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BVA SEGUROS S/A
CNPJ 07.017.295/0001-58

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Aci o nis tas: Em cum pri men to às de ter mi na ções le ga is e es ta tu tá ri as, co lo ca mos à dis po si ção de V.Sas., para apre ci a ção, as De mons tra ções Con tá be is e o Pa re cer dos Au di to res Inde pen den tes, re la -
ti vo aos exer cí ci os fin dos em 31/12/11 e 31/12/10. Prê mi os Ga nhos: A Se gu ra do ra ini ci ou no mês de ja ne i ro de 2004, as suas ope ra ções como par ti ci pan te do con vê nio DPVAT ad mi nis tra do pela FENANSEG. Os de ma is ra mos con ti nu -
am sem ope rar. Apli ca ções: As Qu o tas de Fun do de Inves ti men tos clas si fi ca dos como Tí tu los Para Ne go ci a ção, são ad mi nis tra do pela Se gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os de Se gu ros DPVAT S/A Pers pec ti vas para o 1º se mes tre 2012 -
será de cres ci men to mo de ra do no mer ca do de se gu ros, em vir tu de do mer ca do bra si le i ro apon tar um au men to para a taxa de ju ros bá si ca da eco no mia no exer cí cio de 2011, com opor tu ni da de de no vos ne gó ci os. O pla ne ja men to es tra -
té gi co da se gu ra do ra está fo ca do ba si ca men te na pro du ção, pre ven do um cres ci men to nas ven das, am pli an do a base de se gu ra dos. A se gu ra do ra aten den do a le gis la ção vi gen te con ti nu a rá in ves tin do no pro ces so de mo ni to ra men to
dos ris cos, no sen ti do de aper fe i ço ar os con tro les in ter nos im plan ta dos na em pre sa. RJ, 31/12/11. A Di re to ria.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em Reais)
31/12/11 31/12/10

Ativo ...................................................................  28.960.080 24.929.002
Ativo Disponível ...............................................  28.821.870  24.790.792
Disponível: Caixa e Bancos ..............................  35.704  900.152
Aplicações.........................................................  28.279.232  23.339.240
Créditos das Operações com Seguros e
 Resseguros .......................................................  495.460  493.852
Outros Créditos Operacionais ...........................  495.460  493.852
Títulos e Créditos a Receber ..........................  11.474  57.548
Titulos e Créditos a Receber .............................  239  239
Créditos Tributários e Previdenciários ..............  10.854  56.545
Depósitos Judicais e Fiscais .............................  381  764
Não Circulante .................................................. 138.210 138.210
Realizável a Longo Prazo................................  138.210  138.210
Investimentos ...................................................  138.210  138.210
Participações Societárias ..................................  138.210  138.210
Passivo .............................................................. 28.960.080 24.929.002
Passivo Circulante ........................................... 22.875.877 19.332.712
Contas a Pagar .................................................  1.552.370  581.612
Obrigações .........................................................  1.502.363  575.988
Impostos e Encargos Sociais a Recolher..........  6.724  3.660
Impostos e Contribuições ..................................  43.283  1.964
Débitos das Operações com Seguros e
Resseguros........................................................  7.954  138.061
Outros Débitos Operacionais.............................  7.954  138.061
Provisão Técnica - Seguros ............................ 21.315.553 18.613.039
Pessoas ..............................................................  21.315.553 18.613.039
Patrimônio Líquido...........................................  6.084.203  5.596.290
Capital Social ..................................................... 5.000.000 5.000.000
Reservas de Lucros ...........................................  1.084.203  596.290

    DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Reais)
31/12/11 31/12/10

Prêmios Emitido Líquido ..................................  24.232.246  22.707.466 
 Variação das Provisões Técnicas de Prêmios .....  (26.525)  124.018 
Prêmios Ganhos ................................................  24.205.721  22.831.484 
Sinistros Ocorridos .............................................. (21.063.982) (19.872.431)
Custo de Aquisição..............................................  (352.588)  (325.765)
Outras Receitas e Despesas Operacionais ........  152.024  100.203 
Despesas Administrativas ...................................  (2.079.435)  (2.461.762)
Despesas com Tributos.......................................  (578.702)  (127.891)
Resultado Financeiro...........................................  609.782  378.516 
Resultado Operacional......................................  892.820  522.354 
Ganho com Ativos Correntes ...........................  (76)  -   
Resultado antes dos Impostos e Participações.....  892.744  522.354 
IR..........................................................................  (202.120)  (72.211)
CS. .......................................................................  (139.272)  (56.526)
Lucro Líquido do Exercício ..............................  551.352  393.617 
Quantidade de Ações ..........................................  5.115.417  5.115.417 
Lucro Líquido por Ação .......................................  0,11  0,08 

               DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Reais)
Atividades Operacionais 31/12/11 31/12/10
Outros recebimentos operacionais (salvados,
ressarcimentos e outros) ....................................  1.403.909  286.380 
Pagamentos de despesas e obrigações.............  (37.838)  (666.401)
Outros pagamentos operacionais ....................... -  (116.221)
Consituição de Depositos Judicais .....................  (381)  - 
Caixa Gerado pelas Operações .......................  1.365.690  (496.242)
Impostos e contribuições pagos:.........................  (330.138)  (175.340)
Aplicações............................................................ (1.900.000)  23.619.381 
Vendas e resgates ............................................. - (23.552.612)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades
 Operacionais.......................................................  (864.448)  (604.813)
Aumento de Capital .............................................  -  1.200.000 
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de
 Financiamentos ..................................................  -  1.200.000 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de
 Caixa ...................................................................  (864.448)  595.187 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do
 exercício..............................................................  900.152  304.965 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do
 exercício..............................................................  35.704  900.152 
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de
 Caixa ...................................................................  (864.448)  595.187 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/11 E 31/12/10 (Em R$)
Discriminação Capital Social Aumento de Capital Reserva de Lucros Lucros ou Prejuízos Acumulados Total

 Saldo Em 01/01/10 ................................  3.800.000  1.200.000  202.673 -  5.202.673 
 Resultado do Exercício .......................... - - -  393.617  393.617 
 Reserva Legal .........................................  - -  19.681  (19.681) - 
 Reserva estatutária ................................  - -  373.936  (373.936)  - 
 Saldo Em 31/12/10 ................................  3.800.000  1.200.000  596.290  -    5.596.290 
 Resultado do Exercício .......................... - - -  551.352  551.352 
 Ajustes de Exercícios Anteriores ............ - -  (63.438) -  (63.438)
 Reserva Legal .........................................  - -  27.568  (27.568)  - 
 Reserva estatutária .................................  - -  523.784  (523.784)  - 
 Saldo em 31/12/11 ................................  3.800.000  1.200.000  1.084.204  -  6.084.204 

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 01. Da So ci e da de: a) Da Cons ti tu i ção: A BVA
Se gu ros S/A é uma so ci e da de anô ni ma de ca pi tal fe cha do, cons ti tu í da pela
AGE, de 10/12/03, com sede na ca pi tal do RJ, ten do como aci o nis ta Vila Ve lha
Empre en di men tos S/A, atu al de no mi na ção so ci al de BVA Empre en di men tos
S/A, com par ti ci pa ção no ca pi tal so ci al de 100%. b) Do Con tex to Ope ra ci o nal:
A BVA Se gu ros S/A. está au to ri za da a ope rar atra vés da Por ta ria do MF nº
1974, de 22/07/04, nos se gu ros de da nos e pes so as, ex clu si va men te na 6ª re -
gião do ter ri tó rio na ci o nal, ini ci ou as suas ati vi da des no mer ca do se gu ra dor em
2007, ope ran do no ramo do con sór cio DPVAT. c) Re gião em que Ope ra: Au to -
ri za da pela SUSEP a ope rar nas se guin tes Uni da des da Fe de ra ção RJ, ES,
MG in te gran tes da 6ª Re gião. d) Cri té rio de ge ren ci a men to de ris cos: A ges tão
de ris cos apro va das pela ad mi nis tra ção, con subs tan ci a das nos ma nu a is de
con tro les in ter nos ela bo ra dos para apli ca ção das nor mas ba se a do em pro ces -
sos de acom pa nha men to, men su ra ção e mi gra ção dos ris cos, cujo de sa fio de
man ter a so li dez das pro vi sões téc ni cas, dos pla nos de se gu ros co mer ci a li za -
dos, dos flu xos de ca i xa, ges tão, pes so as e sis te mas in for ma ti za dos. Os prin ci -
pa is ris cos são clas si fi ca dos a se guir: Ris co de Mer ca do: Apli ca ções em Qu o -
tas do Fun do de Inves ti men tos, em bo ra de po si ta dos em cus to dia no mi na ti vos
a Fe de ral Vida e Pre vi dên cia, são ad mi nis tra dos di re ta men te pela Se gu ra do ra
Lí der nos Con sór ci os de se gu ros Dpvat, não te mos como ava li ar o ris co e sua
ca pa ci da de fi nan ce i ra para aten der as pro vi sões téc ni cas cons ti tu í das para
aten der o con sór ci os Dpvat.; Ris co de Cré di to: a en ti da de im plan tou os se guin -
tes cri té ri os: Os ati vos de vem ser ad qui ri dos ape nas de ins ti tu i ções clas si fi ca -
das como ba i xo ou mé dio ris co de cré di to, no cur to e lon go pra zo, con for me
ava li a ção mí ni ma efe tu a da por agên cia de clas si fi ca ção de ris co, ob ser van do
li mi ta ções para ati vos apli ca dos nes sas ins ti tu i ções. A apli ca ção de fato irá
ocor rer quan do a BVA Se gu ros ini ci ar a co mer ci a li za ção de seus pro du tos; Ris -
co de Li qui dez: a BVA Se gu ros ain da não tem pro du tos co mer ci a li za dos, os
com pro mis sos fi nan ce i ros são hon ra dos pela Se gu ra do ra Lí der que ad mi nis tra
os con sór ci os Dpvat (apli ca ções dos re cur sos, des pe sas ge ra is e pa ga men tos
de se gu ros); e Ris co Ope ra ci o nal: a Se gu ra do ra em bo ra ain da não te nha co -
mer ci a li za do os seus pro du tos, man tém cons tan te men te atu a li za dos os ma nu -
a is de con tro les in ter nos. 02. Ela bo ra ção e Apre sen ta ção das De mons tra ções
Con tá be is: Fo ram ela bo ra das es pe ci fi ca men te de acor do com o CPC 21, e
com ob ser vân cia as nor mas emi ti das pelo CNSP e re gu la men ta das por ins tru -
ções da SUSEP, e es tão sen do apre sen ta das em com pa ra bi li da de com as de -
mons tra ções con tá be is re la ti vas ao exer cí cio fin do em 31/12/10, pre pa ra das e
apre sen ta das de acor do com as nor mas vi gen tes à épo ca, que não con tem pla -
vam a re gu la men ta ção e ado ção in te gral de to das as prá ti cas con tá be is ado ta -
das no Bra sil, em ali nha men to com os pro nun ci a men tos téc ni cos, ori en ta ções
e in ter pre ta ções emi ti das pelo CPC, e que ti ve ram quan do apli cá vel, suas ru bri -
cas re clas si fi ca das para fins de com pa ra bi li da de com as de mons tra ções con tá -
be is do pe río do atu al. A Di re to ria Exe cu ti va atra vés de re u nião re a li za da em
22/02/12 con ce deu a au to ri za ção para a emis são das de mons tra ções con tá be -
is de 31/12/11. 03. Prin ci pa is Prá ti cas Con tá be is: a) Apu ra ção do Re sul ta do: É
apu ra do de acor do com o re gi me de com pe tên cia, que es ta be le ce que as re ce i -
tas e des pe sas se jam in clu í das na apu ra ção dos re sul ta dos dos pe río dos em
que ocor rem, sem pre si mul ta ne a men te quan do se cor re la ci o na rem, in de pen -
den te de re ce bi men to ou pa ga men to. O re sul ta do de cor ren te do Con sór cio
DPVAT, que in clu em prê mi os, co mis sões, in de ni za ções, pro vi sões téc ni cas,
ou tras re ce i tas, e des pe sas, é apro pri a do men sal men te com base nos va lo res
in for ma dos pela Se gu ra do ra Lí der dos Con sór ci os de Se gu ros DPVAT S/A.; b)
Tí tu los Man ti dos para ne go ci a ção: ad qui ri dos com a in ten ção e ca pa ci da de fi -
nan ce i ra para sua ma nu ten ção em car te i ra até a sua ne go ci a ção. São re gis tra -
dos pelo cus to de aqui si ção, acres ci dos dos ren di men tos au fe ri dos em con tra -
par ti da ao re sul ta do do pe río do; c) Inves ti men tos: clas si fi ca dos no Ati vo Não
Cir cu lan te cons ti tu í do por: Par ti ci pa ções So ci e tá ri as - re gis tra das pelo va lor de
aqui si ção ajus ta do anu al men te pelo ra te io do re sul ta do o qual é adi ci o na do a
par ti ci pa ção; d) Re du ção ao Va lor Re cu pe rá vel - Ati vos Fi nan ce i ros (Inclu in do
Re ce bí ve is) Um ati vo fi nan ce i ro não men su ra do pelo va lor jus to por meio do re -
sul ta do tem seu va lor re cu pe rá vel ava li a do sem pre que apre sen te in dí ci os de
per da. Um ati vo tem per da no seu va lor re cu pe rá vel se há evi dên cia que um
even to de per da ocor reu após o re co nhe ci men to ini ci al do ati vo, com efe i to ne -
ga ti vo nos flu xos de ca i xa, tais como: des va lo ri za ção sig ni fi ca ti va e pro lon ga da
de ins tru men tos fi nan ce i ros re co nhe ci da pu bli ca men te pelo mer ca do, ten dên -
ci as his tó ri cas da pro ba bi li da de de ina dim plên cia do pra zo de re cu pe ra ção e
dos va lo res de per da in cor ri dos; e Ati vos Não Fi nan ce i ros - Os va lo res con tá be -
is dos ati vos não fi nan ce i ros são re vis tos no mí ni mo se mes tral men te para apu -
rar se há in di ca ção de per da no va lor re cu pe rá vel. A re du ção do va lor re cu pe rá -
vel de ati vos (im pa ir ment) é de ter mi na da quan do o va lor con tá bil re si du al ex ce -
der o va lor de re cu pe ra ção que será o ma i or va lor en tre o va lor es ti ma do na
ven da e o seu va lor em uso, de ter mi na do pelo va lor pre sen te dos flu xos de ca i -
xa fu tu ros es ti ma dos em de cor rên cia do uso do ati vo ou uni da de ge ra do ra de
ca i xa; e) Pro vi sões Téc ni cas: clas si fi ca das no Pas si vo Cir cu lan te e cal cu la das
de acor do com as No tas Téc ni cas Atu a ri a is e, em con so nân cia com as de ter mi -
na ções e cri té ri os es ta be le ci dos nas Re so lu ções CNSP 162/06, 181/07 e
195/08. f) Esti ma ti vas Con tá be is: A ela bo ra ção de de mons tra ções con tá be is
de acor do com as prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil e apli cá ve is às so ci e -
da des su per vi si o na das pela SUSEP re quer que a Admi nis tra ção use de jul ga -
men tos na de ter mi na ção e no re gis tro de cer tos va lo res de ter mi na dos com
base em es ti ma ti vas. Itens sig ni fi ca ti vos, cu jos va lo res são de ter mi na dos des ta 
for ma e in clu em, den tre ou tros: as pro vi sões para ajus te dos ati vos ao va lor de
re a li za ção ou re cu pe ra ção, as   pro vi sões   téc ni cas,  as   re ce i tas   de prê mi os  e 
cor res pon den tes  cus tos  de aqui si ção, re la ti vos aos ris cos vi gen tes ain da sem
emis são das res pec ti vas apó li ces e as pro vi sões que en vol vem va lo res em dis -
cus são ju di ci al. A li qui da ção des tas tran sa ções po de rá ser efe tu a da por va lo -
res di ver gen tes aos re gis tra dos em fun ção das im pre ci sões ine ren tes ao pro -
ces so de sua de ter mi na ção. A Admi nis tra ção re vi sa as pre mis sas e ce ná ri os
na de ter mi na ção das es ti ma ti vas pelo me nos se mes tral men te; e g) Di vi den dos: 
De acor do com es ta tu to so ci al, os di vi den dos mí ni mo obri ga tó rio são con ta bi li -
za dos no en cer ra men to do exer cí cio em con so nân cia com a le gis la ção em vi -
gor. As ações pre fe ren ci a is no mi na ti vas não pos su em di re i to a voto nas de li be -
ra ções das as sem bléi as ge ra is, en tre tan to pos su em pri o ri da de na dis tri bu i ção
de di vi den dos não cu mu la ti vos de 10% no mí ni mo su pe ri or às ações or di ná ri -
as, além de pos su í rem pri o ri da de no re em bol so de ca pi tal. h) Sis te ma de Con -
tro les Inter nos e Ges tão de Ris cos:  Exis tem ro ti nas de ve ri fi ca ção dos ins tru -
men tos nor ma ti vos. Não foi ne ces sá rio im ple men tar um sis te ma de Con tro les
Inter nos es pe ci fi co, em vir tu de da ine xis tên cia de co mer ci a li za ção di re ta dos
pro du tos na BVA Se gu ros ate exer cí cio fin do 31/12/11. Com pli an ce: Há ro ti na
de ve ri fi ca ção dos ins tru men tos nor ma ti vos emi ti dos pe los ór gãos re gu la do res
e di vul ga ção des ses nor ma ti vos aos ges to res en vol vi dos vi san do a ade qua ção 
nos pro ces sos das Áre as en vol vi das: Ges tão de Ris cos: Os prin ci pa is ris cos
exis ten tes na so ci e da de fo ram ma pe a dos, com a uti li za ção da me to do lo gia de
auto-ava li a ção "Con trol Self Assess men - CSA" e cons tru í da ma triz de ris co.
Os ris cos são mo ni to ra dos anu al men te, de acor do com o grau de cada um de -
les; Pre ven ção a La va gem de Di nhe i ro: Fo ram de sen vol vi dos nor ma ti vos e es -
ta be le ci dos as di re tri zes e pa drões de pro ce di men tos ado ta dos para a pre ven -
ção e com ba te a la va gem de di nhe i ro. To dos os co la bo ra do res re ce be ram tre i -
na men to e car ti lha de ta lhan do o as sun to; Com ba te a Fra u de - To dos os co la -
bo ra do res re ce be ram tre i na men to es pe cí fi co so bre o as sun to e fo ram cri a dos
ca na is de co mu ni ca ção, tan to in ter no quan to ex ter no, para re ce bi men to de de -
nún ci as. Foi ins ta u ra do um Co mi tê de Fra u de para tra tar as de nún ci as de in dí -
ci os de fra u de ou sus pe i ta de ir re gu la ri da des re ce bi das por meio dos ca na is de
co mu ni ca ção; e Éti ca - A BVA Se gu ros cri ou có di go de éti ca pró prio, dis tri bu iu o 
mes mo para to dos os seus co la bo ra do res. Foi ins ta u ra do um Co mi tê de Éti ca
para apre ci ar e jul gar os ca sos de des cum pri men to do Có di go de Éti ca, de ci -
din do pela apli ca ção de san ção ou de pe na li da de ao in fra tor. 04. Clas si fi ca ção
das Apli ca ções: A Cir cu lar SUSEP nº 424, de 29/04/11, es ta be le ce cri té ri os
para re gis tro e ava li a ção dos tí tu los e va lo res mo bi liá ri os, clas si fi can do-os nas

ca te go ri as: Tí tu los Man ti dos até o Ven ci men to, Tí tu los Dis po ní ve is para Ven da
e Tí tu los Man ti dos para ne go ci a ção, con for me es ta be le ci do, os mes mos es tão
clas si fi ca dos e ajus ta dos como se gue:

31/12/11
Categoria

Natureza dos Títulos

Valores de Mercado

Valor de
 Custo

Parâmetro
 Utilizado

Faixas de Vencimento

No dia
01 a 180

 dias
Para negociação
Título de Renda Fixa..... 6.955.725 - 5.097.000 -
Fundo de Investimentos 1.900.742 - 1.900.000 Valor da Cota

LFT.....................................
     

5.054.983
           

  - 3.197.000
Resolução

550
Mantidos até o vencimento
Quotas de Fundos de
Investimentos................ 21.323.507 - 18.751.101 -
Quotas de Fundos de
Investimentos................ 21.323.507 - 18.751.101 Valor da Cota
Montante 28.279.232 - 23.848.101 -

31/12/2010
Categoria

Natureza dos Títulos

Valores de Mercado
Valor
 de

 Custo 
Parâmetro
Utilizado

Faixas de Vencimento

No dia
01 a 180

 dias
Para negociação

-Título de Renda Fixa..... 4.588.139 - 3.197.000
LFT ................................ 4.588.139 - 3.197.000 -
Mantidos até o vencimento
Quotas de Fundos de
Investimentos................ 18.751.101 - 18.751.101 -
Quotas de Fundos de
Investimentos................ 18.751.101 - 18.751.101 Valor da Cota
Montante....................... 23.339.240 - 21.948.101 -
05. Cré di tos das Ope ra ções com Se gu ros e Res se gu ros: O sal do de R$
495.460 (R$ 493.852 em 31/12/10) re pre sen ta o re sul ta do po si ti vo do ramo
Con sór cio DPVAT, acu mu la do pela Se gu ra do ra Lí der - DPVAT Admi nis tra -
do ra do Con vê nio, a ser dis tri bu í do nor mal men te no mês de ja ne i ro do exer -
cí cio sub se quen te. 06. Tí tu los e Cré di tos a Re ce ber: Ati vo Cir cu lan te: re pre -
sen ta do por: a) Tí tu los e Cré di tos: R$ 239 (R$ 239 em 31/12/10), cor res pon -
de a im por tân cia re co lhi da a ma i or, na re ten ção do IRRF. b) Cré di tos Tri bu -
tá ri os e Pre vi den ciá ri os: R$ 10.854 (R$ 56.545 em 31/12/10) cré di to no va lor 
de R$ 10.828 (R$ 10.828 em 31/12/10), per ti nen te a Taxa de Fis ca li za ção
da SUSEP do 1º tri mes tre de 2010, re co lhi da a ma i or, e cré di to no va lor  de
R$ 26, re co lhi do a ma i or, no exer cí cio de 2011, re fe ren te a re ten ção do
IRRF. c) De pó si tos ju di ci a is e fis ca is - R$ 381 (R$ 764 em 31/12/10), blo que -
io ju di ci al e trans fe rên cia para o ju í zo da ação  ju di ci al  mo vi da  pelo  au tor 
Air ton  José Vaz,  pro ces so  nº 1000276.7 e .2010.8.22.0002

31/12/2011 31/12/2010
Ativo Circulante
Títulos e Créditos a Receber ............................... 11.474 57.548
Títulos e Créditos .................................................... 239 239
Créditos Tributários e Previdenciários.................... 10.854 56.545
Depósitos Judiciais e Fiscais ................................. 381 764
07. Inves ti men tos: a) Par ti ci pa ções So ci e tá ri as - Fi nan ce i ras - cor res pon den -
te ao in ves ti men to na Se gu ra do ra Lí der S/A. nos Con sór ci os de Se gu ros
DPVAT, re pre sen tan do R$ 138.210 (R$ 138.210 em 31/12/10) cor res pon den -
te a par ti ci pa ção de 8,85% no ca pi tal so ci al da Se gu ra do ra;

Discriminação 31/12/10 Custo 31/12/11 Custo
Investimentos
Participações Societárias ............ 138.210 138.210
Total ............................................. 138.210 138.210
08. Con tas a Pa gar: Sal dos como se guem: 31/12/11 31/12/10
Contas a Pagar............................................................ 1.552.370 581.612
Obrigações a Pagar..................................................... 1.502.363 575.988
Dividendos, juros sobre o capital próprio a Pagar...... 190.120 190.120
Banco BVA S/A............................................................ 776.368 385.868
Vila Velha Participações S/A....................................... 535.875 -
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ................... 6.724 3.660
IR. da Retido de Funcionários..................................... 292 -
IR. da Retido de Terceiros ......................................... 1.582 1.152
Outros Impostos e Encargos Sociais .......................... 4.850 2.508
Impostos e Contribuições............................................ 43.283 1.964
IR.................................................................................. 18.777 -
CS ................................................................................ 24.506 -
Cofins ........................................................................... - 1.689
Pis ................................................................................ - 275
09. IR. E CSSL.: O IR. está cal cu la do alí quo ta de 15% so bre o lu cro tri bu tá vel,
acres ci do do adi ci o nal de 10% so bre a base de cál cu lo que ul tra pas sar a 20 mil
re a is, mês. A CSSL está cal cu la da a alí quo ta de 15% so bre o lu cro lí qui do an -
tes da de du ção do IR., ajus ta do na for ma da le gis la ção vi gen te. 12. Pro vi sões
Téc ni cas - Se gu ros e Res se gu ros: As pro vi sões téc ni cas cons ti tu í das pe los
con sór ci os DPVAT apre sen tam a se guin te mo vi men ta ção:
Provisão de Sinistros a liquidar 31/12/2011 31/12/2010
Saldo de abertura do período ............................... 17.453.002 6.227.613
Adições decorrentes de emissão de apólices........ 2.952.935 13.090.880
Amortizações das provisões ................................. (6.135.307) (1.865.491)
Total....................................................................... 14.270.630 17.453.002
Provisão. Sinistros Ocorridos mas N/Avisados
Saldo de abertura do período ............................... 1.116.959 122.874
Adições decorrentes de emissão de apólices........ 7.956.764 5.927.437
Amortizações das provisões ................................. (2.086.815) (4.933.352)
Total....................................................................... 6.986.908 1.116.959
Outras Provisões - PDA
Saldo de abertura do período ............................... 43.078 431.173
Adições decorrentes de emissão de apólices........ 155.405 55.889
Amortizações das provisões ................................. (140.468) (443.984)
Total....................................................................... 58.015 43.078
Total Geral ............................................................ 21.315.553 18.613.039
13. Tes te de Ade qua ção de Pas si vos: A re a li za ção do Tes te de Ade qua ção de
Pas si vo - TAP, em cum pri men to ao dis pos to na Cir cu lar SUSEP nº 410, de
22/12/10, não foi apli ca do pela Se gu ra do ra de vi do ao fato de a mes ma não as -
su mir ris cos até a data-base da re a li za ção des te tes te. De tec ta mos que a Se -
gu ra do ra ope rou ex clu si va men te no Ramo DPVAT, sen do o ris co to tal men te
as su mi do pela Se gu ra do ra Lí der. 14. Aná li se de Sen si bi li da de: A re a li za ção da
aná li se de sen si bi li da de pre vis ta no in ci so XVIII, do art. 49, do ane xo I, da Cir cu -
lar SUSEP nº 424, de 29/04/11, não foi re a li za da pe las mes mas ra zões apre -
sen ta das na nota 13, do Tes te de Ade qua ção de Pas si vos. De i xa mos de apre -
sen tar o qua dro com as va ri a bi li da des ocor ri das nas si nis tra li da de e IBNR, em
vir tu de das ope ra ções re gis tra das na BVA Se gu ros se rem de res pon sa bi li da de
da Se gu ra do ra Lí der nos Con sór ci os de Se gu ros Dpvat, que é ad mi nis tra do ra
dos con vê ni os do ramo Dpvat. 15. Ca pi tal So ci al: Subs cri to e to tal men te in te -
gra li za do é re pre sen ta do por 5.115.417 ações no mi na ti vas sem va lor no mi nal,
sen do 3.209.354 pre fe ren ci a is e 1.906.063 or di ná ri as. 16. Re ser vas de Lu cros:

a) Le gal: cons ti tu í da na for ma pre vis ta na le gis la ção so ci e tá ria de 5% do re sul ta do 
lí qui do do exer cí cio em 31/12/11, na im por tân cia de R$ 27.568 (R$ 29.814 em
31/12/10); e, b) Espe ci al para Di vi den dos: re pre sen tan do a par ce la mí ni ma de
25% cal cu la da após a de du ção da Re ser va Le gal do lu cro li qui do apu ra do no
exer cí cio de 31/12/11, no mon tan te de R$ 130.946 (R$ 141.618 em 31/12/10). c)
Re ser vas de Lu cros a Re a li zar - re pre sen tan do a par ce la res tan te do re sul ta do lí -
qui do apu ra do no exer cí cio de 31/12/11, no mon tan te de R$ 392.838 (R$ 424.857
em 31/12/10). c) No exer cí cio de 31/12/11, fo ram efe tu a dos ajus tes na con ta de
re ser vas de lu cros no mon tan te de R$ 63.438, re la ti vos os pre ju í zos fis ca is de
exer cí ci os an te ri o res, aba i xo apre sen ta dos:

Discriminação 31/12/2011 31/12/2010
Ajustes de Exercícios anteriores
Prejuízo fiscal -IRPJ ano calendário 2007 ............. 33.844 -
Prejuízo fiscal -IRPJ ano calendário 2010 ............ 5.106 -
Prejuízo fiscal -CSLL ano calendário 2007............ 22.701 -
Prejuízo fiscal -CSLL ano calendário 2010............ 1.787 -
Total........................................................................ 63.438 -
17. Lu cros Acu mu la dos: Em 31/12/11 o re sul ta do lí qui do do exer cí cio re pre sen ta
o mon tan te de R$  551.352, trans fe ri dos para re ser va le gal na im por tân cia de R$
27.568 e re ser va es pe ci al de di vi den dos na im por tân cia de R$ 130.946 e sal do
res tan te na im por tân cia de R$ 392.838, foi trans fe ri do para a con ta Re ser va de
Lu cros a Re a li zar. A dis tri bu i ção do re sul ta do foi pro pos ta pela ad mi nis tra ção e
es tão re fle ti das nas de mons tra ções fi nan ce i ras, no pres su pos to da sua apro va -
ção pela Assem ble ia Ge ral dos Aci o nis tas. 18. De ta lha men to das Con tas da De -
mons tra ção de Re sul ta do: As prin ci pa is con tas da de mons tra ção de re sul ta do 
apresen tam os se guin tes sal dos 31/12/11 31/12/10
Premios Ganhos..................................................... 24.205.721 22.831.484
Prêmios Convênio DPVAT....................................... 24.232.246 22.707.466
Variação das provisões técnicas ............................. (26.525) 124.018
Sinistros Ocorridos................................................ 21.063.982 19.872.431
Indenizações avisadas de consórcios e fundos......... 16.566.699 15.865.885
Despesas com sinistros de consórcios e fundos ....... 2.924.282 2.088.535
 Variação da provisão de IBNR ............................... 1.573.001 1.918.011
Custo de Aquisição................................................ 352.588 325.765
Comissões sobre prêmios emitidos -
 Consórcio DPVAT ................................................... 352.588 325.765
Outras Receitas Operacionais.............................. 1.558.008 1.504.662
Outras receitas com operações de seguros -
 Direto ....................................................................... 2.767 -
Outras receitas com operações de seguros -
 DPVAT..................................................................... 1.555.241 1.504.662
Outras Despesas Operacionais .............................. 1.406.551 1.404.459
Despesas com cobrança - Consórcio DPVAT ........ 1.405.587 1.401.718
Despesas diversas - consórcio DPVAT .................. 964 2.740
Despesas Administrativas .................................... 2.079.435 2.461.762
Despesas com Pessoal Próprio............................... 46.415 -
Serviços de Terceiros .............................................. 399.264 475.156
Localização e Funcionamento ................................. 5.119 3.177
Publicações .............................................................. 681 63.418
Donativos e Contribuições....................................... 4.285 5.556
Administrativas Diversas ......................................... 4.258 20.261
Administrativas Consórcio DPVAT.......................... 1.619.413 1.894.194
Despesa com Tributos .......................................... 578.702 127.891
Impostos Federais ................................................... 4.105 -
COFINS.................................................................... 387.329 12.788
PIS/PASEP .............................................................. 62.941 2.078
Contribuição Sindical ............................................... 5.149 3.941
Taxa de Fiscalização ............................................... 119.112 109.076
Outros Tributos ........................................................ 66 8
Receitas Financeiras ............................................. 2.935.562 2.120.457
Títulos Renda Fixa................................................... 2.839.572 2.046.253
Outras Receitas Financeiras ................................... 95.990 74.204
Despesas Financeiras ........................................... 2.333.004 1.741.941
Despesas Financeiras com Operações-Consórcio 
DPVAT..................................................................... 2.321.626 1.726.590
Outras Despesas Financeiras ................................. 11.378 15.351
Perdas com ativos não correntes ........................ 76 -
Resultado Antes dos Impostos e Participações ....... 884.953 522.354
19. Ra mos de Atu a ção: A Cia. ini ci ou as ope ra ções no ramo DPVAT ad mi nis tra do
pela Se gu ra do ra Lí der nos Con sór ci os dos Se gu ros DPVAT, no exer cí cio de 2006,
in de pen den te de es tar au to ri za da a ope rar no ramo Vida em Gru po e Pla nos de 
Pre vi dên cia Com ple men tar. IND% 31/12/11 IND% 31/12/10
Prêmios Ganhos ....................... 24.205.721 22.831.484
Convênio DPVAT ...................... 100,00 24.205.721 100,00 22.831.484
Sinistros Ocorridos:................. 21.063.982 19.872.431
Convênio DPVAT  ..................... 87,02 21.063.982 87,04 19.872.431
Custo de Aquisição:................. 352.588 325.765
Convênio DPVAT ....................... 1,46 352.588 1,43 325.765
 20. Pa tri mô nio Lí qui do Ajus ta do - PLA, Mar gem  de  Sol vên cia e Ca pi tal  Mí ni mo
Re que ri do: O PLA, a Mar gem de Sol vên cia e o Ca pi tal Mí ni mo são cal cu la dos com
base nas nor mas re gu la men ta res vi gen tes e apre sen tam a se guin te si tu a ção em:
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA 31/12/11 31/12/10
Patrimônio Líquido Contábil ..................................... 6.084.203 5.596.289
Participação Societária - Financeiras ...................... 138.210 138.210
Totais ....................................................................... 5.945.993 5.458.079
Margem de Solvência - MS...................................... 6.468.592 5.761.647
Capital Base - CB..................................................... 4.000.000 4.000.000
Capital Adicional de Subscrição - CAS ................... 439.837 -
Capital Mínimo Requerido - CMR ............................ 4.439.837 4.000.000
21. Ga ran tia das Pro vi sões Téc ni cas: Para ga ran tia das pro vi sões téc ni cas, as 
se guin tes par ce las do ati vo  es ta vam  re ti das  ou  vin cu la das à SUSEP:

31/12/11 31/12/10
Provisões Técnicas para Cobertura - Consórcio
DPVAT..................................................................... 21.315.553 18.613.039
Cobertura:
Quotas do Fundo de Investimentos ........................ 21.323.507 18.751.102
Excesso de cobertura.............................................. 7.954 136.061
22. Ou tras Infor ma ções: Con ci li a ção Entre o Lu cro Lí qui do e Ca i xa Lí qui do Ge -
ra do nas Ati vi da des Ope ra ci o na is:

31/12/11 31/12/10
Lucro Líquido ........................................................ 551.352 393.617
Mais:
Variação de Contas a Pagar ................................... 970.758 436.466
Variação das Provisões Técnicas........................... 2.702.514 11.831.379
Variação de Títulos e Créditos a Receber.............. 46.074 17.990
Menos:
Variação de Créditos das Operações com
 Seguros .................................................................. (131.716) (181.308)
Variação das Aplicações ......................................... (4.939.992) (12.894.763)
Variação das Provisões Fiscais .............................. (63.438) (204.392)
Variação dos Investimentos .................................... - (3.802)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) nas
 Atividades Operacionais...................................... (864.448) (604.813)

Diretores:
Edi son Gan dol fi; Ana Pa u la Pe i xo to da Sil va

Con ta dor:
Ni co lau João Neto - CRC: RJ-018416/O-4

PARECER ATUARIAL: Bva Se gu ros S/A O pre sen te Pa re cer Atu a ri al foi ela bo ra do com base nas de ter mi na ções con ti das na Cir cu lar SUSEP nº 272, de 22/10/04. Os exa mes fo ram con du zi dos de acor do com os prin cí pi os atu a ri as e
com pre en de ram, prin ci pal men te, em ve ri fi car a ade qua ção das pro vi sões téc ni cas cons ti tu í das e dos ati vos ga ran ti do res das pro vi sões, sen do ve ri fi ca dos os ra mos de se gu ros ope ra dos pela Se gu ra do ra. A em pre sa não re gis trou co -
mer ci a li za ção de se gu ros e pla nos de pre vi dên cia com ple men tar até o fi nal do exer cí cio de 2011, mo ti vo pelo qual não há ne ces si da de de apre sen tar um pa re cer so bre a cons ti tu i ção de Pro vi sões Téc ni cas Atu a ri a is na po si ção de
31/12/11. A ope ra ção da Se gu ra do ra no re fe ri do exer cí cio se deu so men te atra vés do ramo DPVAT, con for me in for ma ções pres ta das pe los se to res com pe ten tes e ob ser va das no ba lan ce te con tá bil. RJ, 13/01/12. Atuá rio Res pon sá vel:
Fá bio da Sil va Te i xe i ra MIBA: 1.451. Bva Se gu ros S/A. Ana Pa u la Pe i xo to da Sil va - Di re to ra. 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES: Ilmos. Srs. Di re to res e Aci o nis tas de BVA Se gu ros S/A. RJ. Exa mi na mos as de mons tra ções fi nan ce i ras in di vi du a is da BVA Se gu ros S/A, que com pre en dem o ba lan ço pa tri mo ni al em
31/12/11 e as res pec ti vas de mons tra ções do re sul ta do, das mu ta ções do pa tri mô nio lí qui do e dos flu xos de ca i xa para o exer cí cio fin do na que la data, as sim como o re su mo das prin ci pa is prá ti cas con tá be is e de ma is no tas ex pli ca ti vas.
Res pon sa bi li da de da Admi nis tra ção so bre as De mons tra ções Fi nan ce i ras: A Admi nis tra ção da Se gu ra do ra é res pon sá vel pela ela bo ra ção e ade qua da apre sen ta ção des sas de mons tra ções fi nan ce i ras de acor do com as prá ti cas con tá -
be is ado ta das no Bra sil apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das pela Su pe rin ten dên cia de Se gu ros Pri va dos - SUSEP e pe los con tro les in ter nos que ela de ter mi nou como ne ces sá ri os para per mi tir a ela bo ra ção de de mons tra ções fi nan -
ce i ras li vres de dis tor ção re le van te, in de pen den te men te se ca u sa da por fra u de ou erro. Res pon sa bi li da de dos Au di to res Inde pen den tes: Nos sa res pon sa bi li da de é a ex pres sar uma opi nião so bre es sas de mons tra ções fi nan ce i ras com
base em nos sa au di to ria, con du zi da de acor do com as nor mas bra si le i ras e in ter na ci o na is de au di to ria. Essas nor mas re que rem o cum pri men to de exi gên ci as éti cas pe los au di to res e que a au di to ria seja pla ne ja da e exe cu ta da com o ob -
je ti vo de ob ter se gu ran ça ra zoá vel de que as de mons tra ções fi nan ce i ras es tão li vres de dis tor ção re le van te. Uma au di to ria en vol ve a exe cu ção de pro ce di men tos se le ci o na dos para ob ten ção de evi dên cia a res pe i to dos va lo res e das di -
vul ga ções apre sen ta dos nas de mons tra ções fi nan ce i ras. Os pro ce di men tos se le ci o na dos de pen dem do jul ga men to do au di tor, in clu in do a ava li a ção dos ris cos de dis tor ção re le van te nas de mons tra ções fi nan ce i ras, in de pen den te men te 
se ca u sa da por fra u de ou erro. Nes sa ava li a ção de ris cos, o au di tor con si de ra os con tro les in ter nos re le van tes para a ela bo ra ção e ade qua da apre sen ta ção das de mons tra ções fi nan ce i ras da em pre sa para pla ne jar os pro ce di men tos de
au di to ria que são apro pri a dos nas cir cuns tân ci as, mas não para fins de ex pres sar uma opi nião so bre a efi cá cia des ses con tro les in ter nos da em pre sa. Uma au di to ria in clui, tam bém, a ava li a ção da ade qua ção das prá ti cas con tá be is uti li -
za das e a ra zo a bi li da de das es ti ma ti vas con tá be is fe i tas pela Admi nis tra ção, bem como a ava li a ção da apre sen ta ção das de mons tra ções fi nan ce i ras to ma das em con jun to. Acre di ta mos que a evi dên cia de au di to ria ob ti da é su fi ci en te e
apro pri a da para fun da men tar nos sa opi nião. Opi nião: Em nos sa opi nião, as de mons tra ções fi nan ce i ras re fe ri das apre sen tam ade qua da men te, em to dos os as pec tos re le van tes, a po si ção pa tri mo ni al e fi nan ce i ra da BVA Se gu ros S/A.,
em 31/12/2011, o de sem pe nho de suas ope ra ções e os seus flu xos de ca i xa para o exer cí cio fin do na que la data, de acor do com as prá ti cas con tá be is ado ta das no Bra sil, apli cá ve is às en ti da des su per vi si o na das pela SUSEP. Por to Ale -
gre, 24/02/12. So a res & Asso ci a dos Au di to res Inde pen den tes - CRCRS 4.236. CVM no. 10.189 - AD CVM no. 8.078/2004. Luiz Fer nan do Sil va So a res - Con ta dor - CRCRS 33.964.


