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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOSFINDOSEM31DEDEZEMBRODE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOSFINDOSEM31DEDEZEMBRODE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

continua

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Emmilhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOSFLUXOSDECAIXA
EXERCÍCIOSFINDOSEM31DEDEZEMBRODE 2011 E 2010 (Emmilhares de reais)

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da BMC Previdência Privada S.A., relativas ao exercício  ndo
em 31 de dezembro de 2011, na forma da Legislação Societária e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados – CNSP, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e dos pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC quando referendados pela SUSEP, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do
relatório dos auditores independentes.

A BMC Previdência Privada S.A., constituída em 2004, iniciou suas atividades em janeiro de 2007, comercializando planos de
pecúlio com cobertura temporária.
O resultado acumulado de 2011 foi de R$ 422 mil e o patrimônio líquido somou R$ 9.341 milhões.

Cidade de Deus, 24 de fevereiro de 2012.

Diretoria

Passivo ................................................................................................................................ Nota 2011 2010
Circulante ............................................................................................................................ 600 216
Contas a pagar.................................................................................................................. 413 170
Obrigações a pagar .......................................................................................................... 212 154
Impostos e encargos sociais a recolher............................................................................ 5 1
Impostos e contribuições .................................................................................................. 196 15
Débitos de operações de previdência complementar................................................... 157 8
Outros débitos operacionais ............................................................................................. 157 8
Provisões técnicas - Previdência complementar .......................................................... 30 38
Planos não bloqueados .................................................................................................... 6 30 38
Passivo não circulante....................................................................................................... 264 200
Outros débitos .................................................................................................................. 264 200
Provisões judiciais ............................................................................................................ 7 264 200
Patrimônio líquido .............................................................................................................. 8 9.341 9.019

Capital social..................................................................................................................... 7.250 7.250
Reservas de lucros ........................................................................................................... 2.091 1.769
Total do Passivo e Patrimônio líquido ............................................................................. 10.205 9.435

Ativo Nota 2011 2010
Circulante .................................................................................................................................. 9.744 9.016
Disponível................................................................................................................................ 176 956
Caixa e bancos ....................................................................................................................... 176 956
Aplicações............................................................................................................................... 4 9.563 8.049
Títulos e créditos a receber ................................................................................................... 5 11
Créditos tributários e previdenciários...................................................................................... 5 11
Ativo não circulante ................................................................................................................. 461 419
Realizável a longo prazo ........................................................................................................ 127 68
Títulos e créditos a receber ................................................................................................... 127 68
Créditos tributários e previdenciários...................................................................................... 127 68
Investimentos.......................................................................................................................... 330 337
Imóveis destinados à renda.................................................................................................... 5 330 337
Intangível ................................................................................................................................. 4 14
Outros intangíveis ................................................................................................................... 4 14
Total do Ativo............................................................................................................................ 10.205 9.435

Nota 2011 2010

Contribuições para cobertura de riscos...................................................................................... 339 437

Variação das provisões técnicas de prêmios ............................................................................. 3 1

Prêmios ganhos........................................................................................................................ 342 438

Variação de outras provisões técnicas..................................................................................... 5 (3)

Outra receitas operacionais...................................................................................................... - 25

Despesas administrativas......................................................................................................... 11 a (472) (885)

Despesas com tributos ............................................................................................................. 11 b (169) (162)

Resultado financeiro................................................................................................................. 11 c 870 705

Resultado patrimonial ............................................................................................................... 11 e 31 19

Resultado antes dos impostos ............................................................................................... 607 137

Imposto de renda...................................................................................................................... 12 (130) (33)

Contribuição social ................................................................................................................... 12 (55) (12)

Lucro líquido do exercício....................................................................................................... 422 92

Quantidade de ações ............................................................................................................... 7.200.000 7.200.000

Lucro líquido por lote de mil ações em R$ ............................................................................ 58,61 12,78

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

2011 2010
Atividades operacionais
Recebimentos de contribuições de previdência ................................................................................... 339 438
Outros recebimentos operacionais....................................................................................................... 37 35
Pagamento de despesas e obrigações ................................................................................................ (473) (806)
Caixa (consumido) pelas operações .................................................................................................. (97) (333)
Impostos e contribuições pagos ........................................................................................................... (73) (158)
Investimentos financeiros: .................................................................................................................... (588) 905
Aplicações ............................................................................................................................................ (1.335) -
Resgates............................................................................................................................................... 747 905
Caixa líquido (consumido)/gerado nas atividades operacionais..................................................... (758) 414
Atividade de Financiamento
Dividendos pagos ................................................................................................................................. (22) (74)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (22) (74)
(Diminuição)/Aumento líquido de caixa ............................................................................................. (780) 340
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio ........................................................................... 956 616
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercicio ............................................................................. 176 956
(Diminuição)/Aumento líquido de caixa ............................................................................................. (780) 340
Ativos livres no início do exercício........................................................................................................ 7.896 8.079
Ativos livres no final do exercício.......................................................................................................... 9.507 7.896
Aumento/(Diminuição) nas aplicações financeiras - Recursos livres............................................. 1.611 (183)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Reservas de lucros
Capital social Reserva legal Reserva estatutária Lucros acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2010 .............................................................................................................................................................................. 7.250 112 1.587 - 8.949
Lucro líquido do exercício.......................................................................................................................................................................................... - - - 92 92
Destinação do lucro líquido ....................................................................................................................................................................................... - 5 65 (70) -
Dividendos propostos ................................................................................................................................................................................................ - - - (22) (22)
Saldos em 31 de dezembro de 2010 ........................................................................................................................................................................ 7.250 117 1.652 - 9.019
Lucro líquido do exercício.......................................................................................................................................................................................... - - - 422 422
Destinação do lucro líquido ....................................................................................................................................................................................... - 21 301 (322) -
Dividendos propostos ................................................................................................................................................................................................ - - - (100) (100)
Saldos em 31 de dezembro de 2011 ........................................................................................................................................................................ 7.250 138 1.953 - 9.341

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

1. Contexto operacional
A BMC Previdência Privada S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, sediada em São Paulo. É autorizada pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em todas as modalidades de previdência em todo o território
nacional. O endereço registrado da sede da Companhia é Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, São Paulo.
A controladora da BMC Previdência Privada é a Alvorada Vida S.A., e o controlador final é o Banco Bradesco S.A.
As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Grupo Bradesco Seguros, atuando de
forma integrada no mercado, e os custos das estruturas operacional e administrativa comuns são absorvidos segundo a
praticabilidade e a razoabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.
Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração do controlador final Banco Bradesco S.A.
em 30 de janeiro de 2012.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis discriminadas abaixo foram aplicadas em todos os períodos apresentados nas demonstrações contábeis.

a. Base de preparação
Em consonância à Circular SUSEP n° 424/2011, as demonstrações contábeis foram preparadas em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados
- SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis (CPC) quando referendadas pela SUSEP.
As demonstrações contábeis estão apresentadas em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida
Circular, cuja principal modificação em relação ao formato de apresentação refere-se às provisões técnicas que estão sendo
apresentadas por grupo de ramos de seguros.

b. Base para avaliação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais e foram elaboradas de acordo com o princípio do custo
histórico, com exceção para:
• Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e
• Ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo.

c. Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional e de apresentação da Companhia é o Real.

d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer exercícios futuros afetados. As informações sobre incertezas e julgamentos críticos considerados na aplicação
das práticas contábeis, que apresentam efeitos significativos nos saldos registrados nas demonstrações contábeis e, portanto,
existe um risco significativo de ajuste material dentro do próximo período financeiro, estão descritas nas notas explicativas
apresentadas abaixo:
• Nota 6 - Provisões técnicas
• Nota 7 - Provisões judiciais

e. Disponível (Caixa e equivalente de caixa)
São representados por disponibilidades em moeda nacional, caixa e depósitos bancários, cujo vencimento das operações na
data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo e que são
utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

f. Ativos financeiros - Aplicações
A Companhia determina a classificação inicial de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial sob as seguintes catego-
rias: mensurados a valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento.
Os ativos de renda fixa são contabilizados na data da liquidação, e as ações são contabilizadas na data da transação.
i. Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como “mantido para nego-
ciação” e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor
justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas
em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Ativos financeiros registrados pelo
valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas
no resultado do exercício.

ii. Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Caso a Administração tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, então tais ativos finan-
ceiros são classificados como “mantidos até o vencimento”. Os investimentos mantidos até o vencimento são registrados
pelo custo amortizado deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

iii. Ativos financeiros disponíveis para venda
Compreende os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias anteriores. Após o reconheci-
mento inicial, eles são medidos pelo valor justo, e as mudanças, que não sejam perdas por redução ao valor recuperável,
são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimen-
to é baixado, o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.

iv. Determinação do valor justo
Títulos públicos: com base nos preços unitários do mercado secundário divulgados pela Associação Brasileira das Entida-
des dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA).
O valor unitário da quota dos fundos de investimento abertos é determinado pela instituição financeira administradora e
considera a valorização dos títulos mobiliários que compõem a carteira pelo valor justo, em consonância com a regula-
mentação aplicável.

v. Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros

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 financeiro. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir
o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em
processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para o título.
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em conta redutora do ativo correspondente. Quando um evento
subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.
Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhecidas pela
reclassificação da perda cumulativa que foi reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para
o resultado. A perda cumulativa, que é reclassificada de outros resultados abrangentes para o resultado, é a diferença
entre o custo de aquisição, líquido de qualquer 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 recuperação
subsequente no valor justo de um ativo financeiro disponível para venda, para o qual tenha sido registrada perda do valor
recuperável, é reconhecida em outros resultados abrangentes.

g. Investimento - Imóveis destinados a renda
É composto por bem imóvel destinado a renda, depreciado pelo método linear, com base na vida útil estimada de 67 anos
(25 anos em 2010). A Companhia, em 2011, procedeu a avaliação da vida útil do seu imóvel que foi reconhecida de forma
prospectiva a partir de 1º de janeiro de 2011. A mudança de estimativa provocou uma redução de despesas de depreciação
na ordem de R$ 10.

h. Provisões técnicas
As provisões técnicas são calculadas conforme determinações da Resolução CNSP nº 162/2006 e alterações posteriores.
A Provisão de Riscos Não Expirados (PRNE) é calculada “pro rata” dia, a partir da parcela das contribuições correspondentes
aos períodos de riscos não decorridos.
A Provisão de Despesas Administrativas (PDA) é constituída para cobrir as despesas administrativas futuras dos planos de
benefício definido.
A Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída de acordo com as determinações da Circular SUSEP
nº 288/2005.
A Provisão Complementar de Prêmios (PCP) é constituída mensalmente para complementar a PRNE.

i. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
i. Ativos contingentes

Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como
praticamente certo e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro
exigível. Os ativos contingentes cuja expectativa de êxito é provável são divulgados, quando aplicável.

ii. Contingentes
São constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos
anteriores, complexidade e no posicionamento dos Tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que
ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não são reco-
nhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados em notas explicativas quando individualmente relevantes, e os
classificados como remotos não são divulgados.

iii. Obrigações legais
Fiscais e previdenciárias: decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações tributárias, cujo objeto de contesta-
ção é sua legalidade ou constitucionalidade, que, independente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têm os
seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.

j. Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de 10% sobre a parcela do lucro tributável
excedente a R$ 240 para o exercício e a contribuição social sobre o lucro líquido é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro
tributável. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente
reconhecidos no patrimônio líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável ou prejuízo fiscal do perí-
odo calculado com base nas alíquotas vigentes na data de balanço e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
períodos anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para
fins de recolhimento (impostos correntes). Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por per-
das fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à
tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são
revisados a cada data de balanço e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja provável.

k. Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência, observando-se o critério “pro-rata” dia e por estimativa para receitas de
prêmios, nos casos em que o risco coberto só é conhecido após o decurso do período de cobertura. E as contribuições de
planos previdenciários são reconhecidas no resultado quando do seu efetivo recebimento.

3. Gerenciamento de riscos
A Companhia faz parte do Grupo Bradesco Seguros e consequentemente utiliza-se da estrutura de gerenciamento de risco
do Grupo, administrando seus riscos de forma corporativa. A administração desses riscos contempla uma série de políticas
e estratégias consideradas adequadas pela sua Administração. Essas políticas e estratégias, além de serem reavaliadas
frequentemente, contemplam, entre outras, a verificação tempestiva da adequação das aplicações financeiras comparadas
aos vencimentos dos passivos. O Grupo possui controles internos que se destinam a garantir que as políticas e estratégias
estão sendo cumpridas, de forma que os resultados obtidos estejam de acordo com os objetivos definidos pela Administração
da Companhia.

4. Ativos financeiros - Aplicações
a. Resumo da classificação das aplicações financeiras

2011 % 2010 %

Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado ........... 9.563 100,00 7.896 98,10

Títulos de renda fixa - fundos de investimentos................................ 9.563 100,00 7.896 98,10

Títulos mantidos até o vencimento ............................................... - - 153 1,90

Títulos de renda fixa - letras financeiras do tesouro.......................... - - 153 1,90

Total .................................................................................................. 9.563 100,00 8.049 100,00

b. Composição das aplicações financeiras por prazo e por título
Apresentamos a seguir a composição das aplicações financeiras por prazo e por título, incluindo os títulos que compõem as
carteiras dos fundos de investimentos. Os títulos a valor justo por meio do resultado estão apresentados no ativo circulante,
independentemente dos prazos de vencimento.

2011

1 a 30 dias
Valor contábil/
Valor justo

Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado ...................................... 9.563 9.563
Notas do tesouro nacional............................................................................................ 9.563 9.563
Total ............................................................................................................................ 9.563 9.563

2010

1 a 30 dias
de 31 a
180 dias

Valor contábil/
Valor justo

Títulos mensurados a valor justo por meio do resultado ............................. 7.896 - 7.896
Letras do tesouro nacional .................................................................................. 7.896 - 7.896
Títulos mantidos até o vencimento ................................................................. - 153 153
Letras financeiras do tesouro .............................................................................. - 153 153
Total .................................................................................................................... 7.896 153 8.049

c. Cobertura das provisões técnicas
Os valores dos bens e direitos oferecidos em cobertura das provisões técnicas são os seguintes:

2011 2010
Total das provisões técnicas ................................................................................................... 30 38
Total a ser coberto .................................................................................................................... 30 38
Títulos de renda fixa.................................................................................................................... - 153
Fundos de investimento .............................................................................................................. 56 -
Total dos ativos oferecidos em cobertura .............................................................................. 56 153
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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KPMG Auditores Independentes
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Érika Carvalho Ramos
Contadora
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DIRETORIA

Lúcio Flávio Condurú de Oliveira - Diretor Presidente Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa - Diretor

Ivan Luiz Gontijo Júnior - Diretor Gerente Jair de Almeida Lacerda Júnior - Diretor

Marcos Suryan Neto - Diretor Gerente Eugênio Liberatori Velasques - Diretor

Tarcísio José Massote de Godoy - Diretor

d. Hierarquia do valor justo

As tabelas abaixo apresentam os instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os

diferentes níveis foram definidos como a seguir:

• Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos;

• Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços)

ou indiretamente (derivado de preços);

• Nível 3: Premissas, para o ativo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis).

2011 2010
Total
Nível 1

Total
Nível 1

Ativos mensurados a valor justo por meio do resultado ........................................... 9.563 7.896
Fundos de investimentos.................................................................................................. 9.563 7.896
Ativos financeiros disponíveis para venda.................................................................. - 153
Letras financeiras do tesouro ........................................................................................... - 153
Total ................................................................................................................................. 9.563 8.049

e. Desempenho e taxas contratadas
A Administração mensura a rentabilidade de seus investimentos utilizando como parâmetro a variação das taxas de rentabili-
dade dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Em 2011, o desempenho global dos ativos financeiros de renda fixa
e títulos públicos, que compõem a carteira de aplicações financeiras, atingiu 98,20% no acumulado do exercício.

f. Movimentação das aplicações financeiras

2011 2010

Saldo em 1º de janeiro .................................................................................................. 8.049 8.219

(+) Aplicações.................................................................................................................. 1.335 -

(-) Resgates..................................................................................................................... (747) (905)

(+) Rendimentos.............................................................................................................. 926 735

Saldo em 31 de dezembro ............................................................................................ 9.563 8.049

5. Investimentos - Imóveis destinados à renda

Valor Contábil

*Taxa
anual Custo Depreciação 2011 2010

Imóveis destinados à renda.................................................................. 1,49% 406 (93) 313 320

Terrenos ............................................................................................... - 17 - 17 17

Total ..................................................................................................... 423 (93) 330 337

O valor justo dos Imóveis destinados à renda é de R$ 485.
* 4% em 2010

6. Provisões técnicas

a. Composição

2011 2010

Provisão de eventos ocorridos mas não avisados ............................................................................ 18 23

Provisão complementar de prêmios.................................................................................................. 8 11

Provisão de despesas administrativas .............................................................................................. 3 3

Provisão de riscos não expirados...................................................................................................... 1 1

Total .................................................................................................................................................. 30 38

b. Movimentação das provisões técnicas de previdência complementar
2011 2010

Saldo em 1º de janeiro .................................................................................................................... 38 36
Reversão/constituição ....................................................................................................................... (8) 2
Saldo em 31 de dezembro .............................................................................................................. 30 38

7. Provisões judiciais
A Companhia é parte em ação judicial envolvendo o questionamento da base de cálculo do PIS e COFINS e constitui provisão
do valor total da contribuição, acrescido de juros e atualização monetária.

2011 2010

Saldo em 1º de janeiro ................................................................................................................... 200 154

Constituições.................................................................................................................................... 44 33

Atualizações monetárias .................................................................................................................. 20 13

Saldo em 31 de dezembro ............................................................................................................. 264 200

8. Patrimônio líquido

a. Capital social e dividendos
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 7.200.000 (7.200.000 em 31/12/2010) ações escritu-
rais, ordinárias e nominativas, sem valor nominal.
De acordo com as disposições estatutárias, a cada ação corresponde um voto nas Assembleias Gerais, sendo garantido
aos acionistas um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação socie-
tária brasileira.
Os dividendos foram calculados conforme se segue:

2011 2010

Lucro líquido do exercício........................................................................................................... 422 92

Constituição da reserva legal ......................................................................................................... (21) (5)

Base de cálculo dos dividendos ................................................................................................. 401 87

Dividendos propostos no exercício................................................................................................. 100 22

Percentagem sobre o lucro líquido ajustado do exercício....................................................... 25% 25%

b. Reserva legal
Constituída, ao final do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada para a compensa-
ção de prejuízos ou para aumento do capital social.

c. Reserva estatutária
Constituída por até 100% do lucro líquido remanescente após as deduções legais e a constituição de reserva legal, é efetuada
ao final de cada exercício social, até atingir o limite de 95% do capital social, estando sujeita à deliberação em Assembleia
Geral.

9. Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e capital mínimo requerido
Nos termos das Resoluções CNSP nº 222/10, 227/10 e 228/10, o Capital Mínimo Requerido (CMR) para funcionamento
das sociedades seguradoras é composto por um capital base e um capital adicional baseado no risco de crédito.
Até que o CNSP regule o capital adicional pertinente aos demais riscos identificados na regulamentação, a eventual
insuficiência de patrimônio líquido ajustado deverá ser aferida em relação ao maior dos valores entre a soma
dos capitais base e adicional e a margem de solvência calculada, na forma estabelecida pela Resolução CNSP
nº 55/01 como demonstrado abaixo para a data-base de 31 de dezembro de 2011:

Patrimônio líquido .......................................................................................................................................... 9.341

Ativos intangíveis.............................................................................................................................................. (4)

Patrimônio líquido ajustado (a)..................................................................................................................... 9.337

Capital mínimo requerido (b)......................................................................................................................... 7.219

Capital base...................................................................................................................................................... 7.200

Capital adicional de risco de crédito................................................................................................................. 19

Suficiência (a) - (b) ......................................................................................................................................... 2.118

10. Transações e saldos com partes relacionadas

Ativo/(Passivo) Receita/(Despesa)

2011 2010 2011 2010

Disponível:

Banco Bradesco S.A. (controlador final) ........... 14 956 - -

Obrigações a pagar:

Alvorada Vida S.A. (i) (controladora)................. (100) (22) - -

Receitas com aluguéis:

Banco Finasa BMC S.A.(empresa ligada)......... - - 37 35

Total .................................................................. (86) 934 37 35
(i) Refere-se a dividendos a pagar

Remuneração do pessoal-chave da Administração

Anualmente, na Assembleia Geral Ordinária, é fixado o montante global anual da remuneração dos Administradores, que

é distribuída em Reunião de Diretoria, conforme determina o Estatuto Social. Os administradores abdicaram do direito ao

recebimento da remuneração, posto que recebem honorários de outra empresa do Grupo Bradesco Seguros.

11. Detalhamento das contas de resultado

a. Despesas administrativas

2011 2010

Despesas com publicação..................................................................................................... (132) (269)

Despesas com serviços de terceiros..................................................................................... (263) (360)

Despesas com localização e funcionamento ........................................................................ (65) (191)

Outras.................................................................................................................................... (12) (65)

Total ...................................................................................................................................... (472) (885)

b. Despesas com tributos

2011 2010

Despesas com PIS................................................................................................................. (8) (8)

Despesas com COFINS ......................................................................................................... (50) (46)

Despesas com taxa de fiscalização ....................................................................................... (99) (101)

Despesas com contribuição sindical ...................................................................................... (11) (3)

Outras despesas .................................................................................................................... (1) (4)

Total ....................................................................................................................................... (169) (162)

c. Resultado financeiro
2011 2010

(I) Receitas financeiras
Receitas com títulos de renda fixa........................................................................................ 8 13

Receitas com fundos de investimentos ................................................................................ 918 722

Total ..................................................................................................................................... 926 735
(II) Despesas financeiras
Outras despesas financeiras - impostos, contribuições e eventuais.................................... (36) (17)

Atualização monetária contingências passivas .................................................................... (20) (13)

Total ..................................................................................................................................... (56) (30)
Total ....................................................................................................................................... 870 705

d. Resultado financeiro por categoria

Resultado de instrumentos financeiros ............................................................................. 2011 2010
Ativos mensurados a valor justo por meio do resultado......................................................... 918 722
Ativos mantidos até o vencimento.......................................................................................... 8 13
Total ....................................................................................................................................... 926 735

e. Resultado patrimonial

2011 2010

Receita com imóveis de renda ................................................................................................ 37 35

Despesa com imóveis de renda - depreciação ....................................................................... (6) (16)

Total ........................................................................................................................................ 31 19

f. Despesas de imposto de renda e contribuição social

Impostos diferidos 2011 2010

Constituição (realização) sobre adições temporárias.............................................................. 59 (8)

Impostos correntes

Imposto de renda e contribuição social devidos...................................................................... (244) (37)

Imposto de renda e contribuição social devidos ............................................................... (185) (45)

12. Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social

2011 2010

Resultado antes dos impostos e contribuições................................................................. 607 137

Encargo total do imposto de renda e contribuição social às alíquotas de 25% e 9%,

respectivamente ................................................................................................................... (206) (47)

Receitas não tributáveis, líquidas de despesas indedutíveis ........................................... 21 (16)

- Contribuição para entidade de classe.............................................................................. (2) -

- Outros .............................................................................................................................. 23 (16)

Ajustes efetuados na declaração de rendimentos................................................................... - 18

Imposto de renda e contribuição social contabilizados no exercício.............................. (185) (45)

13. Informações complementares

a. Relatório do Comitê de Auditoria

Em consonância com a Resolução CNSP nº 118/2004, o resumo do relatório do Comitê de Auditoria foi divulgado junto com
as demonstrações contábeis do Banco Bradesco S.A. (controlador final) em 31 de janeiro de 2012.

b. Reconciliação do lucro líquido com atividade operacional

2011 2010

Lucro Líquido do exercício................................................................................................... 422 92

Depreciações e amortizações. ................................................................................................ 18 28

Variação das aplicações.......................................................................................................... (1.514) 169

Variação de títulos e créditos a receber. ................................................................................. (53) (3)

Variação de outros valores e bens. ......................................................................................... - 132

Variação de contas a pagar..................................................................................................... 164 (24)

Variação de débitos de operações com previdência............................................................... 149 (3)

Variação de depósitos de terceiros. ........................................................................................ - (25)

Variação de provisões técnicas - previdência complementar. ................................................ (8) 2

Variação de outros débitos...................................................................................................... 64 46

Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais .................................................. (758) 414

Aos
Acionistas e à Diretoria da BMC Previdência Privada S.A.
Cidade de Deus - Osasco - SP

A Avaliação Atuarial da BMC Previdência Privada S.A. foi realizada respeitando os princípios atuariais e a metodologia própria de
cada tipo de cobertura em cumprimento à Circular SUSEP nº 272/04, com base em 31 de dezembro de 2011.
Os cálculos atuariais têm como base os dados e informações contábeis e cadastrais fornecidas pela BMC Previdência Privada S.A.
As provisões técnicas foram verificadas através de testes de consistência que permitem assegurar que as mesmas foram
constituídas suficientemente no decorrer do período analisado.

Os estudos realizados permitiram ainda verificar que não houve a necessidade de constituir a Provisão de Insuficiência de
Contribuição (PIC).
Considerando os resultados apresentados na Avaliação Atuarial, atestamos que os seus ativos garantidores são bem superiores ao
montante das Provisões Técnicas, levando-nos a concluir que a Companhia é superavitária.

São Paulo, 30 de janeiro de 2012

Jair de Almeida Lacerda Júnior

MIBA nº 809

Aos
Administradores e Acionistas da BMC Previdência Privada S.A.
São Paulo - SP

Examinamos as demonstrações contábeis da BMC Previdência Privada S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis 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 determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 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 as demons-
trações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divul-
gações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluin-
do a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das

demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração,
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da BMC Previdência Privada S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Outros assuntos
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação, foram ante-
riormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 24 de fevereiro de 2011, que não conteve
nenhuma modificação.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2012

Luciene Teixeira Magalhães
Contadora
CRC 1RJ079849/O-3 S-SP

Jair de Almeida Lacerda Júnior
Atuário - MIBA no 809

Alberto Barcellos Miranda
Contador - CRC 1RJ094195/O-2 S-SP
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