34   -     -     -     -     -     -     -     -     -   
553 - Responsabilidade civil facultativa  4   1   -     -     -     -     -     -     -     -   
588 - DPVAT  13.292   16.172   11.883   13.310   -     -     -     -     342   132 
589 - DPVAT - Run Off  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
621 - Transporte nacional  76   22   1   1   -     -     -     -     -     -   
622 - Transporte internacional  4   13   -     -     -     -     -     -     -     -   
623 - RC Ônibus  539   335   108   148   3.639   4.547   419   523   250   2 
628 - RCFV Ônibus  1.528   4.151   1.428   1.526   10.142   10.358   1.106   1.180   724   12 
745 - Garantia de obrigações públicas  487   331   4   2   -     -     -     -     -     -   
746 - Fiança locatícia  2   83   11   70   254   901   34   122   10   -   
775 - Garantia - Setor Público  164   733   32   41   2.129   2.577   366   515   79   -   
776 - Garantia - Setor Privado  -     80   10   38   522   522   378   397   37   -   
870 - Crédito Doméstico - Risco Pessoa Física  1   1   -     -     -     -     -     -     -     -   
980 - Educacional  113   19   -     -     -     -     -     -     -     -   
981 - Acidentes pessoais individual  145   137   -     -     -     -     -     -     -     -   
982 - Acidentes pessoais coletivo  327   2.064   276   1.279   2.237   2.719   31   33   180   33 
993 - Vida em grupo       923   782   -     -     -     -     -     -     -     -   
Total  19.831   27.112   13.773   16.459   18.925   21.638   2.334   2.771   1.625   179 
(*) Outras provisões refere-se a provisão complementar de prêmios e provisão de despesas relacionadas.

c) Movimentação das provisões técnicas - bruto de resseguro
 31/12/2012 Reversão Constituição 31/12/2013
PPNG  23.870   (7.501)  11.825   28.194 
PPNG- RVNE  3.088   (1.308)  1.878   3.658 
PSL  21.150   (58.072)  67.853   30.930 
IBNR  14.834   (7.322)  10.334   17.847 
PCP  1.595   (1.686)  91   -   
Outras Provisões           342   (1.444)  1.292   189 
Total       64.879   (77.333)  93.273   80.818 

d) Movimentação das provisões técnicas - líquido de resseguro
 31/12/2012 Reversão Constituição 31/12/2013
PPNG  18.926   (12.194)  14.906   21.638 
PPNG- RVNE  2.333   (1.892)  2.330   2.771 
PSL  19.831   (81.468)  88.748   27.110 
IBNR  13.773   (7.867)  10.554   16.460 
PCP  1.283   (1.699)  415   -   
Outras Provisões           342   (1.727)  1.564   180 
Total       56.488  (106.847)  118.518   68.159 

10. Imobilizado Dez/13   Dez/12 
Custo de    Taxas anuais

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

Equipamentos 296 (18) 278 36 10
Móveis, máquinas e utensílios. 159 (18) 141 104 10
Veículos 50 (13) 37 75 20
(*) Benf. em imóveis de terceiros  29 (1) 29 227 -
(**) Outros                   1         -        1        1 -
Total               576    (68)    508    466

(*) 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 2013         466
Variações – decorrentes do DPVAT 1.803
Adições  (1.487)
Baixas 7
Depreciações/Amortizações        (281)
Saldo em 31 de dezembro de 2013          508

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 jun/13 dez/13 TOTAL

- Um semestre após o aviso  891  1.228  933  1.107  141  219  2.575  6.014  10.089 
- Dois semestres após o aviso  891  1.203  933  1.107  141  238  2.264  6.121 
- Três semestres após o aviso  885  1.203  933  1.107  141  228  2.270 
- Quatro semestres após o aviso  885  1.203  933  1.083  141  228 
- Cinco semestres após o aviso  885  1.203  933  1.083  141 
- Seis semestres após o aviso  885  1.203  933  1.083 
- Sete semestres após o aviso  885  1.203  933 
- Oito semestres após o aviso  885  1.203 

885
Estimativa corrente  885  1.203  933  1.083  141  228  2.270  6.121  10.089  13.265  36.219  
Pagamentos acumulados até a data base  885  1.203  933  1.083  141  228  2.145  5.501  8.776  3.962  24.857
Passivo reconhecido no balanço  0  0  0  0  0  0  125  620  1.314  9.303  11.362
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Aos Diretores e Acionistas da Investprev Seguradora S.A. Exami-

S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do re-

-
cipais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabi-
lidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras: 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 

causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores In-
dependentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opin-

auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada 
e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecio-
nados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das 

procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demon-

erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 

-

desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, tam-

bém, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, 

-
ras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria 

Opinião: -
mente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

-
dora S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas oper-

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Priva-
dos – SUSEP. Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa nº 
14b), em 31 de dezembro de 2013 estão registrados no balanço pat-
rimonial, créditos de imposto de renda e contribuição social diferidos 
no valor de R$ 3.072 mil. A realização dos referidos créditos depend-
erá do sucesso do Plano de Negócios aprovado pela Administração. .
Conforme divulgado na nota explicativa nº 18 (Eventos Subsequentes 
a data das demonstrações contábeis), em 06 de agosto de 2013, a 
Superintendência de Seguros Privados, por meio da Portaria SUSEP 
nº 5.440, decretou a Intervenção Extrajudicial na Invest Seguradora 
S/A. O regime especial de intervenção vigorou pelo prazo legal de 
06 meses (até 07 de fevereiro de 2014) e não foi renovada pela 
Susep. No dia 10 de fevereiro de 2014 os antigos administradores 
eleitos e homologados pela Susep foram reconduzidos aos seus re-
spectivos cargos. Outros assuntos: Os valores correspondentes ao 

comparação, foram por nós auditados conforme relatório de audito-
ria emitido em 26 de fevereiro de 2013 contendo ênfase em relação 
ao registro dos créditos de Imposto de Renda e Contribuição Social 
diferidos.

Porto Alegre(RS), 26 de fevereiro de 2014.
Rosito & Filomena 
Auditores Independentes                              José Albino Filomena
CRC/RS 3993 – CVM 9091                       Contador-CRC-RS 43.798

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

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

Valor estimado
         pelos 

Quantidade Probabilidade  advogados (*)
Contingências de ações de perda dez/13 dez/12
(1) PIS  1 Provável 452 452
(2) Contribuição social 1 Provável 1.556 1.556
(3) DPVAT     1 Provável   2.329   2.285
Total 3    4.337   4.293
(*)A Seguradora constitui provisão para cada uma das obrigações 
legais acima listadas. (1) PIS - Majoração de alíquota - janeiro/96 
a junho/96. Refere-se a questionamento acerca da ampliação da 
base de cálculo do PIS promovida pela medida provisória nº 517/94 
e posteriores reedições que, ao regulamentarem a Emenda Cons-
titucional 10/96, determinaram a incidência da contribuição sobre 
outras parcelas que não apenas a sua receita bruta operacional. 
(2) A Segura-
dora questiona a diferença entre a alíquota da CSLL aplicável às 

-

mentar 70/91, e a alíquota aplicável às demais pessoas jurídicas. 
(3) A Seguradora foi autuada pelo Fundo Nacional de 
Saúde sob o argumento de ausência de repasse de 50% dos valo-
res arrecadados a título de DPVAT de maio, abril e agosto de 2001. 
A Seguradora ajuizou medida judicial para questionar a referida exi-
gência, tendo efetuado depósito judicial no montante de R$ 2.549 
(R$ 4.039 em dezembro de 2012) para suspender a exigibilidade 
do crédito tributário em discussão. Embora não tenha natureza tri-
butária, o repasse em questão foi caracterizado como obrigação 
legal pela SUSEP, ocasionando a constituição da provisão contábil. 
b) Contingências de sinistros e cíveis -  As ações cíveis, impetradas 

sua maioria, a questões envolvendo a existência de sinistro e a 
cobertura securitária, que são fatores determinantes do dever de 
pagar ou não a indenização contratada. São realizados acompa-
nhamentos periódicos para cada ação e a Administração, com base 
na opinião de seus consultores jurídicos, considera que os valores 

-
rentes das decisões judiciais. 

c) O quadro de processos em curso, de acordo com a avaliação dos advogados, é assim sumariado:
                                                                   dez/13 dez/12
 Valor Valor Quantidade Valor Valor Quantidade
Probabilidade de perda reclamado provisionado de ações reclamado provisionado de ações
Sinistros
Provável 30.639 16.061 2.259 27.188 13.723 2.087
Possível 20.970 0 21 21.036 0 26
Remota          273                    0              7              276                 0               8
Subtotal     51.882           16.061       2.287         48.500        13.723        2.121
Cíveis
Provável 3.724 2.373 10 2.479 2.850 15
Possível 931 0 10 528 - 14
Remota     13.753                    0            12           5.768                  -             29
Subtotal     18.409             2.373            32           8.775          2.850             58
Total     70.291           18.434       2.319         57.275        16.573        2.179
As contingências foram movimentadas conforme quadro abaixo:
Sinistros (*)         2013
Saldo em 31 de dezembro de 2012 13.723
Novas constituições 564
Baixa da provisão (1.572)
Variação da reserva 3.240
Atualização monetária 105
Saldo em 31 de dezembro de 2013 16.061
Cíveis 2013
Saldo em 31 de dezembro de 2012        2.850
Novas constituições 0
Baixa da provisão (299)
Variação da reserva (313)
Atualização monetária 135
Saldo em 31 de dezembro de 2013 2.373

13. Patrimônio líquido: Capital social - O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 41.611 e estãorepresentadas por 
329.360.660 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, 
correspondendo a um voto na assembleia geral. Aumento de capital 
em aprovação - Em 12 de novembrode 2013, através de Assembleia 
Geral Extraordinária, foi realizado um aumento de capital no valor 
de R$ 2.000, que se encontra em fase de homologação na SUSEP 
(Processo SUSEP nº 15414.200264/2013-08). Reserva legal - 

societária brasileira, podendo ser utilizada para a compensação 
de prejuízos ou para aumento de capital social. Dividendos - Os 

acionistas têm direito a um dividendo obrigatório não inferior a 25% 
do lucro líquido do exercício ajustado de acordo com a lei societária 
e o Estatuto. a) Capital mínimo requerido, patrimônio líquido 
ajustado e margem de solvência
       dez/13
Patrimônio líquido 33.948

(-) Ativos intangíveis (525)
(-) Créditos Tributários (39)
(-) Ativos diferidos 0
(-) Desp. Antecipadas não relacionadas a resseguro.            (23)
(=) Patrimônio líquido ajustado (PLA)       20.947
20% do prêmio retido anual(12 meses) 14.247
30% do sinistro retido anual médio(36 meses)         8.983
(=) Margem de solvência (a)       14.247
Capital base ( b) 15.000
Capital de subscrição – Csubscrição 8.751
Capital de credito – Ccred 1.417
Capital operacional - CRoper            409
(=) Capital de Risco©         9.617
Exigência de capital 
Patrimônio líquido ajustado (PLA) 20.947
Capital Mínimo Requerido – (CRM) 
maior entre (a), (b) ou (c) 15.000

        5.947

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

  Prêmios ganhos Sinistros retidos       Sinistralidade (%) comissionamento (%)
 Principais ramos Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12 Dez/13 Dez/12
Compreensivo Residência 2.260 199 205 141 9,05% 70,80% 25,07% 48,98%
Compreensivo Condomínio - - - - 0,00%  0,87% -1,91%
Compreensivo Empresarial 125 - - - 0,12%  57,39% -0,55%
Riscos de Engenharia - - 27 - 17281,01%  45,52% -0,72%
RC Geral 8 - 653 - 7935,27%  16,49% 13,73%
RC Ônibus 9.306 3.096 973 1.509 10,45% 48,73% 25,05% 30,55%
RCFV Ônibus 25.448 9.884 15.858 7.922 62,31% 80,15% 25,60% 33,99%
Fiança Locatícia 1.168 4 391 15 33,46%  34,61% 313,29%
Garantia Segurado - Publico 4.803 489 1.491 224 31,05% 45,85% 18,95% 60,25%
Garantia Segurado - Privado 1.686 48 939 20 55,68% 41,87% 17,85% 292,88%
Acidentes pessoais 5.941 2.319 2.960 744 49,82% 32,08% 27,90% 30,15%
Vida em grupo 3 1 (21) 145 -629,34% 22735,54% 16,47% 4,95%
Consórcio DPVAT 28.496 25.780 24.875 22.693 87,29% 88,02% 1,43% 1,47%
Outros           -           -    1.606    (522)
Total  79.245 41.819 49.957 32.891

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/13                                     dez/12
 Imposto de Contribuição Imposto de Contribuição
         Renda Social Renda Social
Resultado antes Imposto de Renda e Contribuição Social (7.053) (7.053) (9.770) (9.770)
Reversão provisões Não dedutíveis (156) (156) (196) (196)
Outras despesas Não Dedutíveis 313 313 90 90
(-) Participação em controladas (392) (392) (567) (567)
(+) Resultado negativo em controladas 32 32 349 349
(=) Base de cálculo antes compensação prejuízo (7.256) (7.256) (10.095) (10.095)
Imposto de Renda 15%  15%
Imposto de Renda - Alíquota Adicional 10%  10%
Contribuição Social  15%  15%
b) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e 
contribuição social diferido
                                                                    2013
 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 imposto 
de renda e contribuição social entre 31 de dezembro de 2013 e 
30 de dezembro de 2012. Com base no descrito no relatório da 
Administração, e considerando que a Seguradora está atendendo 
cumulativamente às condições impostas pela regulamentação 

histórico 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 realização do Plano de Negócios por ela aprovado e, em 

Seguradora, nos próximos exercícios.

  b) Sinistro
    Dez/13    Dez/12

Indenizações avisadas – Administrativas 22.298 8.121
Indenizações avisadas – Judiciais 1.359 (545)
Indenizações avisadas – Consórcio DPVAT 18.198 17.070
Despesas com sinistros - Administrativas 103 169
Despesas com repasse do Consórcio DPVAT 4.725 3.640
Salvados - Diretos (946) (133)
Ressarcimentos - Diretos (57) -
Prov. sinistros ocor. mas não avisados – Diretos 1.591 2.587
Provisão sinistros ocorridos mas 
não avisados – Resseguro (6) -
Provisão sinistros ocorridos mas 
não avisados – Consórcio DPVAT 1.952 1.983
Serviços de Assistência           738            -
Total      49.957  32.891

c) Custo de aquisição
  Dez/13  Dez/12
Compreensivo Residencial 566 97
Compreensivo Empresarial 72 -
RC Geral 1 -
RC Ônibus 2.331 946
RCFV Ônibus 6.515 3.360
Fiança Locatícia 404 14
Garantia Segurado - Público 910 295
Garantia Segurado - Privado 301 139
Acidentes Pessoais 1.658 699
Vida em Grupo 1 -
DPVAT 409 379
Comissão Agenciamento - Direto - 915
Variação desp. Agenciamento diferidas       752   (752)
Total  13.920   6.092

d) Outras receitas e despesas operacionais
   Dez/13   Dez/12
Outras receitas com operações de seguros 551 869
Outras receitas - consórcio DPVAT 9.846 2.117
Outras despesas - consórcio DPVAT (8.357) (1.572)
Redução ao valor recuperável (545) (246)
Despesas diversas   (2.977)   (5.648)
Total:   (1.482)   (4.480)
e) Resultado com operação de Resseguro
   Dez/13   Dez/12
Indenização de sinistro 8.088 2.853
Despesa com sinistro 255 54
Prêmios resseguros - Cedidos (11.722) (8.348)
Variação da despesa de Resseguro 1.759 7.947
Salvados - Resseguro Cedido (129) (50)
Total:   (1.749)     2.456
f) Despesas Administrativas
   Dez/13   Dez/12
Despesa com pessoal próprio (7.889) (1.160)
Despesa com serviço de terceiros (10.975) (8.434)
Despesa com localização e funcionamento (2.328) (601)
Despesa com publicidade e propaganda (231) (274)
Despesa com publicações (73) (65)
Despesa com donativos e contribuições (6) (13)
Outras despesas administrativas (419) (308)
Despesas administrativas DPVAT   (1.199)   (1.470)
Total: (23.120) (12.325)

g) Despesas com tributos
   Dez/13   Dez/12
Outros impostos federais        (16)          (9)
Outros impostos estaduais (3) (1)
Outros impostos municipais (8) (23)
Contribuições (1.983) (726)
Taxa de Fiscalização      (594)      (477)
Total:   (2.604)   (1.236)

 Dez/13  Dez/12

Receita com Títulos de renda variável - -

   1.977    3.004
Total:    5.296    6.186

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

i) Despesas Financeiras
 Dez/13  Dez/12

Receita com Titulos de renda variável - -

   1.977       3.004
Total:    5.296       6.186
j) Ganho ou perdas com ativos correntes

 Dez/13    Dez/12
Resultado alienação bens Ativo permanente (1.463)        (202)
Resultado de outras operações    4.994       (324)
Total:    3.531        (526)

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/13                                   dez/12
Ativos Receitas Ativos  Receitas

(Passivos) (Despesas) (Passivos) (Despesas)
Disponível – Banco Rural – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. (1) - - 46 -
Obrigações a pagar – Banco Rural – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (754) - (754) -
Disponível – Invest capitalização 462 - - -
Disponível – Investprev Seguros e Previdência S.A. 141 -  
Obrigações a pagar – Investprev Seguros e Previdência S.A. (82) (2.998) 21 (600)
(1)A Seguradora possuía contas correntes, com movimentação, no Banco Rural – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

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) Direto-

2º grau; b) Pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%; c) Pessoas jurídicas de cujo capital participem com 
mais de 10% da própria Companhia, quaisquer diretores ou administradores da própria Companhia, bem como seus cônjuges e respectivos
parentes até o 2º grau. 18. Evento Subsequente a data das Demonstrações Contábeis: Em 06 de agosto de 2013, a Superintendência 
de Seguros Privados, por meio da Portaria SUSEP nº 5.440, decretou a Intervenção Extrajudicial na Invest Seguradora S/A. O regime espe-
cial de intervenção vigorou pelo prazo legal de 06 meses (até 07 de fevereiro de 2014) e não foi renovada pela Susep. No dia 10 de fevereiro 
de 2014 os antigos administradores eleitos e homologados pela Susep foram reconduzidos aos seus respectivos cargos. 19. Isenções 
adotadas e exceções obrigatórias: 
Brasil, normas complementares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis emitidos até 31 de dezembro de 2013 e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 6.404/76, Lei n° 

a aplicação integral dos CPC’s homologados pela SUSEP. 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 
Companhia adotou todos os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações do CPC aprovados pela SUSEP no que não contrariem os 

A
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 2013. É importante destacar que estas normas e interpretações não foram emitidas ainda pelo CPC e que consequentemente não se
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INVESTPREV Seguradora
A Avaliação Atuarial da INVESTPREV Seguradora em 31/12/2013 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: Quanto aos cálculos das Provisões Técnicas constantes no balanço 
da INVESTPREV Seguradora de 31/12/2013 atestamos que: - Os cálculos atuariais têm como base os dados e informações contábeis e 
cadastrais fornecidos INVESTPREV Seguradora; - 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; - As Provisões Técnicas acham-se devidamente
contabilizadas e cobertas, garantidas por ativos que atendem o critério de realização dos compromissos com os riscos assumidos pela
INVESTPREV Seguradora; - 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 relevantes durante 
o ano: Não foram constatadas alterações cadastrais nem tampouco situações relevantes durante o exercício de 2013 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.
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