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Relatório da Administração: Senhores 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 2014. 

práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisio-
nadas pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, conjugadas 
com as normas emitidas pelo CNSP – Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados. MERCADO SEGURADOR: O ano de 2014 consolidou as expec-
tativas positivas no tocante à continuidade do crescimento do Mercado 
Segurador, com especial destaque para os ramos elementares. Em virtude 
disto, a Investprev Seguradora continua a investir intensamente no desen-
volvimento 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 
contínuo de sistemas de controle e gestão de seguros, buscando agilidade 
e qualidade na gestão dos produtos.  Com isto podemos dinamizar a co-

-
tribuição, os corretores. Apesar da Investprev Seguradora ter apresentado 

mil,

INVESTPREV SEGURADORA S/A 

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro 2013 (Em milhares de reais)
ATIVO Nota nº   Dez/2014 Dez/2013 
CIRCULANTE      57.062   91.691 
 DISPONÍVEL  

  Operações com Seguradoras   118   118 

  Bens a Venda  

ATIVO NÃO CIRCULANTE     44.024   53.041 

  Participações Societárias    12.883   12.414 

  Imóveis de Uso Próprio   22   22 

  Outras Imobilizações   41   30 

  Outros Intangiveis  
TOTAL ATIVO   101.086   144.732 

 Dez/2014 Dez/2013

Imposto sobre o ganho/perda originado no 
período             4  0 
Variação líquida no valor justo de ativos 

dos impostos 

Acionistas da empresa controladora 

CAPITAL AUMENTO  RESERVAS  AJUSTE COM LUCROS OU  
SOCIAL DE CAPITAL DE  TÍTULOS E VALORES PREJUÍZOS TOTAL

    (em aprovação) REAVALIAÇÃO MOBILIÁRIOS ACUMULADOS 
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012  23.611   20.000   2   1   (2.608)  41.006 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013      41.611   2.000   2   (3)  (9.661)  33.949 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014      43.611   -     2   (10)  (8.138)  35.465

Dez/2014 Dez/2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Lucro/Prejuízo líquido do período    1.523   (7.053)
Ajustes para:

Variação nas contas patrimoniais:   84   7.783 

Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações   1.400   988 

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
Atividades Operacionais   (19)  984 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimento pela Venda:

 Intangível   2   2 
Pagamento pela Compra:

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas 
Atividades de Investimento   (440)  (593)

 Nota nº   Dez/2014 Dez/2013 

(=) PRÊMIOS  GANHOS  16          63.645 79.245

(=) RESULTADO OPERACIONAL              2.497 (10.419)

(=) RESULTADO ANTES DOS 
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES             2.194 (6.888)

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO               1.523 (7.053)

(=) LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO
POR AÇÃO               0,01  (0,02) 

PASSIVO E PATRIM. LÍQUIDO Nota nº   Dez/2014 Dez/2013 
CIRCULANTE      58.861   104.072 

      3.147   4.743 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE       6.760   6.711 
             -     1 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  13    35.465   33.949 

  Lucros ou Prejuízos Acumulados  
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO   101.086   144.732 

Demonstrações do resultado 
-

res de reais, exceto o lucro/prejuízo por ações - em reais) (Em milhares de reais)

31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)

CONTROLES INTERNOS: 

aprimoramento e sendo considerado adequado ao porte e complexidade dos negócios. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO: 
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 

CAPITAL MÍNIMO – RESOLUÇÃO CNSP N° 302/2013: A Companhia está totalmente adequada quanto aos índices de solvência determinados pelo Conselho Nacional 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA: Em atenção ao 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

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 

CNPJ  42.366.302/0001-28   -    NIRE  43300054268

Continua

1. Contexto operacional: -

-
-

o território nacional. No exercício de 2014 a Seguradora teve por 
-
-

-

-

participação de áreas responsáveis por sua Governança Corporati-
-

alinhadas com as melhores praticas de mercado. Outro ponto im-

redução de custos, desde o segundo trimestre de 2013, com vistas 
a melhorar a rentabilidade da companhia. Essas demonstrações 

2. Elaboração e apresentação das demons-

janeiro de 2014, a SUSEP emitiu a Circular nº 483 que dispõe sobre 
as alterações das normas contábeis a serem observadas pelas so-
ciedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades 
abertas de previdência complementar e resseguradoras locais, pro-

1º de janeiro de 2014. Essa circular homologa os pronunciamentos 

-
-

cos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
-

-

patrimoniais entre ativo e/ou passivo circulante quando estes aten-

pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do 
-

que não atendem ao exposto acima e, consequentemente, não sa-
-

Base para mensuração -

histórico, com exceção dos seguintes itens materiais no balanço 
-
-

Comparabilidade -
-

Continuidade -
guradora em continuar operando normalmente e está convencida 
de que a Seguradora possui recursos para dar continuidade a seus 

-
nhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvi-

-

-

-

radora não possui ativos e/ou passivos monetários denominados 
Uso

de estimativas e julgamentos -
nanceiras de acordo com as normas homologadas pela SUSEP 
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 

-
-

-
va razoável, o item não deve ser reconhecido na demonstração 

-
visões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer perío-

3. Resumo das principais políticas contá-
beis. As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das 

-
guros e de investimento

-
co CPC 11 – Contratos de seguros, emitido pelo Comitê de Pronun-

-
-

contexto, a Administração procedeu às devidas análises dos contra-

Caixa e 
equivalentes de caixa -

-

-

-

-
Ativos

como tal no momento do reconhecimento inicial. A Seguradora ge-
rencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda, base-
adas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e 

justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado do exercício. ii. -

-

-
gistrados pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por 
redução ao valor recuperável. iii. 

-
nhuma das categorias anteriores.  Após o reconhecimento inicial, 
eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam 
perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em ou-

-

veis originados de contratos de seguros, tais como os saldos de 
prêmios a receber de segurados, valores a receber e direitos junto 
aos resseguradores. Após reconhecimento inicial são mensurados 

-
ros, a atualização monetária, menos perdas do valor recuperável, 
quando aplicável, são reconhecidos no resultado, quando incorri-

publica são registrados com base nos preços divulgados. Para os 
-

incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros, a 
-
-

-
ções geradas pela administração da própria Seguradora. 

) - Um ativo tem perda no 
seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um 

-
-
-

to ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que 
-

por redução ao valor recuperável. As perdas são reconhecidas no 

-

-

-
quer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, 
decrescido de qualquer redução por perda de valor recuperável 

-

para venda para o qual tenha sido registrada perda do valor recupe-

Após reconhecimento inicial são mensurados pelo custo amortizado 
-

tária e a variação cambial, quando aplicáveis, são reconhecidos no 
Prêmios de seguros

receber são apropriados ao resultado quando da emissão das res-

de vigência das apólices, por meio da constituição da Provisão de 
-

ridos e apropriados ao resultado no decorrer do prazo de vigência 

-

Imobilizado
capitalizados ao valor contábil do ativo imobilizado ou reconhecidos 
como um componente separado do ativo imobilizado, somente 

-
ção de um determinado componente ou ‘parte’ de um componente, 

-
tos de reparo ou manutenção são registrados no resultado do   pe-

-

ativo imobilizado de uso próprio compreende imóveis de uso próprio, 
equipamentos, móveis, máquinas e utensílios e veículos, assim 

-

linear, às taxas anuais de 4% para imóveis de uso, 10% para móveis 
Ativos intan-

gíveis

ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor 

cada exercício social. Marcas e patentes – os custos relacionados a 
marcas e patentes são reconhecidos pelo valor justo na data da aqui-

-

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos 

-

-

ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Pelas análises 

-
-
-

correntes dos contratos de seguros em cumprimento ao disposto na 
-

estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado 
-

tem, pelas suas operações, necessidade de constituição suplemen-

-

de curto prazo para empregados são reconhecidas pelo valor espe-
rado a ser pago e lançadas como despesa à medida que o serviço 

-
-

mentação, auxílio creche/babá, vale-transporte e plano de assistên-
-

-

-
mentos prováveis, determinada com base nos avisos de sinistros re-

-
mos da legislação vigente. A provisão de prêmios não ganhos – 

contemplando os riscos vigentes e não emitidos, de acordo com as 
normas da SUSEP. A Provisão de sinistros ocorridos mas não avisa-

Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, 
. O reconhecimento, a mensuração e a divul-

gação dos ativos e passivos contingentes, e obrigações legais são 
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de acordo com o -
-

beis, consideradas as orientações previstas na Circular SUSEP 
-

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

ceiras quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da 
-

cial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a 

-

das quais estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionali-
-

Apuração do resultado
Os prêmios de seguros, os prêmios cedidos e os respectivos custos 

endosso ou a vigência do risco para os casos em que se inicia antes 

receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 
Imposto de renda e contribuição social

-
da do adicional de 10% sobre o lucro real anual excedente aos limi-

-

4. Gerenciamento de riscos. A
-

-

-
ção de cada um dos riscos acima mencionados. A Seguradora dis-

por princípios, políticas, responsabilidades, procedimentos e ações 
internas. A Administração considera essa estrutura compatível com 
a natureza e complexidade dos produtos, serviços, processos e sis-
temas da Seguradora. A administração da Companhia, atenta a 

-
dando junto aos respectivos parceiros de negócio, a implantação de 
novos módulos e customizações que visem otimizar a base e acom-
panhar os avanços e as constantes alterações inerentes ao merca-
do segurador. A estrutura interna de gerenciamento de riscos da 

-

de sinistro ocorra e onde haja incerteza sobre o valor de indeniza-

-

-

de indenizações resultantes desses eventos excedam o valor con-

cotação deve seguir os preceitos estabelecidos no manual de subs-

-
ções com resseguradoras como parte do seu programa de redução 
de riscos. A concentração de riscos da Seguradora está no seguro 

-

de seguros apresentam como principal risco de negócio o valor das 
-
-
-
-

-
-

titativos sobre o montante estimado de sinistros declarados no pas-

-
gia de cálculo da provisão constituída numa determinada data base. 

recálculo das operações considerando outros cenários com altera-
ções nas variáveis de despesas administrativas e índice de sinistra-
lidade. O quadro abaixo demonstra as variabilidades ocorridas con-

   Sensibilidade PL Resultado
  Como uma elevação

   Como uma elevação

b.  índice de  sinistralidade

uma contraparte no contrato não honrar a totalidade ou parte de 
-

dito pode se materializar, substancialmente, por meio dos seguintes 
-
-

sibilidade de algum emissor de títulos privados não honrar com o 

de recuperação de comissões pagas aos corretores quando as apó-

outras contrapartes.  - Para ga-

controlada dentro das políticas estabelecidas, a Seguradora adota 

-

reduzir o aging de recuperação. 

Avaliação de rating das resseguradoras que operam com a Seguradora

    Código         

    Código         

A política de emissão de apólices considera todos os aspectos e políticas de qualidade na aceitação de risco de seguro, incluindo a análise 

-

e riscos 

ao seu negócio. Os principais riscos associados aos instrumentos 

-
bilidade de ocorrência de perdas devido às oscilações nos preços 
de mercado dos ativos. Para avaliação do risco de mercado de seu 

-

oriundos de contratos de seguro. Dentro desse contexto, a Segura-
dora possui uma política criteriosa de comercialização visando miti-
gar os riscos inerentes à subscrição, entre eles o risco de não rece-

-

-

cimento dos títulos. A combinação das características de subscrição 

de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de 

Operacional
diretrizes para todas as áreas da Seguradora. A Equipe Operacio-

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

-

-
mação, direitos deveres e responsabilidades dos usuários, licencia-

seus recursos. Para isto, deu ciência a todos os seus colaboradores, 

-

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: 

pode ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecidas 
e empenhadas na realização de uma transação justa de mercado 
na data do balanço. 

-

-

-
tegralmente alocados no padrão CDI/SELIC, os valores contábeis 
já estão registrados à mercado, ou seja, pelo valor justo dos ativos. 

para ativos ou passivos idênticos. 
-

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

                                                                                       Standard & Poor’s - Escala Nacional     
   Saldo    Saldo
Composição da carteira por classe brAAA Sem contábil brAAA brA- Sem contábil
e por categoria contábil  Rating dez/14   Rating dez/13
Ativo circulante
Títulos disponíveis para venda

Títulos mantidos até o vencimento

Exposição máxima ao risco de crédito 24.208 32.830 57.038 37.317 47 33.414 70.778

dez/14                                                                              dez/13                                     

Juros   de   por Juros   de   por

       3,03       3,28
Depósito a Prazo Garantia Especial       127%CDI   2.324 2.324 2.324 3,28

 Saldo    Ajuste de  Redistribuição Saldo
Tipo de Aplicação  em dez/13 Resgates  Aplicações  Rendimento TVM DPVAT em dez/14

Total 70.778 -61.566 39.472 7.159 -7 1.202 57.038
Saldo    Ajuste de  Redistribuição Saldo 

Tipo de Aplicação  em dez/12 Resgates  Aplicações  Rendimento TVM DPVAT em dez/13

Total  66.669 -29.786 29.039 4.730 -5 131 70.778

2014 e 31 de dezembro de 2013 não havia contratos envolvendo 

derivativos na Seguradora. 6. Prêmios a receber: Os prêmios a re-
ceber contemplam os prêmios de emissão direta de acordo com as 

-
ses. A Seguradora avalia periodicamente os valores registrados na 

-
zado os valores, constituída em sua totalidade, quando o período de 

 Prêmios a Redução Prêmios a Redução
 receber ao valor receber ao valor 
  recuperável   recuperável
Ramos dez/14 dez/14 dez/13 dez/13
114 Compreensivo 

Condomínio  1  -1 0 0
118 Compreensivo 
Empresarial  18  -2  2  -1

Segurado - Setor 

9. Participações societárias e outros investimentos. 

                                       dez/14                                   dez/13        
 Particip. Patri-   Particip. Patri- 
 no capital mônio Equiva- Investi- no capital mônio Equiva- Investi-
 total (%) Líquido lência mento      total (%) Líquido lência mento

Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro 

Subtotal         247 12.883         360 12.414

recuperável              - -344              - -344
   

10. Imobilizado
                                                              dez/14                                dez/13                     
 Custo de    Custo de   Taxas anuais de
                                                               aquisição Depreciação Líquido     aquisição Depreciação Líquido depreciação %

Outros             1 0 1 1 - 1 -
Total         781 -177 604 576 -68 508 

 dez/14 dez/13 
Descrição  Saldo   Saldo 
 Nível 1 Contábil Nível 1 Contábil

vencimento
Depósito a Prazo Garantia 
Especial     2.324 2.324

  70.778 70.778

Nível 1.
c) Ativos oferecidos em cobertura das provisões técnicas: 

encontram-se vinculados à SUSEP os seguintes bens integrantes 
  dez/14   dez/13

Provisões Técnicas - Seguros  52.385   80.819 

  40.228
Total a ser coberto                                  12.157    30.294 
Ativos garantidores (Ativos Líquidos) 

Fundo de Investimento 
Total oferecido em cobertura de reservas   24.208    40.503 

cobertura de Provisões Técnicas   12.051    10.209

Segurado - Setor 

Grupo  1  -1  1  0

vencimento, nas datas a seguir indicadas, estão distribuídos da 

AGING - Prêmios a receber dez/14 dez/13

Total   7.530   20.976 

      dez/14 dez/13

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

-
-

-

ma a reduzir a exposição a riscos isolados. A Seguradora trabalha ba-

-
ponsabilidades asseguram ao segurado uma compensação na ocor-
rência de prejuízos, podendo abranger inclusive seus empregados 
e clientes. Os principais riscos relacionam-se a danos corporais e 

-
-
-

monitoram e avaliam a exposição de risco sendo responsáveis pelo 

Seguros de Pessoas – Os contratos de seguros de Pessoas assegu-

doença ou acidente, doenças graves, perda de emprego, diárias por 
incapacidade temporária do segurado.
8. Títulos e créditos a receber:
    dez/14 dez/13

Imposto de renda e contribuição social a 

Outros valores a receber        201   227 
Total    13.622   11.348 
Circulante     2.935   1.047 
Não circulante   10.687   10.301 

-
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, 

-
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17. Detalhamento de contas de resultado
a) Sinistros Ocorridos
     dez/14 dez/13

Despesas com sinistros  884 103

Provisão sinistros ocorridos mas não 

Provisão sinistros ocorridos mas não 

Provisão sinistros ocorridos mas não 

Serviços de Assistência 

b) Custos de aquisição
     dez/14 dez/13

c) Outras receitas e despesas operacionais 
     dez/14 dez/13

Despesas diversas 

d) Resultado com Resseguro 
     dez/14 dez/13

Prêmios resseguros - Cedidos -2.028 -11.722

15. Imposto de renda e contribuição social: 

                                        dez/14                                        dez/13
 Contribuição Imposto de Contribuição Imposto de
Descrição                                                                             Social Renda Social  Renda

Lucro real antes das compensações            1.875   1.875   (7.256)  (7.256)

Base de cálculo  1.313   1.313   (7.256)  (7.256)
Parcela isenta  -   240  - 240

                  - 10% - 10%
Tributos Calculado a taxa nominal  (197)  (304) 0 0
PAT - Programa de alimentação ao trabalhador                   -   10  - 0
Despesa/Receita Contabilizada            (197)  (296) 0 0
Taxa Efetiva 15% 22,57% 0% 0%

                                     dez/14                                     dez/13
 Imposto de Contribuição Imposto de Contribuição
Diferenças temporárias                                                 Renda Social Renda Social

Provisões cíveis 3.220 3.220 3.220 3.220

Outros

Alíquota            
Total do crédito tributário          1.966 1.106 1.966 1.106
Total geral          3.072           3.072
Com base no descrito no relatório da Administração, e considerando que a Seguradora está atendendo cumulativamente às condições

-
tuído na Seguradora, nos próximos exercícios.
16. Ramos de atuação: 
    Índice de Índice de
  Prêmios ganhos Sinistros retidos       Sinistralidade (%) comissionamento (%)
 Principais ramos Dez/14 Dez/13 Dez/14 Dez/13 Dez/14 Dez/13 Dez/14 Dez/13

Outros

11. Provisões técnicas: 

                                                       dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 

141 - Lucros cessantes  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -

173 - Global de bancos  8   8   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

433 - Marítimos    28   28   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

         públicas  331   331   2   2   -     -     -     -     -     -     -     -   

         Pessoa Física  1   1   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

TOTAL  30.933   23.799   17.847   18.064   28.194   8.920   3.658   1.196   -     11   189   396 

                                                       dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 dez/13 dez/14 

141 - Lucros cessantes  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

173 - Global de bancos  8   8   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

433 - Marítimos    28   28   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

         públicas  331   331   2   2   -     -     -     -     -     -     -     -   

         Pessoa Física  1   1   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

TOTAL  27.110   22.008   16.460   17.470   21.638   7.531   2.771   1.019   -     11   180   394 

estimativa do montante de sinistros ocorridos na data de publicação do balanço. Partindo do exercício em que o sinistro ocorreu e o 

avisados para a Companhia.
TABELA DE DESENVOLVIMENTO DOS SINISTROS

PROVISÕES E PAGAMENTOS - BRUTO DE RESSEGURO
Montante estimado 

- Um semestre após 

- Dois semestres 

- Cinco semestres 

- Seis semestres 

- Sete semestres 

- Oito semestres 

- Nove semestres 

- Dez semestres 

- Onze semestres 

Pagtos acumulados 

Passivo reconhecido 

12. Passivos contingentes e obrigações legais. 

               
 de ações de perda                                          

 1                             Provável 
 3                 4.337         4.337 

-

Contingên-
cias de sinistros e cíveis

-
zação contratada. São realizados acompanhamentos periódicos para cada ação e a Administração, com base na opinião de seus consul-

Cíveis     dez/14 dez/13
Saldo inicial 

Variação da reserva 7 -313
Atualização monetária 

     2.423 2.373

     dez/14 dez/13

monetária e juros 

Aging  List PSL Judicial DPVAT  
 Faixa (Anos) PSL (R$) Quantidade    

PSL Judicial DPVAT
Quantidade Valor de pagamento (R$) Valor de abertura (R$)

13. Patrimônio Líquido: Capital social -
-
-

Aumento
de capital em aprovação

-

podendo ser utilizada para a compensação de prejuízos ou para 
Dividendos

exercício ajustado de acordo com a lei societária e o Estatuto. Em 
-

lados, não ocorrendo distribuição de dividendos neste exercício e a 
constituição de reserva legal.
14. Patrimônio Líquido Ajustado – PLA e Capital Mínimo Re-
querido – CMR
     dez/14 dez/13

Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)     22.139   20.947 
Margem de solvência (I)               -    14.247 

últimos 12 meses   -    14.247 

Capital-base (II)     15.000   15.000 
Capital de Risco (III)       3.259   9.617 

Capital mínimo requerido (CMR) - 
(maior entre (I), (II) e (III))               -     15.000 
Capital mínimo requerido (CMR) - 
(maior entre (II) e (III))     15.000    -  

      7.139   5.947 
Necessidade de cobertura de reservas 
técnicas (nota nº 5c)  (a)     12.157   -   
Ativos Líquidos    (nota nº 5c) (b)     24.208   -   
Ativos líq. em excesso à necessidade 
de cobertura das provisões  (c )  (b - a)     12.051   -   
20% do CMR  ( d )       3.000   -   
Liquidez em relação ao CMR 
(superior a 20% )   (c - d)       9.051   -   

e) Despesas Administrativas
     dez/14 dez/13

f) Despesas com tributos
     dez/14 dez/13

Outros impostos estaduais  -    3
Outros impostos municipais  10  8

     dez/14 dez/13

-

h) Despesas Financeiras 
     dez/14 dez/13

Despesas com retrocessão -18 0

        122 183

Continua

                                                                   dez/14         dez/13 
 Valor Valor Quantidade Valor Valor Quantidade
Probabilidade de perda reclamado provisionado de ações reclamado provisionado de ações
 Sinistros

 Subtotal 
 Cíveis

 Subtotal    14.802  2.423 28 18.408 2.373 32

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

-

em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do 

-
cipais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações 
Financeiras:

-
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-

-

Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa re-
-

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
-

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 apresenta-

-
dos dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos 

-

riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
-

ras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que 
-

-

das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
-

-

Opinião: -

-
radora S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas 

-
la data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP.
Ênfase:

-
-

tral do Brasil a alienar a participação acionária detida na companhia, 

Outros assuntos: -
-

-
venção Extrajudicial decretada pela Superintendência de Seguros 

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Administradores e Acionistas da 
Investprev Seguradora S/A

princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP.
Responsabilidade da Administração: 

pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles internos
que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por

Responsabilidade da Auditoria Independente: 

Parecer dos Auditores Atuariais Independentes

Diretoria Executiva

 Diretor Diretor Diretor

i) Ganhos ou perdas com ativos não correntes 
     dez/14 dez/13

18. Custos de Aquisição Diferidos: Os custos de aquisição são 
-

sões e agenciamentos relativos a comercialização dos seguros da 

apólice e são apropriadas ao resultado proporcionalmente ao prazo 

Prazo médio de diferimento (dias) por ramo dez/14 dez/13

MÉDIA GERAL  365   359 

Tipo  dez/14 dez/13

TOTAL  -8.300  -13.511 

19. Salvados e Ressarcimentos

a) Saldo de Salvados e Ressarcimentos
   dez/14 dez/13

Continuação
b) Aging Salvados

1 a 30 31 a 60 61 a 120 121 a 180 181 dias  Acima de
    dias dias dias dias  a 365 365 dias dez/14
                                dias  

20. Transações com partes relacionadas. 

                            dez/14                     dez/13 

Obrigações a 
pagar – Banco 

Disponível – 

Disponível - Invest 

Disponível – 
Investprev Seguros 
e Previdência S.A.  0  -  142  -
Obrigações a pagar 
– Investprev Seguros 

i.
-

trato de trabalho ou remuneração para seu pessoal-chave da Ad-
ministração. ii. 
sociedades seguradoras, entidade de previdência e sociedades de 

-
-

de cujo capital participem com mais de 10% da própria Companhia, 
quaisquer diretores ou administradores da própria Companhia, bem 

adiantamentos a qualquer subsidiária, membros do Conselho de 

de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.  Estes princípios atuariais requerem que a 

Opinião:

emitidas pelos órgãos reguladores e pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.
Ênfase:

1444757


