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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis intermediárias 
 
 
Aos 
Administradores e Diretores da 
BCS Seguros S.A. 
Rio de Janeiro - RJ 
 
 
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias da BCS Seguros S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2011 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e 
demais notas explicativas.  
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias 
 
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis intermediárias 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 
intermediárias com base em nossa auditoria, conduzida 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 demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.  
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo 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.  
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião.  
 
Opinião  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BCS Seguros S.A. em 30 de 
junho de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.  
 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2011. 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/O-6 F-RJ 
 
 
Francesco Luigi Celso 
CRC 1SP175348/O-5 S-RJ 



Relatório da Administração 

 

Senhores Acionistas, 

Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da BCS Seguros 
S.A., relativas ao semestre findo em 30 de junho 2011, elaboradas  na forma da 
legislação societária e das normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados – CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados  - SUSEP, 
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores 
Independentes sobre as demonstrações contábeis intermediárias elaborado pelos 
Auditores Independentes. 

Desempenho das Operações de Seguros 

A BCS Seguros S.A. apresentou no semestre, lucro líquido de R$ 1.304 mil (R$ 1.311 
mil em 2010). 

Política de Distribuição de Dividendos 

Os dividendos da companhia serão distribuídos, a cada exercício social, pelo menos 
25% do lucro líquido, ajustados nos termos do art. 202 da Lei  6.404 de 15.12.1976.  

A Assembleia Geral poderá deliberar a distribuição de dividendos inferiores, ou a 
retenção dos lucros de todo o lucro. 

O dividendo mínimo não será obrigatório caso a administração informe a Assembleia 
Geral  Ordinária que a situação financeira da companhia seja incompatível com tal 
distribuição. 

 

A administração 



BCS SEGUROS S.A.

Demonstrações do resultado 
Em 30 de junho de 2011 e 2010
(Em milhares de reais exceto o lucro líquido por ação)

2011 2010

Prêmios emitidos líquidos 15.867           15.077           

Prêmios retidos 15.867           15.077           
Variação das provisões técnicas (72)                 3                    

Prêmios ganhos 15.795           15.080           

Sinistros ocorridos (13.792)          (13.196)          
Custos de aquisição (232)               (216)               
Outras receitas e despesas operacionais 1.206             948                
Despesas administrativas (2.021)            (1.199)            
Despesas com tributos (749)               (663)               
Resultado financeiro 2.038             1.797             
Resultado patrimonial (64)                 (218)               

Resultado operacional 2.181             2.333             

Resultado antes dos impostos e participações 2.181             2.333             

Imposto de renda (538)               (629)               
Contribuição social (330)               (384)               
Participações sobre o resultado (9)                   (9)                   

Lucro líquido 1.304             1.311             

Quantidade de ações 84.408.546    84.408.546    

Lucro por lote de mil ações - R$ 0,015             0,016             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BCS Seguros
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BCS SEGUROS S.A.

Demonstrações do resultado abrangente 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010
(Em milhares de reais)

2011 2010
Lucro do período 1.304             1.311             
Outros resultados abrangentes receitas/ (despesas)
- valor justo ganhos/(perdas) 5                    (25)                 
- imposto de renda (2)                   10                  

Resultado abrangente do período 1.307             1.296             
Atribuído a:
Acionistas controladores 1.307             1.296             

BCS Seguros



BCS SEGUROS S.A.

Balanços patrimoniais 
Em 30 de junho de 2011 e 31 de dezembro de 2010
(Em milhares de reais)

Ativo Jun/11 Dez/10 Passivo Jun/11 Dez/10

Circulante 63.892          58.844          Circulante 27.555          23.621          

Disponível 62                 310               Contas a pagar 2.008            2.828            
Caixa e bancos 62                 310               Obrigações a pagar 501               258               

Impostos e encargos sociais a recolher 144               18                 
Aplicações 60.364          56.091          Encargos trabalhistas 12                 28                 

Títulos de renda fixa 36.580          55.896          Impostos e contribuições 1.351            2.524            
Títulos de renda variável 200               195               
Cotas de fundos de investimentos 23.584          -                Débitos das operações com seguros

e resseguros 1.975            151               
Agentes e correspondentes 1.527            151               

Créditos das operações com seguros Outros débitos operacionais 448               -               
e resseguros 2.663            849               
Outros créditos operacionais 701               849               Provisões técnicas - seguros 23.572          20.642          
Agentes e correspondentes 1.962            -                    Pessoas 23.572          20.642          

Provisões de Sinistros a liquidar 16.952          19.353          
Títulos e créditos a receber 803               1.588            Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados 6.523            1.242            

Adiantamentos e antecipações salariais 3                   -                    Outras provisões 97                 47                 
Impostos e contribuições a compensar 800               1.588            

706               671               
Outros valores e bens -                    6                   Passivo não circulante

Despesas antecipadas -                    6                   Contas a pagar 706               671               
Tributos diferidos 706               671               

Ativo não circulante 6.281            6.052            

Realizável a longo prazo 849               552               
Patrimônio líquido 41.912          40.604          

   Títulos e créditos a receber 849               552               
Depósitos judiciais e fiscais 849               552               Capital social 26.550          26.550          

Reserva de capital 933               933               
Permanente 5.432            5.500            Reserva de lucros 13.020          13.019          

Ajustes com títulos e valores mobiliários 105               102               
Investimentos 5.355            5.431            Lucros acumulados 1.304            -                   

Participações sociétarias - financeiras 140               152               
Participações sociétarias - não financeiras 5.139            5.203            
Outros investimentos 76                 76                 

Imobilizado de uso 57                 53                 
Bens móveis 12                 9                   
Outras imobilizações 63                 56                 
(-) Depreciação acumulada (18)                (12)                

Intangível 20                 16                 
Outros intangíveis 20                 16                 

Total do ativo 70.173          64.896          Total do passivo 70.173          64.896          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BCS Seguros BCS Seguros
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BCS SEGUROS S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010
(Em milhares de reais)

Ajustes  com
Capital Reservas de títulos e Lucros

social Capital Lucros valores mobiliários acumulados      Total

Saldos em 31 de dezembro de 2009 26.550           933          9.880      114                            -                               37.477         

Títulos e valores mobiliários -                    -              -              (15)                             -                               (15)              

Lucro líquido do semestre -                    -              -              -                                 1.311                       1.311           

Saldos em 30 de junho de 2010 26.550           933          9.880      99                              1.311                       38.773         

Saldos em 31 de dezembro de 2010 26.550           933          13.020    102                            -                               40.605         

Títulos e valores mobiliários -                    -              -              3                                -                               3                  

Lucro líquido do semestre -                    -              -              -                                 1.304                       1.304           

Saldos em 30 de junho de 2011 26.550           933          13.020    105                            1.304                       41.912         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



BCS SEGUROS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método direto
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010
(Em milhares de reais)

2011 2010
Atividades operacionais
Recebimentos operacionais (salvados, ressarcimentos e outros) 4.726      3.815      
Pagamentos de despesas e obrigações (930)        (1.668)    
Pagamentos operacionais (2.046)     (1.808)    
Recebimentos de juros e dividendos 1.667      1.663      
Caixa gerado/(consumido) pelas operações 3.417      2.002      

Impostos e contribuições pagos: (2.496)     (403)       
  Impostos e contribuições pagos (896)        (71)         
  Imposto de renda e contribuição social pagos (1.600)     (332)       
Investimentos financeiros: (1.169)     900         
  Aplicações (12.121)   (1.600)    
  Vendas e resgates 10.952    2.500      
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais (248)        2.499      

Atividades de financiamento
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio -             (1.827)    
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de financiamento -              (1.827)     

Aumento/(redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (248)        672         
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 310         312         

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 62           984         

Aumento/(redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa (248)        672         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BCS Seguros
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Demonstrações contábeis 
em 30 de junho de 2011 
 

 

   



BCS Seguros S.A.  
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
 
Semestres findos em 30 de junho de 2011  
  
(Em milhares de reais) 

  

 
1 Contexto operacional 

 
A BCS Seguros S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto social operar 
no grupamento de seguros de vida e de planos de pecúlio e rendas no campo da previdência 
privada aberta, podendo como sócia ou acionista participar de outras sociedades, observadas as 
disposições pertinentes. Atualmente a BCS Seguros S.A. atua somente no ramo de seguros 
DPVAT. O endereço registrado da sede da Companhia é a Av. Presidente Wilson, nº 231 – salas 
2403 e 2404 – parte, Rio de Janeiro. 

 
A BCS Seguros S.A., conforme carta SUSEP/DECON/GAB nº 1.867 de 27 de dezembro de 2005 
está autorizada a operar no ramo de seguro DPVAT. Conforme instrumentos de consórcio em 10 
de outubro de 2007, foi constituída a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 
no qual a BCS Seguros S.A. participa com um percentual definido de acordo com o capital 
social. 
 
A BCS Seguros S.A. tem participação direta na Cia. Promotora de Vendas – PROVEBAN, 
empresa que presta serviços para o seu controlador o Banco Cruzeiro do Sul S.A. Não há relação 
operacional entre a BCS Seguros S.A. e a sua controlada sendo que a relação operacional com 
seu controlador restringi-se à intermediação de operações no mercado financeiro. 
 
 

2 Apresentação das demonstrações contábeis 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas com a  observância das práticas contábeis 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis quando referendadas pela SUSEP.  
 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) foi elaborada pelo método direto e sem a 
apresentação da conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades 
operacionais, conforme permitido pela Circular SUSEP nº 424/11. 
 
Em consonância à Circular SUSEP n° 424/11, as demonstrações contábeis intermediárias 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 
Contábeis (CPC) quando referendadas pela SUSEP. As demonstrações contábeis estão 
apresentadas em conformidade com os modelos de publicação estabelecidos pela referida 
Circular, cuja principal modificação relaciona-se ao formato de apresentação das Provisões 
Técnicas que estão sendo apresentadas por grupo de ramos de seguros. As demonstrações 
contábeis estão sendo apresentadas segundo os critérios de comparabilidade estabelecidos pelo 
Pronunciamento CPC 21. 
 
As demonstrações contábeis para o semestre findo em 30 de junho de 2011 foram aprovadas pela 
Diretoria, em reunião realizada em 14 de setembro de 2011. 
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Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
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3 Resumo das principais práticas contábeis  
 
A contabilização das operações do ramo DPVAT é realizada com base, em percentual definido 
contratualmente e nas informações recebidas mensalmente da Seguradora Líder dos Consórcios 
do Seguro DPVAT S.A. 
 
 
a. Base para avaliação 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o princípio do custo 
histórico, com exceção dos seguintes itens: 
 
•    Ativos e passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e 
•    Ativos financeiros disponíveis para venda. 
 

b. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

 As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais (R$). O real é a 
moeda funcional e a principal moeda do ambiente econômico em que a Seguradora opera. 
 

c. Uso de estimativas e julgamentos  
 

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração da Companhia use de julgamentos na determinação e 
no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas 
incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável de 
ativos, passivo fiscal diferido e mensuração ao valor justo de instrumentos financeiros, 
além das contingências e provisões técnicas de seguros que são contabilizadas com base 
nas informações recebidas mensalmente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua 
determinação. A Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. 
 

d. Caixa e equivalentes a 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. 
 

e. Ativos financeiros  
 

A Companhia determina a classificação inicial de seus ativos financeiros no 
reconhecimento inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor justo por meio do 
resultado, disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis. 



 
BCS Seguros S.A. 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 

 

 
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 negociação 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. Empréstimo e recebíveis  
 

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamento fixos 
ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo 
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de 
emissão do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes).   
 

iii.  Ativos financeiros disponíveis para venda 
 

Compreende os ativos financeiros que não são classificados em nenhuma das categorias 
anteriores. Os investimentos em títulos patrimoniais são classificados como ativos 
financeiros disponíveis para venda.  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 outros resultados abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio 
líquido. Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em outros resultados 
abrangentes é transferido para o resultado. 

 
iv. Determinação do valor justo 
 

O valor justo de instrumentos financeiros negociados em mercados ativos na data base do 
balanço é baseado no preço de mercado cotado ou na cotação do preço de balcão (Nível 1), 
sem nenhuma dedução do custo de transação. Instrumentos financeiros ao valor justo 
incluem: títulos públicos, ações de empresas listadas. 
 
O valor das aplicações em fundos de investimentos foi obtido a partir dos valores das quotas 
divulgadas pelas instituições financeiras administradoras e essas cotas refletem os ajustes a 
valor de mercado dos seus ativos. 
 

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 (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode 
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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. 
 

f. Demais ativos circulante e realizável a longo prazo 
 
São demonstrados pelo custo, acrescido dos rendimentos e das variações monetárias 
incorridos, deduzido das correspondentes rendas de realização futura e/ou de provisões 
para perdas, quando aplicáveis.  

 
g. Permanente  
 

Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência 
patrimonial, na proporção da participação no valor do patrimônio líquido das sociedades 
investidas, conforme demonstrado na nota explicativa 9.  
 
Os outros investimentos estão registrados pelos valores relativos à nossa cota de 
participação nas aquisições destes ativos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
DPVAT S.A., e participação na IRB – Brasil Resseguros S.A. 
 
O Imobilizado inclui veículos, sistemas de processamento de dados, sistemas de 
comunicação, instalações, móveis e equipamentos de uso e benfeitorias em imóveis de 
terceiros, sendo apresentado pelo custo de aquisição menos a respectiva depreciação 
acumulada e qualquer perda por redução no valor, quando o valor contábil líquido for 
superior ao valor recuperável.  
 
Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição adicionado de todos os 
custos incrementais necessários para colocar o ativo em local e condição de uso, sendo que 
os custos incorridos posteriormente com estes ativos são imediatamente reconhecidos 
como despesas no resultado do período. 
 
A depreciação é determinada pelo método linear com base na vida útil estimada. 
Alterações na vida útil estimada são contabilizadas como alterações no método ou no 
período de depreciação, e apropriadamente tratadas como estimativas contábeis. 
 
Cada classe de ativo tangível possui um prazo de vida útil estimado diferente, conforme 
segue:  
 
- edificações – 25 anos;  
- móveis, utensílios, sistemas de comunicações e instalações – 10 anos;  
- sistema de processamento de dados e veículos – 5 anos. 
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O imobilizado é baixado na alienação ou quando benefícios econômicos futuros não são 
mais esperados do seu uso. Qualquer ganho ou perda na alienação do ativo (calculado 
como a diferença entre a renda líquida da alienação e o valor contábil do ativo) é 
reconhecido em “outras receitas operacionais” ou “outras despesas operacionais”, na 
demonstração do período em que o ativo foi alienado. 
 
O ativo intangível representa ativos identificáveis (separáveis de outros ativos) sem 
substância física que resultem de um direito legal ou outro tipo de contrato que dê a 
Seguradora o controle efetivo do ativo, ou que sejam desenvolvidos internamente. Somente 
são reconhecidos ativos cujo custo possa ser estimado de forma confiável e a partir dos quais 
a Seguradora considere provável a geração de benefícios econômicos futuros. 
 
Ativos intangíveis são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição, mais os custos para 
colocá-los em situação e condição de uso, menos qualquer amortização acumulada e 
quaisquer descontos ao valor recuperável. 
 
A vida útil dos ativos intangíveis é considerada definida. Ativos intangíveis com a vida útil 
definida são amortizados linearmente ao longo da sua vida econômica útil.  
 
A despesa de amortização desses ativos é reconhecida na demonstração do resultado. 

 
h. Provisões técnicas. 
 

As provisões técnicas são contabilizadas com base nas informações recebidas da Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Em consonância com o determinado pela 
Circular SUSEP nº 410/10, o teste de adequação dos passivos requerido pelo CPC 11 – 
Contratos de Seguros não é aplicável às operações do seguro DPVAT. 
 

i. Imposto de renda e contribuição social  
 

Os impostos de renda são calculados à alíquota de 15%, mais um adicional de 10%, e a 
contribuição social, à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela 
legislação fiscal.          
    

j. Demais passivos circulante e exigível a longo prazo 
 

Os valores demonstrados incluem, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias 
incorridos. 

 
k. Resultado 

 
As receitas e despesas decorrentes de operações de seguros do ramo DPVAT são 
contabilizadas com base nos informes recebidos da Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro DPVAT S.A. 
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l. Demonstração do Fluxo de Caixa      
 

Fluxos de caixa: fluxos de entrada e saída de caixa e equivalentes de caixa, que são 
aplicações financeiras de alta liquidez sujeitas a um risco insignificante de mudanças no 
valor. 
 
Atividades operacionais: as principais atividades geradoras de receita de aplicações em 
instituições financeiras e outras atividades que não são atividades de financiamento ou de 
investimento. 
   
Atividades de investimento: a aquisição e a venda de realizável a longo prazo e outros 
investimentos não incluídos em caixa e equivalentes de caixa.   
   
Atividades de financiamento: atividades que resultam em mudanças no montante e na 
composição do patrimônio líquido e do passivo que não são atividades operacionais. 
 
Ao preparar a demonstração dos fluxos de caixa, as aplicações financeiras de alta liquidez 
que estão sujeitas a um risco insignificante de mudanças no valor podem ser classificadas 
como “caixa e equivalentes de caixa”.       
  
  

4 Caixa e equivalente de caixa 
 

Jun/11 Dez/10 

Disponibilidade em moeda nacional 62 310 

  Total de disponibilidades (caixa) 62 310 
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5 Instrumentos financeiros por categoria 
 

 Jun/11 

 
Empréstimos 
e recebíveis  

Designado ao 
valor justo 
por meio do 
resultado 

 
Disponíveis 
para venda  

Outros ativos 
/ passivos 

financeiros ao 
custo 

amortizado 

 Total 

Ativos financeiros          
Caixa e bancos -  - 

 
- 

 
62 

 
62 

Aplicações 12.495  47.669 
 

200 
 

- 
 

60.364 
Créditos das operações com seguros 
e resseguros 2.663  - 

 
- 

 
- 

 
2.663 

Títulos e créditos a receber 1.652  - 
 

- 
 

- 
 

1.652 

          
Total de ativos financeiros 16.810 

 
47.669 

 
200 

 
62 

 
64.741 

          
Passivos financeiros          
Contas a pagar - 

 
- 

 
- 

 
2.008 

 
2.008 

Débitos das operações com seguros -  -  -  1.975  1.975 

Provisões técnicas - seguros - 
 

- 
 

- 
 

23.572 
 

23.572 
Provisão para riscos fiscais - 

 
- 

 
- 

 
706 

 
706 

          
Total dos passivos financeiros -  -  -  28.261  28.261 

 
 

 Dez/10 

 
Empréstimos 
e recebíveis  

Designado ao 
valor justo 
por meio do 
resultado 

 
Disponíveis 
para venda  

Outros ativos 
/ passivos 

financeiros ao 
custo 

amortizado 

 Total 

Ativos financeiros          
Caixa e bancos -  - 

 
- 

 
310 

 
310 

Aplicações -  35.104 
 

20.987 
 

- 
 

56.091 
Créditos das operações com seguros 
e resseguros 849  - 

 
- 

 
- 

 
849 

Títulos e créditos a receber 2.140  - 
 

- 
 

- 
 

2.140 

Outros valores e bens - 
 

- 
 

- 
 

6 
 

6 

          
Total de ativos financeiros 2.989 

 
35.104 

 
20.987 

 
316 

 
59.396 
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Passivos financeiros          
Contas a pagar - 

 
- 

 
- 

 
2.828 

 
2.828 

Débitos das operações com seguros -  -  -  151  151 

Provisões técnicas - seguros - 
 

- 
 

- 
 

20.642 
 

20.642 

Provisão para riscos fiscais - 
 

- 
 

- 
 

671 
 

671 

          
Total dos passivos financeiros -  -  -  24.292  24.292 

 
 

6 Aplicações 
 
 

a. Composição  
    

 Jun/11    Dez/10 

 

Valor do 
investimento 

atualizado 

Valor 
Justo 

/contábil 

Ganhos/ 
(perdas) 

não 
realizados 

% 

 

Valor do 
investimento 

atualizado 

Valor 
Justo 

/contábil 

Ganhos/ 
(perdas) 

não 
realizados 

% 

Mensurados ao valor por meio 
do resultado 47.447 47.669 222 79,12  55.110 55.896 786 99,95 
Notas do tesouro nacional 23.863 24.085 222 39,79  34.318 35.104 786 62,24 
Cotas de fundo de investimento 23.584 23.584 - 39,33  20.792 20.792 - 37,71 
          

Empréstimos e Recebíveis 12.495 12.495 - 20,84  - - - - 
          
Cédula de crédito bancário (*) 12.495 12.495 - 20,84  - - - - 
          

Títulos disponíveis para venda  25 200 175 0,04  25 195 170 0,05 
Ações de companhias abertas 25 200 175 0,04  25 195 170 0,05 
          

Total  59.967 60.364 397 100,00  55.135 56.091 956 100,00 
          

(*) O valor contábil se aproxima do valor justo, por ser obtido através de CDI, taxa que reflete uma 
taxa livre de risco acrescida do risco de crédito da operação. 
 
Em 30 de junho de 2011 os títulos públicos estavam registrados na Selic - Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia e seu valor de mercado foi determinado com base na cotação 
de mercado divulgada pela Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais. As ações de companhias abertas são custodiadas na CBLC – 
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia e seu valor de mercado é apurado com 
base na cotação de fechamento do último dia útil em que foram negociadas no pregão da 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e as Cédulas de 
Crédito Bancário estão custodiadas na Cetip S.A. – Balcão Organizado de Ativos e 
Derivativos. 
 
As cotas dos fundos de renda fixa são custodiadas pelo Itaú Unibanco Holding S.A..  
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b. Composição por prazo de vencimento   

 
    Total 
 
Títulos 

Vencimento 
indeterminado 

Até  3 
meses 

de 3 a 12 
meses Jun/11 Dez/10 

      
Ações de companhias abertas 200 - - 200 195 
Letras financeiras do tesouro - - - - - 
Notas do tesouro nacional      - 24.085 - 24.085 35.104 
Cotas de fundo de investimento 23.584 - - 23.584 20.792 
Cédulas de crédito bancário - 4.674 7.821 12.495 - 

      
Total 23.784 28.759 7.821 60.364 56.091 

 
Na distribuição dos prazos anteriormente demonstrados, estão considerados os vencimentos   
dos papéis, independentemente de sua classificação contábil. 

 
 

7 Créditos das operações com seguros e resseguros 
 
Referem-se a créditos a receber da Seguradora Líder de saldo de receitas de prêmios do seguro 
DPVAT no montante de R$ 701 (2010 – R$ 663) e a títulos a serem comprados para cobertura 
de provisões técnicas no montante de R$ 1.962 (2010 – nihil). 
 
 

8 Títulos e créditos a receber 
 Jun/11 Dez/10 
   
Adiantamento e antecipações salariais 3 - 
Impostos e contribuições a compensar  800 1.588 
Depósitos judiciais e fiscais  849 552 
   
Total  1.652 2.140 
   
Circulante  803 1.588 
Realizável a longo prazo  849 552 
 
 
 

9 Investimentos 
 
 Jun/11 Dez/10 
Investimentos:   

 IRB – Brasil Resseguros S.A. 76 76 
 Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S.A. 140 152 

Participação em controlada (a) 5.139 5.203 
   
Total  5.355 5.431 
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a. Dados do investimento na controlada 
 

Companhia Promotora de Vendas - Proveban 
                                                                                                         
 Jun/11 Dez/10 
   
Capital social  3.000 3.000 
Patrimônio líquido  5.149 5.213 
Prejuízo do período (64) (54) 
Quantidades de ações possuídas  2.999.000 2.999.000 
% de participação 99,97 99,97 
Método de equivalência patrimonial – MEP 5.147 5.211 
Deságio (8) (8) 
Valor contábil do investimento 5.139 5.203 
Resultado de equivalência patrimonial  (64) (54) 
 
     

10 Obrigações a pagar 
 
 
Referem-se substancialmente a honorários de regulação de sinistro no montante de R$ 359 
(Dez/10 – R$ 150) e aluguéis no montante de R$ 53 (Dez/10 – R$ 24).  
 
 

11 Impostos e Contribuições  
 
 Jun/11 Dez/10 

   
Provisão p/ imposto de renda e contribuição social s/ lucro 1.093 2.096 
PIS e COFINS a recolher  66 45 
Provisão p/ impostos e contribuições diferidos 159 383 
Provisão para passivos contingentes  - - 
Outros 33 - 
   
Total 1.351 2.524 

 
Circulante  1.351 2.524 
   

12 Débitos das operações com seguros e resseguros 
   
Referem-se a créditos a pagar a agentes e correspondentes (seguro retido) no montante de R$ 
1.527 (Dez/10 – R$ 151), provenientes da participação da BCS Seguros S.A. na Seguradora 
Líder.  
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13 Provisões técnicas – seguros e resseguros 
 Jun/11 Dez/10 
Provisão do IBNR – ramo DPVAT 6.523 1.242 
Provisão de sinistros a liquidar (PSL Administrativo) 2.503 2.919 
Provisão de sinistros a liquidar (PSL Judicial) 14.449 16.434 
Provisão de despesas administrativas (PDA)          97           47 
Total   23.572   20.642 

 
14  Garantia das provisões técnicas 

 
Foi vinculado a SUSEP para cobertura das provisões técnicas, o montante de R$ 23.584 em cotas 
de fundos de investimentos (Dez/10 – R$ 20.792). 

 
15 Patrimônio líquido 

 
a. Capital social 
 
O capital social está representado por 84.408.546 ações nominativas sem valor nominal, sendo 
83.807.546 ações ordinárias e 601.000 ações preferenciais. 
 
Em conformidade com a Circular SUSEP nº 424, de 29 de abril de 2011, a composição acionária 
até o seu último nível de controle, encontra-se assim distribuída: 
 
Acionista  Quantidade de Ações 
   
Banco Cruzeiro do Sul S.A.  84.344.860 
Luis Felippe Indio da Costa  1.350 
Luis Octavio A. L. Indio da Costa  62.336 
   
Total de Ações  83.807.546 
 
b. Reserva legal 
 
É constituída a base de 5% sobre o lucro líquido ao final do exercício, limitado a 20% do capital 

social. 
 
c. Dividendos e juros sobre o capital próprio 

 
Conforme disposição estatutária, aos acionistas, estão assegurados juros sobre o capital próprio 
e/ou dividendos que somados correspondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos da lei societária, salvo disposição contrária dos acionistas.  
 
Os juros sobre o capital próprio são calculados com base nas contas do Patrimônio líquido, 
limitando-se à variação da taxa de juros de longo prazo (TJLP), condicionados à existência de 
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lucros computados antes de sua dedução ou de Lucros acumulados e Reservas de lucros, em 
montante igual ou superior a duas vezes o seu valor. 
 

16 Valor justo de instrumentos financeiros 
 
Valor justo é o montante que um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado entre partes 
independentes com conhecimento do negócio e interessadas em uma transação em que não há 
favorecidos. Os métodos utilizados pela BCS Seguros para a determinação do valor justo e a 
quantificação da exposição de instrumentos financeiros mensurados ao valor justo estão descritos 
a seguir: 

 Técnicas de avaliação  
  

 

Preço cotado em 
mercado ativo 

 

Com dados 
observáveis 

 
 

Nível 1 Nível 2 Total 

Em 30 de junho de 2011 
     

Ativos      
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 

     
Cotas de fundos 23.584 

 
- 

 
23.584 

Títulos de dívida – públicos 24.085 
 

- 
 

24.085 

 47.669 
 

- 
 

47.669 

      
Ativos financeiros disponíveis para venda  

     
Ações cotadas 200 

 
- 

 
200 

 
200 

 
- 

 
200 

      
Em 31 de dezembro de 2010 

     
Ativos      
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 

     
Títulos de dívida – públicos 55.896 

 
- 

 
55.896 

 55.896 
 

- 
 

55.896 

      
Ativos financeiros disponíveis para venda  

     
Ações cotadas 195 

 
- 

 
195 

 
195 

 
- 

 
195 

 
Determinação do valor justo  
 
O valor justo poderá ser determinado das seguintes formas: 
 

• Nível 1- preço de mercado ativo: instrumentos financeiros com preços cotados para 
instrumentos idênticos em mercados ativos. 
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• Nível 2 - técnica de avaliação com dados observáveis: instrumentos financeiros com 
preços cotados para instrumentos similares em mercados ativos ou preços cotados para 
instrumentos idênticos ou similares em mercados inativos e instrumentos financeiros 
avaliados com a utilização de modelos onde todos os dados significativos são 
observáveis. 

 
17 Detalhamento das contas da demonstração de resultado  

 
a. Sinistros ocorridos  
 

 2011 2010 
   
Indenizações avisadas - repasse convênio DPVAT 9.014 8.565 
Repasse do convênio DPVAT - honorário de regulação 145 91 
Repasse do convênio DPVAT - análise DAMS 313 212 
Repasse do convênio DPVAT - honorário advocatício 839 447 
Sinistros ocorridos e não avisados - direto 3.233 3.685 
Outros 248 196 
   

Total 13.792 13.196 
 
b. Outras receitas e despesas operacionais  
 

 2011 2010 
Honorários de regulação de sinistro DPVAT 1.100 904 
Consórcio DPVAT 1.019 940 
Rateio FENASEG  (944) (896) 
Outras receitas operacionais  31 - 

Total 1.206 948 
 
c. Despesas administrativas  
 

 2011 2010 
   
Comunicação 19 35 
Benefícios 26 24 
Encargos sociais 155 22 
Proventos 65 62 
Processamento de dados 38 30 
Publicações 37 46 
Serviços técnicos especializados 176 130 
Contribuição sindical patronal 13 13 
Convênio DPVAT 886 806 
Despesas de honorários  540 - 
Atualização de contingências 35 - 
Outras 31 31 
   

Total 2.021 1.199 



 
BCS Seguros S.A. 
 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 
 
Semestres findos em 30 de junho de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 
 
 

 

d. Despesas com tributos  
 2011 2010 
   
Taxa de fiscalização 106 48 
COFINS 553 529 
PIS 90 86 
   

Total 749 663 
 
 
e. Resultado financeiro 

 2011 2010 
Receitas financeiras:   

Rendas com títulos e valores mobiliários 
e instrumentos financeiros 2.344 3.034 
Dividendos de companhia aberta 20 14 
Lucro com títulos de renda fixa 176 123 
Outras receitas financeiras 47 45 
Rendas de aplicação em fundos de 
investimentos 

 
1.198 

 
- 

Variação monetária ativa - impostos 5 23 
   

Total receitas financeiras 3.790 3.239 
   
Despesas financeiras:   

Ajuste negativo ao valor de mercado (549) (603) 
Outras despesas financeiras (1.203) (839) 

   
Total despesas financeiras (1.752) (1.442) 

   
Total  2.038 1.797 
   

18 Ramos de atuação 
 

DPVAT 2011 2010 
   
Prêmios ganhos – PG 15.795 15.080 
Sinistros ocorridos 13.792 13.196 
Custos de aquisição 232 216 
Sinistros ocorridos/PG (%) 87,3 87,5 
Custos de aquisição/PG (%) 1,5 1,4 
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19 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, a partir de 1º de janeiro de 2011, 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 30 de 
junho de 2011:  
 
 Jun/11 
  
Patrimônio líquido contábil    41.912 
Participações em sociedades financeiras e não financeiras - nacionais (5.355) 
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro - 
Ativos Intangíveis         (20) 
Patrimônio líquido ajustado                                                                           A 36.537 
  
Capital mínimo requerido                                                                              B    16.776 
  Capital base 15.000 
  Capital adicional de risco de crédito 1.776 
  
Margem de solvência                                                                                      C      7.074 
  
Suficiência                                                       (A) – (maior valor entre B e C)    19.761 

  
As deduções do patrimônio líquido estão de acordo com o disposto na Resolução CNSP nº 222/10, que 
passou a vigorar a partir de janeiro de 2011. 
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20 Imposto de renda e contribuição social 
 
 
a. Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social 

 
 

 2011  2010 
Apuração  IR    CSLL    IR    CSLL  
Resultado antes da tributação sobre o lucro e 
participações 2.181  2.181  2.333  2.333 
( - ) Participações nos lucros (9)  (9)  (9)  (9) 

Resultado antes da tributação sobre o lucro 2.172  2.172  2.324  2.324 

Adições temporárias 549  549  603  603 
     Ajuste a mercado de TVM e Derivativos 549  549  603  603 

Adições permanentes 265  265  240  240 
     Resultado de equivalência patrimonial 229  229  240  240 

     Outra adições permanentes 36  36  -  - 

Exclusões permanentes (222)  (222)  (35)  (35) 
     Resultado de equivalência patrimonial (166)  (166)  (22)  (22) 

     Outras exclusões permanentes (56)  (56)  (13)  (13) 
Base de cálculo antes da compensação de Prejuízo Fiscal e 
Base Negativa da CSLL 2.764  2.764  3.132  3.132 

Base de cálculo do imposto de renda e contribuição social 2.764  2.764  3.132  3.132 

Encargos às alíquotas de 15% para IR e CS (415)  (249)  (470)  (470) 

Adicional de 10% de IR  (264)  -  (301)  - 
Majoração da alíquota de CSLL de 9% para 15% (art. 17 - 
Lei nº 11.727/2008) (ii) -  (166)  -  - 

Provisão para imposto de renda e contribuição social (679)  (415)  (771)  (470) 
(Constituição)/reversão de passivo diferido 141  85  142  85 

Despesa com imposto de renda e contribuição social (538)  (330)  (629)  (385) 
                                                           
                                           
b. Movimentação do passivo diferido 
 

 Dez/10 Constituição 
Realização/

reversão 
 

Jun/11 
     
Ajuste ao valor de mercado - TVM 382 8 (231) 159 
Total do passivo diferido 382 8 (231) 159 

 
 

21 Transações e saldos com partes relacionadas 
  

A Diretoria identificou como partes relacionadas à Seguradora, seu controlador Banco Cruzeiro 
do Sul S.A., seus diretores e demais membros chaves da diretoria e seus familiares e a sua 
controlada Cia Promotora de Vendas - Proveban, conforme definições contidas no 
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Pronunciamento Técnico CPC nº 05.  
 
As transações com partes relacionadas são realizadas pelas taxas médias praticadas no mercado 
nas mesmas condições que com partes não relacionadas. 
 
 

Controlador 
 Jun/11  Dez/10 
Ativo     
Disponibilidades (a) 61  300 
   Banco Cruzeiro do Sul S.A.  61  300 

 
(a) Referem-se a saldo de depósitos a vista mantidos junto à instituição financeira. 
 
 

A Seguradora não possui funcionários como pessoal-chave da administração. A função de gestão 
da empresa é executada pelos administradores de seu controlador, o Banco Cruzeiro do Sul S.A. 
 
A Seguradora não concede benefícios pós-emprego, benefícios por rescisão de contrato de 
trabalho ou outros benefícios de longo prazo e remuneração baseada em ações para Diretoria.  
 
 

22 Instrumentos financeiros  
 
A gestão de riscos da BCS Seguros S.A é baseada no conservadorismo das decisões de 
investimento. A alocação dos ativos que compõem a reserva técnica seguem as normas legais 
aplicáveis e busca por retornos condizentes com os padrões de Mercado bem como pela 
preservação do valor do investimento. A carteira de ativos é composta primordialmente por 
títulos públicos federais e fundos de investimento em renda fixa restritos ao consórcio DPVAT, 
de alta liquidez e baixo risco. 
 

a. Risco de mercado - análise de sensibilidade  
 
A análise de sensibilidade é realizada calculando-se o valor de mercado da carteira sob cenários 
diversos que são comparados com os resultados obtidos com seu valor de mercado atual. Desta 
forma, obtém-se a variação teórica do valor de mercado da carteira na ocorrência dos diversos 
cenários. 
 
Esta medida é adotada de maneira complementar às demais ferramentas normalmente utilizadas 
na gestão de risco de mercado, sendo particularmente útil em períodos de quebra dos regimes 
históricos de variação de preços de mercado. 

 
O quadro a seguir sintetiza os efeitos das variações nos preços esperados nos cenários projetados 
sobre a carteira de negociação da BCS Seguros: 
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Sensibilidade – Jun/11 
 

Fatores de Risco Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Taxa Prefixada em Reais (103) (255) (502) 

Renda Variável (20) (50) (100) 

Sensibilidade Total (123) (305) (602) 

 
Sensibilidade – Jun/10 

 
Fatores de Risco Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Taxa Prefixada em Reais (236) (579) (1.128) 

Renda Variável (16) (40) (81) 

Sensibilidade Total (252) (619) (1.209) 

 
Os produtos que compõem o cálculo de sensibilidade da carteira de negociação são: 
 
Taxa Prefixada em Reais: Títulos Públicos Federais Prefixados. 
Renda Variável: Ações em carteira própria. 
 
Os fatores de riscos identificados: 
 

• Curva de juros - perda decorrente de variações de preço em função das variações da taxa 
de juros prefixada em reais. 

 
• Renda variável - perda decorrente de variações de preço em função das variações de 

índices do mercado de renda variável ou ao preço de ações. 
 

Premissas para os fatores de risco 
 

Cenário Curva de juros (pré) Renda variável 

1 Deslocamento paralelo de + 100 pontos básicos Queda de 10% 
2 Deslocamento paralelo de + 250 pontos básicos Queda de 25% 
3 Deslocamento paralelo de + 500 pontos básicos Queda de 50% 

 
O cenário 1 representa um choque paralelo de 100 pontos básicos (+1%) nas curvas de juros 
somado a um choque de 10% nos preços de  renda variável. 
 
O cenário 2  representa um choque paralelo de 250 pontos básicos (+2,5%) nas curvas de juros 
somado a um choque de 25% nos preços de renda variável. 
 
O cenário 3  representa um choque paralelo de 500 pontos básicos (+5%) nas curvas de juros 
somado a um choque de 50% nos preços de renda variável. 
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b. Risco de Crédito 
 

A BCS Seguros procura manter uma carteira de instrumentos financeiros com baixo risco de 
crédito, tais como Títulos Públicos Federais, Cédulas de Crédito Bancário e Fundos de 
Investimento em Renda Fixa exclusivos do Consórcio DPVAT. As operações envolvendo 
assunção de riscos de crédito e suas respectivas contrapartes são analisadas criteriosamente e as 
decisões de investimento seguem as políticas do Conglomerado Cruzeiro do Sul. O controle de 
risco da carteira é realizado por área independente.  
 
As políticas de risco de crédito do Conglomerado Cruzeiro do Sul são estabelecidas pela alta 
administração. O Comitê de Crédito é a instância responsável pela autorização de limites 
operacionais para as diversas contrapartes com as quais se mantém operações que envolvam 
risco de crédito ao Conglomerado.  

 
 

23 Outras informações 
     
a. Em 30 de junho de 2011 a BCS Seguros S.A. não possuía operações com derivativos em 
aberto, assim como não realizou operações no período;  
 
b. A Lei nº 11.727 de junho de 2008, aprovou medidas tributárias, elevando a alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL das instituições financeiras, sociedades 
seguradoras e de capitalização de 9% para 15% sobre o lucro tributável a partir de 1º de maio 
de 2008. Face à Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite, a BCS Seguros S.A., através 
de Medida Cautelar efetua depósitos judiciais para suspensão da exigibilidade dos créditos 
relativos à majoração da CSLL. A provisão correspondente à majoração da alíquota atualizada 
mensalmente pela taxa Selic, representa na BCS Seguros S.A. o montante de R$ 706 (Dez/10 - 
R$ 671); 
 
c. Com exceção do item b, em 30 de junho de 2011 a BCS Seguros S.A. não possuía outras 
ações judiciais com probabilidade de perda possível, remota e provável. 
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d. Conciliação do lucro líquido com as atividades operacionais 
 

2011 2010 

Lucro líquido do semestre      1.304        1.311 

(+/-) Variação das aplicações (4.273)  (12.718) 

(+/-) Variação de créditos das operações (1.814)  (13.972) 

(+/-) Variação dos títulos e créditos a receber 488  565 

(+/-) Variação das despesas antecipadas 6  1 

(+/-) Variação de contas a pagar (815)  (525) 

(+/-) Variação de outros débitos operacionais 1.824  14.035 

(+/-) Variação das provisões técnicas 2.930 

 

13.866 

(+/-) Variação da provisão para riscos fiscais 35 

 

(267) 

(+/-) Ajuste TVM 3 

 

(15) 

(+/-) Resultado patrimonial           64 

 

        218 

Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais      (248)      2.499 
 

 
24 Eventos Subsequentes  

 
Em 14 de julho de 2011, conforme instrumento particular de compra e venda de ações, a BCS 
Seguros S.A. alienou em sua totalidade, pelo valor patrimonial na data do balanço, as ações da 
Cia. Promotora de Vendas – PROVEBAN para o Banco Cruzeiro do Sul S.A.. Esta operação não 
produzirá efeito substancial nas posições econômica ou financeira da Companhia.  
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