


REAL VIDA SEGUROS SA 


BALAN COS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 e 2009 


{Montantes expresses em Euros} 


N" de Identifica.;ao Fiscal: 502245140 

2010 

ACTIVO Notas 
Imparidade, 

2009 
Valor Brulo 

deprecla~oes / 
Valor Uquldo

amortiza~()es ou 
ajuslamentos 

•Caixa e seus eqUivalentes e deposItos a ordem 8 e11 8.212851 - 8212.851 6.512.4251 

Investimentos em ilials, associadas e empreendimentos conjuntos 11 2.700 2.700 2.700 

Activos financeiros detidos para negociayao 6611 303097 303097 219751, 

Activos financeiros classificados no reconhedmento lnicial ao Justo valor atraves de ganhos e perdas 6 e 11 9.367.312 9.367.312 45.195545: 

ActlvQS financeiros disponiveis para venda 6.11 183.859.573 183.859.573 141.079001 

Emprestimas concedidos e contas a receber 15.443.4C1 - 15.443.401 48.855.021 

Outros depositos 6 e 11 14.951955 - 14951::: 
4A <t4,<n7:< 

Emprestimos concedidos 6 e 11 491.446 491. 50:!~~1Qutros -
Investimentos a deter ate a matundade 6 

~ 
17522.75 17 518 408 

Terrenos e edfficios 11 44593 2.909.092 3.008.295: 

Terrenos e ediflcos de usa propno 9 44.593 1.085407 

2 10~:~~1Terrenos e edifidos de rendjmento 9 1.823.685 

Qutros activos tangivels lOe 11 997.431 818.143 179.288 253.098 

Qutros actives mtangiveis 12 72.452 72.452 

Provisoes te-cnicas de resseguro cedidO 7.550.401 - 7.550.401 7.868.772 

Provisao matematica do ramo vida 4 1.107.080 1107080 3572.5641 

Provisaa para simstros 4 3.736.475 3.736.475 4.296.208 

ProViS80 para premios nao adquirldos 4 2.706.846 2.706.846 

Activos per beneficios p6s-emprego e outros beneficios de longo praza 23 12.890 12.890 70.622 

Qutros devedores por opera¢6s de seguros e outras opera¢es 12.576467 4.124.381 8.452.086 5.262.498 

Contas a receber por opera96es de segura directo 38 e 13 4.533.662 313.874 4.219.989 3.900.858 

Contas a reeeber per opera¢es de resseguro 38 2428030 2.428.030 1.182.330 

Contas a receber por outras opera¢es 38 e 13 5.614575 3.810.508 1.804.067 179.310 

Activos por impostos e laxas 2.295.514 2.295.514 2.913.508 

Activos par ~mpo5tos (e tax8s} correntes 24 317.551 317.551 274510 

Activos por impostos diferidos 24 1.977.962 . 1.977.962 

~~Acn3scimos e difenmentos 39 226.270 - 226.270 

ITOTAL ACTIVO 5.059.569 256.337.232 278.958,3 
o Anexo faz parte Integrante destes balan~$ 

Porto, 23 de Fevereiro de 2011 

o Consalho de Admlni$tra~ao 

o Tecnico Oflcial de Contas 

Rui Manuel Correia Pearas 
/)

j¥..:: <.t.~ bCtkJ<'f ~-S(i..:lN'•.- Pj.J..:chi 
Ana da Concei9ao Nogueira Rodrigues 



REAL VIDA SEGUROS, SA 


BALANCOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 e 2009 


(Montantes expressos em Euros) 


N° de Ident'flicayca0 FIsca:I 502245140 
PASSIVO E CAPITAL PROPRIO Notas 2010 2009 

PASSIVO 

Provisoes tecnicas 

Provisao matematica do ramo vida 

Provisao para sinistros 

Provisao para participayao nos resultados 

Provisao para compromissos de taxa 

Provisao para premios nao adquiridos 

Passivos financeiros da componente de dep6sito de contratos de seguro e de 
contratos de seguro e operayoes considerados para efeitos contabilfsticos 
como contratos de investimento 

Passivos por beneffcios pos-emprego e outros beneffcios de longo prazo 

Outros credo res por operayoes de seguros e outras operayoes 

Contas a pagar por operayoes de segura directo 

Contas a pagar por operayoes de resseguro 

Contas a pagar por outras operayoes 

Passivos por impostos e tax as 

Passivos por impostos (e taxas) correntes 

Acrescimos e diferimentos 

Outras provisoes 

TOTAL PASSIVO 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

23 

38 

38 

38 

24 

39 

13 

173.768.374 206.400.338 

162.588.441 

7.818.379 

15.731 

234.755 

3.111.068 

190.025.206 

11.268.289 

48.859 

5.057.983 

-

50.438.436 41.843.666 

- 47.038 

9.958.622 3.693.288 

2.265.513 

2.256.541 

5.436.568 

1.815.231 

1.408.295 

469.762 

474.844 382.392 

474.844 382.392 

1.486.125 3.014.146 

4.201.940 6.842.294 

240,328,341 262,223,161 

CAPITAL PR6PRIO 

Capital 

Reservas de reavaliayao 

Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros 

Por revalorizayao de terrenos e ediffcios de uso pr6prio 

Resultados transitados 

Resultado do exercicio 

TOTAL CAPITAL PR6PRIO 

TOTAL PASSIVO E CAPITAL PR6PRIO 

25 

26 

26 

15,000.000 15.000.000 

(7.321.502) 1.941.076 

(7.311.502) 

(10.000) 

1.941.076 

-
(205.874) 

8.536.267 

(3.481.142) 

3.275.268 

16.008.891 16.735.202 

256.337.232 278.958.364 
o Anexo faz parte Integrante destes balanyos 


Porto, 23 de Fevereiro de 2011 

o Conselho de Administrac;ao 

o Tecnlco Oficial de Contas 

Rui Manuel Correia Pedras 
Presidente 

.~(' cOr [(fJ1Crci:f ,Ntl·'~· O"fi--'~:t;() 
Ana da Conceiyao Nogueira Rodrigues 



REAL VIDA SEGUROS, SA 


CONTAS DE GANHOS E PERDAS PARA OS EXERCiclOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 


(Monlanles expressos em Euros) 
,N de Identllca~ao'f - F'Isea:I 5 02245140 

Rubricas Notas 
2010 

2009 
Tltcnica Vida NAo Tecnlca Tolol 

Premlos adquiridos liqufdos de resseguro 
Premlos brutos emltidos 

PremlOs de resseguro cedido 

Provisao para premios nao adqulridos (vari8t;ao) 

Provis8o para premios naG adquiridos, parte resseguradores (v8n8y8o) 

Comiss6es de contratos de segura e operac;:6es considerados para efettos contabilfsticos 
como contratos de Investimento au como contratos de prestay80 de serviyos 

Custos com sinistros, IIquidos de resseguro 

Montantes pagos 

Montantes brulos 

Parte dos resseguradores 

Provisao para Slnistros (vari8t;ao) 

Montante bnl0 

Parte dos resseguradores 

Provis8o matematlca do ramo vida, liquida de resseguro (variac;ao) 

Montante bnl0 

Parte dos resseguradores 

Participat;ao nos resultados, liquida de resseguro 

Qutras provisoes tecnicas, liquidas de resseguro (variay80) 

Custos e gastos de explorat;Ao Ifquidos 

Custos de aquisit;Ao 

Custos de aquisi~o diferidos (varial'ao) 

Gastos administrativos 

Comissiles e participa~o nos resultados de resseguro 

14 

14 

41 

41 

4 e41 

4 e 41 

4 e 41 

4 e 41 

4 e 41 

4 e41 

4 e 41 

4 e 41 

4 e 41 

4 e 41 

21 

41 

21 

12,290.696 12.290.696 15.953.881 

19.923.229 

(7.632.533) 

(5.965.877) 

5.965.877 

19.923.229 

(7.632.533) 

(5.965.877) 

5.965.877 

24.154.890 

(8.201,009) 

81.532 81,532 75.582 

(37.366.447 (37.366.447 (63.366.951 ) 

(39.653.929 (39.653.929 (60,735.619) 

(42.078.877 

2.424.948 

(42.078.877 

2.424,948 

(62.740.136) 

2.004.517 

2.287.481 2.287.481 (2.631.333) 

3.449.910 

(1.162.429 

3.449.910 

(1.162.429 

(3.093.795) 

462.463 

24.971.281 24.971.281 42.660.995 

27.436.765 

(2.465.485 

27.436.765 

(2.465.485 

43.053.322 

(392.327 

(1.424.432) (1.424.432) 1.609.587 

4.823,228 4.823.228 4,525,708 

295.711 295.711 (1,180.043) 

(3.128,119 

2.854.809 

(1.398.112) 

1.967.133 

(3.128.119) 

2.854.809 

(1.398.112) 

1.967.133 

(3.728.697) 

(1.317.926) 

3.866.580 
Rendimentos 

De juros de activos financeiros nao valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas 

Outros 

Gastos ftnanceiros 

De juros de activos financeiros nao valorizadcs ao justa valor por via de ganhos e perdas 

Outros 

16 

21 

21 

8.174.634 260.374 8.435.007 6.541.026 

8.001.962 

172.672 260.374 

8.001.962 

433.045 

7.165.970 

(624.944 

(666.400 (2 (666.402 (570.390 

(666.400 (2 (666.402 

(1.932) 

(568.458 

Ganhos liquidos de activos e passiv~s financeiros nao valorizados ao justo valor atraves de 
ganhos e perdas 

De activos disponfveis para venda 

De investimentos a deter ate amaturidade 

De passiv~s financeiros valorizados a custo amortizado 

De outros 

Ganhos liquidos de activos e passivos financeiros valorizados ao justo valor atrav8s de 
ganhos e perdas 

De activos e passivos financeiros detidos para negociayao 

De activos e passiv~s financeiros classificados no reconhedmento inicial ao jUgO valor 
atrav8s de ganhos e perdas 

Diferenc;as de cambio 

Perdas de imparidade (lfquidas de reversao) 

De activos disponfveis para venda 

Qutros rendimentos/gastos tecnicos, Ifquidos de resseguro 

Outras provisiles (vanal'ao) 

Qutros rendimentos/gastos 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 

Imposto sobre 0 rendimento do exercfcio - Impostos correntes 

Imposto sobre 0 rendimento do exercfcio - Impostos diferidos 

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCiclO 

17 e 18 

17 e 18 

19 

40 

13 

40 

24 

24 

(1.449.789 (95.229 (1.545.018 (1.023.815 

(72.013) 

(1.302.077) 

(75.699) 

(95.229) (167.242 

( 1.302.077) 

(75.699) 

(368.866) 

23 

(596.508) 

(58.463) 

(698.322 (2.567.707 (3.266.029 (1.048.569 

(742.130 

43.808 

3.044 

(2.570.751) 

(739.086) 

(2,526,942) 

(963.785) 

(84.784) 

463.563 (2,669 460.893 581.940 

(2.150.295 52,634 (2.097.661) (12.230.007 

(2.150.295 52.634 (2.097.661 ) (12.230.007 

690.504 690.504 731.010 

3.251.114 3.251.114 9.843.216 

423.677 423.677 796.162 

8.035.463 1.322.192 9.357,655 3.899.333 

(160.352 (160.352 (29.472 

(661.036 (661.036 (594.594 

8.035.463 500.804 8.536.267 3,275.268 
o Anexo faz parte Integrante destas Contas de Gamos e Perdas 


Porto, 23 de Fevereiro de 2011 


o Consetho de Admlnlslro~ao 

VVvvvv)o Ttlcnlco Otlclol de Contos 
Rui Manuel Correia Pedras 
Presidente-/L--.;: AcC~'lt..L'''f tf'v~'l,,: (l~~ ) 

Ana da Conceiyao Nogueira ~odrigues 

Jose Filipe de 

!/" I / / J//(<.(, kZLA.:qI /,J~ tt' -,/v 

• Luis Manuel Afonso Mains 



--

REAL VIDA SEGUROS, S.A. 

DEMONSTRACOEs DE VARIAC6ES NO CAPITAL PROPRIO NOS EXERCiclOS DE 2010 E 2009 

(Vak>res em euros) 

~- -.-~... - -- -- ~.---. - ~--

ReseJV3S Reserv3s par Dutra. Resultacbs Resultacb 

Capital Social de reavalia.io Impostos Diferidos reservas transltados do ex.ercicio Total 

Saldlos em 31 de Duombro de 2008 70.000.000 15.669.094 252.023 3.074.315 ( 28.627.828 ( 67.927.629 ( 28.898.212 

Aphcayilo do resultado · . (67.927.629 ) 67.927.629 

Dimlnuiyilo de capital ( 56.000.000 ) · 56.000.000 · 
Aumento de capital 1.000.000 · 34.000.000 · 35.000.000 

Cobertura de ",,,,llados transitados negati\lOS · · (3.074.315 ) 3.074.315 · 
Vana~ por ajustamentos no justa valor de · · 
activas financelros disponiveis para venda · 7.610.170 . 7.610.170 

Impostos diferidos - ( 252.023) - (252.023 ) 

Resu~ado liquido do periodo 3.275.268 3.275.268 

Saldlos em 31 de Duombro de 2009 15.000.000 1.941.076 ( 3.481.142 3.275268 16.735.202 

Aphcayilo do resuftado 3.275.268 (3.275.268 ) 

Variac;ao por ajustamentos no justo valor de 

activos financeirns dlsponiveis para venda - ( 9.252.578 ) (9.252.578 ) 

Pot revaloriza~o de terrenos e edificios de uso proprio ( 10.000) · (10.000 ) 

Re.ultado Ilquido do pertodo 8.536.267 8.536.267 

Saldos em 31 de Dezmbro de 2010 15.000.000 ( 7.321.502 ( 205.874 8.536267 16.008.891 

o anexo fax parte integrante des1as demonstrayoes 

d-

11 



REAL VIDA SEGUROS, S.A. 

DEMONSTRACOES DOS FLUXOS DE CAIXA 

PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 

(Montantes expressos em Euros) 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS: 
Fluxos operacionais antes das variac;oes nos activos e passivos 


Pn;\mios recebidos, liquidos de resseguro 


Slnlstros pagos, liquldos de resseguro 


Comissoes de contratos de seguro, de investlmento e de presta~ao de servi~os, liquida: 


Resultados cambiais 


Pagamentos a empregados e fornecedores 


Contribui~oes para fundos de pensoes 


Outros 


(Aumentosll diminui~oes nos activos operaclonai! 

Devedores por opera.;oes de segura directo e ressegurc 

Devedores por outras opera~oes 


Outros activos 


Aumentos I (diminuic;oes) nos passivos operacionai! 

Passivos financeiros relativos a contratos de investimentc 


Credores por opera.;oes de seguro directo e ressegurc 


Credores por outras opera~oes 


Caixa liquida das actividades operacionais antes de imposto! 

Recebimentos / (Pagamentos) de impostos sobre 0 rendimentc 

caixa Irquida das actividades operacionais 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO: 

Recebimentos resultantes da venda ou reembolso de 


Activos financeiros designados ao justo valor atraves de ganhos e perda! 


Activos financeiros disponiveis para venda 


Activos financeiros a deter ate amaturidade 


Emprestimos e contas a receber 


Activos tangiveis e intangiveis 

Rendimentos de activos financeiros 

Pagamentos resultantes da aquisi~ao ou origina.;ao de: 


Activos financeiros ao justo valor atraves de ganhos e perda! 


Activos financeiros disponiveis para venda 


Activos financeiros a deter ate amaturidade 

Activos tangiveis e intangiveis 


Outros 


Outros pagamentos 

calxa Uqulda das actlvidades de investimento 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO: 
Aumentos de capital 

caixa Uquida das actividades de financiamento 

Aumento (diminui.;ao) liquido de caixa e seus equivalente! 

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodc 


Caixa e seus equivalentes no fim do periodc 


2010 

12.290.696 15.953.881 

(39.653.929) (56.826.026) 

3.970.766 (1.166.458) 

460.893 581.940 
(3.423.334) (4.687.386) 

47.038 

868.490 1.168.201 

(25.486.419) (44.928.811) 

(964.614) (1.561.734) 

(1.893.273) 529.476 
(36.142) (161.387) 

(2.894.029) (1.193.645) 

7.292.693 21.492.177 

1.298.528 890.695 

4.909.156 (168.701) 

13.500.378 

(14.880.070) (23.908.2841 

(110.941) 376.304 

(14.991.011) (23.531.9801 

36.862.726 6.725.526 

50.104.133 29.439.554 

33.191.853 276.271 

24.970.925 

61.412.299 

(8.460.281) 

(112.824.354) (107.974.597) 

(16.773.640) 

(66.095) 

(1.847) (1.932) 
(58.463) 

(124.874.727) 

(63.462.428) 

35.000.000 

35.000.000 

1.700.426 (51.994.408) 

6.512.425 58.506.834 
8.212.851 6.512.425 

~ 
/YJ /il 

, 

~ 
. I 

23 

17 



REAL VIDA SEGUROS, SA 


DEMONSTRACOES DO RENDIMENTO INTEGRAL 


PARA 'OS EXERCfclOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 


(Montantes expressos em Euros) 

2010 

Resultado liquido do exerdcio 8.536.267 

. Valor bruto 

. Montante atribuivel aos segurad

Por revalorizat;ao de terrenos e ed

Rendimento integral do exerdcio 

Varia~6es no justo valor de activo

os 

ificios de uso proprio 

s financeiros disponive
(10.673.632) 

1.421.054 
(9.252.578) 

(10.000) 
(9.262.578) 

(726.311) 

is para venda 

o Anexo faz parte integrante destas demonstrat;oes. 

2009 

3.275.268 

9.249.197 
(1.639.027) 
7.610.170 

7.610.170 
10.885.438 



REAL VIDA SEGUROS, SA 

ANEXO As DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

1. INFORMACOES GERAIS 

A Real Vida Seguros, SA ("Real Vida" ou "Companhia") e uma sociedade anonima constituida em 
1989, tendo iniciado a sua actividade em 1990 e tem por objecto 0 exercfcio da actividade de seguro 
directo e de resseguro do ramo Vida, para a qual obteve as devidas autorizac;:oes do Instituto de 
Seguros de Portugal. 

Em 30 de Dezembro de 2010, 0 capital social da Real Vida passou a ser detido pela Parparticipadas, 
SGPS, SA, sociedade detida integralmente pelo BPN - Banco Portugues de Negocios, SA (Banco ou 
BPN) e, consequentemente, as suas operac;:oes e transacc;:oes sao influenciadas pel as decisoes do 
Grupo em que se insere. Ate esta data 0 capital da Companhia era integralmente detido pelo BPN. 

Em Novembro de 2008, todas as acc;:oes representativas do capital social do BPN - Banco Portugues 
de Negocios, SA foram nacionalizadas ao abrigo da Lei nQ 62-A!2008, de 11 de Novembro. 0 Banco 
passou assim a ter a natureza de sociedade anonima de capitais exclusivamente publicos, sendo 
detido pel a Direcc;:ao Geral do Tesouro e Financ;:as. 

De acordo com a referida Lei, consideram-se transmitidas para 0 Estado as participac;:oes socia is 
abrangidas pela nacionalizac;:ao. 

A gestao do Banco foi atribuida aCaixa Geral de Depositos, SA (CGD), cabendo a esta entidade a 
designac;:ao dos membros dos orgaos sociais do BPN e das respectivas entidades participadas que 
foram abrangidas pel a Nacionalizac;:ao, incluindo a Real Vida. 

Ate adata da nacionalizac;:ao, 0 Banco era detido pela BPN SGPS, SA, entidade detida pela Sociedade 
Lusa de Neg6cios, SGPS, SA. 

As demonstrac;:oes financeiras da Companhia relativas ao exercfcio findo em 31 de Dezembro de 2010 
estao pendentes de aprovac;:ao pela Assembleia Geral de Accionistas. No entanto, 0 Conselho de 
Administrac;:ao admite que venham a ser aprovadas sem alterac;:oes significativas. 

As notas que se seguem respeitam a numerac;:ao sequencial definida no Plano de Contas para as 
Empresas de Seguros, aprovado pel a Norma Regulamentar nQ 4!2007-R, de 27 de Abril, com as 
altera<,;oes introduzidas pela Norma Regulamentar nQ 20!2007-R, de 31 de Dezembro. As notas cuja 
numerac;:ao se encontra ausente nao sao aplicaveis ou a sua apresentac;:ao nao e relevante para a 
leitura das demonstrac;:oes financeiras anexas. 

1 




REAL VIDA SEGUROS, SA 

ANEXO As DEMONSTRA<;6ES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

2. INFORMACAO POR SEGMENTOS 

A actividade da Companhia nos exerdcios de 2010 e 2009 foi desenvolvida exclusivamente em 
territorio nacional. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as principais rubricas de balan~o e da conta de ganhos e perdas 
classificadas p~r actividades de negocio desenvolvidas pela Companhia apresentam 0 seguinte 
detalhe: 

Activo 

Di~pDl11bil1dades 

Emprestlmos e 1'1 re{>~ber 

Terrenos ~ @dificioS 

Pro';s3e~ \(>(l"le<l5 de re,:l.eguro redido 

OUHOi. atti\lO$ 

Activo liQuido total 

hnlyo 

P'o>li5iio mate'1"laUc3 

f'royblo parll premw5 rdo lIdqulndos 

Pro"'; sii 0 para ~·nistIUS 

Proyisao P~riI tompromiuos 
Qutras prov<soes tecnicai 
Pa5~i"'In financeiros 

Outr:s credores 

Outrm paH!VO$. 

Paui'>'OtcU 

Pr,)"IO~ bn.to$ em\!ldc$ 

Premjos de :~~~eguro nHiido 
Pro\li~ao p,ar~ premlOJi (110 adqulfida; ~l,rJna~.lIo! 

ProYi~jo para pnimio$ rio adquirldo5. parte res5eguradonn (...aria~loi 
IIl'ndiml'!1!01, gasros p valllu I'm invl's:;ml'r,(O~ fiilU!1tPi'Cs 

Custos com 5Hll~tro~. liqJldo!i de ressesuro 

Ganho5 e Ilerdar;. em p3Bivm f"ranceir05 

Vari2{io dar. pro\lfSOH t&cnica~ 

O\Jtro~ rl'ndirrl'ntos I gastes !ecricos 
Ga"lhc~ e fierd,,$ porilrpandadl' 

Re~u1tados tetniccs da anhidade de seguro» 
Outros (JstCH e prowitOi 

ImpOHo ~obrle c rendime!1tc 

Resultado liq.Jico do ExerdtHl 

P'U.IVO~ fj!lan(eiro~ 

(om rh~o tomador 

~eg\)ro ~UJHt bl'kl!d' 

2&3.350 
UlJA59 

6S8.15J 

___--"'."'1':.'.9;:,:'-"1 

3.1>4.971 

Passiltos 
financeirta sem 

riSr.otomlldor 

\tidol Cd P' til 111(1 ~il 0 

com Farttc'pa~<lo 
noS re$l.I\';;!\'lO~ 

_---""-'·'d""-"w"'m2.!'''-''''"w'''d''''-","",i",",,-'__ 

Com participat;ao Sew partl(ipa~iio 

Outros! NJo 
atectos 

Totat 

flOS re,ultaG05 nos re~ultadDs 

1.i07.095 5.004.078 973.302 732074 81.952 8.212 aSJ 

SO.S29.559 126.768.477 15.635-:;,Q1 12.899138 1.981.995 111.055.,439 

lOS'} 798 11.03.11.:158 3~}.t545 1.3037SS 4U63 15.443-401 
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REAL VIDA SEGUROS, SA 

ANEXO As DEMONSTRAC;OES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

3. BASES DE PREPARACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E POLfTICAS CONTABILfsTICAS 

3.1. Bases de apresentacao 

As demonstrac;:5es financeiras da Companhia foram preparadas no pressuposto da 
continuidade das operac;:5es, com base nos livros e registos contabiHsticos mantidos de 
acordo com os principios consagrados no Plano de Contas para as Empresas de Seguros 
(PCES), nos termos da Norma Regulamentar nQ 4/2007-R, de 27 de Abril, com as alterac;:oes 
introduzidas pela Norma nQ 20/2007-R, de 31 de Dezembro, do Instituto de Seguros de 
Portugal. 

o normativo estabelecido no Plano de Contas para as Empresas de Seguros entrou em vigor 
em 1 de Janeiro de 2008 e corresponde em geral as Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (lAS/I FRS), conforme adoptadas pela Uniao Europeia, de acordo com 0 

Regulamento (CE) nQ 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho, 
transposto para 0 ordenamento nacional pelo Decreto-Lei nQ 35/2005, de 17 de Fevereiro, 
excepto no que se refere a aplicac;:ao da IFRS 4 -"Contratos de seguros", relativamente a qual 
apenas foram adoptados os prindpios de classificac;:ao do tipo de contrato de seguro. 

3.2. Instrumentos financeiros 

a) 	 Activos financeiros 

Os activos financeiros sao reconhecidos e valorizados de acordo com os lAS 32 e lAS 39, 
sendo registados na data de contratac;:ao pelo respectiv~ justo valor. 

o justo valor de um instrumento financeiro corresponde ao montante pelo qual um 
activo ou passiv~ financeiro pode ser vendido ou liquidado entre partes independentes, 
informadas e interessadas na concretizac;:ao da transacc;:ao em condic;:5es normais de 
mercado. 

o justo valor de activos financeiros e determinado com base em: 

• 	 Cotac;:ao de fecho na data de balanc;:o, para instrumentos transaccionados em 
mercados activos; 

• 	 Na valorizac;:ao de instrumentos de divida nao transaccionados em mercados activos 
(incluindo titulos nao cotados ou com reduzida liquidez) sao utilizados metodos e 
tecnicas de valorizac;:ao, que incluem: 

., 	 Prec;:os (bid prices) difundidos por meios de difusao de informac;:ao 
financeira, nomeadamente a Bloomberg e a Reuters, incluindo prec;:os de 
mercado disponfveis para transacc;:oes recentes; 

., Cotac;:5es indicativas (bid prices) obtidas junto de instituic;:oes financeiras 
que funcionem como market-makers; 

., Modelos internos de valorizac;:ao, os quais tem em conta os dados de 
mercado que seriam utilizados na definic;:ao de urn pre<;o para 0 

instrumento financeiro. 

• 	 Os instrumentos de capital nao cotados e cujo justo valor nao possa ser mensurado 
com fiabilidade (por exemplo, pela inexistencia de transacc;:oes recentes) sao 
mantidos ao custo, deduzido de eventuais perdas por imparidade. ,J 

j~1 
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REAL VIDA SEGUROS, SA 

ANEXO As DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

No caso de activos financeiros registados ao justo valor atraves de resultados, os custos 
directamente atribufveis a transac~ao sao registados na rubrica "Ganhos Hquidos em 
activos e passiv~s financeiros valorizados ao justo valor atraves de ganhos e perdas". Nas 
restantes situa~6es, estes custos sao acrescidos ao valor do activo. 

No reconhecimento inicial estes activos sao classificados numa das seguintes categorias 
definidas na Norma lAS 39: 

i) Activos financeiros ao justo valor at raves de ganhos e perdas 

Esta categoria inclui: 

• Activos financeiros detidos para 	negocia~ao, que correspondem essencialmente a 
tftulos adquiridos com 0 objectiv~ de realiza!;ao de ganhos como resultado de 
flutua!;oes de curto prazo nos pre!;os de mercado e instrumentos financeiros 
derivados; e 

• Activos financeiros 	classificados de forma irrevogavel no seu reconhecimento 
inicial ao justo valor atraves de ganhos e perdas, de acordo com a op!;ao 
permitida pela Norma lAS 39 ("Fair Value Option"). Encontram-se classificados 
nesta categoria os investimentos financeiros associados a passiv~s financeiros 
"Unit Linked" em que 0 risco de investimento e suportado pelo tomador do 
seguro. A aplicac;:ao desta op!;ao encontra-se limitada a situa~oes em que a 
sua adopc;:ao resulte na produc;:ao de informac;:ao financeira mais relevante, 
nomeadamente: 

• 	 Caso a sua aplicac;:ao eli mine ou reduza de forma significativa uma 
inconsistencia no reconhecimento ou mensurac;:ao ("accounting 
mismatch") que, caso contrario, ocorreria em resultado de mensurar 
activos e passiv~s relacionados ou reconhecer ganhos e perdas nos 
mesmos de forma inconsistentej 

• 	 Grupos de activos financeiros, passiv~s financeiros ou ambos que sejam 
geridos e 0 seu desempenho avaliado com base no justo valor, de acordo 
com estrategias de gestao de risco e de investimento formalmente 
documentadas e a informac;:ao sobre esses grupos seja distribuida 
internamente aos orgaos de gestao. 

• 	 Adicionalmente, e possivel classificar nesta categoria instrumentos 
financeiros que contenham um ou mais derivados impifcitos, a menos que: 

• 	 as derivados implfcitos nao modifiquem significativamente os fluxos de 
caixa que de outra forma seriam produzidos pelo contrato; 

• 	 Fique claro, com pouca ou nenhuma analise, que a separac;:ao dos 
derivados implicitos nao deve ser efectuada. 

as activos financeiros classificados nesta categoria sao registados ao justo valor, 
sendo os ganhos e perdas gerados pela valorizac;:ao subsequente reflectidos na 
conta de ganhos e perdas, nas rubricas de "Ganhos liquidos de activos e passiv~s 
financeiros valorizados ao justo valor atraves de ganhos e perdas". as juros sao 
reflectidos na rubrica de "Rendimentos - Outros". 
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ANEXO As DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

ii) Activos financeiros disponfveis para venda 

Esta categoria inclui os seguintes instrumentos financeiros: 

• Unidades de participar;:ao em fundos de investimento nao classificadas como 
activos financeiros ao justo valor at raves de ganhos e perdas; 

• Acr;:oes nao classifjcadas como activos financeiros ao justo valor atraves de ganhos 
e perdas; e 

• Obrigar;:oes e outros tftulos de rendimento fix~ aqui classificados no momento 
inicial. 

Os activos financeiros disponfveis para venda sao mensurados ao justo valor, com 
excepr;:ao de instrumentos de capital nao cotados num mercado activo e cujo justo 
valor nao possa ser mensurado com fiabilidade, os quais permanecem registados ao 
custo. Os ganhos ou perdas resultantes da reavaliar;:ao sao registados directamente 
em capitais proprios, em "Reservas de reavaliar;:ao por ajustamento no justo valor 
de activos financeiros". No momenta da venda, ou caso seja determinada 
imparidade, as variar;:oes acumuladas no justo valor sao transferidas para ganhos e 
perdas do exercfcio, sendo registadas nas rubricas de "Ganhos Ifquidos de activos e 
passiv~s financeiros nao valorizados ao justo valor atraves de ganhos e perdas" ou 
"Perdas de imparidade (lfquidas de reversao)", respectivamente. 

Os juros de instrumentos de divida classificados nesta categoria sao determinados 
com base no metodo da taxa efectiva, sendo reconhecidos em "Rendimentos de 
juros de activos financeiros nao valorizados ao justo valor por via de ganhos e 
perdas" da conta de ganhos e perdas. 

Os dividendos de instrumentos de capital classificados nesta categoria sao 
registados como proveitos na rubrica "Rendimentos - Outros", quando e 
estabelecido 0 direito da (ompanhia ao seu recebimento. 

iii) Emprestimos e contas a receber 

Sao activos financeiros com pagamentos fix~s ou determinaveis, nao cotados num 
mercado activo. Esta categoria inclui essencialmente depositos a prazo em 
instituir;:oes de credito e emprestimos e outras contas a receber. 

No reconhecimento inicial estes activos sao registados pelo seu justo valor, 
deduzido de eventuais comissoes incluidas na taxa efectiva, e acrescido de todos os 
custos incrementais directamente imputaveis a transacr;:ao. Subsequentemente, 
estes activos sao reconhecidos em balanr;:o ao custo amortizado, deduzido de 
perdas por imparidade. Os juros sao reconhecidos com base no metodo da taxa 
efectiva. 

b) Passivos financeiros 

Os passiv~s financeiros sao registados na data de contratar;:ao pelo respectiv~ justo 
valor, deduzido de custos directamente imputaveis a transacr;:ao. 

A rubrica "Passivos financeiros da componente de deposito de contratos de seguro e de 
contratos de seguro e operar;:oes considerados para efeitos contabilisticos como 
contratos de investimentos" inclui as responsabilidades decorrentes dos produtos 
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ANEXO As DEMONSTRAC;OES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

financeiros sem participa«;:ao nos resultados e dos contratos em que 0 risco de 
investimento e suportado pelo tomador de seguro. 

Os passiv~s financeiros resultantes dos contratos em que 0 risco de investimento e 
suportado pelo tomador de seguro ("unit linked") sao mensurados ao justo valor (Nota 
3.2. a) i )). Os restantes passiv~s financeiros sao valorizados pelo custo amortizado 
sendo os juros, quando aplicavel, reconhecidos de acordo com 0 metoda da taxa 
efectiva. 

c) Derivados de negociacao 

A Companhia realiza opera«;:5es com produtos derivados no ambito da sua actividade, 
com 0 objectiv~ de reduzir a sua exposi«;:ao a flutua«;:5es cambiais, de taxas de juro e de 
cota«;:5es. 

Os instrumentos financeiros derivados sao registados pelo seu justo valor na data da sua 
contrata«;:ao. Adicionalmente, sao reflectidos em rubricas extra-patrimoniais pelo 
respectivo valor nocional. 

Subsequentemente, os derivados sao mensurados pelo respectivo justo valor. 0 justo 
valor e apurado com base em cota«;:5es obtidas em mercados activos (por exemplo, no 
que respeita a futuros transaccionados em mercados organizados). Os resultados da 
reavalia«;:ao sao apurados diariamente e sao reconhecidos em proveitos e custos do 
exerdcio, nas rubricas de "Ganhos Ifquidos de activos e passiv~s financeiros valorizados 
ao justo valor atraves de ganhos e perdas", com excep«;:ao da parcela relativa a juros, a 
qual e reflectida em "Rendimentos". As reavalia«;:oes positivas e negativas sao registadas 
na rubrica "Activos financeiros detidos para negocia«;:ao". 

d) Imparidade de activos financeiros 

Activos financeiros ao custo amortizado 

A Companhia efectua periodicamente analises de imparidade dos seus activos 
financeiros registados ao custo amortizado, nomeadamente emprestimos e contas a 
receber. 

Sempre que sejam identificados indicios de imparidade em activos financeiros, a 
eventual perda por imparidade corresponde 11 diferen«;:a entre 0 valor actual dos fluxos 
de caixa futuros que se espera receber (valor recuperavel), descontados com base na 
taxa de juro efectiva original do activo, e 0 valor inscrito no balan«;:o no momento da 
analise. 

Activos financeiros disponiveis para venda 

Conforme referido na Nota 3.2. a), os activos financeiros disponiveis para venda sao 
registados ao justo valor, sendo as varia«;:5es no justo valor reflectidas em capital 
proprio, na rubrica "Reservas de reavalia«;:ao por ajustamentos no justo valor de activos 
financeiros" . 

Sempre que exista evidencia objectiva de imparidade, as menos - valias acumuladas que 
tenham sido reconhecidas em reservas sao transferidas para resultados do exercicio sob 
a forma de perdas por imparidade, na rubrica "Perdas de imparidade (Iiquidas de 
reversao)" . 
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Conforme requerido pela Norma lAS 39 sao considerados os seguintes indicios 
especfficos para imparidade em instrumentos de capital: 

• 	 Informac;:ao sobre alterac;:6es significativas com impacto adverso na envolvente 
tecnol6gica, de mercado, econ6mica ou legal em que 0 emissor opera que indique 
que 0 custo do investimento nao venha a ser recuperado; 

• 	 Um declinio significativ~ ou prolongado do valor de mercado abaixo do prec;:o de 
custo. 

Neste ambito a Companhia definiu urn conjunto de criterios objectiv~s para a 
identificac;:ao de indicios de imparidade em instrumentos de capital e de reconhecimento 
destas perdas nas demonstrac;:5es financeiras. Desta forma, os criterios objectiv~s 

considerados no reconhecimento de perdas por imparidade foram os seguintes: 

• 	 Sempre que 0 valor de mercado do instrumento de capital seja inferior em 50 % 
face ao respectiv~ valor de custo ou em 25% por urn periodo superior a urn ano; 

• 	 Sempre que 0 valor de mercado do instrumento de capital se mantenha abaixo do 
respectivo custo de aquisic;:ao ao longo de um periodo superior a 24 meses; 

• 	 Sempre que 0 valor de mercado do instrumento de capital se encontre entre 25% e 
50% do respectivo valor de custo, e feita a analise individual e especifica 
independente do periodo. 

As perdas por imparidade em instrumentos de capital nao podem ser revertidas, pelo 
que eventuais mais-valias potenciais origin adas ap6s 0 reconhecimento de perdas por 
imparidade sao reflectidas em "Reservas de reavaliac;:ao". Caso posteriormente sejam 
determinadas menos-valias adicionais, considera-se sempre que existe imparidade, pelo 
que sao reflectidas na conta de ganhos e perdas. 

Para efeitos do reconhecimento de perdas por imparidade em instrumentos de divida 
classificados como activos financeiros disponiveis para venda, sao considerados os 
seguintes indfcios de imparidade: 

• 	 Evidencia de dificuldades financeiras do emitente; 

• 	 Incumprimento nos pagamentos de juros ou de capital; 

• 	 Dados observaveis indicando que existe urn decrescimo mensuravel nos fluxos de 
caixa futuros estimados. 

As perdas por imparidade em instrumentos de divida podem ser revertidas por 
contrapartida de ganhos e perdas. 

3.3. Terrenos e edificios de rendimento 

Correspondem a im6veis detidos pela Companhia com 0 objectivo de obtenc;:ao de 
rendimentos atraves do arrendamento e/ou da sua valorizac;:ao. 

Os im6veis de rendimento nao sao amortizados, sendo registados ao justo valor, determinado 
com base em avaliac;:6es de peritos avaliadores, habilitados para 0 efeito. As variac;:5es no justo 
valor sao reflectidas em ganhos e perdas, nas rubricas "Ganhos liquidos de activos e passivos 
financeiros valorizados ao justo valor atraves de ganhos e perdas". 

f{) 
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3.4. Terrenos e ediflcios de uso proprio 

Os terrenos e ediffcios de uso proprio sao valorizados pelo seu justo valor, determinado com 
base em avalia~6es de peritos avaliadores, habilitados para 0 efeito, deduzido de 
amortiza~6es e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de repara~ao, manuten~ao e 
outras despesas associadas ao seu usa sao reconhecidos como gasto do exerc1cio, excepto no 
que se refere as despesas com itens que reunam as condi~6es para capitaliza~ao, os quais sao 
reconhecidos separadamente na rubrica "Outros activos tangfveis" e amortizados ao longo da 
respectiva vida uti I. 

Os terrenos e ediffcios de uso proprio sao avaliados com a periodicidade considerada 
adequada, de forma a assegurar que 0 seu valor de balan~o nao difira significativamente do 
seu justo valor. 

A varia~ao no justo valor destes activos e registada directamente por contrapartida de capital 
proprio na rubrica "Reservas de reavalia~ao por revaloriza~ao de terrenos e ediffcios de uso 
proprio". As amortiza~6es sao calculadas pelo metodo das quotas constantes, as taxas 
correspondentes avida util estimada dos respectivos imoveis de uso proprio. Os terrenos nao 
sao objecto de amortiza~ao. 

Sempre que 0 valor liquido contabilistico dos imoveis de uso proprio, apos reversao de 
quaisquer reservas de reavalia~ao anteriormente registadas, exceda 0 seu justo valor, e 
reconhecida uma perda por imparidade com reflexo nos resultados do exercfcio, na rubrica 
"Perdas de imparidade (Iiquidas de reversao)". As perdas por imparidade pod em ser 
revertidas, tambem com impacto em resultados do exercfcio, caso subsequentemente se 
verifique um aumento no valor recuperavel do activo. 

3.5. Outros activos intangiveis 

Encontram-se registados nesta rubrica custos com a aquisi~ao, desenvolvimento ou 
prepara~ao para uso de software utilizado pela Companhia. 

Os activos intangiveis sao registados ao custo de aquisi~ao, deduzido de amortiza~6es e 
perdas por imparidade acumuladas. 

As amortiza~6es sao registadas numa base sistematica ao longo da vida util estimada dos 
activ~s, a qual corresponde a um perfodo de tres anos. 

3.6. Outros activos tangfveis 

Os outros activos fix~s tangfveis sao valorizados ao custo de aqUlSt~ao, deduzido de 
subsequentes amortiza~6es e perdas por imparidade. Os custos de repara~ao, manuten~ao e 
outras despesas associadas ao seu uso sao reconhecidos como gasto do exerc1cio. 

Periodicamente sao realizadas analises no senti do de identificar evidencias de imparidade em 
outros activos tangfveis de valor material. Sempre que 0 valor Hquido contabilistico dos 
activos tangfveis exceda 0 seu valor recuperavel (maior valor entre 0 valor de uso e 0 justo 
valor), e reconhecida uma perda por imparidade com reflexo na conta de ganhos e perdas. As 
perdas por imparidade podem ser revertidas, tambem com impacto em ganhos e perdas do 
exerc1cio, caso subsequentemente se verifique um aumento no valor recuperavel do activo. 

As amortiza~6es sao calculadas pelo metoda das quotas constantes, as taxas correspondentes 
avida util estimada dos respectivos bens. 
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As taxas definidas tem subjacentes as seguintes vidas ute is estimadas: 

Anos de 
vida util 

Equipamento administrativ~ 8 a 10 
Maquinas e ferramentas 5 a 10 
Equipamento informatico 3a6 
Instalac;oes interiores 8 a 10 
Material de transporte 3a4 
Outras imobilizac;oes corporeas 5 a 10 

3.7. Provisoes tecnicas 

3.7.1. Provisao para premios nao adguiridos 

A provisao para premios nao adquiridos corresponde ao diferimento dos premios 
emitidos, calculada apolice a apolice, desde a data de encerramento do balanc;o ate 
ao vencimento do perfodo referente ao premio. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, 0 diferimento dos premios emitidos dos 
produtos do ramo vida encontram-se registados na rubrica "Provisao matematica do 
ramo vida", excepc;ao feita ao segmento de protecc;ao ao credito 0 qual em 2010 
passou a ser registado nesta conta. 

3.7.2. Provisao matematica do ramo vida 

A provisao matematica corresponde ao valor actuarial estimado dos compromissos 
da Companhia, decorrentes dos contratos de segura em vigor, e e calculada para 
cada apolice, de acordo com as respectivas bases actuariais aprovadas pelo Instituto 
de Seguros de Portugal. Esta provisao e aplicavel tambem aos contratos de 
investimento com participac;ao discriciomiria nos resu Itados. 

3.7.3. Provisao para compromissos de taxa 

A provisao para compromissos de taxa e constitufda, para cada carteira, quando a 
taxa de rendibilidade efectiva das aplicac;oes que se encontram a representar as 
provisoes matematicas da mesma for inferior a respectiva taxa minima garantida. 

3.7.4. Provisao para sinistros 

A provisao para sinistros destina-se a fazer face as indemnizac;oes a pagar relativas a 

sinistros ja ocorridos mas nao regularizados, e foi determinada da seguinte forma: 

• 	 a partir da analise dos sinistros pendentes no final do exercfcio e da consequente 
estimativa da responsabilidade existente nessa data; 

• 	 pela estimativa dos montantes necessarios para fazer face a responsabilidades 
com sinistros ocorridos e nao declarados (lBNR); 

• 	 pela estimativa dos custos administrativos a incorrer na regularizac;ao futura de 
sinistros que actualmente se encontram em processo de gestao. 
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A provisao referente a responsabilidades com sinistros ocorridos e nao declarados 
foi calculada tendo por base 0 metodo Chain ladder para a estimativa dos sinistros 
esperados, aplicando a esta estimativa 0 custo medio dos sinistros. 

3.7.5. Provisao para participacao nos resultados a atribuir 

Produtos financeiros com participac;ao nos resultados - Corresponde ao valor 
Ifquido dos ajustamentos de justo valor relativos aos investimentos afectos a seguros 
de vida com participac;ao nos resultados, na parte estimada do tomador de seguro 
ou beneficia rio do contrato, que exceda 0 prejufzo acumulado da conta financeira 
desse produto. 

Em 31 de Dezembro de 2010 a provisao para participac;ao nos resultados a atribuir 
(PPRA) era nula decorrente da existencia de prejufzos acumulados em exercfcios 
anteriores. 

Em 31 de Dezembro de 2009, esta provisao era nula decorrente dos investimentos 
financeiros afectos a seguros de vida com participac;ao nos resultados terem 
ajustamentos de justo valor acumulados negativos. 

Produtos de risco com participac;ao nos resultados Corresponde a participac;ao nos 
resultados na data de vencimento das apolices de seguros de grupo temporarios 
renovaveis, equivalente a uma percentagem do resultado anual de cada apolice e do 
saldo negativo de anos anteriores (se aplicavel). 0 direito a participac;ao nos 
resultados esta condicionado ao numero de pessoas seguras em cada apolice. 

3.7.6. Provisao para participacao nos resultados atribufda 

A provisao para participac;ao nos resultados atribufda corresponde aos montantes 
atribufdos e ainda nao distribufdos aos beneficiarios dos contratos de seguro, sendo 
o seu calculo efectuado de acordo com as bases tecnicas de cada produto. A 
participac;ao nos resultados e paga aos beneficiarios dos contratos ou distribuida as 
apolices de segura atraves de incorporac;ao na respectiva provisao matematica no 
infcio de cada ana civil. 

3.7.7. Provisoes tecnicas de resseguro cedido 

Correspondem a quota parte da responsabilidade dos Resseguradores nas 
responsabilidades totais da Companhia, e sao calculadas de acordo com os contratos 
em Vigor, no que se refere as percentagens de cedencia e a outras clausulas 
existentes. 

3.7.8. Responsabilidades com produtos "Unit-linked" 

As responsabilidades associadas a contratos de investimento emitidos pela 
Companhia em que 0 risco e suportado pelo tomador (produtos "Unit-linked") sao 
valorizadas ao justo valor, determinado com base no justo valor dos activos que 
integram a carteira de investimentos afecta a cada um dos produtos, deduzido dos 
correspondentes encargos de gestao. Estas responsabilidades sao registadas na 
rubrica "Passivos financeiros da componente de deposito de contratos de seguro e 
de contratos de segura e operac;oes considerados para efeitos contabilfsticos como 
contratos de investimento". 

P6! /4
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As carteiras de investimentos afectas a produtos "Unit-linked" sao compostas por 
activos financeiros, incluindo tftulos de rendimento fix~ e tftulos de rendimento 
variavel, os quais sao avaliados ao justo valor, sendo as correspondentes mais e 
menos-valias nao realizadas reconhecidas na demonstra~ao de ganhos e perdas do 
exercfcio. 

3.7.9. Responsabilidades com outros contratos de investimento 

As responsabilidades para com subscritores de outros produtos regulados, 
classificados como contratos de investimento de acordo com a Norma IFRS 4, mas 
que nao incluem participa~ao nos resultados com componente discricionaria, sao 
valorizadas de acordo com os requisitos da Norma lAS 39 e registadas na rubrica 
"Passivos financeiros da componente de deposito de contratos de segura e de 
contratos de seguro e opera~6es considerados para efeitos contabiifsticos como 
contratos de investimento". 

3.8. Ajustamentos de recibos por cobrar 

A provisao para recibos por cobrar tem por objectivo ajustar 0 montante dos recibos por 
cobrar ao seu valor estimado de realiza~ao, sendo calculada a luz dos princfpios da Norma 
Regulamentar n.Q 13/2000, de 13 de Novembro e em conformidade com a Circular nQ 
09/2008, de 27 de Novembro, ambas do Instituto de Seguros de Portugal. 

3.9. Contratos de seguro e de investimento com participacao discricionaria nos resultados 

De acordo com 0 permitido pela Norma IFRS 4, a Companhia mantem a generalidade das 
poifticas contabilfsticas aplicaveis aos contratos de segura e aos contratos de investimento 
com participa~ao nos resultados, nos casos em que a participa~ao nos resultados inclui uma 
componente de discricionariedade por parte da Companhia, continuando a reconhecer como 
proveito os premios recebidos e como custo os correspondentes aumentos de 
responsabilidades. 

Considera-se que um contrato de segura ou de investimento contem participa~ao nos 
resultados com uma componente discricionaria quando as respectivas condi~6es contratuais 
preveem a atribui~ao ao segurado, em complemento da componente garantida do contrato, 
de beneficios adicionais caracterizados por: 

• 	 Ser provavel que venham a constituir uma parte significativa dos beneffcios totais a 
atribuir no ambito do contrato; e 

• 	 Cujo montante ou momento da distribui~ao dependam contratualmente da discri~ao do 
emissor; e 

• 	 Estejam dependentes da performance de um determinado grupo de contratos, de 
rendimentos realizados ou nao realizados em determinados activos detidos pelo emissor 
do contrato, ou do resultado da entidade responsclvel pela emissao do contrato. 

As mais-valias potenciais, Ifquidas de menos-valias, resultantes da reavalia~ao dos activos 
afectos a seguros com participa~ao nos resultados, sao repartidas entre uma componente de 
passivo e uma componente de capitais proprios, com base nas condi~6es dos produtos e no 
historial da Companhia (Nota 3.7.5). A separa~ao destes montantes entre Segurado e 
Companhia e feita com base nos pianos de participa~ao nos resultados. 

As 	responsabilidades para com os segurados associadas a contratos de seguro de vida e a 
~ contratos de investimento com participa~ao nos resultados com componente discricionaria 

l~j ~ 
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sao reconhecidas atraves da provisao matematica de seguros de vida, sendo 0 custo reflectido 
no mesmo momento em que sao registados os proveitos associados aos premios emitidos. 

3.10. Outras provisoes e passiv~s contingentes 

Uma provisao e constitufda quando existe uma obriga~ao presente (legal ou construtiva) 
resultante de eventos passados relativamente a qual seja provavel 0 futuro dispendio de 
recursos, e este possa ser determinado com fiabilidade. 0 montante da provisao corresponde 
a melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade na data do 
balan~o. 

Caso nao seja provavel 0 futuro dispendio de recursos, trata-se de um passiv~ contingente. Os 
passiv~s contingentes sao objecto de divulga~ao, a menDs que a possibilidade da sua 
concretiza~ao seja remota. 

Relativamente a titulos nao transaccionaveis ou de dificil transaq:ao, de montante relevante, 
foi criada uma provisao, tendo por base uma analise do eventual premio de liquidez que 
poderia ser exigido caso fosse necessario proceder a venda imediata desses tftulos. Essa 
avalia~ao teve por base pressupostos conservadores de valoriza~ao e maturidade esperada 
desses titulos, nao sendo, por isso, objectivo efectuar estimativa do real valor de mercado. 

3.11. Beneficios dos empregados 

As responsabilidades com beneficios dos empregados sao reconhecidas de acordo com os 
principios estabelecidos pel a Norma "lAS 19 - Beneficios dos Empregados/. 

A Companhia estabeleceu um plano de pensoes de beneficio definido. 0 qual tem por 
objectiv~ garantir 0 pagamento de complementos de pensoes de reforma e invalidez aos seus 
empregados, nos termos descritos na Nota 23. 

As responsabilidades da Companhia por beneficios pos-emprego sao determinadas com base 
em avalia~oes actuariais. Estas avalia~oes actuariais incorporam pressupostos financeiros e 
actuariais relativos a mortalidade, invalidez, crescimentos salariais e de pensoes, rendibilidade 
dos activos e taxa de desconto, entre outros. Os pressupostos adoptados correspondem a 
melhor estimativa da Companhia e dos seus actuarios do comportamento futuro das 
respectivas variaveis. 

A responsabilidade reconhecida em balan~o relativa a pianos de beneficio definido 
corresponde a diferen~a entre 0 valor actual das responsabilidades e 0 justo valor dos activos 
do fundo de pensoes, caso aplicavel, ajustada pelos ganhos e perdas actuariais diferidos. 0 
valor total das responsabilidades e determinado numa base anual, por actuarios 
independentes, utilizando 0 metodo "Unit Credit Projected", e pressupostos actuariais 
considerados adequados (Nota 23). A taxa de desconto utilizada na actualiza~ao das 
responsabilidades reflecte as taxas de juro de mercado de obriga~oes de empresas de elevada 
qualidade, denominadas na moeda em que sao pagas as responsabilidades, e com prazos ate 
ao vencimento similares aos prazos medios de liquida~ao das responsabilidades. 

Os ganhos e perdas resultantes de diferen~as entre os pressupostos actuariais e financeiros 
utilizados e os valores efectivamente verificados no que se refere as responsabilidades e ao 
rendimento esperado do fundo de pensoes, bem como os resultantes de altera~oes de 
pressupostos actuariais, sao diferidos numa rubrica de activo ou passiv~ ("corredor"), ate ao 
limite de 10% do valor actual das responsabilidades por servi~os passados ou do valor do 
fundo de pensoes, dos dois 0 maior, reportados ao final do ana corrente. Caso os ganhos e 
perdas actuariais excedam 0 valor do corredor, 0 referido excesso devera ser reconhecido em 

12 



REAL VIDA SEGUROS, SA 

ANEXO As DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

resultados pelo perfodo de tempo medio ate a idade normal de reforma dos colaboradores 
abrangidos pelo plano. 

Os beneficios de curto prazo, incluindo premios de produtividade pagos aos colaboradores 
pelo seu desempenho, sao reflectidos em custos do exercicio no perfodo a que respeitam, de 
acordo com 0 principio da especializac;:ao de exercicios. 

3.12. Impostos sobre lucros 

o total dos impostos sobre lucros registados em ganhos e perdas incluem os impostos 
correntes e os impostos diferidos. 0 imposto corrente e calculado com base no lucro 
tributavel do exercicio, 0 qual difere do resultado contabilfstico devido a ajustamentos a 
materia colectavel resultantes de custos ou proveitos nao relevantes para efeitos fiscais, ou 
que apenas serao considerados noutros periodos contabiHsticos. Os impostos diferidos 
correspond em ao impacto no imposto a recuperar / pagar em perfodos futuros resultante de 
diferenc;:as temporarias dedutfveis ou tributaveis entre 0 valor de balanc;:o dos activos e 
passivos e a sua base fiscal, utilizada na determinac;:ao do lucro tributavel. 

Sao registados passivos por impostos diferidos para todas as diferenc;:as temporarias 
tributaveis. Apenas sao registados impostos diferidos activos ate ao montante em que seja 
provavel a existencia de lucros tributaveis futuros que permitam a utilizac;:ao das 
correspondentes diferenc;:as tributarias dedutiveis ou de reporte de prejufzos fiscais. 
Adicionalmente, nao sao registados impostos diferidos activos nos casos em que a sua 
recuperabilidade possa ser questionavel devido a outras situac;:oes, incluindo questoes de 
interpretac;:ao da legislac;:ao fiscal em vigor. 

Os impostos diferidos sao calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem 
em vigor a data da reversao das diferenc;:as temporarias, as quais correspondem as taxas 
aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanc;:o. 

Os impostos sobre 0 rendimento (correntes ou diferidos) sao reflectidos na conta de ganhos e 
perdas do exercicio, excepto nos casos em que as transacc;:oes que os originaram tenham sido 
reflectidas noutras rubricas de capital proprio (por exemplo, no caso da reavaliac;:ao de activos 
financeiros disponiveis para venda). Nestas situac;:oes, 0 correspondente imposto e 
igualmente reflectido por contra partida de capital proprio, nao afectando 0 resultado do 
exercfcio. 

3.13. Transaccoes em moeda estrangeira 

As transacc;:oes em moeda estrangeira sao registadas com base nas taxas de dimbio 
indicativas na data da transacc;:ao. Os activos e passivos monetarios expressos em moeda 
estrangeira sao convertidos para Euros as taxas de cambio de referencia do Banco Central 
Europeu na data do Balanc;:o. Os itens nao monetarios que sejam valorizados ao justo valor sao 
convertidos com base na taxa de cambio em vigor na data da ultima valorizac;:ao. Os itens nao 
monetarios que sejam mantidos ao custo historico sao mantidos ao cambio original. 

As diferenc;:as de cambio apuradas na conversao sao reconhecidas como ganhos ou perdas do 
periodo na conta de ganhos e perdas, com excepc;:ao das originadas por instrumentos 
financeiros nao monetarios classificados como disponfveis para venda, que sao registadas por 
contrapartida de uma rubrica especffica de capital proprio ate aalienac;:ao do activo. 
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3.14. 	 Estimativas contabilfsticas crfticas e aspectos julgamentais mais relevantes na aplicacao 
das polfticas contabilfsticas 

Na aplicat;:ao das politicas contabilfsticas acima descritas, e necessaria a realizat;:ao de 
estimativas pelo Conselho de Administrat;:ao da Companhia. As estimativas com maior 
impacto nas demonstrat;:6es financeiras da Companhia incluem as abaixo apresentadas. 

ValorizGI;iio de instrumentos jinanceiros 

De acordo com a Norma lAS 39, a Companhia valoriza ao justo valor todos os instrumentos 
financeiros, com except;:ao dos registados ao custo amortizado. A valorizat;:ao de instrumentos 
financeiros nao negociados em mercados liquidos, eefectuada tendo por base bids fornecidos 
por contra partes externas. As valorizat;:6es obtidas correspondem a melhor estimativa do 
justo valor dos referidos instrumentos na data do balant;:o. 

Benejfcios dos empregados 

Conforme referido na Nota 3.11. acima, as responsabilidades da Real Vida com beneffcios pos
emprego concedidos aos seus empregados sao determinadas com base em avaliat;:6es 
actuariais. Estas avaliat;:6es actuariais incorporam pressupostos financeiros e actuariais 
relativos a mortalidade, invalidez, crescimentos salariais e de pensoes, rendibilidade dos 
activos e taxa de desconto, entre outros. Os pressupostos adoptados correspondem amelhor 
estimativa da Companhia e dos seus actuarios do comportamento futuro das respectivas 
variaveis. 

Determinar;iio dos passiv~s por contratos de seguros 

A determinat;:ao das responsabilidades da Companhia por contratos de seguros e efectuada 
com base em metodologias e pressupostos conforme descrito na Nota 3.7. acima. 

A Companhia considera que os passiv~s determinados com base nas metodologias aplicadas 
reflectem a sua melhor estimativa nesta data das responsabilidades a que se encontra 
obrigada. 

Resseguro 

A provisao para premlos nao adquiridos de resseguro cedido, a provisao matematica de 
resseguro cedido e a provisao para sinistros de resseguro cedido correspondem aquota parte 
da responsabilidade dos resseguradores nas responsabilidades totais da Companhia e sao 
calculadas nos termos dos tratados de resseguro em vigor adata do Balant;:o. 

Determinar;iio de impostos sobre lucros 

Os impostos sobre os lucros sao determinados com base no enquadramento legal e 
regulamentar em vigor. No entanto, diferentes interpretat;:6es da legislat;:ao fiscal em vigor 
poderao vir a afectar a valor dos impostos sobre lucros. Em consequencia, os valores 
registados em balant;:o, os quais resultam do melhor entendimento dos argaos responsclveis 
da Companhia sobre 0 correcto enquadramento das suas operat;:oes, poderao vir a sofrer 
alterat;:oes com base em diferentes interpretat;:oes por parte das Autoridades Fiscais. 
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4. 	 NATUREZA E EXTENSAO DAS RUBRICAS E DOS RISCOS RESLILTANTES DE CONTRATOS DE SEGURO E 
DE INVESTIMENTO COM PARTICIPACAO DISCRICIONARIA NOS RESULTADOS E ACTIVOS DE 
RESSEGURO 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as rubricas de provisoes tecnicas de contratos de segura 
directo e de resseguro cedido apresentam a seguinte composi~ao: 

2010 	 2009 
Seguro directo: 

Provisao matematica 162.588.441 190.025.206 

Provisao para premios nao adquiridos 3.111.068 

Provissao para compromissos de taxa 234.755 5.057.983 

Provisao para sinistros 7.818.379 11.268.289 

Provissao para participa~ao nos resultados 15.731 48.859 

173.768.374 206.400.338 

Resseguro cedi do: 

Provisao matematica 1.107.080 3.572.564 

Provisao para premios nao adquiridos 2.706.846 

Provisao para sinistros 3.736.475 4.296.208 

7.550.401 	 7.868.772 

Em 	 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a provisao matematica de seguro directo inclui 
3.039.232 Euros e 5.697.544 Euros, respectivamente, referentes a provisoes para premios nao 
adquiridos de contratos do ramo vida com risco de seguro. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica "Resseguro cedido - provisao matematica" inclui 
1.096.286 Euros e 3.560.414 Euros, respectivamente, referentes a provisoes para premios nao 
adquiridos do ramo vida com risco de seguro. 

Em 31 de Dezembro de 2010, 0 diferimento dos premios emitidos de seguro directo e resseguro 
cedido do segmento de protec~ao ao cn§dito esta registado na rubrica "Provisao para premios nao 
adquiridos". Em 2009, 0 diferimento destes premios encontrava-se reflectido na rubrica "Provisao 
matematica" de seguro directo e resseguro cedido, no montante de 2.235.957 euros. 

L0 
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2010 

Responsabilidades 


Saldo originadas Saldo 


Provisao para premios nao adguiridos [Nota 41): 

Seguro directo 

Temporario Anual Renovilvel BPN Credito 5.965.877 5.965.877 

Resseguro cedido 

Temporario Anual Renovavel BPN Credito {5.965.877} {S.965.877} 

Custos de aguisicao diferidos (Nota 41); 

Seguro directo 

Temporario Anual Renovavel BPN Credito (2.854.809) (2.854.809) 

Resseguro cedido 

Temporario Anual Renovavel BPN Credito 3.259.031 3.259.031 

_________--'404;,:",;;..2;;;,:2:.::.2 ____404;,:",;;..;:,:22:.::.2 
~_________404 222 ......-==............ ____ 


Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a provisao para sinistros apresenta a seguinte composit;:ao: 

2010 2009 

Declarados 
Nao 

declarados 

Custo de 
gestao de 
sinistros Total Declarados 

Nao 
declarados 

Custo de 
gestao de 
sinistras Total 

De segura directo 6.626.415 1.133.326 58638 7.818.379 10.050.481 1.134.465 83.343 11.268.289 

De resseguro cedido 3.097.211 639.265 3.736.475 4.107.955 188.253 4.296.208 

Uquida 3.529.205 494.061 58.638 4.081.904 5.942.526 946.212 83.343 6.972.081 

o movimento ocorrido nas provisoes para sinistros de seguro directo e resseguro cedido durante os 
exerdcios de 2010 e 2009 foi 0 seguinte: 

De seguro directo 

Sal do 

inicial 

11.268.289 

Responsabilidades 

originadas 

no perfodo 

38.396.961 

Montantes 

pagos 

(41.846.871) 

Saldo 

final 

7.818.379 

De resseguro cedido 4.296.208 (2.984.681) 2.424.948 3.736.475 

6.972.081 41.381.642 (44.271.819) 4.081.904 
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2009 

Respansabilidades 

Saldo ariginadas Montantes Saldo 

inicial no perfodo pagas final 

De segura directo 8.174.494 65.561.464 (62.467.669) 11.268.289 

De ressegura cedida 3.604.290 (1.312.599) 2.004.517 4.296.208 

4.570.204 66.874.063 (64.472.186) 6.972.081 

o movimento ocorrido na provisao matematica, provisao para compromissos de taxa e provlsao 
para participar;:ao nos resultados de seguro directo e de resseguro cedido nos exerdcios de 2010 e 
2009 foi 0 seguinte: 

2010 

Re~PQr5abilidades Morti>'lteatribuivel aD, 
Part.;;;!pa.;ao

$,):do em 3Ll1.:W09 origin~dH no period\;; e Resultado. dl$tnbuldos Saldoem H 12 2010 
atr:buida '10 periodo

:uro atrlbuldo 

S1'1lUrO directo 

190.025 l06 {27A36.7t.S; 162.588.441 
'i,057983 (U2321S1 234755 

Pro"isao pMil p''Hth::'paJ;.aa "1O" ret,ultado$ a atribuir 


De contra tot de seguro 1,424A32 

Prow.do para par:.ic:papiO 'lOS resultados atribuida 


De tartrates de seguro 


Re:.setluro cedirlo 

Pro;"s30 matemiihCi! (3572 554) 2A6SASS IU07J.iSOj 

rola' 

5>!ltroem 31,12.2008 

Res.por,sablhdades 

origh:1iH.!a, no pefiodo e 

JIJFOatTibuidc 

Monlante :Wibuivei aos 
5~lJrad(j5 porc3p,<::al 

proprio 

Parfc'pat.io 
atnOl.lida "10 periodo 

Resultlldo~ dlstrlbuidc:i Saldoem3112,2009 

Seguro dire<::to 

Pf(wisao matematita 2:B"076AS2 (43.053.322) 2077 : 90025.206 
9583.691 (4':>2:'.708) 5.057.983 

Provisaopara p3rtiflpasaoros rE'~ultad05 a atrlbUit 
De contrates de seguro II 609.587) 1.639.027 !l&.737~ 12.683 

Pcevi~i!io para par'jcipa~<io flOli re,uluco~ atriouida 

De CC"Itrafos ue '>eguro - -=-:'£;~---==:-c:'------c=~=" __. 16757 - ___-""'= ___=-"'''-'!!. 

Fles~ego;lO cedido 

Provisilo marerruuta !3.964_891) 39U27 (1572 564J 

leta! 

As provisoes matematicas constitufdas para os contratos do ramo vida representam, no seu conjunto, os 
compromissos assumidos para com os segurados, nos quais se incluem os relativos as participar;:6es nos 
resultados a que os mesmos ja adquiriram direito. 

Nos exercfcios de 2010 e 2009 os resultados distribufdos foram pagos directamente aos tomadores. 
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REAL VIDA SEGUROS, SA 

ANEXO As DEMONSTRA<;OES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009J a provisao matematica do ramo vida e a provisao para participa~ao 
nos resultados de seguro directo apresentam a seguinte composi~ao: 

2010 2009 

Provisao para Provisao para 
Provisao Provisao 

participa~ao nos participa~ao nos 
matematica matematica 

resultados resultados 

De contratos de segura 


Temporario anual renovavel I 1.683357 1.946.941 

Temporario anual renovavel G F 32.621 15.731 139.970 48.859 


Temponjrio anual renovavel - G A 1.323.254 1.374.676 


Temponjrio anual renovavel - BPN Credito 2.235.957 

Renda vitalida imediata 1.030.398 1.086.127 


4.069.630 ___..:::1;;;.:5.:..;;73:.:;:.1 _-.:6::.;.7:..;;;83::;,.6;;;.:7..=.1 48.859 

De contratos de jnvestimento com partjcipa~ao 

nos resultados discrjcionaria 


PPR 43.393.883 49.972.613 

PPR BPN 51.591.656 58.878.766 

PPR Fjnjbanco 313.375 330.185 


PPR Feni. 621.809 664.872 


Investimento Real I 21.523.405 25.325.302 


Investimento Real GF 1.676.095 2.059.279 


Investjmento Real - GA 331.212 315.450 


PPI 5eguran~a 20.023.741 25.013.064 

Rendimento Real 1.426.777 2.057.019 


Futuro Real 1.622.208 1.734.535 


5PI 549.763 633.626 


Duro Real 15.212.520 16.032.818 


Fenix Duro 11.344 10.758 

Fenjx reforma 221.022 213.248 


158.518.811 
162.588.441 

I-Individual 

GF· Grupo fechado 


GA - Grupo Aberto 

Tendo por base a analise apresentada no Relatorio Actuariat existe adequa~ao de premios e provisoes. 

Prindpios de aceitacao e renovacao 

Foi atribuida aos responsaveis das Direc~oes das Areas Tecnicas a responsabilidade de rever 
periodicamente a adequa~ao das Politicas de Subscri~ao de Riscos e Tarifario a adoptar, tendo em aten~ao 
a produtividade dos produtos e J principalmenteJos resultados tecnicos dos mesmos. 

Com a aprova~ao da Administra~aoJ a polftica e implementada como meio de cumprimento obrigatorio 
junto das areas de vendas e como rotina de controlo na estrutura de analise de risco da produ~ao e 
emissao. 

Foram definidos controlos estatisticos continuos para monitorizar os efeitos praticos da politica em vigor 
por forma a corrigir os desvios da rentabilidade desejada, actuando no ajuste da propria politica ou nos 
ramos e modalidades em geral. 

A poHtica de aceita~ao baseou-se nos seguintes princfpios: 
- Defini~ao de regras base para conhecimento do risco a subscrever; 
- Defini~ao das regras de analise, aceita~ao ou recusa dum pedido de segura; 
- Defini~ao e atribui~ao dos niveis de competencias para aceita~ao. 

o Risco e sempre sujeito a analise e aceita~ao tecnica mediante uma polftica de analise de riscos que 
assenta numa avalia~ao dos eventos causadores de danos a pessoas. 
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ANEXO As DEMONSTRACCES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros. excepto quando expressamente indicado) 

Sao tomados como padroes na concep<;ao de riscos seguraveis no ramo Vida, 0 risco quanto a existencia 

da Pessoa Humana (limite de idade de sobrevivencia, mortalidade e longevidade), quanto a capacidade 

da Pessoa Humana (capacidade e ou incapacidade funcional) e quantifica<;ao do risco (estatistica de 

ocorrencia). 


A avalia<;ao do risco encontra-se pendente da analise de um conjunto de elementos pre-definidos que de 

acordo com a rela<;ao Idade Actuarial/Capital Seguro podera obrigar a realiza<;ao de uma grelha de 

exames. 


Estao definidos dentro da Unidade Subscri<;ao diferentes niveis de competemcias de analise e aceita<;ao. 


A analise de um risco que envolva um capital superior a 175.000f, uma aceita<;ao com agravamento ou 

uma recusa, envolve sempre visto do Responsavel da Unidade Subscri<;ao. 

No caso de capitais superiores a 1.150.000f a aceita<;ao obriga sempre a visto da Administra<;ao. 


Pollticas de gestao de sinistros 


A gestao de sinistros de Vida na Real Vida eefectuada exclusivamente na Unidade de Sinistros. 

A Unidade de Sinistros encontra-se sob a responsabilidade de um Responsavel que reporta a 
Administra<;ao. 

A gestao de sinistros e feita por delega<;ao de competencia da Administra<;ao, sendo determinados limites 
de competencias nomeadamente para a emissao e vistos de recibos de indemniza<;ao bem como para 
declinar sinistros. 

Anualmente e efectuada a revisao dos sinistros que se encontram abertos de acordo com pressupostos 
estabelecidos em documento proprio devidamente aprovado pela Administra<;ao. 

A constitui<;ao de provisoes e a emissao de recibos de indemniza<;ao (ordens de pagamento) pressupoe a 
autoriza<;ao por parte do Responsavel da Unidade com poder delegado para 0 efeito. Acima de 50.000 f, 
o visto para provisoes e pagamentos tem de ser dado pela Administra<;ao bem como a autoriza<;ao para 
declinar sinistros de valor superior a 100.000f ou declinar por falsas declara<;oes. 
A Unidade de Sinistros conta com assessoria clfnica e jurfdica sempre que, no ambito da gestao de 
sinistros, entender necessario 0 respectivo parecer para melhor entendimento da extensao e natureza 
das suas responsabilidades. 

No que respeita aos criterios de provisionamento dos sinistros participados e pendentes, a Real Vida 
prossegue uma politica rigorosa de provisionamento, atendendo casuisticamente as responsabilidades 
incorridas. 

Procura-se promover a regulariza<;ao rapida e a revisao regular dos processos pen dentes, de forma a 
obter a melhor afecta<;ao das reservas. 

A Regularizacao de Sinistros Vida Financeiros 

A gestao dos resgates de produtos do ramo Vida Financeiros e efectuada exclusivamente no Gabinete de 
Actuariado, pelos tecnicos de actuariado. 

A constitui<;ao de provisoes e a emissao de recibos de indemniza<;ao (ordens de pagamento) pressupoe a 
autoriza<;ao por parte das chefias com poder delegado para 0 efeito (dentro dos limites delegados por 
Nota de Servi<;o). Acima de 25.000 Euros, a aprova<;ao para provisoes e pagamentos tem de ser dado pela 
Administra<;ao. 
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Na gestao dos resgates, os val ores de resgate sao controlados at raves de filtros informaticos tendo por 
base 0 saldo da apolice e pontualmente sao efectuadas valida~6es espedficas promovidas pelo Gabinete 
de Actuariado. 

Sinistralidade no ramo vida risco 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a sinistralidade e a frequencia verificada sao apresentadas no quadro 
seguinte: 

Temporario anua! renovavel SRV-I 


Temparario anual renovave! - G F 


Temporario anual renol/avel • fACE 


2010 2009 

Produto N9 Sinistro5 NQ Particieantes Freguencia N2$inistro5 N9 Partic[~antes Fr~uencia 

Temporario anual renovavel SPV - I 32 26.420 0.12% 4S 31.319 0.14% 

Temporario anual renovavel SRV - I 679 1.18% 1.012 0,20% 

Temponjrio anual renovavel - G F 1.313 0,15% 1.731 0,12% 

Temporario anual renovavel - G A 19 32.071 0,06% 24 30A09 0,08% 

I-Indhl'ldual 

GF • Grupo Fechado 

GA ~ Grupo Aberto 

SPY-Segura popular de vida 

SRV-Seguro rea! de Vida 

FACE· Temporario anual renovavellndividual 

Fruto de uma elevada conten~ao nas despesas gerais, 0 racio das despesas reduziu de 17.6% para 11.0%, e 
em consequencia 0 racio combinado desceu tambem de 60.0% para 46.2%. 
o racio operacional tem 0 valor de 33.10% em 2009 e 92.26% em 2010. 

Existe ainda uma modalidade de seguros de protec~ao ao crE~dito que nao foi considerada por ser 

totalmente ressegurada. 


Resseguro 

A Politica de Resseguro pretende salvaguardar a rentabilidade tecnica reduzindo os efeitos de desvios de 
sinistralidade para capita is mais elevados em que a estrutura da carteira nao permita assegurar um 
volume suficiente. Desta forma anualmente e analisada a existencia de condi~6es para a altera~ao dos 
capitais retidos sendo cedidos aos resseguradores os montantes por contrato para os quais a carteira nao 
tem dimensao suficiente. Apresenta-se abaixo os premios de resseguro cedido par rating de 
ressegurador: 

2010 2009 

TI E!0 Segura Ratfng Valor % Valor % 

AAA 10.880 O"A; 

AA 2.802.933 37% 3.144.585 38% 

A+ 197.018 3% 286.970 3%
Vida Risco Tradicional 

A 2.194.830 29% 2.263.913 28% 

sem rati ns. 227.950 3% (909) 0% 

Sesuro de Protec~ao ao (redito 2.198.922 29% 2.506.451 31% 

TOTAL 7.632.533 100""; 8.201.009 100% 

o seguro de protec,ao a 0 m!dito esta a <tua I me nte ressegurado na FINANCIAL INSURANCE {deti da pel a Genworth 


financial Inc ). resseguradora com rating BBB. 
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(Montantes em Euros. excepto quando expressamente indicado) 

5. PASSIVOS POR CONTRATOS DE INVESTIMENTO 

o movimento ocorrido nos passivos por contratos de investimento nos exerdcios de 2010 e 2009 foi 
o seguinte: 

2010 

Juros I
Saldoem Reembolsas e Saldo em 

EmissOes rendi mentos 
31.12.2009 gastos 	 31.12.2010 

atribuidos 

Passivos par contratos de investimento 
Valorizados ao justo valor 

Contractos "Unit linked" 9.144.995 (6.011.003) 20.979 3.154.971 
9.144.995 (6.011.003) 20.979 3.154.971 

Valorizados 	ao custa amortizado 
Capital Real 2329.700 (1.832.982) 78.197 574.915 
Vertice 5 11.258.863 (1.183.767) 425.153 10.500.249 

Vertice 8 5.992.785 7.754.656 (690862) 326.606 13.383.186 

Investimento futuro I Crescente 1.297.544 871.553 (458.583) 31.119 1.741.634 

PPR Futuro I Plano 4.066.183 1.645.646 (696.411) 103.727 5.119.145 
PPR Senior 7.753.596 8683.265 (809.799) 337.275 15.964.337 

32.698.672 	 (5672,404) 

41.843.666 (11.683.407) 

2009 

Juros I
Saldo em Reembolsos e Saldoem 

Emissoes re ndi me ntos
31.12.2008 gastos 	 31.12.2009 

atribuidos 

Passivos por contratos de investimento 
Valorizados aD justa valor 

Contractos "Unit linked" 17.185.615 (6.866.981! (1.173.640) 9.144.995 
17.185.615 (6.866.981) [1.173.640) 9.144.995 

Valorizados ao custo amortizado 

Capital Real 2569.365 (256.259) 16.594 2.329.700 

Vertice 5 11.622.863 (693.257) 329.256 11.258.863 

Vertice 8 6.079.903 (177.466) 90.349 5.992.785 

Investimento futuro I Crescente 1.354.050 (61.815) 5.309 1.297.544 

PPR Futuro I Plano 4.078.377 (19.526) 7.332 4.066.183 

PPR Senior 7.779.778 !173.8501 147.668 


2.569.365 (1.382.173) 596.508 
19.754.980 (8.249.1541 (577131) 

A rubrica "Passivos por contratos de investimento - valorizados ao justo valor" corresponde a 
responsabilidades com contratos em que 0 risco e suportado pelo tomador de segura (contratos 
"unit linked"), em que a pessoa recebera 0 valor do capital investimento, que corresponde ao 
produto das unidades de participat;ao detidas pelo seu valor unitario. 

Conforme indicado na nota 6, em 31 de Dezembro de 2009 as carteiras de activos afectos aos 
contratos "Unit Linked" eram constituidas essencialmente por unidades de participat;ao em fundos 
de investimento imobiliario (fundos geridos pel a BPN Imofundos - Sociedade Gestora de Fundos de 
investimento Imobiliario, SA, subsidiaria do Banco Portugues de Negocios, SA). Em 31 de 
Dezembro de 2010 as carteiras de activos afectos aos contratos "Unit Linked" eram constituidas 
obrigat;oes e depositos, para assegurar 0 nivel de liquidat;ao necessario do fundo tendo em atent;ao 
que a maioria destes contratos se vencem em 2011. 
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6. 	 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 as rubricas de activos financeiros apresentavam a seguinte 
composi<;:ao: 

Activos financeiros detidos para negocia~ao: 

Contratos de futuros: 

de taxa de dimbio 

2010 2009 

219.751 
219.751 

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial 

ao justo valor atraves de ganhos e perdas: 

Unidades de participa~ao 

Instrumentos de drvida 9.367.312 
9.367.312 

8.933.875 
36.261.670 
45.195.545 

Activos financeiros disponiveis para venda: 

Instrumentos de capital 

Unidades de participa~ao 

Instrumentos de drvida 

345.886 
25.441.173 

158.072.513 
183.859.573 

1.338.536 
25.188.403 

114.552.062 
141.079.001 

Investimentos a deter ate amaturidade 

Instrumentos de drvida 17.518.408 
17.518.408 

Emprestimos e contas a receber: 

Depositos a prazo 

Emprestimos concedidos 

Outros 

14.951.955 
491.446 

15.443.401 
208.973.384 

48.343.073 
506.300 

48.855.021 

235.349.318 

Em 31 de Dezembro de 2010, os activos financeiros afectos a passiv~s financeiros cujo risco e 
suportado pelo tomador de seguro tem a seguinte composi<;:ao: 

Activos financeiros ao justo valor por ganhos e perdas Instrumentos de dfvida 2.233.469 

Emprestimos e contas a receber - Depositos a prazo 658.152 

Disponibilidades - Depositos aordem 263.350 

3.154.971 

Em 31 de Dezembro de 2009, os investimentos em unidades de participa<;:ao registados na rubrica 
"Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor atraves de ganhos e 
perdas" correspond em aos activos geridos pela Companhia que estao afectos a passiv~s financeiros 
cujo risco e suportado pelo tomador de segura (contratos Unit Linked). As unidades de participa<;:ao 
apresentam a seguinte composi<;:ao por fundo de investimento: 

Fundo Imoreal 8.635.898 

Fundo Imomarinas 297.976 

8.933.875 

Em 31 de Dezembro de 2010, a rubrica "Depositos a prazo" corresponde a depositos a prazo 
efectuados em institui<;:6es de credito nacionais, incluindo depositos no Banco Portugues de 
Negocios, S.A. no montante de 13.293.654 Euros e 48.343.073 Euros, respect ivamente. Os depositos 
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a prazo em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 sao remunerados a uma taxa de juro media anual de 
3,21% e de 2,75%, respectivamente, com os seguintes prazos residuais: 

2010 2009 

Ate 1 mes 4.329.440 13.402.854 

Entre 1 mes e 3 meses 354.390 5.531.108 

Entre 3 meses e 6 meses 8.631.473 

Entre 6 meses e 1 ana 10.509.513 

Mais de um ano 10.268.125 10.268.125 

14.951.955 48.343.073 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os activos financeiros disponfveis para venda tem a seguinte 

composi~ao: 

2010 
Valor 

Custo d. Juros a antes de Irnparidade Valor Reserva de Valor d. 

"guisixao receber im~aridade acumu!ada liguido Justo valor balan,o 

Instrumentos de divida 

De divjda publica 

De emissores nacionais 27.108.535 774.359 27.882.894 27.882.894 12.024.456) 25.858.438 

De emissores estrangeiros 17.962.100 169.820 18.131.920 18.131.920 (291.285) 17.840.635 

De outro!> emissores publicos 

De emissores naciona is 23.857.033 782.271 24.639.303 24.639.303 (2.143.694) 22.495.610 

De outros emissores 
De emissores nacionais 38.417.957 1.050.403 39.468.360 39.468.360 (4.571.939) 34.896.421 
De emissores estrangeiros 87.271.746 1.415.001 88.686.747 (31.526.6131 57.160.134 (178. 7241 56.981.410 

194.617.370 4.191.854 198.809.224 131.5266131 167.282.611 !9.2100981 158.072.513 

Instrumentoa: gt; cg(2ital 

Valorizados ao custo historico 

De emissores naciooais 887.279 887.279 (541.393) 345.886 345.886 

887.279 887.279 (541.3931 345.886 345.886 

~nidadgs de Qartlcil2a~ao 
De residentes 28.840.257 28.840.257 (15.083241) 13.757.016 755.335 14.512.351 
De nao residentes 14.086.354 14.086.354 (4.518.766) 9.567.588 1.361.234 10.928.822 

42.926.611 42.926.611 (19.602.007) 23.324.604 2.116.569 25.441.173 

238.431.261 4.191.854 242.623.114 \51670012! 190.953.102 17093529! 183.859.573 
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Custo de Juras a antes de Imparidade Valor Reserva de Valor de 

aquisi$ao receber Imparidade acumulada Hquido justa valor balan,o 

Instrumentos de divida 

De divlda publica 

De emissores nacionais 391.353 6.622 397.975 397.975 3.025 401.349 

De emissores estrangeiros 5.292.095 135.402 5.427.497 5.427.497 41.664 5.428.094 

De outras emissores publico:; 

De emissores estrangeiros 22.987.215 765.708 23.752.923 23.752.923 897.592 24.681.108 

De outros emissores 

De emissores nadonais 23.786.619 503.186 24.289.804 24.289.804 986.080 23.493.231 

Oe emissores estrangeiros 97577.434 2.302.265 99.879.699 \39310.452) 60.569.248 446.668 60548.280 

150.034.716 3.713.183 153.747.898 (39.310.452) 114.437.447 2.375.030 114.552.062 

Instrumentos de capital 

Valorizados ao justa valor 

De emissores estrangeiro5 886.063 886.063 (417.855) 468.208 214.862 659.056 

Valorizados ao Gusto historico 

De emlssores nacionals 

Unidades de participacao 

De residentes 31.670.083 31.670.083 (14.309.711) 17.360.372 554,244 17,885.639 

De nao residentes 10.455.999 10.455.999 (3.667.848) 6.788.152 435.967 7.302.765 

42.126,082 42.126.082 (17.977.558) 24,148.524 990.210 25.188.403 

193.934.140 3.713.183 197,647.322 157.913.664! 139.733.658 3.580.103 141.079.001 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica "Unidades de participa~ao De residentes" refere-se 
a unidades de participa~ao de fundos de investimento geridos p~r entidades do Grupo Banco 
Portugues de Negocios, 

Justo valor 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os activos financeiros apresentavam 0 seguinte detalhe: 

2010 

Valorizado ao justo valor 

Tenicas de 
Nao 

valorizados 
Cotacoes de 

mercado 

valoriza<;ao 

Baseadas em 

Valor de 

balanco total 
ao justo valor 

fontes externas 

Activos financeiros detidos para negociacao 303.097 303.097 
Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial 

do justo valor atraves de ganhos e perdas 9.367.312 9.367,312 

Activos dispon'veis para venda 345.886 13,975.642 169.538.045 183,859.573 

Investimento a deter ate amaturidade 17.522.757 17,522.757 
Investimentos em Filiais e Associadas 2.700 2.700 

Emprestimos e contas a receber 15.443.401 15.443.401 

33.314.745 14.278.739 178.905.357 226.498.841 
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2009 
Valorizado ao justo valor 

Tenicas de 
Nilo 

Cota,oes de valoriza,iio Valor de 
valorizados 

mercado Baseadas em balan~o total 
ao justo valor 

fontes externas 

Activos financeiros detidos para negoc/a,ilo 219,751 119,751 

Activos finance/ros classificados no reconhecimento inicial 

do justo valor atraves de ganhos e perdas 8,933,675 36.261.870 45.195.545 

Activas disponiveis para venda 679.480 18.544,695 121,854,826 141.079.001 

Investimento a deter ate amaturidade 17.518.408 17.518.408 

Investimentos em Filiais e Associadas 2.700 2.700 

Empn;stimos e contas a receber 48.855.021 48.855.021 

67,055.609 27.698.121 158.116,696 252.870,426 

o justo valor do investimento a deter ate amaturidade e de 16.248.111 Euros e de 18.680.415 Euros 
em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, respectivamente. 

A prepara~ao da informa~ao incluida nos quadros anteriores, relacionada com a metodologia de 
apuramento do justo valor, teve por base os seguintes pressupostos: 

Cota~oes de mercado - Instrumentos financeiros valorizados com base em cotac;5es de 
mercados activos; 

Valoriza~ao baseada em fontes externas - Instrumentos financeiros valorizados tendo por base 
bids fornecidos por contra partes externas ou cotac;5es indicativas fornecidas por entidades 
externas. 

Activos financeiros detidos para negociacoo - Derivados 

A Companhia realiza operac;5es com produtos derivados no ambito da sua actividade, 
essencialmente com 0 objectivo de reduzir a sua exposic;ao a flutuac;oes cambiais, de taxas de juro e 
de cotac;oes. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, estas operac;5es encontram-se valorizadas de acordo com os 
criterios descritos na Nota 3.2. Nestas datas, 0 seu montante nocional e 0 valor contabilistico 
apresentavam a seguinte desagregac;ao: 

2010 2009 

Valor 

Nocional 

Valor 

Contabilistico 

Valor 

Nocional 

Valor 

Contabilistico 

Contratos de futuros de taxa de cambia 

Derivado do EURO FX Curr Fut MarlO 12.500.000 303.097 8.375.000 219.751 

12.500.000 ___3::..:0::..::3..:,:.0::..::9-,,-7 __----=.:8.=.37:..,:5:.;c.0:..:O:.,;;..0 __-=2=1:,::9;;.;;..7.;::;.5=.1 
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Natureza e extensao dos riscos resultantes de instrumentos financeiros 

Exposicao maxima G risco de cn~dito 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a exposi~ao maxima a risco de credito apresenta a seguinte 
composi~ao: 

2010 2009 

Activos financeiros classificados no reconhecimento 

inicial ao justo va lor atraves de ganhos e perdas 

Activos disponiveis para venda 

9.367.312 

158.072.513 

167.439.826 

36.261.670 

114.552.062 

150.813.732 

Emprestimos e contas a receber 

Exposir;ao maxima a risco de credito 

15.443.401 

182.883.227 

48.855.021 

199.668.753 

Qualidade de credito de titulos de dfvida 

A desagrega~ao do valor de Balan~o dos tftulos de divida registados em activos financeiros 
disponiveis para venda, exduindo tftulos vencidos ou com imparidade, por nota~ao de rating da 
Standard & Poors ou equivalente e por zona geogratica do garante ou emitente, em 31 de Dezembro 
de 2010 e 2009, ea seguinte: 

2010 2009 

Resto da Resto da 

Uniao Unifilo 

Portu~al Euro~ia Outros Total Portusal Euroeeia Qutrcs Toral 

Actives disponlvejs para venda 

AM 17.451.226 17.451226 

M·ateAA+ 987.497 12.784.907 13.772.404 28.762.367 8.211458 1.569655 38.543.480 

A· ate A+ 53.963.646 3.898.418 1.734.850 59.596.914 17.553_823 5.594585 1391-992 24.542.400 

BBB- ate BBB+ 27.228.768 27.955.489 3.876.667 59.060.925 2.897.034 30.239.380 4.031.355 37.167.769 

BB- ate SS+ 661.374 2-454.377 3.115.751 

5em rating 

Total 

Titulos vet'ldd05 au com Imparidade 

Total do yalor de balan~o 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os instrumentos financeiros dassificados como activos financeiros 
disponiveis para venda com perdas por imparidade (Iiquidas de reversao) associadas ascendem a 
23.443.003 Euros e 28.827.714 Euros, respect ivamente, e apresentam 0 seguinte detalhe: 

2010 2009 

Ajustamento Ajustamento 

par por 

Valor de imparidade Valor de imparidade 

Balan~o acumulada Balan~o acumulada 

Instrumentos de Capital 

Ac~5es 345.886 541.393 1.338.536 625.654 

Unidade5 de Participd~ao em fundos de investimento 19.092.380 20.797_719 17.977.558 


19.438.267 20.143.400 22.136.255 18_603.213 

Instrumentos de divida 


Instrumentos de Valoriza,ao estruturados (SIVj 


Instrumentos de divida corporate 
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1.020.065 

23.443.003 51.670.012 

654.551 33.393.682 
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A Companhia registou nos exercicios de 2010 e 2009 perdas por imparidade (lfquidas de reversoes nos 
montantes de 605.146 Euros e 518.250 Euros, respectivamente, associadas a instrumentos de dfvida 
corporate, atendendo aanalise efectuada ao risco de credito associado adivida adquirida e ao respectivo 
emitente. 

Risco de liquidez 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os cash-flows previsionais (nao descontados) dos passiv~s 
financeiros e provisoes matematicas de contratos de investimento com participa!;ao nos resultados 
discricionaria, de acordo com a respectiva maturidade, apresentam a seguinte composi!;ao: 

2010 

Ate De 1 ano Mais de 

Provisao matematica de contratos de investimento com 

participa~ao nos resultados discricionaria 18.290.252 67.938.761 126.971.776 213.200.789 

Passivos financeiras da componente de deposito de contratos 

de seguros e de contratos de segura e opera~6es consideradas 

para efeitos contabilisticos como contratos de investimento 

21.970.313 108.735.524 

12.821.842 

139.793.618 

57.298.666 

270.499.454 

Ate De 1 ana Mais de 

5 anos 

Provisao matematica de contratos de investimento com 

participa~ao nos resultados discricionaria 11.584.540 84.384.073 145.987.908 241.956.521 

Passivos financeiros da componente de deposito de contratos 

de seguros e de contratos de segura e opera~6es consideradas 

para efeitos contabilisticos como contratos de investimento 10.981.208 30.841.234 4.725.026 46.547.468 

22.565.749 115.225.307 150.712.934 288.503.988 

o quadro apresentado acima inclui fluxos de caixa projectados relativos a capital e juros, pelo que nao e 
directamente comparavel com os saldos contabilisticos nessas datas. Na prepara!;ao desta informa!;ao 
foram considerados os seguintes pressupostos relativamente aos cash-flows previsionais da provisao 
matematica do ramo vida e dos passivos financeiros da componente de deposito de contratos de seguros 
e de contratos de investimento: 
- 0 valor de balan!;o dos contratos "Unit linked" foram considerados com maturidade ate um ano; 
- no calculo dos cash-flows nao foram considerados resgates antecipados. 

Polfticas de gestao dos investimentos financeiros 

Modelos de Gestao 

Consoante os objectiv~s de investimento da carteira, foram definidos modelos de gestao, com base nos 
quais a Gestao de Activos concretiza a politica de investimentos da Companhia. 

Estes modelos sao os seguintes: 

I.Benchmarking - Indices de Referencia - neste modele sao definidos os nfveis de exposi!;ao a cada classe 
de activos (rendimento fix~, rendimento variavel, activos imobiliarios e outrosl e os varios 
indices de referencia de cada cia sse, relativamente aos quais sera medida a performance de cada 
tipo de activo. A gestao podera, conforme as circunstancias dos mercados, em cada momento, 
estar investida em igual propor!;ao, sobre-exposta ou sUb-exposta relativamente ao benchmark 
estabelecido. '0 
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II. Imuniza~ao modele em que 0 investimento e orientado pelo passivo. Este modelo e aplicavel a 
carteiras em que os passivos no vencimento sao predeterminaveis ou previsiveis com um 
razoavel grau de certeza. as activos sao comprados ou detidos em coerencia com os passiv~s, 
quer em term os de prazo quer em termos de risco que epossivel assumir. Existem dois modelos 
de Imuniza~ao: a pass iva, normalmente para produtos com grandes previsibilidade de passivos; a 
activa, para produtos com menos certezas e/ou maior prazo e/ou maior aderencia ao 
comportamento dos mercados financeiros. Na Imuniza~ao Activa 0 gestor assume risco e gere a 
carteira de acordo com a sua visao de evolu~ao dos mercados financeiros procurando 
acrescentar rendimento ao rendimento que se obteria com um modele de gestao passiva. 

Limites de exposicao 

Para efeitos da classifical;aO dos limites de exposi~ao, por analogia de risco, considera-se que: 

as activos de Rendimento Fixo - taxas longas incluem todas as obrigal;oes de taxa fixa com maturidade 
residual superior a 1 ano. Incluem-se ainda as ac~5es remfveis com caracteristicas de obriga~6es, os 
Fundos Mobiliarios de Obriga~5es que respeitam este perfil de maturidade e os derivados de taxas de juro 
de longo prazo ou de risco de credito associado a taxas de juro de longo prazo. Estes activos sao 
separados em Soberana e Corporate de acordo com 0 risco de credito publico ou privado. 

as activos de Rendimento Fixo - taxas curtas incluem todas as obriga~oes de taxa fixa com maturidade 
residual inferior a 1 ano, as obriga~oes de taxa varia vel, os Fundos Mobiliarios de Obriga~5es 

maioritariamente de taxa variavel. todos os instrumentos de gestiio de tesouraria vocacionados para 0 

curto prazo incluindo depositos bancarios, bem como derivados associados ao risco de taxas de juro de 
curto prazo. 
as activos de Rendimento Variavel incluem as Ac~5es e Partes de capital, os Fundos Mobiliarios de Ac~oes 
e as obriga~oes com risco de ac~oes e os derivados associados aos activos de rendimento variavel. 

a Imobiliario inclui Terrenos e Ediffcios, os Fundos de Investimento Imobiliarios, outros activos que nao 
sendo directamente imobiliarios fal;am depender a sua performance do desempenho deste tipo de 
activos imobiliarios e os derivados com risco imobili<'irio. 

Sao definidos, para as seguintes classes de activos, os seguintes limites maximos de exposi~ao: 

Umite maximo 
Classes de Activos 

(% do valor global da carteira) 

Rendimento fix~ - Taxas longas* 70,0% 

Soberana 70,0% 

Corporate 50,0% 

Rendi mento fixe Taxas curtas ** 100,0% 

Rendimento Variavel 30,0% 

Rendimento Va riavel iI fquido (Private Equity e outrosl 5,0% 

Imobiliario 25,0% 
(') Entende-se por taxas longas todas as emiss5es de taxa fixa com maturidade superior a um ano, 

I") Entende-se por taxas curtas todas as emiss6es de taxa fixa com maturidade residual inferior a um ano e as emiss6es de taxa variave!' 
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Outros limites 
Para ahi!m das restri~5es impostas pela legisla~ao em vigor, a gestao das carteiras da Companhia devera 
ainda ter em considera~ao os seguintes pontos: 

I. 	 limite de exposi~ao a valores mobiliarios que nao se encontrem admitidos a negocia~ao em bolsas 
de valores ou em outros mercados regulamentados de Estados membros da Uniao Europeia, ou 
em mercados de parses da OCDE legalmente considerados como analogos, tambem referidos como 
"nao cotados", e de 15 % do valor da carteira, devendo sempre ter a aprova~ao expressa do CAD; 

II. 	 0 conjunto das aplica~oes expressas em moedas que nao 0 Euro nao podem representar mais que 
5 % do valor da carteira, ou ser efectuada a respectiva cobertura cambial; 

III. 	 Instrumentos Derivados, Opera~5es de Reporte e Emprestimo de Valores: 

Podem ser utilizados instrumentos derivados para cobertura, especula~ao ou redu~ao do custo de 
investimento, de acordo com 0 enquadramento legislativo em vigor. 

Sao permitidas, nos termos legal mente previstos, opera~oes de reporte e emprestimos de val ores, 
desde que tal nao comprometa os limites de aloca~ao definidos para cada uma das classes de 
activos a que respeitem, nem promova a alavancagem da carteira sem autoriza~ao previa. 

Estas opera~oes carecem de autoriza~ao casurstica previa, podendo haver autoriza~5es genericas 
para derivados de mercado. 

IV. 	 A carteira devera ter como objectiv~ 0 rating A-. 

V. 	 Limite em Depositos a Prazo por emitente: 5% da carteira 
Este limite pode ser ultrapassado, ate um maximo de 10%, caso respeite a emitentes detidos pelo 
Estado Portugues e desde que as emissoes sejam subscritas a pre~os identicos as vigentes em 
mercado para maturidades e nota~6es similares. 

VI. 	 Limite por conjunto de emitentes pertencentes ao mesmo Grupo: 10% da carteira 
Este limite pode ser ultrapassado, ate um maximo de 20% (incluindo os Depositos), caso respeite a 
emitentes detidos pelo Estado Portugues e desde que as emissoes sejam subscritas a pre~os 
identicos as vigentes em mercado para maturidades e nota~6es similares. 

VII. 	 Limite de drvida subordinada: 10% da carteira. 

VIII. 	 Limite de credito por sector de actividade (excepto banca): 20% da carteira. 

IX. 	 0 investimento em outras classes de activos nao especificadas neste documento devera ter a 
aprova~ao casuistica do CAD. 

X. 	 As aplica~6es proibidas sao aquelas que constam expressamente da legisla~ao em vigor. 
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Analises de sensibilidade 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a sensibilidade do justo valor de activos e passiv~s da Real Vida a 
varia<;6es nas taxas de juro corresponde a: 

2010 

+100 -50 b.p. 

Activos (11.260.248) 6.004.936 

Passivos - Produtos com Participa~ao nos Resultados (1) (9.768.287) 5.344.487 

Passivos - Produtos sem Participa~ao nos Resultados (2) (2.406.912) 1.288.164 

2009 

Activos (5.997.257) 3.209.990 

Passivos - Produtos com Participa~ao nos Resultados (12.588.814) 7.019.354 

Passivos - Produtos sem Partjcipa~ao nos Resultados (1.582.087) __8_3_7_.1_41_ 

Efeito liquido 8.173.643 (4.646.506) 

Esta analise foi efectuada seguindo principios economicos, ou seja, 0 apuramento da sensibilidade do 
valor patrimonial dos activos e passiv~s tecnicos foi efectuado considerando os cash-flows futuros 
descontados acurva das taxas swap de 31 de Dezembro de 2010, com varia<;6es positivas de 100 bp's e 
negativas de 50 bp's, nas respectivas curvas de taxa de juro. Os cash-flows futuros dos passiv~s tecnicos 
consideram apenas os decorrentes do vencimento dos contratos. A varia<;ao dos activos corresponde, 
assim, a expectativa de varia<;6es dos valores de mercado decorrentes da evolu<;ao das taxas de juro 
indicada 0 que teria consequencia a nivel contabilistico dado que a maioria dos tftulos expostos ao risco 
de taxa de juro estao registados pelo valor de mercado. Diferente ea situa<;ao relativamente aos passiv~s 
tecnicos, que estando registados segundo 0 criterio de custo amortizado as varia<;oes de taxa de juro de 
mercado nao provocam efeitos contabiifsticos imediatos relevantes. 

A exposi<;ao aos restantes riscos de mercado consta no 19 quadro do ponto 6, por conseguinte qualquer 
desvaloriza<;ao tera consequencias imediatas no activo liquido da Companhia. 

A titulo de exemplo apresenta-se em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a sensibilidade do valor patrimonial 
de ac<;6es, unidades de participa<;ao e imobiliario a varia<;oes negativas de 32% e 30%, respectivamente: 

32% 30% 

Ac~oes (110.684) 

UP's (6.088.925) 

Imobiliario (2.796.712) 

32% 30% 

Ac~oes 

UP's 

(494.827) 

(4.821.296) 

/()
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8. CAIXA E EQUIVALENTES E DEPOSITOS AORDEM 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica apresenta a seguinte composi~ao: 

2010 2009 

Caixa e seus equivalentes 157.984 427.504 

Depositos aordem 
. Banco Portugues de Negocios 6.512.669 5.025.152 

.Outros 1.542.198 1.059.769 

Total 8.212.851 6.512.425 

Os depositos aordem sao remunerados a taxas de mercado. 

9. TERRENOS E EDIFrClOS 

Nos exercfcios de 2010 e 2009, 0 movimento ocorrido nas rubricas de "Terrenos e ediffcios" foi 0 

seguinte: 

Valor bruto Amortiza~ijes za~ao Valor bruto Amortiza~oes do exercicio Valor bruto Amortiza~iies 

Imovei, de uso proprio 930.000 (31.090) (10.000) 210.000 (13.503) 1.130.000 (44.S93) 

Imoveis de rendimento 2.109.385 (7S.699) (210.000) l.B23.685 

~~~~~~~~~~~~_:~~~~~~~=~~~~~ 
Imove;, de uso proprio 2.159.601 (51.042) 


Imovei, de rend;mento 969.701 (SBA6S) 1.19B.149 2.109.3B5 


Valorbruto Amorti2a~iies 
930.000 (31.090) 

Os terrenos e ediffcios sao avaliados sempre que considerado adequado ou com uma periodicidade 
maxima de tres anos, por peritos habilitados para 0 efeito. 

Em 2010 a Companhia passou a usar urn espa~o para atendimento ao publico ate entao usado por 
uma entidade externa, como consequencia esse im6vel foi reclassificado de imovel de rendimento 
para uso proprio. 

Os ediffcios de uso proprio sao amortizados ao Ion go da respectiva vida uti I definida em cada 
avalia~ao. 

No ana de 2010 a Companhia tem apenas dois ediffcios de uso proprio, com uma vida util de 63 e 42 
anos, respectivamente, adata de balan~o. 
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Em 31 de Dezembro de 2010 as datas de avalia~ao dos edificios eram as seguintes: 

Exercicio da Valor Valor 

ultima avalia~ao de Aquisi~ao de balan~o 

Im6veis de uso proprio 
2008 1.253.290 930.000 

2010 200.000 

1,521.821 1.130.000 

Im6veis de rendimento 
2009 696.800 692.185 

2010 1.263.290 1.131.500 

1.960.090 1,823.685 

3.481.911 2.953.685 

Nos exerdcios de 2010 e 2009, os rendimentos e gastos operacionais reconhecidos na conta de 
ganhos e perdas relativos a terrenos e ediffcios de rendimento apresentaram a seguinte composi~ao: 

2010 2009 

Rendas cobradas (Nota 16) 	 119.953 147.329 

Custos incorridos com manuten~ao e repara~oes (42) (92) 

Outros custos associ ados a im6veis de rendimento 	 (9.565) 

115.323 137.672 

No caso da valoriza~ao dos terrenos e ediffcios de uso proprio, os respectivos ganhos e perdas sao 
contabilizados por contrapartida da rubrica de capitais proprios "Reservas de reavalia~ao Por 
revaloriza~ao de terrenos e ediffcios de uso pr6prio", desde que 0 valor acumulado das reservas de 
revaloriza~ao ap6s 0 ajustamento seja positiv~. As perdas que nao sejam passlveis de serem 
compensadas por nao existir reserva de reavalia~ao positiva sao registadas em ganhos e perdas como 
perdas por imparidade. 

Metodos de avaliadio 

As avalia~6es dos terrenos ou ediffcios sao efectuadas tendo em vista a obten~ao do Presumivel 
Valor de Transac~ao, normalmente 0 valor de mercado, isto e, 0 pre~o pelo qual 0 terreno ou ediffcio 
poderia ser vendido, adata da avalia~ao, por contrato privado entre urn vendedor e urn comprador 
interessados e independentes, entendendo-se que 0 bern e objecto de uma oferta publica no 
mercado, que as condi~6es deste permitem uma venda regular e que se disp6e de urn prazo normal 
para negociar a venda, tendo em conta a natureza do bern. Nos casos de existencia de contratos de 
arrendamento a determina~ao do Presum(vel Valor de Transac~ao tern em considera~ao 0 valor 
baseado no rendimento. 

Os metodos de avalia~ao normal mente utilizados sao: 

a) 	 Metodo comparativo de mercado: consiste na avalia~ao do terreno ou edificio por compara~ao, 
ou seja, em fun~ao de transac~oes e/ou propostas efectivas de aquisi~ao em rela~ao a terrenos 
ou ediffcios que possuam identicas caracteristicas ffsicas e funcionais, e cuja localiza~ao se insira 
numa mesma area do mercado imobiliario; 

b) 	 Metodo do custo: consiste na determina~ao do valor do edificio atraves da soma do valor de 
mercado do terre no e de todos os custos necessarios a constru~ao de urn edificio de iguais 
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caracterfsticas flsicas e funcionais, depreciados em fun<;ao da sua antiguidade, estado de 
conserva<;ao e estimativa de vida util e acrescidos das margens de lucro requeridas; 

c) 	 Metodo do rendimento: consiste no apuramento do valor do terreno ou ediffcio mediante 0 

quociente entre a renda anual efectiva e uma taxa de capitaliza<;ao adequada; 

d) 	 Metodo do valor residual: consiste numa varia<;ao ao metodo do custo onde 0 valor do bem 
imevel no estado actual se obtem retirando ao valor do im6vel, apes conclusao das obras, todos 
os custos e margens associadas, ainda nao executados. 

10. 	 OUTROS ACTIVOS TANGIVEIS 

Nos exerdcios de 2010 e 2009, 0 movimento nas rubricas de outros activos tanglveis foi 0 seguinte: 

2010 

Saldo em 31.12.2009 

Amorti za ~oes Outras 

Equipamento 

Mobi Ilario e material de escritorio 

Maquinas eferramentas 

Equipamento informatico 

Instala~5es interiores 

Outro equipamento 

Valor 

bruto 

269.303 

17.009 

416.930 

11.222 

254.518 

e perdas por 

imparldades 

acumuladas 

(197.813) 

(14.529) 

(333.678) 

(8.497) 

(161.746) 

Adl~oes 

4.329 

9.572 

9.115 

8.393 

transfe" 

rencias e 

rellulariza~i'jes 

(4.853) 

Amortiza

~oes do 
exercicio 

(22.446) 

(2.946) 

(43.638) 

(581) 

(30.376) 

Valor 

liquido 

em 31.12.2010 

53.372 

9.106 

48.729 

2.144 

65.936 

Activos em loca~aD financeira 1.893 (1.515) (379) 

970.875 1717.7771 31.408 14.8531 179.288 

2009 

Equipamento 
Mobiliario e material deescrit6rio 

Maquinas e ferramentas 
Equipamento informatica 

Instala~6es Interlores 
Outro equipamento 

5aldo em 31.12.2008 
Amortlza,Des 

e perdas por 
Valor impa rl da des 
bruto acumuladas 

269.303 (175.908) 
16.810 (13.851) 

293.Q78 (284.999) 
11.222 (7.904) 

254.011 (131.455) 

Adi~5es 

330 
123.852 

376 

Outras 
transfe

rencias e 

reBulariza~5es 

(131) 

131 

Amortlza

~i'jes do 
exerdcio 

(21.905) 
(678) 

(48.678) 
(593) 

(30.291) 

Valor 
Hquldo 

em 31.12.2009 

71.490 
2.480 

83.252 
2.725 

92.772 

Activos em loca~aofinanceira 1.893 

846.317 

(1.136) 

16152531 124.558 

(379) 

!102.5241 

378 

253.098 
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11. AFECTACAO DOS INVESTIMENTOS E OUTROS ACTIVOS 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a afectac;:ao de investimentos e outros activos a contratos de 
segura ou contratos de segura e Qutras operac;:oes classificados para efeitos contabilfsticos como 
contratos de investimento, pode ser resumida da seguinte forma: 

2010 

Caixa eseus equivalentes edepositos aafdem 

Terrenos eedificios 

Investim('~tos em filiais, aS50ciadas e empreendimentos 

conjuntos 

Activos financeiros detidos para negociat;ao 
Activos financeito$; dassificados no recannecimento 

inicial a justa valor atraves de ganhos e perdas 

ActivQS dfsponiveis para venda 

Emprestimos coneedidos a contas a receber 
Investimertos a deter ate amaturidade 
Outros activos tangivets 

Seguras de-vida com 

partitipa~ao nos 
resultados 

5.927.379 
2.909.092 

2.700 
243.093 

5.563.488 
132.253.179 

12.388.903 
5.342.618 

35.858 

Seguros de-vida 

sem partidpat;ao 
1"OS resultados 

732.074 

58.816 

58.360 
12.782.062 

1.303.785 

Seguros de-vida e 
operat;oes classificados 

come contratos de 
,nvestimento 

1.470.445 

2.994.206 
37588.783 

1.708.950 
12.180.139 

Nae afE'ctos Total 

82.952 8.212.851 
2.909.092 

2.700 
1.188 303.097 

751.258 9.367.312 
1.235.549 183.859.573 

41.163 15.443.401 
17.522.757 

143.431 179.288 

164.666.311 14.935.098 55.942.524 2.256.141 237.800.073 

2009 

CalX3 eseus etluivalentes e depositos aordem 
T!?rrenos eedifcios 
1 nvestimentos em fliais, associadas e empreendimentos 

conjuntos 

A.ctivos tinan.ceiros detidos para negocial;ao 
Activos financeiros classlflcados no reconhecimento 

ini ci al a j usto valor a traves de gaohos e perdas 
Activos dispaniveis para venda 

Emprestimos concedidos a coolas a receber 
Irvestimentos a deter ate amatundade 
Outros activos tangfveis 

Seguros devida com 

part[ cipa~aQ nos 
resultados 

2.571.944 

3.008.295 

2.700 
182.003 

25.479.164 
109.668.647 

47.539.148 
5.338.978 

51.459 

Seguros devida 

sem part!c!pa~ao 
nos resultados 

369.146 

37.748 

2.162.974 
11.395.329 

1.268.461 

Seguros de vi da e 

operat;oes c!assificados 


como contratos de 

I nves ti mento 


3.526.438 

9.613.633 
19.016.639 

5.649 
12.179.430 

Nao afectQs rotal 

44.897 6.512.425 

3.008.295 

2.700 
219.751 

7.939.775 45.195.545 
998.386 141.D79.001 

41.763 48.855.021 
17.518.408 

201.639 253.098 

193.842.338 15.233.657 44.341.788 9.226.460 262.644.244 

12. ACTIVOS INTANGiVEIS 

Nos exercfcios de 2010 e 2009, 0 movimento na rubrica de activos intangfveis apresentou 0 seguinte 
detalhe: 

Saldo em 31.12.2009 

Valor 
bruto 

Amorti za ~5es 
acumuladas 

Amortiza~oes do 
do exerdcio 

Valor Ifquido 
em 31.12.2010 

Sistemas detratamento 
automatico de dados 72.452 (72.452) 

72.452 (72.452) 

Saldo em 31.12.2008 
Valor Amortiza~5es Amortiza~5es do Valor Ifquido 
bruto acumuladas do exercicio em 31.12.2009 

Sistemas de tratamento 

automatico de dados 72.452 166.302) 16.150) 
!66.302) !6.150) 

I~I 
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13. OUTRAS PROVISOES EAJUSTAMENTOS DE CONTAS DO ACTIVO 

Nos exercicios de 2010 e 2009, 0 movimento ocorrido nas rubricas de "Outras provisoes e 
ajustamentos de contas do activo" foi 0 seguinte: 

2010 
Saldo em Saldo em 

31.12.2009 Refor~os Re£!osi£oes 31.12.2010 
Ajustamentos de recibos por cobrar (Nota 38) 687.277 (373.404) 313.874 
Ajustamentos a dividas de cobran,a duvidosa (nota 38) 4.047.864 (237.356) 3.810.508 
Outras provi soes 6.842.294 2.094.669 !4735024l 4.201.940 

11.577.435 2.094.669 !5.345.783! 8.326.322 

2009 
Saldo em Saldo em 

31.12.2008 Refor~os Re~osi~oes 31.12.2009 
Ajustamentos de recibos por cobrar [Nota 38) 805.803 (118.526) 687.277 

Ajustamentos a dividas de cobran,a duvidosa (nota 38) 4.444.157 451.215 (847.508) 4.047.864 

Outras provisoes 16.170.691 !9.328.3971 


21.420.651 451.215 110.294.431) 

Os ajustamentos a dividas de cobranl,;a duvidosa incluem um montante de 2.789.582 Euros referente 
a um saldo a receber da Sevilen Holdings LLC relacionado com a alienal,;ao de uma participal,;ao 
financeira em 2002 (Nota 38). 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica "Outras provisoes" destina-se essencialmente a fazer 

face a contingencias associadas a carteira de investimentos financeiros e a outras contingencias 

decorrentes da actividade da Companhia. Em 2010, a Companhia reverteu cerca de 4.537.469 Euros 

relativos a contingencias associadas acarteira de investimentos da Companhia, decorrente de parte 

destas contingencias se en contra rem em 2010 reflectivas no justo valor dos respectivos instrumentos 

financeiros, nomeadamente em consequencia da reestrutural,;ao da "note do Barclays" a qual foi 

permutada com tftulos de divida, duas unidade de participal,;ao e uma nova "note do Barclays". Esta 

reestrutural,;ao provocou 0 registo de perdas no valor de 3.003.947 Euros e uma redul,;ao na provisao 

de 4.537.469 Euros. Adicionalmente a Companhia registou 1.549.433 Euros em provisao para fazer 

face a contingencias da nova "note do Barclays". 


14. PREMIOS DE CONTRATOS DE SEGURO 

Nos exercicios de 2010 e 2009, os premios de contratos de seguro, pod em ser caracterizados da 

seguinte forma: 


2010 2009 

Premios brutos emitidos de segura directo 19.923.229 24.154.890 

Relati\Qs a contratos indil.1duais 12.561.697 15.616.498 

Relati\Qs a contratos de grupo 7.361.532 8.538.392 


24.154.890 

Peri6dicos 14.103.421 15.853.243 
Ni'io peri6dicos 5.819.808 8.301.647 

19.923.229 24.154.890 

De contratos sem participa"i'io nos resultados 11.649.039 12.698.810 
De contratos com participa"ao nos resultados 8.274.190 11.456.080 

19.923.229 24.154.890 


Premios brutos emitidos de resseguro cedido 7.632.533 8.201.009 


Saldo 12.290.696 15.953.881 
 0) 

if) fi:i 
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16. RENDIMENTOS I REDITOS DE INVESTIMENTOS 

Nos exerdcios de 2010 e 2009, as rubricas de rendimentos de investimentos, apresentam a seguinte 
composi~ao: 

Ramo vida: 
Terrenos e edifrdos 

Activos finance/tos dassificados no reconhe:cimento in' cial ao justa valo~ 

atraves de ganho~ e perdas 


Activos finanteiros dispOnfVeis. para venda 


Emprestimos concedldos a conta; a receber 

Inveslimentos a deter atea maturidade 
Dep6Sitos aordem em:nstitul\oes decn!<Ho 

f'./ao afectos' 

Activos financciros disponfve:s para venda 


Depositos.3 ordem em nstltui~oes de credito 


Ramo vida: 


Terrenos e edfficlo5 


Ac~ivos flnanceiros tla\sifitado. no r~onheci menta inidaJ ao iusto valor 
atJaves de gan"os e perdas 


Actlvos (inanceirO$ d:spomvels para ven~a 


f.mprestimos concedido$ a conta~ a receb~ 


Inv5t1me1>to~ a deter ate i! matur:dade 


Depiliitos )} ordem em i nstjtl..i~aeo; de uedH:O 


Dutros acbvos 


N<ioafecto;;; 


ActlVOS financeiro:; disponiveis para venda 

Depositos a ord@1'1 em jn~titl..;ilfo~ de credlto 


Outr05 activos 


Juros Dividendos Total 

119.953 119.953 

172.672 
6.206.932 

793.373 

865.349 

419 13.504 

172.672 
6.nOB5G 

793.373 
865.349 

_--,B"".O:;::4~"".~",~:...~ ::::::::::::::::::::::::4~19~ ::::::::::::~:;;;;= ::::::::::::::::::;:~~;;::::::::::::::::;:;:;~t~t 

257.794 257.794 

---:2-:C6~"'.~'::;~! -------...:.----- ----:-,£-':':" 

8.301.131 ___..;4:,:1:.;:.9 _...:.11",9...9",53" ___..:.l.~:' __..Il;:';:;;:':::::" 

Jum" Dividendos Dutro$, Total 

147329 

(7&7.991) (787.991) 
4,057,652 88.622 4152,918 
2.110946 2.110,946 

651.356 651.356 
19.618 19.618 

6.839.572 __...c',,".'!;!«:!. 147.329 __-"!=i. __=="- __~== 

104.848 
28.933 

17. GANHOS E PERDAS REALIZADOS EM INVESTIMENTOS 

Nos exerdcios de 2010 e 2009, os ganhos e perdas realizados em investimentos apresentam a 
seguinte composi~ao: 

Ugwdo Uguido 

8.914.245 (9JI56.375) (742.130j 11.186.457 \1;;U50,242) (963385) 
menta initial ao JustOV<lIOf 

dttaves de ganhos e perdas 1967.531 il.996.732) i292.01) 44.641 192.786] (4tU46) 
Activos. fll\ance'ros di~ponive,s pa",j venda 497581 (569.5'94) \72.0131 1.808.812 (;U5<L018) (345_2061 
jnvestimenlos a deter ate it maturidade 

Nilo afe::tos 
Actlvos f·r.ancciros deodo~ p.na negocia,ao 12.094 (9.049) 3.044 
Activos fl nanr.elrtK dassifi;:ados no reeorheclmento .nielal .ao lustova!or 

atrav~ deganhos e perdas (2.271747) (2.271.747) (23,660) iB.600) 
>\ctlVOS f: '1<lnceira£ di~Poniveis para venca 71 ;95,300! 

12165 ]2.376,0961 23.6601 

1L]91,521 (14598.797j p.38O_7741 

~ 

~' il! +;t4.) 
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18. GANHOS E PERDAS PROVENIENTES DE AJUSTAMENTOS DE JUSTO VALOR EM INVESTIMENTOS 

Nos exerdcios de 2010 e 2009 esta rubrica apresenta a seguinte composi~ao; 

2010 2009 

Gaonos por Perdas por Ganh05 por PNdas por 

:!!JmehtO$ no redu..6~ no justa aumentos no redw;oes no justo 
jmto valor valor lig\JIdo justovalor valo c liguldo 

Ramo vida: 
(75,699) 05.699) (58.463) 158.463) 

Activo,;. financelros c: assi; ~;dos 1"0 reconneClmento tniclai ao justo valor 
atr3ves de ganho~ eo perdi:1s 

Panl>'os tlnancejros (Nota 5): 


Valoritados ao justa valGr 

Valorizados ao custa amo,'::,iado 


721-769 12.325.5401 /1.603.771) L681.572 '2.374,182) !691.610! 

19. GANHOS E PERDAS EM DIFERENCAS DE CAMBIO 

As diferen~as cambiais registadas nos exerdcios de 2010 e 2009 na conta de ganhos e perdas 
correspondem a ganhos Ifquidos de 460.893 Euros e 581.940 Euros, respectivamente. 

20. CUSTOS DE FINANCIAMENTO 

Os custos com juros e outros encargos similares reconhecidos na conta de ganhos e perdas nos 
exerdcios de 2010 e 2009, apresentam a seguinte composi~ao: 

2010 2009 

Provisoes matematicas 4.790.898 5.532.143 

Passiv~s financeiros da componente de deposito de contratos 

de seguro e de contratos de seguro e opera<;5es consideradas 

para efeitos contabi listicos como contratos de investimento 1.302.077 __---.:.5;:..;96;.;.;.5;.:.0;;;.8 

6.092.975 ~~..;6.;;.1.;;;;28;,;,;.6;.;.5;.1 

Os custos de financiamento considerados na rubrica "Provisoes matematicas" correspondem aos 
encargos com juros apurados de acordo com 0 metoda da taxa efectiva referentes a contratos de 
investimento do ramo vida com participat;ao nos resultados discricionaria. 

J 
/1/ 

37 



REAL VIDA SEGUROS, SA 

ANEXO As DEMONSTRAQOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado) 

21. 	 GASTOS DIVERSOS POR FUNCAO E NATUREZA 

Nos exerdcios de 2010 e 2009, os gastos e perdas incorridos pela Companhia apresentavam a 

seguinte composi!;ao atendendo asua fun~ao e natureza: 

Gastos com a pessoal (Nota 22) 

Forneci mentos e s ervi i;OS externos : 

Comissoes por servi~os de i ntermedia~il a e cobran~a 

Rendas e alugueres 


Publ iCidade e propaganda 


Trabalhas especiali2ados 


Aven~as e honorarios 


Despesas de representa!;ilo 


Exames medicos 


Trabalha temporario 


Comuni ca~5es 


Conserva~ao e repara~ao 


Outros 


Impastos e taxas 

Amortiza~oes do exercfcio 

Encargos com comissoes 

Outros 

2.202.042 2.141.240 

206.595 

341.648 

46.603 

425.349 

32.817 

3.604 

38.980 
0 

254.936 

66.148 

174.686 

213.394 

353.432 

202.587 

485.818 

137.838 

4.290 

41.026 
27.516 

145.159 

53.488 

198.600 

1.591.368 1.863.147 

35.845 38.270 

113.868 120.174 

546.540 	 482.634 

14 42 

696.267 641.120 

4.489.677 4.645.508 

Na demonstra!;ao de ganhos e perdas para as exerdcios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, 

estes custos foram imputados da seguinte forma: 

Custos de aquisi!;ao 

Custos imputados 

Comiss5es de media<;ao e corretagem 

Outros custos de aquisi<;ao 

Gastos Administrativos 

Custos imputados 

Outros gastos administrativos 

Gastos financeiros 

Custos i mputados 

Outros gastos financeiros 

Custos com si nistros - montantes pagos 

Custos imputados 

Custos tecnicos 

Total de custos imputados 

2010 2009 

2.195.780 

921.961 

10.377 

3.128.119 

2.487.558 

1.234.604 

6.535 

3.728.697 

1.397.336 

776 

1.398.112 

1.317.024 

902 

1.317.926 

664.555 

1.847 

666.402 

568.458 

1.932 

570.390 

232.006 

41.846.871 

42.078.877 

4.489.677 

272.467 

62.467.669 

62.740.136 

4.645.508 
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22. GASTOS COM PESSOAL 

Nos exercfcios de 2010 e 2009, as rubricas de gastos com pessoal apresentam a seguinte 

composi~ao: 

2010 2009 
Remunera~5es: 

Dos orgaos sociais 96.931 41.748 

Do pessoal 1.618.937 1.626.854 

1.715.868 1.668.602 

Encargos sobre remunera~5es 398.302 383.781 
Beneficios pos-emprego 10.694 15.091 

Seguros obrigatorios 19.592 15.305 

Custos de ac~ao social 33.841 37.937 

Outros custos com pessoal 23.745 20.525 

486.174 472.638 

2.202.042 2.141.240 

Nos exercfcios de 2010 e 2009, os encargos com benef(cios pas emprego da Companhia apresentam 

a seguinte composi~ao: 

2010 2009 
Benefkios pos-emprego: 

Custos com servi~os correntes (Nota 23) 11.693 15.288 

Custos com juros (Nota 23) 12.406 12.872 

Retorno dos activos do plano (Nota 23) (15.152) (12.262) 

Outros 1.747 (807) 

10.694 15.091 

Os membros dos argaos socia is actuais nao fazem parte do fundo de pensoes, no entanto existe um 

montante de responsabilidades de 6.393 Euros relativo a responsabilidades por servi~os passados 
de um ex-membro do Conselho da Administra~ao. 

Nao existem quaisquer outros montantes de adiantamentos ou creditos concedidos aos membros 
dos orgaos socia is bem como compromissos tomados por sua conta a t(tulo de qualquer garantia. 

o numero medio de trabalhadores ao servi~o da Companhia nos exercfcios de 2010 e 2009, por 
categoria profissional, foi 0 seguinte: 

2010 2009 

Chena e Gerencia 
Tecnicos 
Comerciais 
Administrativos 

15 
13 
17 
23 
67 

14 
10 
17 
26 
68 

23. OBRIGACOES COM BENEFICIOS DOS EMPREGADOS 

Em conformidade com 0 contrato colectivo de trabalho vigente para 0 sector segurador, a Real Vida 

concedeu aos seus colaboradores, admitidos na actividade seguradora ate Junho de 1995, 
presta~oes pecuniarias para complemento das reformas atribuidas pela Seguran~a Social. 
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Sumariamente, 0 montante destas prestat;5es varia em funt;ao da remunerat;ao do colaborador, da 
carreira contributiva, do historico de remunerat;5es com incidencia para a Segurant;a Social e ainda, 
em caso de invalidez, da antiguidade na actividade seguradora. 

A Companhia estabeleceu um plano de pensoes de beneflcio definido complementar da segurant;a 
social com 0 objectivo de assegurar 0 pagamento de responsabilidades com pens5es de reforma por 
antiguidade e por invalidez. 

Determinac(io das responsabilidades 

Para determinat;ao das responsabilidades com pens5es de reforma em pagamento e por servit;os 
passados dos empregados no activo, foram efectuados estudos actuariais por entidade especializada 
com referencia a 31 de Dezembro de 2010 e 2009. 

As hipoteses e bases tecnicas utilizadas foram as seguintes: 

2009 2010 

Metodo actuarial Projected United Credit Projected United Credit 


Tabua demortalidade TV 88/90 TV 88/90 

Tabua de invalidez EKV80 EKV80 


Taxa de rendimento do financiamento 4,66% 4,66% 

Taxa tecnica actuarial 4,66% 4,66% 


Taxa de crescimento dos salarios 3,25% 3,25% 


Taxa de crescimento das pensoes 2,50% 2,50% 


No ambito do referido estudo foi considerado que a idade normal de reforma destes trabalhadores 
ocorrera aos 6S anos. 

A comparat;ao entre os pressupostos actuariais e financeiros utilizados na determinat;ao dos custos 
com pens5es nos exerdcios de 2010 e 2009 e os valores efectivamente verificados e apresentada no 
quadro seguinte: 

2010 2009 
Pressupostos Pressupostos Real 

Taxa de rendimento do financiamento 4,66% 1,29% 4,66% 6,10% 
Taxa decrescimento dos salarios 3,25% 0,55% 3,25% 2,10% 
Taxa de crescimento das pensoes 2,50% n.a 2,50% n.a 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, 0 numero de beneficiarios do plano apresentava a seguinte 
composit;ao: 

2010 2009 

Activos 

. na Real Vida (actuais empregados) 23 23 

. na actividade seguradora (ex-empregados) 21 21 


44 44 

/L(}
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Nos termos da Norma Regulamentar nQ 5/2007-R, de 27 de Abril, do Instituto de Seguros de 
Portugal, as empresas de seguros devem assegurar no final de cada exercfcio: 

a) 	 0 financiamento integral do valor actual da responsabilidade com pensoes em pagamento, 
incluindo as presta~oes de pre-reform a e reforma antecipada ate a idade normal de reforma e 
apos esta idade; e 

b) 	 0 financiamento de um nivel minimo de 95% do valor actual da responsabilidade por servi~os 
passados de pessoal no activo, exduindo pre-reformados ou reformados antecipadamente. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as responsabilidades com servi~os passados da Companhia, de 
acordo com os estudos actuariais efectuados, assim como os fundos disponiveis para cobertura das 
mesmas, apresentavam os seguinte detalhe: 

2010 

Responsabilidade por servi~os passados: 

Activos 

- na Real Vida 

- na actividade seguradora 

Fundo de pens6es aut6nomo 329.358 _--=3:.::;2:::.;5.:;::1:::.;60,,-
Excesso de financiamento 58.054 __,,;,,7=0.=6=22= 

Nivel de fi na nci a mento 

Total de desvios actuariais 

Corredor (32.935) (32516) 
Acima do corredor (12.229) _-->..::(1...:..:4.:=:.;52:..:1"'-.) 

(45.164) ===(4=7.==03=8"",) 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as responsabilidades com servi~os futuros de pessoal no activo 
da Real Vida ascendem a 189.047 Euros e 197.241 Euros, respectivamente. 

A varia~ao no diferencial entre as responsabilidades por servi<;os passados e 0 fundo de pensoes, bem 
como 0 correspondente impacto nas demonstra<;oes financeiras em 31 de Dezembro de 2010 e 
2009, podem ser demonstrados da seguinte forma: 

Activos do 
Res ponsabil ida des 

Plano 

Saldos em 31 de Dezembro de 2008 306.523 306.543 
Custo do servi~o corrente 15.288 
Rendimento esperado dos activos do Fundo 12.262 
Custo dos j uros 12.872 
Desvios actuariais efinanceiros (80.144) 
Qutros 

Sa Idos em 31 de Dezembro de 2009 
Custo do servi~o corrente 11.693 
Rendimento esperado dos activos do Fundo 15.152 
Custo dos juros 12.406 
Comissao de gestao (2.488) 
Desvios actuariais e financeiros p.334) (8.466) 
Saldos em 31 de Dezembro de 2010 271.304 329.358 

~ 
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o movimento ocorrido nas rubricas de desvios actuariais durante os exercicios de 2009 e 2010 pode 

ser demonstrado como se segue: 

Saldos em 31 de Dezembro de 2008 

, Impacto da altera~ao de pressupostos 
,Desvios de responsabilidades 
, Des vi os de rendi mentos 
, Outros mov; mentos 

· Tranferencia de des vi os acima do corredor 

· Amortiza<;ao do corredor 

Sal dos em 31 de Dezembro de 2009 

,Desvios de responsabilidades 

· Desvios de rendimentos 
,Outros movimentos 

· Tranferencia de desvios acima do corredor 

· Amortiza~ao do corredor 

Saldos em 31 de Dezembro de 2010 

Desvios !.ctuariais 

Acima do 
Corredor corredor 

30.654 8,001 

(64.844) 
(15.300) 

(7,899) 

1.543 

23330 (23.330) 

808 

(32516) !14.521) 

(7,334) 

8.466 

(1.551) 1.551 

741 

!32,935) 112229) 

Abaixo apresentamos OS valores dos beneffcios definidos e do justo valor dos activos nos quatro 

period os anuais anteriores: 

2010 2009 2008 2007 

Responsabilidade par servi~os passados 271.304 254.539 270.614 338,645 

Fundo de Pensoes Autonomo 329.358 325.160 306.543 343,727 

Excesso de Financiamento 58.054 70.622 20 5.082 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a distribui~ao dos investimentos do Fundo da Real Vida era a 

seguinte: 

2010 2009 

Valor % Valor % 

Tftulos 
Dfvida Publica 
Obrigac;oes Diversas 
Unidades de Participac;ao 

Disl:!onibilidades 
Depositos apra20 
Depositos aordem 
Outros 
Outros val ores Passiv~s 

97.132 29% 161.032 50% 
179.546 55% 136,878 42% 

31,432 10% 20.622 6% 

3.040 1% 7.562 2% 

19.045 6% 0 0% 

0% (934) 0% 

329.358 100% 325.160 
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24. IMPOSTO SOBRE 0 RENDIMENTO 

Os saldos de activos e passivos por impostos sobre 0 rendimento em 31 de Dezembro de 2010 e 
2009 eram os seguintes: 

2010 2009 

ActilOs por impostos correntes 


Pagamentos por conta 316.692 70.000 

Reteno;:ao de imposlos na fonte 407 203.849 


Quiros 452 662 


317.551 274.510 

PassilOs por imposlos correntes 


Imposlo sobre 0 rendimento a pagar (160.352 ) (29.472 ) 


Reteno;:ao de impostos na fonte ( 146.789 ) ( 169.049 ) 


Contribuio;:6es para a segurano;:a social (45.185 ) (44.717 ) 


Qutros impostos e taxas 


ActilOs por impostos diferidos 1.977.962 2.638.998 

1.977.962 2.638.998 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica "Imposto sobre 0 rendimento a pagar" corresponde 
ao montante estimado de tributat;ao aut6noma, derrama e derrama estadual. 

o movimento ocorrido nas rubricas de impostos diferidos nos exerdcios de 2010 e 2009 foi 0 

seguinte: 

2010 

Saldo em Varia,3o em Saldo em 

31.12.2009 Capital Proprio Resultados 31.12.2010 

Por prejuizos fiscais reportaveis 2.638.998 ____...;. (661.036) 1.977.962 

2.638.998 =~_~.;. (661.036) 1.977.962 

2009 

Saldo em Varla,ao em Saldo em 

31.12.2008 Capital Proprio Resultados 31.12.2009 

Por prejulzos fiscai< reportave;s 3.498.559 (252.Q23) (607.538) 2.638.998 

Outro< (12.944) _______--"'1=2.9""'4....:...4 _____ 

3.485.615 ___(.;;;25~2;,;;.0...23...) (594.594) 2.638.998 

Em 2010 e 2009 a Companhia registou impostos diferidos referentes a parte dos preju(zos fiscais 
reportaveis gerados nos exercicios de 2007, 2008 e 2009. 0 activo por imposto diferido reconhecido 
corresponde ao montante que a Companhia estima recuperar em exercicios futuros como resultado 
da realizat;ao de lucros tributaveis. 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os prejufzos fiscais reportaveis ascendiam a cerca de 
78.466.904 Euros e 85.294.099 Euros, respectivamente. 

As autoridades fiscais tem normalmente a possibilJdade de rever a situat;ao fiscal durante um 
perfodo de quatro anos (seis anos relativamente aos exercicios em que sejam apurados preju(zos 
fiscais), podendo resultar devido a diferentes interpretat;6es da legislat;ao, eventuais correct;6es ao 
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lucro tributavel de exerdcios anteriores (2006 a 2010). Dada a natureza das eventuais correq:oes 
que poderao ser efectuadas, nao e possivel quantifica-Ias neste momento. No entanto, na opiniao 
do Conselho de Administrat;ao da Companhia, nao e previslvel que qualquer correCt;aO relativa aos 
exerdcios acima referidos seja significativa para as demonstrat;oes financeiras. 

Actualmente, os prejuizos fiscais sao reportclveis por um perlodo de quatro anos apos a sua 
ocorrencia e sao susceptive is de dedut;ao a lucros fiscais gerados durante esse perfodo mas os 
prejuizos fiscais ate 2009 sao reportaveis por um periodo de seis anos apos a sua ocorrencia e sao 
susceptiveis de dedut;ao a lucros fiscais gerados durante esse periodo. 

Os custos com impostos sobre os lucros registados em ganhos e perdas, bern como a carga fiscal, 
medida pela relat;ao entre a dotat;ao para impostos sobre os lucros e 0 lucro do exerdcio antes de 
impostos, podem ser representados como se segue: 

2010 2009 

Impastos correntes 

Do exercici a 

Tributa~ao aut6noma 

Derrama e derrama estadual 

26.318 

134.034 

29.472 

Impastos diferidas 661.036 594.594 

Total de Impastos em resultados 821.388 624.066 

Luera antes de impasto 9.357.655 3.899.333 

Carga Fiscal 8,78% 16,00% 

A reconciliat;ao entre a taxa nominal e a taxa efectiva de impostos verificados nos exerdcios de 2010 
e 2009 pode ser demonstrada como se segue: 

2010 2009 

Taxa Imeosto Taxa Imeosto 

Resultado antes de impostos 9.357.655 3.889.333 

Impostoapuradocombasena taxa Nominal 26,50% 2.479.778 26,50% 1.030.673 

Diferen~a definitivas a deduzir: 

Reposi<;ao de Provisoes nao dedutiveis (7,48%) (699.694 ) (69,33%) (2.696.6151 

Prejuizos fiscais utilizados ( 1.131.035 ) 


Prejuizos fiscais gerados no periodo 0,00% 51,89% 2.018.327 

Outras 0,32% 29.927 6,29% 244.672 


Beneficios fiscais: 

Outros (0,01%) (805 ) (0,02%) (901 I 

Tributa<;ao aut6norna 0,28% 26.318 0,76% 29.472 

Derrarna estadual 1,27% 118.461 


Beneficio de taxa r€duzid. (0,02%) ( 1.563 ) (0,04%) ( 1.563) 


Outros 


25. CAPITAL 

Em 31 de Dezembro de 2009, 0 capital da Companhia era detido pelo Banco Portugues de Negocios 
S.A., estando representado por 15.000.000 act;oes, com 0 valor nominal de 1 Euro, integralmente 
subscritas e realizadas. Em 30 de Dezembro de 2010, 0 capital social da Real Vida passou a ser 
detido pela Parparticipadas, SGPS, S.A., sociedade detida integralmente pelo BPN Banco Portugues 
de Negocios, S.A.. 
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A politica de gestao de capital da Companhia e efectuada em conformidade com as disposic;:5es 
regulamentares do Instituto de Seguros de Portugal de carckter prudencia\. Em 31 de Dezembro de 
2010 e 2009, a Margem de Solvencia, medida em func;:ao da cobertura de elementos patrimoniais 
elegiveis relativamente a responsabilidades decorrentes da actividade desenvolvida pela Companhia, 
apresenta a seguinte composic;:ao: 

2010 2009 

Margem de sol--encia disponiwl 14.734.245 16.735.202 

Requisitos de solwncia 11.464.638 11.906.375 

Excedente de cobertura 3.269.608 4.828.827 

Taxa de cobertura 129% 141% 

26. RESERVAS 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, as rubricas de reservas e resultados transitados tem a seguinte 
composic;:ao: 

2010 2009 

ReseMls de reavaliavi'io 

Por ajustamentos no justo valor de actiloOs financeiros 

Por mont ante atribuivei aos segurados 

Par revaloriza<;ao de terrenos e edificios de uso pr6t:>io 

Resultados transitados 

Resultado do eXercicio 8536.267 

1.008.891 

3.580.103 
(1.639.027) 

3.275268 

1.735.202 

De acordo com a legislac;:ao em vigor, uma percentagem nao inferior a 10% dos lucros Iiquidos de 
cada exercfcio devera ser transferida para a reserva legal, ate a concorrencia do capita\. A reserva 
legal nao pode ser distribufda, podendo ser utilizada para aumentar ao capital ou para a cobertura 
de prejufzos acumulados. 

As "Reservas de reavaliac;:ao" reflectem as mais e menos valias potenciais em activos financeiros 
disponfveis para venda e por reavaliac;:ao de terrenos e ediffcios de uso proprio. 

27. RESULTADOS POR ACCAO 

Em 2010 e 2009, 0 apuramento dos resultados por acc;:ao pode ser apresentado como se segue: 

Resultado do exercfcio 8.536.267 3.275.268 

Numero medio de aC90es em circula9ao no exercicio 15.000.000 14.139.726 

Resultado por acc;ao 0,6 0,2 

~ 


(d~
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29. TRANSACCOES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os saldos registados em Balan~o e na Conta de Ganhos e Perdas 

com origem em opera~6es realizadas com partes relacionadas tem a seguinte composi~ao: 

2010 

Banco Fundas de Outras 
Portugues de Inves t! men to ger idos entidades 

Negocios pelo Grupo BPN relacionadas Total 

Caixa e seus equivalentes e depositos a ardem (Nota 8) 6512.669 6512.669 

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conj untos 2.700 2.700 
Activos disponfveis para venda 14.466,158 345,886 14,812,044 

Emprestimos e contas a receber 13,293.654 13,293.654 

Outros devedores 11.692 273,962 285,654 

19.806.324 14.477.850 622.548 34.906.722 

Dutro:) crederes 4.843,710 216,309 308,154 5,368,174 

4,843.710 216.309 308,154 5.368.174 

Ga nbo5 e perdas 

Rendimentas 966.398 966.398 
Ganho liquidos emactivQs epassivos financeiros (1.119.608) (333.594) (1.453,202) 

Custos e proveitos de explora,.o liquidos PO,151) (708.250) !778.401) 
966.398 (1.189.759) (1.041.843) (1.265.205) 

2009 

Banco Fundos de Outras 

Portugues de Investi menta geridos entidades 

Nesocios eel a Grueo BPN relacionadas Total 

Caixa e seus eqUivalentes edep6sitos il ordem (Nota 8) 5.025.152 5,025.152 

Investlmentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos 2.700 2.700 
Activos financelros classificados no reconhecimento inicial ao 
justo valor atraves de gannas e perdas 8,933.875 8.933.875 
Activos dispon{veis para venda 17,835,087 679,480 18.514.567 
Emprestimos e ccntas a receber 48.343,073 48,343,073 

Outros devedores 22.271 22,271 

53.368.225 26.791.233___-.::.:==0.=.. 682,180 80.841.637 

Outros credo res __--"6"'8"",7.::,1::..8 _______ 40.619 109,337 

___6""8,,,,7..;::1,::..8 40.619 109.337__________-"'=" ___==:... 

Ganhos e perdas 

Rend! mentos 2.216,745 2.216.745 
Ganho Hqui dos em activos e passivos fj nancei ros (1.178,329) (1.178.329) 

Custos e proveitos de expl ora~ao liquidos (24.404) !347671 (501.960) (561.131) 
2,192,340 (1.213.096) (501.9601 477,285 

As transac~5es realizadas entre a Companhia e entidades relacionadas, sao realizadas de acordo 

com as condi~6es de mercado vigentes nas respectivas datas. 
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Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os saldos registados em Balan~o e na Conta de Ganhos e 
Perdas com origem em opera~5es realizadas com os Fundos de Pens6es geridos pela companhia 
tem a seguinte composi~ao: 

2010 2009 

Fundos de Pensoes 


Fundo de Pensoes BPN 191.184 


Fundo de Pensoes Real Vida 135 


191.319 

Fundos de Pensoes 


Fundo de Pensoes BPN 54.886 


Fundo de Pensoes Real Vida 208 


57.650 

Ganhos e perdas 

Por gestao de fundos de pensoes 


Fundo de Pensoes BPN 667.534 708.448 


Fundo de Pensoes Real Vida 1.659 135 


684.786 728.462 

Remuneracao dos Orgaos Socia is 

Compete aAssembleia Geral determinar as remunera~6es dos Orgaos tendo por base 0 estipulado no 
c6digo das sociedades Comerciais, as fun~6es desempenhadas, e a situa~ao econ6mica da Empresa e a 
pratica seguida no Grupo. 

A remunera~ao dos administradores executivos inclui uma componente fixa mensal, de catorze vezes por 
ano. 

!~ 
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Em 2010 e 2009, as remunerac;:6es atribufdas dos Orgaos Sociais tem a seguinte composic;:ao: 
2010 

Conselho de Administracao 

Presidente 

Rui Manuel Correia Pedras 

Vogais 


Jose Filipe de Sousa Meira 


Luis Manuel Afonso Martins 


Conselho Fiscal 

Presidente 

Hernani da Costa Loureiro 

Vogais 

Antonio Jose Nascimento Ribeiro 

Pedro Jose Gomes Nascimento Barreira 

Remu(jera~5es 

tixas 
Re~unerac6es 

variaveis 
Outros 

beneficias 
Segl,lfo de 

saude 
Segt.ro de 

vida 
Total 

27.100 27.100 

23.713 23.713 

15.842 15.842 

11.882 11.882 

11.882 11.882 

__,;;;.;;.;..;.;;;;;.. ___________ __90_.4_1_9~ 

2009 
Remunera~3es RemLnera<;oes Outr05 Seguro de Segura de 

Total 
fixH va rnhei 5 beneficio!> saude vidaConselho de Administracao 

Presidente 


Rui Manuel Correia Pedras 


Vogais 

Jose Filipe de Sousa Melra 26.479 26.479 

Luis Manuel Afonso Martins 23.170 23.170 

Conselho Fiscal 

Presidente 

Hernanl da Costa Loureiro 

Vogais 


Antonio Jose Nascimento Ribeiro 


Pedro Jose Gomes NaSCImento Barreira 


==.;;49;,;,;.64-..,9 _=== ___= 

Nao existem quaisquer outros beneficios concedidos aos membros dos orgaos socia is. 

1/hi 
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38. OUTROS DEVEDORES ECREDORES 


Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, estas rubricas tem a seguinte composic;ao: 


2010 2009 

Deyedares: 

Red bas por cobra r 3.927.798 4.520.847 

Mediadores 605.267 293.594 

Outros devedores segura di recto 798 508 

4.533.862 4.814.949 

Contas correntes de resseguradores 2.428.030 1.182.330 

Outros devedores: 

· Sevilen Holdings llC 2.789.582 2.789.582 

· Transp, Rosa Prata 626.536 626.536 

· Opera~ao a liquidar 2,049.439 

, Outros devedores diversos 149,018 584,242 

5,614.575 4,000.360 

12.576.467 9.997.639 

Ajustamentos (Nota 13): 

, Recibos por cobrar (313.874) (687.277) 

· Mediadores (125,833) (136.376) 

, Sevil en Hoi di ngs LLC (2.789.582) (2.789.582) 

Transp. Rosa Prata (626.536) (626.536) 

.Outros \268.557) (495.371) 

(4.124.381) (4.735.141) 
8.452.086 5.262.498 

Credores: 

Estornos e comissoes a pagar (71.996) (707.965) 

Mediadores (1.111.636) (1063.436) 

Outros credores de seguro directo (1.081.882) (43.830) 
(2,265.513) (1.815.231) 

Contas correntes de resseguradores (2.256.541) (1.408.295) 

Outros credores: 

· Fornecedores (386,078) (159.833) 

· Ba ncos Credores (4.843.710) 

· Outros credores divers os 1206.780) (309.929) 

(5.436.568) (469.762) 

(9.958.6221 (3.693.2881 

A rubrica "Outros devedores - Sevilen Holding LLC" corresponde ao valor a receber desta sociedade 
no ambito da alienaC;ao de uma participac;ao financeira em Dezembro de 2002. 0 saldo a receber 
inclui 460.000 Euros referente a comiss5es a receber da Sevilen Holding LLC pela prorrogac;ao do 
prazo de liquidac;ao do contrato. 

Em 31 de Dezembro de 2010, 0 saldo da rubrica "Outros credo res - Bancos credores" corresponde ao 
saldo credor de uma conta de deposito aordem mantida junto do BPN. 

A rubrica "outros devedores - operac;ao a liquidar" corresponde ao valor do titulo "Signet Credit 
Fund" que a data de 31 de Dezembro de 2010 se encontrava em processo de transferencia de 
titularidade em consequencia da reestruturac;ao da "note do Barclays", referida na nota 13. 
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39. ACRESCIMQS E DIFERIMENTQS 


Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 esta rubrica tem a seguinte composit;ao: 


2010 2009 
Acrescimos e djferjmentos - actjyo 

Gastos diferidos: 
. Rendas e alugueres 5.846 5.846 
.Outros 192.873 

198.719 

Acrescjmos e djferjmentos - passjyo 

Remunerac;oes a liquidar (319.584) (370.809) 
Outros aereseimos de custos (1.065.387) (663.372) 
Proveitos diferidos - rendimentos diferidos (101.154) (1.979.965) 

(1.486.125) (3.014.146) 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a rubrica "Qutros acrescimos de custos" inclui um montante de 
371.099 Euros e 174.532 Euros, respectivamente, referente a comiss5es a pagar por servit;os de 
intermediat;ao de seguros. 

Em 31 de Dezembro de 2009, a rubrica "Proveitos diferidos - rendimentos diferidos" corresponde ao 
diferimento pelo metodo da taxa efectiva do cupao inicial de um investimento financeiro no 
montante de 1.924.754 Euros, recebido em 28 de Dezembro de 2007, cujo vencimento ocorreria em 
3 de Agosto de 2020. Em 2010 este diferimento foi anulado na sequencia da reestruturat;ao da "note 
do Barclays", nota 13. 

40. QUTRQS RENDIMENTQS / GASTQS 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 est a rubrica tem a seguinte composit;ao: 

2010 2009 
Outros rendi mentos e gastos teeni cos 

Comissoes eobradas por gestao de fundos de pensoes 689.860 731.108 

Outros proveitos 1.694 405 

Outros encargos (1.050) (502) 
690.504 731.010 

Outros rendimentos egastos 

Outros proveitos 839.473 1.485.122 

Outros custos (415.796) !688.960) 
423.677 796.162 

1.114.181 1.527.172 

No exercfcio de 2010, a rubrica "Qutros rendimentos e gastos Qutros custos" inclui 0 montante de 
367.135 Euros relativo a acertos nos valores a pagar pela Companhia a BPN Credito IFIC, S.A. pela 
angariat;ao de negocio. No exercfcio de 2009, as rubricas "Qutros rendimentos e gastos Qutros 
proveitos" e "Qutros rendimentos e gastos - Qutros custos" incluem as montantes de 865.281 Euros 
e 471.216 Euros, respectivamente, relativos a acertos nos valores a pagar pela Companhia a BPN 
Credito IFIC, S.A. pela angariat;ao de negocio. 
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41. CUSTOS COM SINISTROS E PROVISOES TECNICAS LlQUIDAS DE RESSEGURO 

Nos exercfcios de 2010 e 2009 os custos com sinistros e as provisoes tecnicas liquidas de resseguro 
apresentam a seguinte composic;ao: 

Sinistros 

e,<lSP"" 

pro-visa 0 

I:!"ra s.inistros sub-total 

outras provisoes 

tecnicas 
proIJisao 

matematica 

d, 

PPNA 

n05 

resultados Total 

Segura di recto: 

- DecontratO$ de segura 
- Decontratos demvestrmento com 

partldpaClio dlscricionaria nos resultados 

4.119.761 (3.406986) 

j41.924) 

i3.449.91O! 

712.775 

37.916.192 
38.628.967 

(3.646.0801 

123.790.6861 
j27.436.765 1 

5.965.877 3.377 

1.414.432 

3.035.950 

10.723,332 

13.759,282 

Resseguro cedido' 
~ De contra los de s~uro j2 424.948i 1.162.429 j1.262.5191 2.465.485 

f2.424.9481 LIG2.429 p.262.519 1 2,46SA85 

UqUirlo: 

~ De contratos de segura 1.694.813 (2.244.558) (549.7441 (1180.595) 3.377 (1.726.9621 
- Decontrato:. de investimento com 

participa\,ao discricionaria nos resultados 37.959.115 /41.924) 37.916.192 j4.823,l1S! 123790.686] 1.411.054 10,723.332 

39.653.929 12.287.4811 37.>66.447 14 ,823,2281 124.97L280i 1,424.432 8.996.370 

Sinistros proviilio Qtltras provisoes provisao nos 

eas.os para siniitrOi sub-total tecnicas rnatematica resultadOS Total 

Segu ro di recto 
- De contratos de seguro 6.703.521 3.093.795 9.797.316 1440.354) 19.789 9.386.752 
- De contratos ce irvestimerto com 

par::icipacao discr'cionaria nos resultados 	 {41.612.96B1 (1.639.3771 


!43.053.312) 11.6095871 


Res:seguro ced!do: 
• De contratos at? segura \2.004.517) (2466~9801 392.327 12074.653) 

(2.004.5 171 12.466.9801 392.327 12.074.6531 
Liqui do~ 
- De contra los de segtlro 4.699.004 2.631.333 7.330.336 148.027) 29789 7312.099 
. De contratos de i n\lestimerto com 

participar;ao discridonaria ros resultados 56.036.615 14.525.7081 142.612.9681 11.639.377] 
60.735.619 2.631.333 !4515.70Bj j42.660.9951 j1.6095871 

Nos exerdcios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica "variac;ao das outras provisoes 
tecnicas" corresponde avariac;ao na provisao para compromissos de taxa. 

Durante os exerdcios de 2010 e 2009, na sequencia da reformulac;ao das carteiras de activos afectos 
a representa~ao das provisoes tecnicas, a Companhia reduziu as provisoes para compromissos de 
taxa anteriormente constituidas nos montantes de 4.823.228 Euros e 4.525.708 Euros, 
respectivamente. 

No exerdcio de 2010, os custos com sinistros de segura directo e resseguro cedido variac;ao da 
provisao para sinistros, incluem 0 efeito da anulac;ao de provisoes para sinistros nos montantes de 
aproximadamente 3.306.225 Euros e 1.221.618 Euros, respectivamente, resultantes do 
encerramento ap6s revisao, de processos de sinistro abertos em exerdcios anteriores. 

J 
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No exercicio de 2010 a Companhia registou nas rubricas de "Provisao para premios nao adquiridos" 
de segura directo e de resseguro cedido os premios diferidos e os correspondentes custos de 
aquisi~ao diferidos do segmento de protec~ao ao credito, cujo risco se encontra ressegurado a 100%. 
No exercicio de 2009 estes montantes encontravam-se registados na "Provisao matematica do ramo 
vida" de segura directo e de resseguro cedido. Os premios diferidos deste segmento de neg6cio e os 
respectivos custos de aquisi~ao diferidos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, podem ser detalhados 
como segue: 

2010 2009 

Seguro directo (Nota 4); 
Premios diferidos (5.965.877) (4.906.884) 

Custos de aquisi~ao diferidos 2.854.809 2.670.927 

(3.111.068) (2.235.957) 

Resseguro cedido (Nota 4): 
Premios diferidos 5.965.877 4.906.884 

Custos de aquisi~ao diferidos (3.259.031) _--:.;;(2;.;.;;.6;,;..7..:.,:0...:.,:92:..;,7.:.-} 

2.706.846 ==;;;;;;===== 
No exercfcio de 2010, a demonstra~ao de ganhos e perdas inclui os seguintes efeitos associados ao 
diferimento dos premios e dos custos de aquisi~ao deste produto: 

2010: 

Seguro directo: 

Varia~ao da provisao para premios nao adquiridos (5.965.877J 

Custos de aquisi~ao diferidos (varia~ao) 2.854.809 

(3.111.068) 

Resseguro cedido: 

Varia~o da provisao para premios nao adquiridos 5.965.877 

Varia~ao dos custos de aquisi~ao diferidos - Comiss5es e participa~ao nos resultados de resseguro (3.259031) 

2.706.846 

(404.222) 
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___ 

INVENTARIO DE TiTULOS E PARTICIPAC;OES FINANCEIRA! 

Ano: 2010 
Empresa de Seguras: REAL VIDA, S. A 

N!! de identifjcat;ao~ 502245140 Val ores em furos 

CODIGO 

IDENTIFICA,AO DOS TiTULOS 

DESIGNAc;AO 
Quantldade Valor total 

de aquisit;ao 

Anexo 1 

Valor de balant;o 

unitario Tota! 

799910015001 

PTYBPLLMOOOO 
PTYBPFLM0008 
PTYBPCLMOOOl 
PTYBPMLM0009 
PTYBPALM0003 
PTYBPJMN0002 
PTYBPGIMOO02 

1· FILIAIS, ASSOCIAOAS, EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E OUTRAS EMPRESA5 

PARTICIPADAS E PARTICIPANTE5 

1,1· Titulos Nacionais 

1.1.1· Partes de capital em fWais 

1,1.2 Partes de capital em 3s50ciadas 

2.700,00 2_700,00BPN 5ERVI~OS·ACE 

1.1.3 - Partes de capita! em empreendimentos (.00jU0105 

1,1.4 - Partes de capital em outras empresas partlClpada.;; e participantes 

sub-tot.II-__...!I___+____...!2:;.:.7:.::°:::0:::,°:::O+-________+ ___ :,2;.:-7.:::OO::;".:::o0::.j 

1.1.5· Titulos de divida de filiais 

1,1.6 - Titulos de divlda de associadas 

1.1.7· Titulos de divida de empreendimentos conjuntos 

1.1.8· Titulos de divida de outras empresas partlcipadas e particlpantes 

sub.totalf.-______+-______+ ________ --1f-_____-i 

1. 1.9 ~ Ouuos titulos em fi!iais 

1.1.10 - Outr05 titul05 em associadas 

1.1.11 ~ Outro.') titulo:; em empreendimentos conjuntos 

1,1.12· Outros tltulos em outras empresas partKipadas e partKipantes 

sub-totalf-______+-___-:-=..,..,.-:+_________I--__-=-=::-::c::1 
sub-totall-__...!1___+-___...!2:..:-7.:::0:::0,~0.:::0+_--------+---!c2-:..:7;::00:..:,;::004 

1.2 - Titulos Estrangeiros 
1.2,1· Partes de capital em filiais 

1.2,2· Partes de capital em associadas 

1.2.3· Partes de capital em ernpreendimentos conjuntos 

1.2.4 - Partes de capital em outras empresas participadas e partlcipantes 

,ub-totalf-______+-______-+_________I--_____-j 

L2.5 ~ Titulos de divida de filials 

1.2.6 Trtulos de dfvida de assodadas 

1.2,7 ~ Titulos de divida de empreendimentos conjuntos 

1.2,8 ~ T1tulos de divida de outras empresas participadas e partkipantes 

sub.totall-______+ ______ -f_________f-______ 

1.2.9 ~ Outros titulos em filiais 

1.2,10 - Outros titulos em associadas 

1.2,11 ~ Outros titulos em empreendimentos conjuntos 

Ll.12 - Outros tituios em outras empresas partlcipadas e participantes 

5ub.total;.....______+-______+ ________ --1--1_____-i 
sub-to'al,..-______+-______+________--1i-_____-l 

total 1-. ;:.1___+-___....::2:.:.7.:00:::.::00=+________--1i-__..;2::..:..700:.::.,OO~ 

2 - OUTR05 T(TlJeCS 
I 

2.1- Titulos nadona!s 

2.1.1-lnve£timentos de capita; e unidades d£' participa~ao 

2_1.1.1 - AC\;5es 

Centro Hospitalar de S_ Francisco 164_311 2,11 345.886,47 

sub.totalf-__1:::6:::4::.:-3:::1:::1__+-__-.:8::::8::.7.:.:-2:..:7;;;9,~4::.0+_------__+__..:3..;4;:;5.::;:8::86:..:.4.;.7-1 

2,1.1.2 ~ Tltulos de participa~ao 

sub-totall-______+ ______ -f_________f-_____-I 

2.1.1,3 . Urudades de participa~o em fundos de lnvestimento 

Mercapital Fundo Especial de Inv. Imob f 500 81.674,50 92,39 46_193,05 

Bpn Ac~oes Europa 150_697 800.511,80 4.6l 695_678,79 
Bpn Ac~oes Global 157_202 953.058,07 5.54 870.224,51 
Bpn Optimiza~ao 101521 621.596,38 5.66 574_661,83 
Bpn Taxa Fixa Euro 400.610 2.100.475,94 5.88 2355.748,97 
Bpn Valoriza<;ao 93.879 657.654,61 5,87 551-342,01 
Bpn Gestao de Activo, Valoriza<;ao Patrimonial 
BPN Imoglobal 

1955 

12.647 

10.152.152,21 

13_473.133,12 

2_224,88 

400,BO 

4.349.632,19 

5.06B.869,54 J 
sub-total L-__ 9;:.:1:::9.:;-0:::1:,2__.L.._.....:2:;:8.:;.8:.:4.;:0;.:.2c;:5::;,6.::;:6;:,3L ________..L_..:::.c:.:;::;;;;::.::::;::.;:.J14.51nSO,89 

f) ,Ii;' ~ 

http:sub-tot.II


IDENTIFICAC;lio DOS TITULO, Quantidade Valor total 

de aqulsit;ao 

Valor de balanr;o 

C6DIGO DESIGNAC;IiO unitario Total 

PTOTECOE0029 

PTCG1LOMOO07 

PTPETQOMOO06 

PTPETROMOO05 

XS0261040173 

PTBLMXOMOO19 

PTBLMGOMOO02 

PTBP150MOO05 

PTB B5J0 EOOOO 

PTBS5AOMOO05 

PTBRIHOMOOOI 
PTCG160MOO04 
XS0214446188 
PTRELAOMQOOO 
PTCPP40MOOB 
PT5EMCOEOO06 

GB0030276538 

LU0063729296 

IE0030011419 

BMG288472605 

LU0108416156 

LU0217389997 

GBR12100007 

GBR12100008 

GGY121000008 

ES0127332031 

ES0141174039 

KYG5569M2620 

KYG399911232 

KYG6846Y1035 

KYG936361016 

KYG0450H 1002 

734930014201 

2.1.1.4 - Qutros 

2.1.2 - Titulos de divida 

2.1.2.1- De divida publica 

PGB 4.8 ,06/15/20 

2.1.2.2 - De Qutros emissores publicos 

CXGD 5 1/8 02/19/14 

PARPUB 31/2 07/13 

PARPUB 5 1/4 09/28/17 

2.1.2.3 - De Qutros emissores 

BESPL 0 07/18/11 

BESPL 3 7/801/21/15 

BESPL 5 5/8 06/14 

BPIPL 0 07/04/11 

BPIPL 31/401/15/15 

BRCORO 4.797 09/26/13 

BRIPL 41/212/05/16 
CXGD 4 3/8 05/13/13 
REFER 4 03/16/15 
RENEPL 6.375 10/12/13 
SANTAN 3 3/406/12 
5EMPL °04/20/16 

2.2 - Titulos estrangeiros 

2.2.1-lnvestimentos de capital e unidades de participac;:ao 

2.2.1.1- Ac,6es 

2.2.1.2 - Titulos de participar;ao 

2.2.1.3 - Unidades de participac;:ao em fundos de investimento 

ARIS EURO AGGRESSIVE CELL 

BGF-ASIAN TIGER BOND-$A2 

BNY MELLON GL-GL H/Y B EU-C€ 

DR DURHAM OVERSEAS FUND 

JPM GLBL HI YLD BD-B ACC €HD 

JPMORGAN F-EM MK DB-B-ACC-€ 

The Fine Art Fund II, L.P. 

The Fine Art Fund, L.P. 

AEIF 1 L.P. 

GED EASTERN FUND II 

GED SUR CAPITAL, SA SGECR FUNDO 

German Real Estate Fund 

Gottex Abi Fund Limited Class Eur 

Pacific Alliance China Land Limited (UP) 

Vinaland Ltd, (UP) 

ARC Capital Holdings Ltd (UP) 

LDF SLV SPC 

2.2.1.4 - Outros 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

sub-total 

1.083.323 29.727.536,03 14.858.237,36 

28.833.802 27.108.535,22 87,06 25.858.438,28 

28.833.802 27.108.535,22 25.858.438,28 

16.800.000 

403.471 

442.000 

16.773.617,45 

402.247,75 

442.000,00 

99,88 

93,82 

102,85 

17.522.756,69 

385.345,78 

460.555,41 

17.645.471 17.617.865,20 18.368.657,88 

570.000 

4.000.000 

8.466.191 

718.057 

1.100.000 

150.000 

2.500.000 
387.672 

3.150.000 
1.624.639 
3.500.000 
1.120.831 

554.182,50 

3.989.640,00 

8.765.101,54 

698.885,79 

981.866,00 

157.117,50 

2.440.995,00 
386.180,21 

3.065.345,00 
1.758.635,97 
3.486.069,96 
1.129.809,54 

95,46 

81,05 

87,71 

97,85 

86,66 

100,50 

92,91 
92,45 
90,89 

107,05 
97,43 
95,00 

545.471,29 

3.388.082,19 

7.698.382,85 

705.851,95 

987.496,82 

152.642,52 

2.330.763,70 
369.183,22 

2.963.127,90 
1.745.134,88 
3.482.686,98 
1.070.557,24 

27.287.390 27.413.829,01 25.439.381,54 
73.766.663 72.140.229,43 69.666.477,70 

2.069 

18.000 

233.700 

154 

8.850 

58.048 

1.937.127 

1.609.464 

1.816.834 

13.568 

6.597 

1.907 

6.638 

551.041 

125.802 

319.286 

972 

324.341,59 

352.335,48 

295.466,89 

140.494,15 

1.349.142,86 

627.733,40 

1.480.951,97 

1.933.446,56 

1.195.838,92 

1.366.607,27 

658.973,63 

2.030.172,42 

691.814,79 

382.819,19 

130.879,91 

305.690,71 

819.644,56 

145,11 

21,77 

1,36 

42,26 

162,46 

11,04 

0,63 

0,74 

0,46 

63,78 

67,67 

705,12 

16,19 

0,94 

0,74 

0,95 

930,29 

300.241,36 

391.872,46 

318.065,72 

6.501,14 

1.437.771,00 

640.849,92 

1.227.887,86 

1.189.457,13 

835.384,32 

865.412,17 

446.416,96 

1.344.413,01 

107.469,22 

516.523,61 

93.442,96 

302.870,08 

904.243,51 

6.710.056 14.086.354,30 10.928.822,43 

6.710.056 14.086.354,30 10.928.822,43 

III 
;' 



IDENTlFICA~AO DOS TfTULO! Valor total Quantidade Valor de balan,o 
CODIGO DESIGNA~Ao de aquisj~ao unltario Total 

2.2.2 - Titulos de divida 

2.2.2.1- De dlvida publica 

DEOOO1137297 BKO 103/16/12 

DEOOO1137255 SKO 11/4 03/11/11 

DEOOO1135416 DBR 2 1/4 09/04/20 

DEOOO1141521 DBL 3 1/2 04/12/13 

E500000120J8 SPGB 3.8 01/31/17 

2,2.2.2 - De outros emissores publicos 

PTCG1ZOMooOl CXGD 4.7 04/15/14 

2,2,2.3 - De outros emissores 

XS0309643061 ABSA 0 07/16/12 

XS0463509959 AEMSPA 41/2 11/02/16 

XS0207S13127 ANZ 0 12/15/53 

XS019394476S ATUM 006/09/11 (AutstrO 06/09/11) 

XS0459903620 8ACR 0 01/28/13 

XS0426539184 8ANEST 4 05/08/12 

ES0313860258 8ANSAB 002/20/12 

XS0540506077 BBVASM 2 3/4 09/10/12 

XS0531068897 BBVA5M 37/808/06/15 

XS0460315806 BCDPAN 7 10/26/12 

USP14996AG02 BCDPAN 8 1/2 04/23/20 

PT8CP7DM0061 BCPPL 0 02/28/13 

PTBCLSOEOO18 BCPPL 3 3/4 06/11 

PT8CLSOEOO18 8CPPL 3 3/4 06/11 

PTBCLQOM0010 8CPPL 5 5/8 04/23/14 

XS0430765312 BESIBR 5,75 OS/29/12 

XS0498718724 8ESPL 1 5/804/15/13 

USP07041AA72 80NSUC 91/411/03/20 

XS0174443449 BPIPL 0 08/29/49 

USG0732RAF58 8RADES 5,9 01/21 

USG1315RA871 8RASKM 705/07/20 

XS0433216339 BRITEL 6 1/8 07/14 

ES0314601024 CAJAMA 3 1/803/30/12 

XS0430698455 CARLB 6 OS/28/14 

XS0192377538 CIMPPL 41/2 05/11 

XS0430786581 CRHID 7.375 OS/28/14 

KYG2773C2068 DGSL lX PS 

XS0207753780 E8SBLD 0 12/14/14 

XS0342783692 EDF 5 02/05/18 
XS0435879605 ELEPOR 43/4 09/26/16 

XS0495010133 ELEPDR 3 1/403/16/15 

XS0431301703 ESF 4,505/31/11 

XS0442431564 FIAT 9 07/30/12 

BE0932317507 Fortis 0 17/01/17 

XS0436905821 GASSM 5 1/407/09/14 

XS0442330295 GAZPRU 8 1/802/15 

XS0276790721 GPBM 2006-1 A 

DEOOOHSH2H23 HSH NO 02/14/17 

XS04 71074822 LTOIM 5 3/8 12/05/16 

XS0463663442 LUKOIL 6 3/8 11/14 

XS0250907218 MONTPI 0 04/18/16 

XS0269714464 NAB 0 09/29/49 

XS0267821394 NGGLNFloat 01/12 
USG6710EAC42 DD8 9 5/8 04/09/14 

XS0456477578 PEMEX 51/201/17 

US71645WAP68 PET8RA S 3/401/20/20 

XS0462994343 PORTH 5 11/04/19 

XS0426126180 PORTH 6 04/30/13 

XS0428147093 RD5ALN 4 3/8 05/14/18 

XS0419352199 REPSM 6 1/2 03/27/14 

FROOI0766329 RIFP 701/15/15 

US05966UA808 5ANBBZ 4 1/2 04/06/15 
XSOS31257193 5ANTAN 3 1/208/12/14 
XS0327533617 SANTAN 5.435 10/17 

XS0309515657 SVEG 0 07/12/17 
XS0540187894 TELEFD 3.66109/18/17 

XS0462999573 TELEFO 4,693 11/11/19 
XS0312208407 TITIM 007/19/13 
XS0285818075 UMLF 2007-1 A 

XS0497362748 VALEBZ 4,375 03/18 
XS02S7808500 VOD 0 01/13/12 
XS0304458564 VOD 0 06/06/14 
XS0505532134 VOTORA S 1/404/28/17 
XS02463S9532 VW 0 03/14/16 
XS0238704281 ARl6 200S-EULR C3E 

sub-total 

6.825.000 

3.850.000 

6.400.000 

500.000 

400.000 

17.975.000 

6.853.757,25 

3.860.818,50 

6.310,912,00 

527.040,00 

409.572,00 

17.962.099,75 

100,51 

100,19 

94,40 

105,87 

93,88 

6.918.708,19 

3.896,210,55 

6.094.327,21 

541979,59 

389.409,02 

634,56 

sub-total I 

23.000.000 

23,000.000 

23.012.785,06 

23.012.785,06 

90,80 21649.708,36 

21.649.708,36 

676.486 

251.465 

920.787 

432.891 

576.696 

266.480 

485.000 

757.000 

1.450000 

593.021 

523.874 

620.000 

861.156 

1.700.000 

9.950.000 

552.691 

1.185.077 

246.969 

1.154.000 

467.744 

673.552 

500.000 

367.566 

450.000 

9.000.000 

177.974 

354.489 

526.466 

200.000 

1.300.000 

714.000 

350.453 

407.491 

898.388 

4.706.942 

41.154 

23424 

1.085.422 

129.422 

306.587 

757.066 

359.536 

536.892 

349.372 

560.557 

285.885 

684.402 

6.215.000 

5.700.000 

500.000 

178.269 

890.436 

2.300.000 

600.000 

385,703 

250.000 

383.847 

724.800 

187.050 

500,000 

487.327 

346.831 

127.000 

877.237 

168.258 

671.474,49 96,43 654.195,56 

249.714,65 100,53 254.626,94 

926.964,63 78,14 720.219,24 

418.566,21 99,98 433.195,69 

577.229,48 100,19 579.675,08 

265.771,12 99,87 273.054,74 

483.913,60 97,63 474.472,79 

755.841,81 97,97 747.982,88 

1448.767,50 95,49 1,407.262,90 

528.015,75 97,00 582.609,73 

514.769,38 98,25 522.993,27 

618.885,83 80,88 502.520,19 

860.334,41 97,27 855,076,00 

1.683,350,00 97,27 1.687,997,54 

10.079.090,31 83,00 8.644914,40 

540.654,15 97,56 541.942,10 

1.187.209,46 90,85 1.080.654,50 

234.357,86 96,00 240707,31 

1.160.037,51 48,00 558.000,76 

475.000,96 99,51 475.701.22 

687.600,26 102,25 695.648,14 

544.501,40 110,33 566.165.41 

367.083,60 98,61 371.142,49 

499.945,14 109,90 510.602,05 

9.125,776,14 100,00 9.241.890,42 

178,121,70 110,79 204.980,83 

1.455,05 3,29 11.648,56 

485.085,76 45,00 237.426,31 

224,064,00 108,40 225821.70 

1.249.350,00 94,20 1.240.893,11 

709,098,70 92,21 676.816,27 

349.119,05 100,10 360.049,66 

405.358,88 107,50 453.526,36 

814.939,27 94,05 847.218,28 

4.702.518,87 101,47 4.894.613,59 

41.285,01 113,98 49.930,46 

13.846,74 87,51 20.499,72 

1.009.030,24 47,49 517.312,13 

128,840,60 99,02 128.649,20 

276.569.46 106,77 330.328,51 

690.501,81 64,50 490,543,77 

333.914,49 72.44 260.478,10 

493.608,65 99,86 537.615,88 

345.372,95 115,88 412.418,46 

556.916,14 104,04 613.273,92 

251.953,65 103,39 302.882,81 

681.633,96 89,75 619.594,73 

6.340,663,60 104,77 6.761.758,23 

6.143.300,00 106,37 6.220.799,63 

564.345,00 109,16 570.642,47 

178.380,54 109,88 207,848,00 

886.863,11 101,53 913.408,81 

2.295.445,99 96,42 2.248.665,27 

612.180,00 90,14 546.915,28 

355.645,27 85,00 329,002,09 

250.000,00 94,85 239,792,98 

383.651,51 98,03 378.752,87 

710.971,66 97,30 707.579,54 

212,796,44 90,00 168.543,37 

507.000,00 100,57 519.750,68 

461.941.58 100,08 489,189,47 

338.656,07 98,76 342.848,05 

126.498,34 99,42 130.775,38 

870.867,90 92,93 815.807,91 

30.330,95 



IDENTlFICA~i\O DOS TfTULOS Quantldade Valor total Valof de balan<;o 
CCDIGO DESIGNACAo de aquislr;tio unjtario Total 

XS0187513642 Beta 1 3.923.438 3.737.983,29 

XS0200584125 Beta 2 3.923.438 3.700.660,82 

XS0178293519 CENTAURI1 8.368.618 8.268.472,45 

XS0224399872 CENTAURI2 4.284.581 4.123.724,61 

XS0203295562 GLBIR 010/21/14 185.138 170.944,69 

XS0194805429 KAUP 0 06/30/14 805.673 730.137,10 

XS0180062191 PARKLAND SN 15-09-2013 2.151.163 2.395.321,75 23,86 513.205,41 

XS0140396358 PARKLAND SN 15-12-11 1.365.306 1.074.551.37 23,86 325.722,61 

XS0181569111 PARKLAND 5N 15-12-13 759.256 597.447,23 23,86 181.136,57 

US96428FAW86 WHITE PINE 12/31/13 3.125.877 2.132.593,17 

US96428FAX69 WHITE PINE 12/31/14 1.092.232 585.664,49 

XS0271816869 ZELA 1 1.552.311 1.908.361,99 

XS0300166963 ZELA 2 1.312.918 970.564,56 

XS0552568536 BACR CLN 08/03/20 34.840.060 5.901.906,16 16,92 000.' 038,15 

XS0178112743 Sherlock Ltd Series 51 882.012 875.757,34 103,06 i ". ono >7 

138.812.156 107.291.069,61 75.805.761,85 

179.787.156 148.265.954,42 115.296.104.77 

M.rgem EUR/U5D fX 342.302 303.097,23 

I 342.302,09 

~ 264.562.376,27 211.052.739,49 

264.~65.076,Z7 lU:05S.439,49 



REAL VIDA SEGUROS, S.A. 

Desenvolvimento da provisao para sinistros relativa a sinistros ocorridos em exercicios anteriores 
e dos seus reajustamentos (correccoes) para 0 exerdcio findo em 31 de Dezembro de 2010 

Anexo 2 
(Valores-em euros) 

Ramos 
Provisao Para Sinistros 

em 
31 de Dezembro de 2009 

(1) 

Custos com Sinistros 
Montantes Pagos 

no Exercicio * 
(2) 

Provisao Para Sinistros 
em 

31 de Dezembro de 2010* 
(3) 

Reajustamentos 

(3)+(2)-{1) 

Vida 11.268.289 2.805.879 4.795.378 (3.667.032) 

Total 11.268.289 2.805.879 4.795.378 (3.667.032) 
* Sinistros ocorridos no ana N-1 e anteriores 

~ 

-~~ }--~ 

~ 
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