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2.

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2.1. ENQUADRAMENTO DA ACTIVIDADE
2.1.1. ENQUADRAMENTO MACROECONOMICO INTERNACIONAL
A actividade mundial manteve o abrandamento que se registou nos anos transactos. Depois de 2010 (5%), 2011 (4,1%), em 2012 o PIB
mundial registou novo abrandamento com uma variação positiva de cerca de 3,3%.
A actividade económica na zona euro registou uma retracção de 0,4% em 2012 (de acordo com estimativas do FMI), ano que ficou marcado
pela intensificação da crise da dívida soberana que motivou um aprofundamento da recessão económica, desta vez estendendo-se aos
países do centro europeu. Esta retracção assentou essencialmente na procura interna.
Ao nível da política monetária, realce para a decisão do BCE de redução em 25 pontos base da principal taxa directora para um mínimo
de 0,75%.
Na zona euro, a taxa de desemprego atingiu, em 2012, os 11,8%.
A inflação foi de 2,5% (abaixo dos 2,7% de 2011), tendo o principal contributo vindo dos preços energéticos.
Nos EUA o ano de 2012 ficou marcado por um ritmo de crescimento ligeiramente acima das expectativas (2,2%) por influência do
dinamismo do consumo privado, do investimento e das exportações. Estes factos tiveram um contributo positivo no sentimento dos
investidores.
De destacar ainda a substancial melhoria do mercado de habitação, quer ao nível dos preços quer ao nível das vendas.
2 .1.2. A ECONOMIA PORTUGUESA
O PIB da economia portuguesa registou nova queda (3%) em 2012, depois da retracção de 1,6% em 2011. Esta evolução reflecte uma
retracção muito pronunciada da procura interna (-7%) com destaque para o consumo privado e investimento.
Em 2012, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação média de 2,8% (3,7% em 2011). Para esta desaceleração
terá contribuído o aumento menos expressivo dos preços dos produtos energéticos.
A taxa de referência na zona Euro baixou 25 pontos base para 0,75%.
No mercado de trabalho registou-se uma nova redução do emprego que implicou, em 2012, uma taxa de desemprego de cerca de 15,6%.
A Formação Bruta de Capital Fixo (vulgo Investimento) registou em 2012, uma retracção de 15,5%.
A balança comercial portuguesa conheceu, em 2012, um desenvolvimento favorável com as exportações a aumentarem 3,6% e
as importações a diminuírem 7,4%. A redução dos custos do trabalho foi um dos factores subjacentes ao bom comportamento das
exportações, funcionando como sucedâneo a um movimento de desvalorização cambial.
2.1.3. EVOLUÇÃO DO MERCADO SEGURADOR EM PORTUGAL
O mercado segurador voltou a registar nova quebra em 2012, tendo retraído cerca de 5%, o que significa uma redução superior a 550
milhões de euros.
O ramo Vida foi o que mais contribuiu para esta variação tendo diminuído mais de 6%, influenciado pelas condicionantes económicas e
políticas que o país atravessa.
Ainda assim o segmento vida continua a ser o que maior preponderância tem (cerca de 65%) na estrutura de produção do sector
segurador.
O Ramo Não Vida seguiu a mesma tendência, tendo registado uma retracção de 3%, com um volume de negócios ligeiramente superior
a 3.500 milhões de euros.
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No Ramo Vida assistimos a uma diminuição de 1,44% do segmento de Seguros de Vida Risco.
Os produtos de capitalização também retraíram cerca de 6,65%.
O volume de produção relativo aos planos de poupança reforma diminuiu 8,49%.
Risco

Capitalização

PPR

-1,44%

-6,65%

-8,49%

2.2. ACTIVIDADE DA COMPANHIA
2.2.1. ENQUADRAMENTO GERAL
A Real Vida Seguros, S.A., em 2008, sendo detida a 100% pelo BPN - Banco Português de Negócios, SA, foi alvo de nacionalização por
aplicação da Lei n.” 62-A/2008, de 11 de Novembro, que aprovou o regime jurídico de apropriação pública por via de nacionalização,
em execução do disposto no artigo 83° da Constituição.
Com a nacionalização, a Real Vida passou, a partir de 11 de Novembro de 2008, a ter a natureza de sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos.
A Real Vida Seguros, S.A., nasce em 1989, no âmbito do projecto iniciado em finais de 1988, por um núcleo de accionistas
maioritariamente nortenho que fundou a Real Seguros, S.A., fixando a sua sede na cidade do Porto, com o objectivo de iniciar a sua
actividade na área seguradora, especificamente nos Ramos Reais (Não Vida). Alargando a sua esfera de actividade, um ano depois,
nasce a Real Vida Seguros, S.A..
Em 1999 a Real Vida Seguros, SA alterou a designação social para BPN Seguros de Vida, S.A., passando a ser detida, numa posição
de maioria qualificada, pelo BPN, Banco Português de Negócios.
No último trimestre de 2003 alterou-se a denominação social de BPN Seguros de Vida, S.A. para Real Vida Seguros, S.A., com o
objectivo de agrupar as duas Seguradoras numa única marca -”Real Seguros”- fortalecendo e solidificando a sua imagem.
Por efeito do processo de nacionalização, a Real Vida Seguros e a Real Seguros passaram a pertencer a grupos económicos distintos,
concluindo-se em 2009 o processo de separação, deixando a Real Vida de usar a marca “Real Seguros”.
Em resultado desta separação operacional, a Real Vida concentrou os seus serviços e colaboradores em Lisboa e no Porto, redefiniu a
sua estrutura orgânica e funcional, procedeu à separação da sua plataforma informática, à autonomização da sua base de dados de
clientes, Mediadores, Fornecedores e demais prestadores de serviços, renegociou a generalidade dos contratos existentes, adoptou
uma nova marca, redesenhou e substituiu todo o estacionário existente e procedeu ao lançamento de vários novos produtos, quer para
o Canal Bancário (BPN), quer para o Canal de Mediação e mesmo para o canal directo.
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Em 30 de Dezembro de 2010, a Real Vida passou a ser detida a 100% pela Parparticipadas, SGPS, S.A., sociedade detida a 100% pelo
Estado Português.
Lançou um novo sítio na internet preparado para acesso reservado de mediadores e clientes e com possibilidade de evoluir para
possibilitar transacções directas.
Em 2011 a Real Vida Seguros obteve, junto do Instituto de Seguros de Portugal, autorização para exercer actividade nos Ramos Não Vida
“Acidentes”, na modalidade de Acidentes Pessoais, e no Ramo Não Vida “Doença”.
2.2.2. ORGANIZAÇÃO INTERNA
A estrutura organizacional não sofreu qualquer alteração em 2012, mantendo a seguinte distribuição:

A Área Comercial e Produtos, constituída pelas unidades de Novos Canais, Canal Bancário, Canal Mediação, Marketing de Produtos,
Subscrição Vida Risco e Novos Produtos tem como responsabilidade dinamizar a estratégia comercial definida pela companhia junto dos
respectivos canais de distribuição bem como garantir a satisfação dos parceiros de negócio e clientes.
A Área Técnica é composta pelas unidades Actuariado, Resseguro, Investimentos e Sinistros, e tem como responsabilidade o
desenvolvimento de metodologias actualizadas que viabilizam o cálculo da rentabilidade e adequado provisionamento técnico e
convergência de activos com as responsabilidades, de forma a satisfazer e proteger o Cliente e salvaguardar os interesses da Real Vida,
orientando-se sempre por critérios de rigor e transparência.
A Área de Suporte ao Negócio, constituída pelas unidades de Contabilidade, Tesouraria e Cobranças, Recursos Humanos, Planeamento
e Controlo, Património e Logística, Assessoria Jurídica, Gestão de Reclamações e Sistemas de Informação, apoia o desenvolvimento
da actividade, cria metodologias e ferramentas que visam o desenvolvimento e optimização das actividades de modo a garantir o
cumprimento dos níveis de serviço ajustados às expectativas dos diversos Stakeholders.
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2.2.3. RECURSOS HUMANOS
No decurso do ano de 2012, o número de colaboradores diminuiu 4,76% face ao ano anterior, o que representa um decréscimo de 3
colaboradores.
A estrutura de repartição dos colaboradores mantêm-se semelhante em relação ao ano anterior na repartição pela Área de Suporte ao
Negócio, Área Técnica e Área Comercial.
A afectação dos colaboradores às diferentes áreas da Companhia, encontra-se de acordo com os seguintes dados da tabela:
2010
Nº Func.
26

Suporte ao Negócio

2011
%
39,39%

Nº Func.
25

2012
%
39,68%

Nº Func.
23

%
38,33%

Técnica

5

7,58%

5

7,94%

5

8,33%

Comercial e Produtos

35

53,03%

33

52,38%

32

53,33%

Total
Variação (%)

66

63

60

-2,94%

-4,55%

-4,76%

No que concerne à formação académica dos colaboradores, o escalão mais preponderante permanece o ensino secundário que representa
53,33%. O número de colaboradores com formação académica superior diminui para 27, no entanto este segmento ainda se mantém
significativo, representando 45% dos colaboradores da companhia.
As alterações verificadas ao nível da formação académica, resultam da diminuição dos colaboradores no ano 2012.
53,33%
60,00%

45,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

1,67%

10,00%
0,00%
Ensino Superior Universitario

Ensino Secundario

3 Ciclo do Ensino Basico

A idade média dos colaboradores subiu para 41 anos.
A repartição da estrutura etária da companhia não sofreu grande oscilação face ao ano transacto, e encontra-se distribuída de acordo
com o seguinte gráfico.
Estrutura Etária
Mulheres
>= 56

0,00%

3,33%

51 a 55

6,67%
6,67%

46 a 50

6,67%

41 a 45

10,00%
11,67%

5,00%

36 a 40

16,67%

6,67%

31 a 35

6,67%
3,33%

26 a 30
<= 25

Homens

11,67%

5,00%

0,00%
0,00%
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2.2.4. RESPONSABILIDADE SOCIAL
No âmbito da responsabilidade social destacam-se as seguintes iniciativas realizadas ao longo de 2012:
Promoção de um estilo de vida saudável
A Real Vida Seguros desenvolveu algumas iniciativas ao longo do ano 2012 no sentido de promover um estilo de vida saudável junto dos
seus colaboradores, entre as quais destacamos: a divulgação da importância do exercício físico como um dos pilares do equilíbrio do ser
humano, informando nesta acção os colaboradores sobre estratégias para não abandonar a prática do exercício físico e incentivando a
inscrição em ginásios; apelamos também à mudança de hábitos alimentares e lembramos a importância de uma alimentação saudável.
Campanha Dádiva de Sangue
A Real Vida Seguros colaborou mais uma vez com o Instituto Português de Sangue, porque há gestos de solidariedade que nunca
são demais e doar sangue é sem dúvida um deles. A Campanha de Dádiva de Sangue já se tornou uma prática regular na Empresa,
realizando-se duas vezes por ano.
Promoção da Saúde no Trabalho
A Real Vida Seguros preparou um “Manual de Boas Práticas Ergonómicas” que visa recomendar para a correcta utilização dos diferentes
utensílios a que os colaboradores recorrem no local de trabalho. Nesta acção alertamos que os desconfortos sentidos durante as
actividades do dia-a-dia acontecem devido a posturas incorrectas e sensibilizamos todos para a necessidade de efectuarem pequenos
exercícios ao longo do dia, de forma a ajudar a prevenir perturbações músculo-esqueléticas.
Preservação Ambiental
Consciente de que uma acção positiva de protecção e preservação do ambiente poderá fazer toda a diferença, celebrou o dia Mundial do
Ambiente. Esta acção teve como objectivo consciencializar os colaboradores para a necessidade de preservar o ambiente e promover as
melhores práticas, bem como incentivar para a adopção de hábitos saudáveis.
Celebramos também a Semana Europeia da Mobilidade, procurando sensibilizar os colaboradores para os efeitos que a escolha dos
meios de transporte tem na qualidade do ambiente.
Campanha Vacinação 2012
A Real Vida Seguros lançou mais uma Campanha de Vacinação contra a gripe sazonal com o objectivo de conferir imunidade aos seus
colaboradores contra as estirpes predominantes e assim, prevenir e proteger a saúde de todos.
Festa de Natal
O Natal é tempo de solidariedade e de partilha de valores como a amizade e a fraternidade. Neste sentido, a Real Vida Seguros prepara
anualmente uma festa de Natal criando uma maior interacção entre filhos, pais e Empresa. Este ano, além de proporcionarmos um
momento de diversão aos filhos dos colaboradores, lançamos uma Campanha de Solidariedade com o objectivo de contribuir também
para que “outros” pudessem viver esta época um pouco melhor. Apoiamos a iniciativa “Corrente dos Sorrisos” e apelamos a todos os
colaboradores que participassem com um brinquedo que posteriormente entregamos no Hospital de São João.
2.2.5. MARKETING E COMUNICAÇÃO
No âmbito do Marketing e Comunicação foram desenvolvidas ao longo do ano de 2012 diversas acções, quer a nível do Marketing
Operacional quer Institucional tendo como objectivo um incremento da melhoria da qualidade de serviço junto dos seus Clientes e Canais
de Distribuição. Destacamos algumas das principais acções por área de actuação:
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Campanhas
Ferramenta indispensável para a dinamização e vendas, das Campanhas desenvolvidas no decorrer do ano de 2012, definidas previamente
no Plano de Acções de Marketing, acompanharam quer o lançamento de novos produtos quer a dinamização de existentes.
A todas as Campanhas foram associados esquemas de incentivos para premiar a produção da nossa Rede de Distribuição.
À semelhança de anos anteriores, procurámos com estas campanhas contribuir para o melhor desempenho e motivação dos Agentes, em
particular dos Agentes que se inserem no segmento Premium e que designamos por Agentes Cartão Click.
O Cartão Click
Atendendo ao crescimento da base destes de Agentes, foram feitos diversas melhorias no Website da Real Vida Seguros na área de acesso
reservado dos mesmos. Continuámos em 2012 a apostar no Cartão Click como peça central de dinamização junto da nossa Rede de
Agentes, utilizando esta área reservada para divulgar as campanhas e potenciar a venda dos produtos.
Marketing Directo
No decorrer de 2012 a Real Vida Seguros desenvolveu e iniciou várias acções de Marketing Directo, capitalizando o cross-selling das suas
bases de dados e efectuando a venda de produtos que pelas suas características se enquadram nesta área de actuação. Com o produto
Acidentes Pessoais a ser promovido por Telemarketing ficou demonstrado, quer pelos resultados obtidos quer pela taxa de penetração
conseguida, que estas acções serão objecto de continuidade num futuro próximo.
Marketing Digital
Grande parte da comunicação da Real Vida Seguros quer com Clientes quer com Distribuidores, está assente no seu Website. Apesar
de não visível, em 2012 foram criadas as fundações que permitiram um crescimento contínuo de produto e serviços. Este culminar de
desenvolvimento permitiu nos bastidores efectuar melhorias consideráveis na gestão e actualização dos conteúdos da Área Reservada,
por forma a permitir que Clientes e Agentes acedam a informação detalhada sobre os produtos subscritos junto da Companhia e novos
produtos/serviços. Neste contexto as áreas reservadas cresceram quer ao nível da informação prestada aos Agentes quer a Pessoas
Seguras.
A área reservada do Cartão Click acompanhou também este crescimento e evolução com os necessários upgrades da informação e
histórico.
Ao longo do ano a divulgação destas acções foi reforçada através do envio de Direct Mail, quer no envio regular da Newsletter quer na
comunicação direccionada com vista a promoção da nossa marca e produtos.
2.3. ACTIVIDADE COMERCIAL
2.3.1. ALARGAMENTO E MELHORIA DA OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS
A Real Vida Seguros terminou o ano de 2012 com uma oferta global de 20 produtos sendo que, além deste total foram lançados 7 produtos
de campanha nas áreas de Investimento e PPR.
Destacamos em particular o lançamento do Produto Acidentes Pessoais que, ao ser um produto da área de Ramos Reais, permitiu alargar
o espectro de actuação da Real Vida Seguros, com o acesso a uma nova fatia de mercado.
Neste contexto este produto foi construído tendo em consideração as diferentes necessidades dos Canais de Distribuição ajustando-se às
suas necessidades específicas. Ainda no decorrer do ano de 2012 foram criadas ofertas para segmentos específicos com a criação dos
produtos Acidentes Pessoais Jovens, Profissionais Liberais e Desportistas Amadores.
Na área de Investimento salientamos também a reformulação efectuada ao produto “Investimento Jovem”, um produto de capitalização a
médio/longo prazo, dirigido ao target jovem que pretende constituir uma poupança com rentabilidade garantida.
Para o lançamento deste produto foi criada uma acção de marketing directo denominada “Cartão Futuro”. Para estas acções contínuas
são produzidos regularmente Cartões que são enviados automaticamente ao Cliente, sendo que estes lhe permitem efectuar entregas
suplementares à sua apólice, através de um terminal Multibanco. Com este Cartão, o Jovem pode aumentar a sua poupança com
carregamentos realizados por familiares ou amigos efectuando por esta via reforços de forma rápida e fácil.
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Ao longo do ano foram lançadas 3 campanhas de VERTICE 5 (séries 6, 7 e 8) e 4 de PPR ÚNICO (séries 5, 6, 7 e 8) com taxas de juro
garantidas para os próximos anos, muito atractivas e com excelente resposta do mercado que esgotou as últimas tranches em tempo
record.
Número de Clientes

2.3.2. CLIENTES E APÓLICES
O número de clientes diminuiu, em 2012, 5,81%, o que representa
uma diminuição de 4.415 clientes.
Este decréscimo reparte-se pelos segmentos Individual e
Empresas com uma diminuição, respectivamente de 3.781 e 634
clientes.

78.230

75.990

73.487

71.570

4.743

4.420

2010

71.575

67.789

3.786

2011
Indidual

Empresas

2012
TOTAL

Número de Apólices em Vigor

O número de apólices sofreu uma redução de 13.855 apólices, que
representa uma diminuição de 13,56%. Esta expressiva redução
deve-se em boa parte à maior celeridade na anulação de apólices
por falta de pagamento.

104.190

102.207
88.352

2010

2011

2012

2.3.3. PRODUÇÃO COMERCIAL
Os prémios de seguro directo atingiram, em 2012, cerca de 23 milhões de euros (incluindo Contractos de Investimento) reflectindo uma
diminuição dos mesmos de 3,35% face a 2011.
Esta variação é, no entanto, inferior à registada pelo mercado vida que recuou cerca do dobro (6,27%).
Produção Vida Risco (€)
(em milhares de euros)

Produção Total (€)
(em milhares de euros)
38.932

13.774

12.307
10.199

23.766

2010

2011

22.933

2012

2010

2011

2012

A quota de mercado da Companhia teve um ligeiro aumento, situando-se agora nos 0,35%, uma vez que a variação dos prémios da
Companhia foi mais favorável do que a variação de prémios do mercado.
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No segmento “vida risco” a quota de mercado da Companhia diminuiu ligeiramente para 1,17%, fruto de uma retracção de 17% no volume
de prémios deste segmento.

2010

2011

2012

Taxa Crescimento

PRODUÇÃO VIDA

-29%

-39%

-4%

Quota Mercado (Vida)

0,32%

0,34%

0,35%

38.931.932

23.719.146

22.846.744

2010

2011

2012

Taxa Crescimento (Vida Risco)

-10%

-11%

-17%

Quota Mercado (Vida Risco)

1,46%

1,39%

1,17%

13.774.361

12.307.041

10.198.622

Produção Seguro Directo (Vida)

PRODUÇÃO VIDA RISCO

Prémios Seguro Directo (Vida Risco)

Relativamente aos canais de distribuição acentuou-se a diminuição da preponderância do Canal Bancário passando a representar
apenas 18% da produção da Companhia, sendo essa diferença absorvida pelo Canal Mediação que passou a representar 61,6%
e pela Venda Directa (20%). O Canal Mediação reforça ainda mais o seu peso na produção global, passando assim, a representar
quase dois terços da produção da Companhia.
Canais Distribuição (% Produção Total)

70,00%

61,64%

54,55%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

26,28%
19,17%

18,33%

20,03%

20,00%
10,00%
0,00%
Banco

Mediação
2011

Venda Directa

2012

Em 2012 os segmentos de Risco, Mistos e Capitalização conheceram retracções entre os 12% e os 17%, sendo que foram estes os que
mais contribuíram para a desaceleração da produção de seguro directo da Companhia.
No âmbito dos Planos de Poupança Reforma o aumento da produção foi significativo, tendo ultrapassado os 34%, que contrasta com a
retracção do mercado neste segmento de negócio (-8,5%).
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PRÉMIOS
2010
Risco

€
11.649.039

Mistos

2011
-8,27%

€
10.589.147

2.125.322

-18,66%

Capitalização

12.770.041

PPR
TOTAL

2012
-9,10%

€
8.830.416

-16,61%

1.765.178

-16,95%

1.454.580

-17,60%

-48,91%

5.659.468

-55,68%

4.925.902

-12,96%

12.387.530

-16,38%

5.752.637

-53,56%

7.722.220

34,24%

38.931.932

-29,37%

23.766.431

-38,95%

22.933.118

-3,51%

Var.

Var.

Var.

2.3.4. RESGATES E INDEMNIZAÇÕES
O volume de resgates antecipados, termos de contractos e de indemnizações pagas atingiram, em 2012, cerca de 42,7 milhões de euros.
Esta realidade reflecte uma diminuição de cerca de 30% face a 2011.
Os principais contributos para este registo vieram dos segmentos “Capitalização” e “PPR”. O primeiro teve uma diminuição superior a
8 milhões de euros (-32%) e o segundo cerca de 9,5 milhões de euros (-32%). Estes dois segmentos representam, no conjunto, mais de
85% do total de Resgates/Indemnizações da companhia.
RESGATES/INDEMNIZAÇÕES
2010

2011
-2,72%

€
3.525.594

3.210.329

-14,88%

Capitalização

25.581.138

PPR

5,85%

-8,43%

2.943.759

-8,30%

2.824.056

-4,07%

-24,17%

24.744.676

-3,27%

16.717.543

-32,44%

20.570.248

-31,97%

29.401.102

42,93%

19.969.514

-32,08%

52.692.451

-25,96%

60.615.132

15,04%

42.739.513

-29,49%

Risco
Mistos

Total

2012
€
3.228.400

€
3.330.736

Var.

Var.

Var.

2.3.5. RESSEGURO CEDIDO
Os prémios de resseguro cedido foram, em 2012, superiores a 5,8 milhões de euros, representando cerca de 66% dos prémios de seguro
directo do segmento de vida risco.
As comissões de resseguro diminuíram em 2012 para cerca de 1,6 milhões de euros em consequência da redução do volume de prémios
que o segmento de risco registou. A percentagem das mesmas face aos prémios de resseguro cedido diminuiu para 27,69%.
A Participação nos Resultados de Resseguro diminuiu 504 mil euros, passando a representar 26% dos prémios de resseguro cedido.
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O Resultado de Resseguro cifrou-se nos 1.452 mil euros, o que significa uma diminuição de 23% face a 2011.
RESSEGURO CEDIDO
2010
€

2011

% Prm. Seg. Dir.

% Prm. Ress.
Ced.

€

% Prm. Seg. Dir.

2012
% Prm. Ress.
Ced.

€

% Prm. Seg. Dir.

% Prm. Ress.
Ced.

Prémios

7.632.533

65,52%

-

7.167.410

67,69%

-

5.823.751

65,95%

-

Comissões

2.310.240

-

30,27%

2.427.691

-

33,87%

1.612.464

-

27,69%

Part. Resultados Resseguro

2.915.924

-

38,20%

2.026.746

-

28,28%

1.521.850

-

26,13%

-902.489

-

-11,82%

-1.176.706

-

-16,42%

-1.451.955

-

-24,93%

Resultado Resseguro

2.4. ANÁLISE FINANCEIRA
2.4.1. DESPESAS GERAIS
As Despesas Gerais da companhia registaram nova diminuição em 2012, tendo totalizado 3,338 milhões de euros, o que significa uma
retracção de cerca de 15%.
A rubrica com maior contribuição para esta diminuição foi o custo com pessoal com uma redução de 20,1%, menos 430 mil euros que
em 2011, devido à redução do número de colaboradores e, sobretudo, ao não pagamento aos colaboradores do subsídio de férias e do
subsídio de Natal, conforme imposto pelo Orçamento de Estado de 2012.
Os fornecimentos e serviços externos diminuíram 6,5%, depois de terem registado, menos cerca de 108 mil euros que em 2011.

Tipo Despesa

2010

2011

2012

Valor

Var %

Valor

Var %

Valor

Custo com Pessoal

2.202.042

2,84%

2.139.531

-2,84%

1.709.071

-20,12%

Forn. Serv. Externos

2.137.908

-8,86%

1.655.451

-22,57%

1.547.534

-6,52%

35.845

-6,34%

29.494

-17,72%

33.154

12,41%

113.868

-5,25%

96.831

-14,96%

47.996

-50,43%

14

-66,29%

3

-80,35%

0

-100,00%

4.489.677

-3,35%

3.921.309

-12,66%

3.337.755

-14,88%

Impostos
Amortizações
Juros Suportados
Total

Var %

2.4.2. INVESTIMENTOS
A carteira de investimentos da empresa diminuiu 3,18%, passando para 195 milhões de euros em 2012, o que reflecte uma diminuição
de 6,4 milhões de euros.
As obrigações aumentaram ligeiramente a sua preponderância, passando a representar 81% dos activos.
Realce ainda para a diminuição do peso dos Depósitos a Prazo e Empréstimos que passaram a representar 2% do total (quando em
2011 representavam mais de 7%).
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2010

2011

2012

Valor
184.962.582

Estr.
78%

Valor
162.071.786

Estr.
80%

Valor
162.870.404

Estr.
83%

303.097

0%

246.231

0%

143.814

0%

Acções e Unidades de Participação

25.789.760

11%

21.904.403

11%

21.987.020

11%

Depósitos a Prazo e Empréstimos

15.443.401

6%

13.581.823

7%

4.623.334

2%

Imóveis

2.909.092

1%

2.686.951

1%

2.510.721

1%

Caixa e Depósitos Ordem

8.212.851

3%

1.141.973

1%

3.078.618

2%

237.620.784

100%

201.633.167

100%

195.213.911

100%

Obrigações
Futuros

Total

2.4.3. RESULTADOS, SOLVÊNCIA E ROE
O resultado líquido da empresa foi de 3.073.459 euros. O resultado antes de imposto aumentou cerca de 20%, sendo que a tributação
da empresa aumentou 161%, devido a que em 2011 a taxa efectiva de imposto sobre lucros ter sido bastante inferior à taxa nominal.
Em 2012 a taxa efectiva foi próxima da nominal.
O resultado da Companhia foi influenciado por situações extraordinárias, com efeito positivo e com efeito negativo, que no seu conjunto,
tiveram um efeito positivo de cerca de 843 mil euros sobre o resultado alcançado. Entre essas situações, destacam-se as seguintes:
- Variação da Note Barclays com efeito negativo de 406 mil euros;
- Encerramento de sinistros de exercícios anteriores com impacto líquido positivo de 306 mil euros;
- Variação da Provisão para Participação nos Resultados a Atribuir com impacto líquido positivo de 1.128,6 mil euros;
A rentabilidade dos capitais próprios (ROE) foi, em 2012, de 10%.
No quadro seguinte podemos ver a evolução verificada ao longo dos últimos 3 exercícios:

Resultados

2010

2011

2012

Resultado antes de Impostos

9.357.655

3.426.418

4.094.103

Resultado Líquido

8.536.267

3.035.423

3.073.459

53%

23%

10%

2010

2011

2012

Elementos Constitutivos da Margem de Solvência

14.734.245

16.905.516

31.815.528

Margem de Sovência requerida

11.464.638

11.426.108

10.134.669

Excesso/Insuficiência da Margem de Solvência

3.269.608

5.479.408

21.680.858

129%

148%

314%

R.O.E

O rácio de cobertura da margem de solvência aumentou para 314%.
Solvabilidade

Rácio de Cobertura da Margem de Solvência
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2.4.4. CAPITAL PRÓPRIO
O Capital Próprio da Real Vida totalizou em 2012 €28.315.528, o que traduz um aumento de 111% face a 2011.
2010

2011

2012

Var. (%)

Euros
15.000.000

Var. (%)

Euros
15.000.000

Var. (%)

Capital

Euros
15.000.000

Reserva Reavaliação

-7.321.502

-477%

-12.960.300

77%

-118.390

-99%

-1.005.357

Reserva por Impostos Diferidos
8.330.393

Outras Reservas

11.365.816

36%

Resultados Transitados

-205.874

-94%

Resultado Líquido do Exercício

8.536.267

161%

3.035.423

-64%

3.073.459

1%

16.008.891

-4%

13.405.516

-16%

28.315.528

111%

Total

-100%

O capital social da empresa manteve-se igual ao do ano transacto (€15.000.000).
A reserva de reavaliação, que apresentava valores negativos em 2011 por influência do valor de mercado de alguns instrumentos
financeiros, recuperou em 2012 de quase 13 milhões de euros negativos para menos de 120 mil euros negativos. Adicionalmente, em
2012, a Companhia registou em capitais próprios imposto sobre o rendimento a acrescer, no montante de cerca de 1 milhão de euros,
em resultado da variação positiva da reserva de justo valor dos activos financeiros classificados como disponíveis para venda afetos a
produtos de seguros do ramo vida com participação nos resultados.
2.5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Nos termos da alínea f) do n° 5 do art.º 66 do Código das Sociedades, propõe-se que o Resultado do Exercício no montante de
€3.073.459,05 tenha a seguinte aplicação:
Para Reserva Legal:€ 307.345,91
Para Reservas livres: € 2.766.113,15
2.6. DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL
Nos termos do disposto no art.º 2° do Decreto-lei 534/80 de 7 de Novembro e do art.º 21° do Decreto-lei 411 / 91 de 17 de Outubro,
indica-se que à data de 31/12/2012 não existiam quaisquer dívidas ao Sector Publico Estatal, cujo pagamento esteja em mora, nem
dividas á Segurança Social.
2.7. INFORMAÇÃO A QUE SE REFEREM OS ARTIGOS 447º E 448º DO C.S.C.
De acordo com o n.º5 do art.º 447º do Código das Sociedades Comerciais, nenhuma das pessoas abrangidas pelos números 1 e 2 do
mesmo artigo, detinham acções da Real Vida Seguros, SA.
De acordo com o n.º 4 do art.º 448º do Código das Sociedades informa-se que a Parparticipadas, SGPS, S.A. detém 100% acções da
Real Vida Seguros, S.A..
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2.8. INFORMAÇÃO A QUE SE REFERE A R.C.M. Nº 49/2007, DE 28 DE MARÇO E A LEI Nº 28/2009, DE 18 DE JUNHO
Conselho Administração
Presidente

Vogal

Vogal

Francisco Nogueira José Filipe de Sousa
Leite
Meira
Luís Manuel Afonso Martins
Remunerações Fixas

-

Remunerações Váriaveis

-

Seguro de Saúde

-

Total

-

20.520,00 €

Total Agregado do Conselho de
Administração

17.955,00 €

38.475,00 €

-

-

-

-

-

-

20.520,00 €

17.955,00 €

38.475,00 €

Conselho Fiscal
Presidente

Vogal

Vogal

Luís Manuel Machado Pedro José Gomes
Vilhena da Cunha Nascimento Barreira Rui Manuel Pinto de Abreu
Remunerações Fixas

11.016,00 €

8.856,00 €

8.856,00 €

Total Agregado do Conselho
Fiscal

28.728,00 €

Revisor Oficial de Contas/Auditores

131.733,00 €

Prestação de serviços de Auditoria

As remunerações dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal sofreram as reduções impostas pela Lei
nº 12-A/2010 de 30 de Junho e pela Lei nº 55-A/2010, de 31 de Dezembro, por força da Lei n 64-B/2011 de 30 de Dezembro.
2.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Conselho de Administração deseja endereçar um muito sincero agradecimento a todos aqueles que, compreendendo esta etapa da
Companhia, contribuíram para o seu desenvolvimento e afirmação, realçando em particular:
- O Accionista único que dotou a Companhia dos capitais adequados ao reequilíbrio financeiro necessário para assegurar a regular
continuidade da respectiva actividade;
- Às Autoridades de Supervisão, em especial ao Instituto de Seguros de Portugal pela permanente compreensão, disponibilidade e
colaboração com o Conselho de Administração na busca de soluções para assegurar a continuidade da actividade da Companhia;
- O Conselho Fiscal, à Mesa da Assembleia Geral e ao Revisor Oficial de Contas, pela solidariedade institucional demonstrada e eficácia
dos seus conselhos, permitindo uma evolução sensível na qualidade e eficiência da prestação de contas;
- Aos Agentes, Corretores e Resseguradores, pelo apoio prestado e pela confiança com que continuam a honrar a Companhia;
- Aos Colaboradores que, pela permanente disponibilidade, versatilidade, dedicação e compreensão encontradas, tornaram possível a
obtenção dos resultados verificados e a reafirmação da Companhia no mercado segurador;
- Aos nossos Clientes que, num momento tão especial da vida da Companhia, se mantiveram ao nosso lado, desejamos expressar um
especial reconhecimento pela preferência e reiterada confiança que em nós depositaram e pelo estímulo permanente no sentido da
melhoria da oferta de produtos e da qualidade de serviço.
Porto, 25 de Março de 2013
O Conselho de Administração
Francisco Nogueira Leite (Presidente)
José Filipe de Sousa Meira
Luís Manuel Afonso Martins
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3.1. RELATÓRIO SOBRE BOM GOVERNO
3.1.1. MISSÃO, OBJECTIVOS E POLÍTICAS DA EMPRESA
3.1.1.1. Missão
A Missão da Companhia será definida após a redefinição da estratégia do Grupo BPN.
3.1.1.2. Principais Objectivos Estratégicos
Embora aguarde ainda a redefinição dos objectivos estratégicos do Grupo BPN, actualmente a Companhia tem-se orientado por três
vectores de princípios: criação de valor para o Accionista, melhoria na oferta de produtos e serviços aos Clientes e valorização e motivação
dos Colaboradores.
3.1.2. PRINCÍPIOS GERAIS DE ACTUAÇÃO
3.1.2.1. Regulamentos Internos e Externos a que a Empresa está sujeita
A Companhia está sujeita a todas as normas legais relativas às sociedades anónimas, designadamente ao Código das Sociedades
Comerciais, e às decorrentes do seu estatuto de empresa de capitais públicos, de que se destacam a Resolução do Conselho de Ministros
nº 49/2007, de 28 de Março, que aprovou os princípios de bom governo das empresas do Sector Empresarial do Estado (SEE), cujo regime
jurídico consta do DL nº 558/99, de 17 de Dezembro, com a redacção actualmente em vigor.
A Companhia está também sujeita a normas aplicáveis em matéria de acesso e exercício da actividade seguradora. A Companhia dispõe
de um conjunto de normas gerais de serviço e manuais de procedimentos aprovados pelo Conselho de Administração, publicado na
intranet ou divulgado internamente através dos meios de comunicação institucionais, às quais todos os Colaboradores se encontram
sujeitos, o qual abrange os aspectos mais relevantes do respectivo funcionamento e do exercício da actividade.
i) Código de Conduta
Está instituído na Companhia um Código de Conduta, que refere os princípios gerais e as regras de conduta aplicáveis a todos os
Colaboradores. Este código está publicado na intranet e foi divulgado internamente através dos meios de comunicação institucionais.
Encontra-se também publicado no sítio da internet da Companhia.
3.1.2.2. Cumprimento de Legislação e Regulamentação
Toda a actividade da Companhia é norteada pelo cumprimento rigoroso das normas legais, regulamentares, éticas, deontológicas e de boas
práticas, não tendo sido instaurado, em 2010, qualquer processo por infracção das mesmas.
i) Aplicação de Normas de Natureza Fiscal
O cumprimento da legislação e regulamentação em matéria fiscal é assegurado por serviços competentes para o devido efeito.
ii) Aplicação de Normas de Branqueamento de Capitais
A Companhia dispõe de uma Política de Prevenção de Branqueamento de Capitais, assegurada pela área de Auditoria. Nesta matéria,
foram realizadas acções de formação e implementados procedimentos que garantam uma monitorização eficaz das operações, no sentido
de permitir a detecção de operações potencialmente suspeitas da prática do crime de branqueamento de capitais e financiamento do
terrorismo, para posterior comunicação às autoridades públicas competentes.
No que concerne à prevenção de branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, a actividade da Companhia é
norteada pelo cumprimento rigoroso da legislação e regulamentação. Assim, os Colaboradores da empresa encontram-se obrigados ao
cumprimento escrupuloso dos deveres consagrados no ordenamento jurídico vigente, designadamente o dever de diligência relativo ao
conhecimento das relações de negócio levadas a cabo pelos respectivos clientes, o de conservação dos documentos e o de comunicação
tempestiva das operações potencialmente suspeitas de configurar branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.
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iii) Normas de Concorrência e de Protecção do Consumidor
A transparência das práticas comerciais e a redução da complexidade dos produtos tem sido preocupação permanente da Companhia,
através da melhoria dos seus conteúdos informativos e não se envolvendo em metodologias de venda agressivas, que possam comprometer
uma sã e menos leal concorrência.
Assim, a Companhia tem vindo a implementar um circuito para o lançamento e comercialização de produtos que tem em consideração o
enquadramento legislativo e regulamentar aplicável, nomeadamente as normas de concorrência e de protecção do consumidor. Nesse
sentido, foram desenvolvidos simuladores no site de internet da Companhia, acompanhados de toda a documentação contratual e
pré-contratual.
iv) Aplicação de Normas de Natureza Ambiental
A Companhia está comprometida com a preservação do ambiente, através da promoção de comportamentos ambientalmente adequados.
v) Aplicação de Normas de Índole Laboral
A Companhia pauta as suas relações laborais por critérios de grande rigor e elevados padrões éticos, procurando sempre evitar o conflito
através do diálogo esclarecedor e construtivo com os seus Colaboradores.
3.1.2.3. Implementação de Políticas de Recursos Humanos
A política de recursos humanos da Companhia é norteada por um conjunto de pilares fundamentais que assentam nos seguintes princípios:
- A humanização das relações e das condições de trabalho;
- A prática da não discriminação traduzida numa gestão com princípios de igualdade, sem ignorar a diversidade;
- O respeito pela dignidade e promoção da Pessoa;
- A adopção de políticas integradas que articulam medidas de prevenção, educação, formação e emprego.
i) Igualdade de Tratamento e de Oportunidades entre Homens e Mulheres
No processo de recrutamento e selecção, a Companhia não exerce discriminação com base no género, etnia, ou nacionalidade. Este respeita
integralmente o princípio da igualdade de oportunidades, sendo a selecção feita de acordo com o currículo e o perfil de competências de
cada candidato.
Por outro lado, a Companhia, no âmbito das boas práticas seguidas na sua política de recursos humanos e da promoção da valorização da
Pessoa enquanto tal, entende também que deve ser dada igualdade de tratamento e de oportunidades a pessoas portadoras de deficiência.
ii) Conciliação da Vida Pessoal, Familiar e Profissional
A Companhia tem também por preocupação a conciliação do trabalho e da família, através da adequação e flexibilidade de horários e
condições de trabalho, mobilidade interna e adequação das condições físicas e psicológicas dos trabalhadores, equipando os postos de
trabalho de acordo com as necessidades específicas apresentadas.
iii) Valorização Profissional dos Trabalhadores
A Companhia promove a formação dos seus Colaboradores, como forma de valorização profissional dos mesmos, sendo estes incentivados
à formação permanente e contínua ao longo da sua vida profissional.
3.1.3. TRANSACÇÕES RELEVANTES COM ENTIDADES RELACIONADAS
Não existem transacções relevantes com entidades relacionadas. Nas transacções com entidades relacionadas são praticados preços de
mercado.
3.1.4. OUTRAS TRANSACÇÕES
3.1.4.1. Procedimentos em matéria de Aquisição de Bens e Serviços
A Companhia dispõe de procedimentos transparentes relativos à aquisição de bens e serviços, através da adopção de critérios de
adjudicação orientados por princípios de economia e eficácia.
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Os procedimentos adoptados são os seguintes:
- Consultas a um conjunto alargado de fornecedores;
- Selecção de fornecedores tendo por base a análise comparativa das propostas apresentadas;
- Autorização de despesas de acordo com as competências delegadas;
- Formalização dos contratos com fornecedores de bens/prestadores de serviços.
3.1.4.2. Transacções que não tenham ocorrido em Condições de Mercado
Não se verificaram na Companhia transacções fora das condições de mercado.
3.1.4.3. Lista de Fornecedores que representam mais de 5% dos Fornecimentos e Serviços Externos em Base Individual
Não existem na Companhia fornecedores nestas condições.
3.1.5. MODELO SOCIETÁRIO
O modelo de governo da sociedade que assegura a efectiva segregação de funções de administração e fiscalização, é composto, de acordo
com os Estatutos da Sociedade, pelos seguintes órgãos sociais:
- A Assembleia Geral;
- O Conselho de Administração;
- O Conselho Fiscal;
- O Revisor Oficial de Contas.
Os membros dos órgãos sociais da Companhia são eleitos por um período de 3 anos, podendo ser reeleitos.
3.1.5.1. Assembleia Geral
A Mesa da Assembleia-geral tem a seguinte composição:
- Presidente: Luís Telles de Abreu
- Secretário: Armando José Fonseca Pinto
A Assembleia Geral, cujo mandato em curso corresponde ao período de 2010 a 2012, delibera sobre as matérias que lhe são atribuídas
por lei e pelos Estatutos da Sociedade.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração, cujo mandato em curso corresponde ao período de 2010 a 2012, tem a seguinte composição:
Presidente:
Vogais:

Francisco Nogueira Leite
José Filipe Sousa Meira
Luís Manuel Afonso Martins
As competências do Conselho de Administração decorrem da lei e dos Estatutos da Sociedade.
3.1.5.2. Órgãos de Fiscalização
A fiscalização da sociedade compete a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas ou a uma sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com as competências previstas na lei e cujo mandato em curso corresponde ao período de 2010 a 2012.
i) Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal tem a seguinte composição:
Presidente:
Vogais:

Luís Manuel Machado Vilhena da Cunha
Pedro José Gomes Nascimento Barreira
Rui Manuel Pinto de Abreu
ii) Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas designada é a Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Augusta Francisco.
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3.1.5.3. Auditor Externo
A auditoria anual às contas da Companhia é efectuada por entidade independente externa. Em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 as contas
foram auditadas pela Deloitte , que tem como interlocutores privilegiados o Conselho de Administração e a Unidade de Contabilidade.
3.1.5.4. Sistema de Controlo
A Gestão de Risco é objecto de um capítulo autónomo do Relatório e Contas de que este relatório sobre o bom governo da sociedade
constitui anexo.
3.1.5.5. Prevenção de Conflitos de Interesses
Os membros do Conselho de Administração têm pleno conhecimento das normas relativas à abstenção de participar na discussão e
deliberação de determinados assuntos e respeitam escrupulosamente essas mesmas normas na sua actividade.
A acumulação de funções por dois membros do Conselho de Administração noutras seguradoras, está expressamente salvaguardado no
diploma de nacionalização do Banco Português de Negócios.
3.1.6. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Esta informação consta no respectivo Anexo às Demonstrações Financeiras do Relatório e Contas de 2012.
3.1.7. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE
3.1.7.1. Divulgação de Informação Privilegiada
A Companhia não se encontra admitida à cotação, nem detém emissões de títulos transaccionados em mercados financeiros, pelo que
não tem nomeado um representante para as relações com o mercado.
3.1.7.2. Divulgação de Informação sobre o Governo Societário
O presente relatório sobre o Governo da Sociedade, que constitui um capítulo autónomo do Relatório e Contas de 2012 da Companhia,
visa cumprir a Recomendação de incluir no Relatório de Gestão um ponto relativo ao governo da sociedade.
3.1.7.3. Análise da Sustentabilidade da Empresa
Nesta fase, e no actual contexto de transição da empresa, a sustentabilidade têm sido uma preocupação dominante na gestão da
Companhia. Nesse sentido, as matérias de desenvolvimento sustentável são cada vez mais importantes, uma vez que dizem respeito à
responsabilidade das empresas para com os seus Clientes, Colaboradores e para com a sociedade em geral.
Num contexto de instabilidade financeira e económica, como o que se continuou a viver durante o ano de 2012, os factores de
transparência, ética e responsabilidade ganharam uma especial relevância, constituindo mais um elemento catalisador de uma provável
mudança de paradigma, valores e atitudes em que os temas da sustentabilidade ganharam importância acrescida.
3.1.7.4. Nomeação de um Provedor do Cliente
A Companhia dispõe, desde 20 de Novembro de 2009, de um Provedor do Cliente através da Provedoria do Cliente assegurada pelos
serviços do CIMPAS (Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros), ficando assim assegurado o direito de
reclamação, bem como a apresentação de sugestões, que pode ser exercido em qualquer ponto de contacto com os seus clientes.
A Companhia dá particular ênfase à gestão e tratamento das reclamações, na dupla perspectiva de melhoria de serviço ao cliente e de
controlo interno.
As reclamações e sugestões são tratadas e acompanhadas com o máximo rigor e celeridade, por estruturas dedicadas que garantem a
centralização, a análise, o tratamento e a resposta a todas as reclamações e sugestões, qualquer que seja o canal de contacto e o suporte
utilizado pelo Cliente.
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(Montantes expressos em Euros)

Nº de Identificação Fiscal: 502245140
2012
ACTIVO

N otas

Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem

4e5

Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos

Valor Bruto

Imparidade,
depreciações /
amortizações ou
ajustamentos

2011

Valor Líquido

3.078.618

-

3.078.618

2.700

-

2.700

1.141.973
2.700

143.814

-

143.814

246.231

Activos financeiros detidos para negociação

5

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas

5

4.511.788

-

4.511.788

5.112.416

Activos financeiros disponíveis para venda

5

127.402.263

-

127.402.263

126.799.871

Empréstimos concedidos e contas a receber

4.623.334

-

4.623.334

13.581.823

5

4.359.214

-

4.359.214

13.308.425

Empréstimos concedidos
Outros
Investimentos a deter até à maturidade

5
5

264.120
52.943.373

-

264.120
52.943.373

272.683
715
52.061.203

Terrenos e edíficios

Outros depósitos

5

2.582.485

71.763

2.510.721

2.686.950

Terrenos e edíficios de uso próprio

6

1.086.310

71.763

1.014.546

1.033.571

Terrenos e edifícios de rendimento

6

1.496.175

-

1.496.175

1.653.379

Outros activos tangíveis

7

998.777

935.799

62.978

95.960

Outros activos intangíveis

8

72.452

72.452

-

-

6.892.344

-

6.892.344

7.546.488

Provisões técnicas de resseguro cedido
Provisão matemática do ramo vida

11

742.295

-

742.295

953.046

Provisão para sinistros

11

3.818.507

-

3.818.507

4.019.495

Provisão para prémios não adquiridos

11

2.331.542

-

2.331.542

2.573.946

24

39.866

-

39.866

53.377

7.172.158

1.455.156

5.717.002

3.794.432

2.050.890

45.229

2.005.661

2.081.258

868.284

-

868.284

1.088.911

4.252.984

1.409.927

2.843.057

624.264

1.634.324

-

1.634.324

2.126.941

Activos por benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo
Outros devedores por operações de seguros e outras operações
Contas a receber por operações de seguro directo

9 e 17

Contas a receber por operações de resseguro

9

Contas a receber por outras operações

9 e 17

Activos por impostos e taxas
Activos por impostos (e taxas) correntes

15

427.975

-

427.975

450.083

Activos por impostos diferidos

15

1.206.348

-

1.206.348

1.676.857

292.061

262.782

Acréscimos e diferimentos
TOTAL ACTIVO
Porto, 11 de Março de 2013

10
O Anexo faz parte integrante destes balanços

292.061

-

2 1 2 .3 9 0 .3 5 6

2 .5 3 5 .1 7 0

2 0 9 .8 5 5 .1 8 6 2 1 5 .5 1 3 .1 4 5

O Conselho de Administração

O Técnico Oficial de Contas

Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite
Presidente

Ana da Conceição Nogueira Rodrigues
José Filipe de Sousa Meira

Luís Manuel Afonso Martins
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BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 e 2011
(Montantes expressos em Euros)
Nº de Identificação Fiscal: 502245140
P A S S I VO E CA P I T A L P RÓP RI O
P A S S I VO

N o tas

Provisões técnicas

2012

2011

112.426.708

137.835.390

Provisão matemática do ramo vida

11

100.962.424

126.214.003

Provisão para sinistros

11

7.659.794

7.989.085

Provisão para participação nos resultados

11

17.661

16.938

Provisão para compromissos de taxa

11

549.324

269.577

Provisão
para prémios
não adquiridos
Outras
provisões
técnicas

11

3.237.505-

3.345.788-

Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguro e de contratos de
seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos de investimento

12

51.713.546

47.782.896

Outros passivos financeiros

13

3.500.000

3.500.000

6.780.213

7.999.268
1.618.391

Outros credores por operações de seguros e outras operações
Contas a pagar por operações de seguro directo

14

1.579.126

Contas a pagar por operações de resseguro

14

712.280

357.964

Contas a pagar por outras operações

14

4.488.807

6.022.913

1.770.322

345.711

Passivos por impostos e taxas
Passivos por impostos (e taxas) correntes

15

1.770.322

345.711

Acréscimos e diferimentos

16

1.132.147

1.022.428

Outras provisões

17

T OT A L P A S S I VO

4.216.724

3.621.936

181.539.659

202.107.630

CA P I T A L P RÓP RI O
Capital

18

15.000.000

15.000.000

Reservas de reavaliação

19

(118.390)

(12.960.300)

(118.390)

(12.960.300)

Reserva por impostos diferidos

19

(1.005.357)

-

Outras reservas

19

11.365.816

8.330.393

1.157.169

853.627

19

10.208.647

7.476.766

Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros

Reserva legal
Outras reservas
Resultado do exercício
T OT A L CA P I T A L P RÓP RI O
T OT A L P A S S I VO E CA P I T A L P RÓP RI O
Porto, 11 de Março de 2013

O Anexo faz parte integrante destes balanços

3.073.459

3.035.423

28.315.528

13.405.516

209.855.186

215.513.145

O Co ns e lho de A dminis traç ão

O T é c nic o Ofic ial de Co ntas

Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite
Presidente

Ana da Conceição Nogueira Rodrigues
José Filipe de Sousa Meira

Luís Manuel Afonso Martins
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REAL VIDA SEGUROS, S.A.
CONTAS DE GANHOS E PERDAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Montantes expressos em Euros)
Nº de Identificação Fiscal: 502245140
Rubricas

N otas

Prémios adquiridos liquídos de resseguro
Prémios brutos emitidos
Prémios de resseguro cedido
Provisão para prémios não adquiridos (variação)
Provisão para prémios não adquiridos, parte resseguradores (variação)
Comissões de contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como
contratos de investimento ou como contratos de prestação de serviços
Custos com sinistros, líquidos de resseguro
Montantes pagos
Montantes brutos
Parte dos resseguradores
Provisão para sinistros (variação)
Montante bruto
Parte dos resseguradores
Provisão matemática do ramo vida, líquida de resseguro (variação)
Montante bruto
Parte dos resseguradores
Participação nos resultados, líquida de resseguro
Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro (variação)
Custos e gastos de exploração líquidos
Custos de aquisição
Custos de aquisição diferidos (variação)
Gastos administrativos
Comissões e participação nos resultados de resseguro
Rendimentos
De juros de activos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas
Outros
Gastos financeiros
Outros
Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros não valorizados ao justo valor através de ganhos
e perdas
De activos disponíveis para venda
De investimentos a deter até à maturidade
De passivos financeiros valorizados a custo amortizado
De outros
Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros valorizados ao justo valor através de ganhos e
perdas
De activos e passivos financeiros detidos para negociação

2012
Técnica Vida

-

2.110
(7.247)

-

117.949
(34.377.241)
(34.312.481)
(36.397.169)
2.084.688
(64.760)
329.291
(394.051)
25.040.828
25.251.579
(210.751)
1.600.852
(279.747)
(535.010)
(2.246.086)

152.810
(47.497.423)
(47.555.334)
(49.386.381)
1.831.047
57.912
(170.705)
228.617
36.220.405
36.374.438
(154.033)
(228.779)
(34.822)
(436.084)
(3.029.135)

(331.418)
(1.088.434)
3.121.572
7.580.687
7.580.687

(433)
(2.953)
12.742
515
515

88.087
-

(331.850)
(1.091.387)
3.134.314
7.669.289
7.581.202

(602.492)
(1.258.894)
4.454.436
8.480.025
8.312.536

(440.084)
(440.084)

(97)
(97)

88.087
(22.535)
(22.535)

88.087
(462.716)
(462.716)

167.489
(580.665)
(580.665)

26

(1.580.518)
424.273
(1.842.230)
(162.561)

1
1

1.238
1.238
-

(1.579.279)
425.512
(1.842.230)
(162.561)

(1.838.644)
20.907
(1.640.911)
(218.639)

26

(367.787)
96.858

-

(68.419)
(486)

(436.206)
96.372

(1.014.900)
(113.904)

(67.933)
486
(2.071.559)
1.800.424
(275.757)

(532.578)
(73.577)
(2.732.329)
320.934
1.800.424
(275.757)

(900.996)
78.824
(1.863.693)
669.740
854.018
773.316

7.530

(548.035)
(550.135)
(470.509)

4.094.103
(550.135)
(470.509)

3.426.418
(89.890)
(301.105)

7.530

(1.568.679)

3.073.459

3.035.423

11 e 21
11 e 21
11 e 21
11 e 21
11 e 21
11 e 21
22
11
22
25

22

27
28
29
17
29

(464.645)
(74.063)
(660.771)
320.934
-

RES ULTA DO A N TES DE I MP OS TOS
Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos correntes
Imposto sobre o rendimento do exercício - Impostos diferidos

15
15

4.634.608
-

Porto, 11 de Março de 2013

O Técnico Oficial de Contas

2011
9.692.290
16.861.291
(7.167.410)
367.771
(369.362)

117.949
(34.368.573)
(34.305.272)
(36.350.404)
2.045.132
(63.300)
338.588
(401.888)
25.040.828
25.251.579
(210.751)
1.600.852
(279.747)
(537.119)
(2.238.840)

4.634.608
O Anexo faz parte integrante destas Contas de Ganhos e Perdas

13.669
86.374
(66.503)
(12.298)
6.097

Total
8.295.689
13.921.712
(5.823.751)
440.133
(242.404)

11 e 21
11 e 21
11 e 21
11 e 21

8.282.020
13.835.338
(5.757.248)
452.432
(248.502)

N ão Técnica
-

20
20
11 e 21
11 e 21

De activos e passivos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através
de ganhos e perdas
Diferenças de câmbio
Perdas de imparidade (líquidas de reversão)
Outros rendimentos/gastos técnicos, líquidos de resseguro
Outras provisões (variação)
Outros rendimentos/gastos

RES ULTA DO LÍ QUI DO DO EXERCÍ CI O

Técnica N ão Vida

(8.668)
(7.209)
(46.765)
39.556
(1.460)
(9.297)
7.837
-

(0)
-

O Conselho de A dministração

Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite
Presidente

Ana da Conceição Nogueira Rodrigues
José Filipe de Sousa Meira

Luís Manuel Afonso Martins
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REAL VIDA SEGUROS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RENDIMENTO INTEGRAL
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Montantes expressos em Euros)

2012
Resultado líquido do exercício
Variações no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda
. Valor bruto
. Montante atribuível aos segurados
Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio
Variações na reserva por impostos diferidos
Rendimento integral do exercício

2011

3.073.459

3.035.423

14.449.721
(1.607.811)
12.841.910
(1.005.357)
11.836.553
14.910.012

(5.866.771)
217.973
(5.648.798)
10.000
(5.638.798)
(2.603.375)

O Anexo faz parte integrante destas demonstrações.

REAL VIDA S EGUROS , S .A.
DEMON S TRAÇÕES DE VARIAÇÕES N O CAPITAL PRÓPRIO N OS EXERCÍCIOS DE 2 0 1 2 E 2 0 1 1
(Valores em euros)
Nº de Identificação Fiscal: 502245140
Reservas
Capital S ocial de reavaliação
S aldos em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 0
Aplicação do resultado

1 5 .0 0 0 .0 0 0

Reservas por
Impostos Diferidos

( 7 .3 2 1 .5 0 2 )

-

-

Outras
reservas

Resultados
transitados

-

-

-

8.330.393

205.874

Resultado
do exercício

( 2 0 5 .8 7 4 ) 8 .5 3 6 .2 6 7
( 8.536.267 )

Total
1 6 .0 0 8 .8 9 1
-

Variação por ajustamentos no justo valor de
-

-

-

-

Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio

-

10.000

-

-

-

-

10.000

Resultado líquido do período

-

-

-

-

-

3.035.423

3.035.423

-

8 .3 3 0 .3 9 3

-

3 .0 3 5 .4 2 3

1 3 .4 0 5 .5 1 5

-

3.035.423

-

activos financeiros disponíveis para venda

S aldos em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 1
Aplicação do resultado

-

1 5 .0 0 0 .0 0 0

( 5.648.798 )

( 1 2 .9 6 0 .3 0 0 )

-

-

( 3.035.423 )

( 5.648.798 )

-

Variação por ajustamentos no justo valor de
-

12.841.910

-

-

-

Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio

-

-

-

-

-

-

-

Resultado líquido do período

-

-

-

-

-

3.073.459

3.073.459

( 1 .0 0 5 .3 5 7 ) 1 1 .3 6 5 .8 1 6

-

3 .0 7 3 .4 5 9

2 8 .3 1 5 .5 2 7

activos financeiros disponíveis para venda

S aldos em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 2

1 5 .0 0 0 .0 0 0

( 1 1 8 .3 9 0 )

( 1.005.357 )

11.836.553

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.
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REAL VIDA SEGUROS, S.A.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Montantes expressos em Euros)

FLUXOS DE CA I XA DA S A CTI VI DA DES OP ERA CI ON A I S :
Fluxos operacionais antes das variações nos activos e passivos:
Prémios recebidos, líquidos de resseguro
Sinistros pagos, líquidos de resseguro
Comissões de contratos de seguro, de investimento e de prestação de serviços, líquidas
Resultados cambiais
Pagamentos a empregados e fornecedores
Outros

2012

2011

8.295.689
(34.182.628)
2.270.983
(73.577)
(2.825.875)
(322.367)

9.693.881
(47.031.089)
2.847.241
78.824
(3.833.850)
931.789

(26.837.776)

(37.313.203)

446.358
26.283
(29.782)

3.596.360
1.335.308
(45.685)

442.859

4.885.983

2.088.420
315.051
(1.534.106)

(4.296.451)
(2.545.700)
586.345

869.365

(6.255.806)

(25.525.552)

(38.683.026)

(Aumentos) / diminuições nos activos operacionais
Devedores por operações de seguro directo e resseguro
Devedores por outras operações
Outros activos

Aumentos / (diminuições) nos passivos operacionais
Passivos financeiros relativos a contratos de investimento
Credores por operações de seguro directo e resseguro
Credores por outras operações

Caixa líquida das actividades operacionais antes de impostos
Recebimentos / (Pagamentos) de impostos sobre o rendimento

(108.774)

(351.554)

(25.634.326)

(39.034.580)

38.937.964
8.958.563
6.945.727
54.842.255

1.895.008
50.569.095
1.568.763
14.231.453
68.264.319

(27.268.863)
(1.346)
(1.075)
(27.271.284)

(128.444)
(39.670.889)
(1.286)
(39.800.618)

27.570.971

28.463.701

FLUXOS DE CA I XA DA S A CTI VI DA DES DE FI N A N CI A MEN TO:
Emissões de passivos subordinados, líquidas de reembolsos

-

3.500.000

Caixa líquida das ac tividades de financ iamento

-

3.500.000

Aumento (diminuição) líquido de caixa e seus equivalentes

1.936.645

(7.070.879)

Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

1.141.973
3.078.618

8.212.851
1.141.973

1.936.645

(7.070.879)

Caixa líquida das ac tividades operac ionais
FLUXOS DE CA I XA DA S A CTI VI DA DES DE I N VES TI MEN TO:
Recebimentos resultantes da venda ou reembolso de:
Activos financeiros designados ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos financeiros disponíveis para venda
Empréstimos e contas a receber
Rendimentos de activos financeiros
Pagamentos resultantes da aquisição ou originação de:
Activos financeiros ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos financeiros disponíveis para venda
Activos tangíveis e intangíveis
Outros
Caixa líquida das ac tividades de inves timento
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1.

NOTA INTRODUTÓRIA
A Real Vida Seguros, S.A. (“Real Vida” ou “Companhia”) é uma sociedade anónima constituída em 1989, tendo iniciado a sua actividade
em 1990 e tem por objecto o exercício da actividade de seguro directo e de resseguro do ramo Vida e dos ramos Não Vida - Acidentes
Pessoais e Doença, para a qual obteve as devidas autorizações do Instituto de Seguros de Portugal.
Em 30 de Dezembro de 2010, o capital social da Real Vida passou a ser detido pela Parparticipadas, SGPS, S.A..
Em Novembro de 2008, todas as acções representativas do capital social do BPN – Banco Português de Negócios, S.A. foram
nacionalizadas ao abrigo da Lei nº 62-A/2008, de 11 de Novembro. O Banco passou assim a ter a natureza de sociedade anónima de
capitais exclusivamente públicos, sendo detido pela Direcção Geral do Tesouro e Finanças.
De acordo com a referida Lei, consideram-se transmitidas para o Estado as participações sociais abrangidas pela nacionalização.
Até à data da nacionalização, o Banco era detido pela BPN SGPS, S.A., entidade detida pela Sociedade Lusa de Negócios, SGPS, S.A.
A gestão do Banco foi atribuída à Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD), cabendo a esta entidade a designação dos membros dos órgãos
sociais do BPN e das respectivas entidades participadas que foram abrangidas pela Nacionalização, incluindo a Real Vida.
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2.

BASES DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
Bases de apresentação

		As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base nos livros e
registos contabilísticos mantidos de acordo com os princípios consagrados no Plano de Contas para as Empresas de Seguros (PCES),
nos termos da Norma Regulamentar nº 4/2007-R, de 27 de Abril, com as alterações introduzidas pela Norma nº 20/2007-R, de 31 de
Dezembro, do Instituto de Seguros de Portugal.
		O Plano de Contas para as Empresas de Seguros corresponde genericamente às Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS)
tal como adoptadas pela União Europeia, na sequência do Regulamento (CE) nº 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19
de Julho, transposto para o ordenamento nacional pelo Decreto-Lei nº 35/2005, com excepção da Norma IFRS 4 – Contratos de Seguro.
Relativamente a esta Norma apenas foram adoptados os princípios de classificação do tipo de contratos celebrados pelas empresas de
seguros, continuando-se a aplicar, no que se refere ao reconhecimento e mensuração dos passivos associados a contratos de seguro, os
princípios estabelecidos na legislação e regulamentação específica em vigor.
		
Instrumentos financeiros
		a)

Activos financeiros

		Os activos financeiros são reconhecidos e valorizados de acordo com os IAS 32 e IAS 39, sendo registados na data de contratação pelo
respectivo justo valor.
		O justo valor de um instrumento financeiro corresponde ao montante pelo qual um activo ou passivo financeiro pode ser vendido ou
liquidado entre partes independentes, informadas e interessadas na concretização da transacção em condições normais de mercado.
		O justo valor de activos financeiros é determinado com base em:
Cotação de fecho na data de balanço, para instrumentos transaccionados em mercados activos;
Na valorização de instrumentos de dívida não transaccionados em mercados activos (incluindo títulos não cotados ou com reduzida
liquidez) são utilizados métodos e técnicas de valorização, que incluem:
Preços (bid prices) difundidos por meios de difusão de informação financeira, nomeadamente a Bloomberg e a Reuters, incluindo preços
de mercado disponíveis para transacções recentes;
Cotações indicativas (bid prices) obtidas junto de instituições financeiras que funcionem como market-makers;
Modelos internos de valorização, os quais têm em conta os dados de mercado que seriam utilizados na definição de um preço para
o instrumento financeiro.
Os instrumentos de capital não cotados e cujo justo valor não possa ser mensurado com fiabilidade (por exemplo, pela inexistência de
transacções recentes) são mantidos ao custo, deduzido de eventuais perdas por imparidade.
No caso de activos financeiros registados ao justo valor através de resultados, os custos directamente atribuíveis à transacção são
registados na rubrica “Ganhos líquidos em activos e passivos financeiros valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas”. Nas
restantes situações, estes custos são acrescidos ao valor do activo.
No reconhecimento inicial estes activos são classificados numa das seguintes categorias, definidas na norma IAS 39:
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i) Activos financeiros ao justo valor através de ganhos e perdas
Esta categoria inclui:
Activos financeiros detidos para negociação, que correspondem essencialmente a títulos adquiridos com o objectivo de realização de
ganhos como resultado de flutuações de curto prazo nos preços de mercado e instrumentos financeiros derivados; e Activos financeiros
classificados de forma irrevogável no seu reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas, de acordo com a opção
permitida pela Norma IAS 39 (“Fair Value Option”). Encontram-se classificados nesta categoria os investimentos financeiros associados
a passivos financeiros “Unit Linked” em que o risco de investimento é suportado pelo tomador do seguro. A aplicação desta opção
encontra-se limitada a situações em que a sua adopção resulte na produção de informação financeira mais relevante, nomeadamente:
Caso a sua aplicação elimine ou reduza de forma significativa uma inconsistência no reconhecimento ou mensuração (“accounting
mismatch”) que, caso contrário, ocorreria em resultado de mensurar activos e passivos relacionados ou reconhecer ganhos e perdas nos
mesmos de forma inconsistente;
Grupos de activos financeiros, passivos financeiros ou ambos que sejam geridos e o seu desempenho avaliado com base no justo valor,
de acordo com estratégias de gestão de risco e de investimento formalmente documentadas e a informação sobre esses grupos seja
distribuída internamente aos órgãos de gestão.
Adicionalmente, é possível classificar nesta categoria instrumentos financeiros que contenham um ou mais derivados implícitos, a menos
que:
Os derivados implícitos não modifiquem significativamente os fluxos de caixa que de outra forma seriam produzidos pelo contrato;
Fique claro, com pouca ou nenhuma análise, que a separação dos derivados implícitos não deve ser efectuada.
Os activos financeiros classificados nesta categoria são registados ao justo valor, sendo os ganhos e perdas gerados pela valorização
subsequente reflectidos na conta de ganhos e perdas, na rubrica de “Ganhos líquidos de activos e passivos financeiros valorizados ao
justo valor através de ganhos e perdas”.
ii) Investimentos a deter até à maturidade
Nesta categoria são classificados títulos com pagamentos fixos ou determináveis e com data de vencimento definida, que a Companhia
tem a intenção e a capacidade de deter até ao seu vencimento.
Estes activos financeiros encontram-se registados pelo custo amortizado, deduzido de perdas por imparidade. De acordo com este
método, o valor do instrumento financeiro em cada data de balanço corresponde ao seu custo inicial, deduzido dos reembolsos de capital
efectuados e das perdas por imparidade reconhecidas e ajustado pela amortização, com base no método da taxa efectiva, de qualquer
diferença entre o custo inicial e o valor de reembolso.
iii) Empréstimos e contas a receber
São activos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados num mercado activo. Esta categoria inclui essencialmente
depósitos a prazo em instituições de crédito e empréstimos e outras contas a receber.
		No reconhecimento inicial estes activos são registados pelo seu justo valor, deduzido de eventuais comissões incluídas na taxa efectiva,
e acrescido de todos os custos incrementais directamente imputáveis à transacção. Subsequentemente, estes activos são reconhecidos
em balanço ao custo amortizado, deduzido de perdas por imparidade. Os juros são reconhecidos com base no método da taxa efectiva.
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iv) Activos financeiros disponíveis para venda
Incluem os instrumentos financeiros registados nesta categoria aquando do reconhecimento inicial e que não se enquadram nas
restantes categorias previstas na Norma IAS 39.
Os activos financeiros disponíveis para venda incluem instrumentos de capital e dívida que não se encontrem classificados como
activos financeiros detidos para negociação, ao justo valor através de ganhos e perdas, como investimentos a deter até à maturidade
ou como empréstimos concedidos e contas a receber.
Os activos financeiros disponíveis para venda são registados ao justo valor, com excepção dos instrumentos de capital não
cotados num mercado activo e cujo justo valor não possa ser mensurado com fiabilidade, os quais permanecem registados ao custo.
Os ganhos e perdas relativos à variação subsequente do justo valor são reflectidos em rubrica específica do capital próprio denominada
“Reservas de reavaliação por ajustamentos no justo valor de activos financeiros” até à sua venda, ou até ao reconhecimento de
perdas por imparidade, momento em que são transferidos para resultados. Os ganhos ou perdas cambiais de activos monetários
(títulos de dívida) são reconhecidos directamente na conta de ganhos e perdas.
		
Reconhecimento de rendimentos
				
Os juros de activos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e perdas (investimentos a deter até à maturidade,
empréstimos concedidos e contas a receber e activos financeiros disponíveis para venda) e o respectivo reconhecimento das
diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto) são calculados de acordo com o método da taxa
efectiva e registados na rubrica “Rendimentos de juros de activos financeiros não valorizados ao justo valor por via de ganhos e
perdas”.
Os juros de activos financeiros valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas são registados na rubrica “Rendimentos – Outros”.
Os rendimentos de títulos de rendimento variável, nomeadamente os dividendos, são reconhecidos na rubrica
“Rendimentos – Outros”, quando é estabelecido o direito da Companhia ao seu recebimento. De acordo com este critério,
os dividendos antecipados são registados como proveitos no exercício em que é deliberada a sua distribuição.
b) Passivos financeiros
Os passivos financeiros são registados na data de contratação pelo respectivo justo valor, deduzido de custos directamente
imputáveis à transacção.
A rubrica “Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguro e de contratos de seguro e operações
considerados para efeitos contabilísticos como contratos de investimento” inclui as responsabilidades decorrentes dos produtos
financeiros sem participação nos resultados e dos contratos em que o risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro.
Os passivos financeiros resultantes dos contratos em que o risco de investimento é suportado pelo tomador de seguro (“unit linked”)
são mensurados ao justo valor (Nota 3.2. a) i )).
Os restantes passivos financeiros são valorizados pelo custo amortizado sendo os juros, quando aplicável, reconhecidos de acordo
com o método da taxa efectiva.
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c) Derivados de negociação

		

A Companhia realiza operações com produtos derivados no âmbito da sua actividade, com o objectivo de reduzir a sua exposição
a flutuações cambiais, de taxas de juro e de cotações.
Os instrumentos financeiros derivados são registados pelo seu justo valor na data da sua contratação. Adicionalmente, são
reflectidos em rubricas extra-patrimoniais pelo respectivo valor nocional.
Subsequentemente, os derivados são mensurados pelo respectivo justo valor. O justo valor é apurado com base em cotações
obtidas em mercados activos (por exemplo, no que respeita a futuros transaccionados em mercados organizados). Os resultados
da reavaliação são apurados diariamente e são reconhecidos em proveitos e custos do exercício, nas rubricas de “Ganhos
líquidos de activos e passivos financeiros valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas”, com excepção da parcela
relativa a juros, a qual é reflectida em “Rendimentos”. As reavaliações positivas e negativas são registadas na rubrica “Activos
financeiros detidos para negociação”.

d) Imparidade de activos financeiros
			
A Companhia efectua periodicamente análises de imparidade dos seus activos financeiros, incluindo activos registados ao custo
amortizado e activos financeiros disponíveis para venda. Quando existe evidência de imparidade num activo ou grupo de activos
financeiros, são registadas perdas por imparidade por conta partida da conta de ganhos e perdas.
De acordo com a Norma IAS 39, os seguintes eventos são considerados como constituindo indícios de imparidade:
Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do devedor;
Incumprimentos de cláusulas contratuais, tais como atrasos nos pagamentos de juros ou de capital;
Reestruturação de operações em resultado de dificuldades financeiras do devedor ou do emissor da dívida;
Ser provável que o devedor venha a entrar em situação de falência ou dificuldades financeiras;
O desaparecimento de um mercado activo para esse activo financeiro como resultado de dificuldades financeiras do emissor.
		Sempre que sejam identificados indícios de imparidade em activos registados ao custo amortizado, a eventual perda por
imparidade corresponde à diferença entre o valor actual dos fluxos de caixa futuros que se espera receber (valor recuperável),
descontados com base na taxa de juro efectiva original do activo, e o valor inscrito no balanço no momento da análise.
Relativamente aos activos financeiros disponíveis para venda, em cada data de referência das demostrações financeiras é
efectuada pela Companhia uma análise da existência de perdas por imparidade, considerando para este efeito a natureza e
características especificas e individuais dos activos em avaliação.
Para dos indícios de imparidade anteriormente referidos, são ainda considerados os seguintes indícios no que se refere a
instrumentos de capital registados como activos financeiros disponíveis para venda:
Alterações significativas com impacto adverso na envolvente tecnológica, de mercado, económica ou legal em que o emissor
opera, que indique que o custo do investimento não venha a ser recuperado na totalidade;
Um declínio significativo ou prolongado do valor de mercado abaixo do preço de custo.
Neste âmbito, a Companhia definiu um conjunto de critérios objectivos para a identificação de indícios de imparidade em
instrumentos de capital e de reconhecimento destas perdas nas demonstrações financeiras. Desta forma, os critérios objectivos
considerados no reconhecimento de perdas por imparidade foram os seguintes:
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Sempre que o valor de mercado do instrumento de capital seja inferior em 50 % face ao respectivo valor de custo ou em 25%
por um período superior a um ano, é reconhecida perda por imparidade;
Sempre que o valor de mercado do instrumento de capital se mantenha abaixo do respectivo custo de aquisição ao longo de um
período superior a 24 meses, é reconhecida perda por imparidade;
Sempre que o valor de mercado do instrumento de capital se encontre entre 25% e 50% do respectivo valor de custo, é feita a
análise individual e especifica independentemente do período.
Relativamente a activos financeiros disponíveis para venda, em caso de evidência objectiva de imparidade, resultante de
diminuição significativa ou prolongada do justo valor do título ou de dificuldades financeiras do emitente, a perda acumulada
na reserva de reavaliação por ajustamentos no justo valor é removida do capital próprio e reconhecida nos resultados. As
perdas por imparidade registadas em títulos de rendimento fixo podem ser revertidas através de resultados, caso se verifique
uma alteração positiva no justo valor do título resultante de um evento ocorrido após a determinação da imparidade. As
perdas por imparidade relativas a títulos de rendimento variável não podem ser revertidas, pelo que eventuais mais-valias
potenciais originadas após o reconhecimento de perdas por imparidade são reflectidas na reserva de reavaliação. Quanto
a títulos de rendimento variável para os quais tenha sido registada imparidade, posteriores variações negativas no justo valor
são sempre reconhecidas em resultados.
		O montante de imparidade apurado é reconhecido como custo na rubrica “Perdas de imparidade (líquidas de reversões)”.
2.3. Terrenos e edifícios de rendimento
		Correspondem a imóveis detidos pela Companhia com o objectivo de obtenção de rendimentos através do arrendamento e/ou da
sua valorização.
Os imóveis de rendimento não são amortizados, sendo registados ao justo valor, determinado com base em avaliações de peritos
avaliadores, habilitados para o efeito. As variações no justo valor são reflectidas em ganhos e perdas, nas rubricas “Ganhos
líquidos de activos e passivos financeiros não valorizados ao justo valor através de ganhos e perdas”.
2.4. Terrenos e edifícios de uso próprio
Os terrenos e edifícios de uso próprio são valorizados pelo seu justo valor, determinado com base em avaliações de peritos
avaliadores, habilitados para o efeito, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de reparação,
manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como gasto do exercício, excepto no que se refere
às despesas com itens que reúnam as condições para capitalização, os quais são reconhecidos separadamente na rubrica
“Outros activos tangíveis” e amortizados ao longo da respectiva vida útil.
		Os terrenos e edifícios de uso próprio são avaliados com a periodicidade considerada adequada, de forma a assegurar que o seu
valor de balanço não difira significativamente do seu justo valor.
A variação no justo valor destes activos é registada directamente por contrapartida de capital próprio na rubrica “Reservas
de reavaliação por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio”. As amortizações são calculadas pelo método das quotas
constantes, às taxas correspondentes à vida útil estimada dos respectivos imóveis de uso próprio. Os terrenos não são objecto
de amortização.
Sempre que o valor líquido contabilístico dos imóveis de uso próprio, após reversão de quaisquer
reservas de reavaliação anteriormente registadas, exceda o seu justo valor, é reconhecida uma
perda por imparidade com reflexo nos resultados do exercício, na rubrica “Perdas de imparidade
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(líquidas de reversão)”. As perdas por imparidade podem ser revertidas, também com impacto em resultados do exercício, caso
subsequentemente se verifique um aumento no valor recuperável do activo.
2.5. Outros activos intangíveis
Encontram-se registados nesta rubrica custos com a aquisição, desenvolvimento ou preparação para uso de software utilizado
pela Companhia.
Os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas.
As amortizações são registadas numa base sistemática ao longo da vida útil estimada dos activos, a qual corresponde a um período
de três anos.
2.6. Outros activos tangíveis
Os outros activos fixos tangíveis são valorizados ao custo de aquisição, deduzido de subsequentes amortizações e perdas por imparidade
As despesas de reparação, manutenção e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidos como custo do exercício.
Periodicamente são realizadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade em outros activos tangíveis de valor
material. Sempre que o valor líquido contabilístico dos activos tangíveis exceda o seu valor recuperável (valor de uso), é reconhecida
uma perda por imparidade com reflexo na conta de ganhos e perdas. As perdas por imparidade podem ser revertidas, também
com impacto em ganhos e perdas do exercício, caso subsequentemente se verifique um aumento no valor recuperável do activo.
As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, às taxas correspondentes à vida útil estimada dos
respectivos bens.
As taxas definidas têm subjacentes as seguintes vidas úteis estimadas:
		

Equipamento administrativo
Máquinas e ferramentas
Equipamento informático
Instalações interiores
Material de transporte
Outras imobilizações corpóreas

Anos de
vida útil
8 a 10
5 a 10
3a6
8 a 10
3a4
5 a 10

2.7. Provisões técnicas
2.7.1. Classificação entre contrato de seguro e contrato de investimento
De acordo com o estabelecido na Norma IFRS 4, um contrato de seguro é um contrato por meio do qual uma parte (a Companhia
aceita um risco de seguro significativo de outra parte (o tomador de seguro), aceitando compensar o tomador de seguro no
caso de um acontecimento futuro incerto especificado (o acontecimento seguro) afectar adversamente o tomador de
seguro. Todos os contratos que não cumpram esta definição qualificam como contratos de investimento.
O registo das transacções associadas aos contratos de seguro emitidos e aos contratos de resseguro detidos pela Companhia
é efectuado de acordo com o normativo do Instituto de Seguros de Portugal. No âmbito da transição para o novo Plano de Contas
para as Empresas de Seguros (Nota 2.1.), foram incorporados neste normativo os princípios de classificação de contratos
estabelecidos pela Norma IFRS 4, no âmbito dos quais os contratos sem risco de seguro significativo são considerados
contratos de investimento e contabilizados de acordo com os requisitos da Norma IAS 39.
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Adicionalmente, os contratos de investimento com participação discricionária nos resultados encontram-se no âmbito da Norma
IFRS 4 e inerentemente observam o normativo do Instituto de Seguros de Portugal.
2.7.2. Provisão para prémios não adquiridos
A provisão para prémios não adquiridos corresponde ao diferimento dos prémios emitidos, sendo calculada apólice a apólice, desde
a data de encerramento do balanço até ao vencimento do período referente ao prémio.
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os diferimentos dos prémios emitidos dos produtos do ramo vida encontram-se registados na
rubrica “Provisão matemática do ramo vida”, excepção feita ao segmento de protecção ao crédito o qual é registado na rubrica
“Provisão para prémios não adquiridos”.
2.7.3. Provisão matemática do ramo vida
A provisão matemática destina-se a fazer face aos encargos futuros decorrentes dos contratos de seguro do ramo vida, sendo
calculada para cada apólice, de acordo com as respectivas bases actuariais aprovadas pelo Instituto de Seguros de Portugal.
Esta provisão é igualmente aplicável também aos contratos de investimento com participação discricionária nos resultados.
2.7.4. Provisão para compromissos de taxa
A provisão para compromissos de taxa é constituída, para cada carteira, quando a taxa de rendibilidade efectiva dos instrumentos
financeiros que se encontram a representar as provisões matemáticas da mesma for inferior à respectiva taxa mínima garantida.
2.7.5. Provisão para sinistros
A provisão para sinistros destina-se a fazer face às indemnizações a pagar relativas a sinistros já ocorridos mas não regularizados,
e foi determinada da seguinte forma:
•

A partir da análise dos sinistros declarados pendentes no final do exercício e da consequente estimativa da
responsabilidade existente nessa data;

•

Pela estimativa dos montantes necessários para fazer face a responsabilidades com sinistros ocorridos e não
declarados (IBNR);

•

Pela estimativa dos custos administrativos a incorrer na regularização futura de sinistros que actualmente se
encontram em processo de gestão.

A provisão referente a responsabilidades com sinistros ocorridos e não declarados foi calculada tendo por base o método Chain
Ladder para a estimativa dos sinistros esperados, aplicando a esta estimativa o custo médio dos sinistros.
2.7.6. Provisão para participação nos resultados a atribuir
•

Produtos financeiros com participação nos resultados :
Corresponde ao valor líquido dos ajustamentos de justo valor relativos aos investimentos afectos a seguros de vida
com participação nos resultados, na parte estimada do tomador de seguro ou beneficiário do contrato, que exceda o
prejuízo acumulado na conta financeira desse produto.

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta provisão era nula decorrente do prejuízo acumulado nas contas inanceiras destes produtos.
•

Produtos de risco com participação nos resultados:
Corresponde à participação nos resultados na data de vencimento das apólices de seguros de grupo temporários
renováveis, equivalente a uma percentagem do resultado anual de cada apólice e do saldo negativo de anos anteriores
(se aplicável). O direito à participação nos resultados está condicionado ao número de pessoas seguras em cada
apólice.
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2.7.7. Provisão para participação nos resultados atribuída
A provisão para participação nos resultados atribuída corresponde aos montantes atribuídos e ainda não distribuídos aos beneficiários
dos contratos de seguro, sendo o seu cálculo efectuado de acordo com as bases técnicas de cada produto. A participação nos
resultados é paga aos beneficiários dos contratos ou distribuída às apólices de seguro através de incorporação na respectiva provisão
matemática no início de cada ano civil.
2.7.8. Provisões técnicas de resseguro cedido
Correspondem à quota parte da responsabilidade dos Resseguradores nas responsabilidades totais da Companhia, sendo calculadas
de acordo com os tratados de resseguro em vigor, no que se refere às percentagens de cedência e a outras cláusulas existentes.
2.7.9. Responsabilidades com produtos “Unit-linked”
As responsabilidades associadas a contratos de investimento emitidos pela Companhia em que o risco é suportado pelo tomador
(produtos “Unit-linked”) são 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 gestão. Estas responsabilidades são
registadas na rubrica “Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguro e de contratos de seguro e operações
considerados para efeitos contabilísticos como contratos de investimento”.
As carteiras de investimentos afectas a produtos “Unit-linked” são compostas por activos financeiros, incluindo títulos de rendimento
fixo e títulos de rendimento variável, os quais são avaliados ao justo valor, sendo as correspondentes mais e menos-valias não
realizadas reconhecidas na demonstração de ganhos e perdas do exercício.
As responsabilidades para com os segurados associadas a contratos de seguro de vida e a contratos de investimento com
participação nos resultados com componente discricionária são reconhecidas através da provisão matemática de seguros de vida,
sendo o custo reflectido no mesmo momento em que são registados os proveitos associados aos prémios emitidos.
2.7.10. Responsabilidades com outros contratos de investimento
As responsabilidades para com subscritores de outros produtos regulados que não incluem participação nos resultados com componente
discricionária, classificados como contratos de investimento de acordo com a Norma IFRS 4, são valorizadas de acordo com os requisitos
da Norma IAS 39 e registadas na rubrica “Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguro e de
contratos de seguro e operações considerados para efeitos contabilísticos como contratos de investimento”.
2.8. Ajustamentos de recibos por cobrar
Tem por objectivo ajustar o montante dos recibos por cobrar ao seu valor estimado de realização, sendo calculados de acordo com os
princípios estabelecidos na Norma Regulamentar n.º 13/2000, de 13 de Novembro e em conformidade com a Circular nº 09/2008, de 27 de
Novembro, ambas do Instituto de Seguros de Portugal.
2.9. Contratos de seguro e de investimento com participação discricionária nos resultados
Conforme referido na nota 2.7.1, a Companhia mantém a generalidade das políticas contabilísticas aplicáveis aos contratos de
seguro e aos contratos de investimento com participação nos resultados, nos casos em que essa participação inclui uma componente
de discricionariedade por parte da Companhia, continuando a reconhecer como proveito os prémios recebidos e como custo os
correspondentes aumentos de responsabilidades.
Considera-se que um contrato de seguro ou de investimento contém participação nos resultados com uma componente discricionária
quando as respectivas condições contratuais prevêem a atribuição ao segurado, em complemento da componente garantida do
contrato, de benefícios adicionais caracterizados por:
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• Ser provável que venham a constituir uma parte significativa dos benefícios totais a atribuir no âmbito do contrato; e
		• Cujo montante ou momento da distribuição dependam contratualmente da discrição do emissor; e
		

• Estejam dependentes da performance de um determinado grupo de contratos, de rendimentos realizados ou não realizados em
determinados activos detidos pelo emissor do contrato, ou do resultado da entidade responsável pela emissão do contrato.
As mais-valias potenciais, líquidas de menos-valias, resultantes da reavaliação dos activos afectos a seguros com participação nos
resultados, são repartidas entre uma componente de passivo e uma componente de capitais próprios, com base nas condições dos
produtos e no historial da Companhia. A separação destes montantes entre a parte atribuível ao Segurado e à Companhia é feita com
base nos planos de participação nos resultados (nota 2.7.6).
As responsabilidades para com os segurados associadas a contratos de seguro de vida e a contratos de investimento com participação
nos resultados com componente discricionária são reconhecidas através da provisão matemática de seguros de vida, sendo o custo
reflectido no mesmo momento em que são registados os proveitos associados aos prémios emitidos.
2.10. Outras provisões e passivos contingentes
São constituídas procisões quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de eventos passados
relativamente à qual seja provável o futuro dispêndio de recursos, e este possa ser determinado com fiabilidade. O montante
da provisão corresponde à melhor estimativa do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade na data do balanço.
Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente. Os passivos contingentes são objecto
de divulgação, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.
Relativamente a títulos não transaccionáveis ou de difícil transacção, de montante relevante, foi criada uma provisão, tendo por base
uma análise do eventual prémio de liquidez que poderia ser exigido caso fosse necessário proceder à venda imediata desses títulos.
2.11. Benefícios dos empregados
Responsabilidades com pensões
As responsabilidades com benefícios dos empregados são reconhecidas de acordo com os princípios estabelecidos pela Norma
“IAS 19 – Benefícios dos Empregados”.
Em conformidade com o contrato colectivo de trabalho (CCT) então vigente para o sector segurador, a Companhia tinha assumido
o compromisso de conceder prestações pecuniárias para complemento das reformas atribuídas pela Segurança Social aos seus
empregados admitidos no sector até 22 de Junho de 1995, data de entrada em vigor do CCT. Estas prestações consistiam numa
percentagem, crescente com o número de anos de serviço do trabalhador, aplicada à tabela salarial em vigor à data da reforma.
No âmbito do novo contrato colectivo de trabalho para a actividade seguradora, assinado em 23 de Dezembro de 2011, o anterior
plano de pensões de benefício definido foi substituído, no que se refere aos trabalhadores no activo, com referência a 1 de Janeiro
de 2012, por um plano de contribuição definida, sendo o valor actual das responsabilidades por serviços passados em 31 de
Dezembro de 2011 transferido para a conta individual de cada participante. Esta alteração não foi aplicável às
responsabilidades com pensões em pagamento relativas a trabalhadores que em 31 de Dezembro de 2011 se
encontrassem reformados ou pré-reformados. Nesta data, a Companhia não tinha trabalhadores nesta situação.
Benefícios de curto prazo
Os benefícios de curto prazo (que se vencem num período inferior a doze meses), incluindo prémios de produtividade pagos
aos colaboradores pelo seu desempenho, são reflectidos em “Gastos com pessoal” (Nota 22) no período a que respeitam,
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de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.As responsabilidades com benefícios dos empregados são
reconhecidas de acordo com os princípios estabelecidos pela Norma “IAS 19 – Benefícios dos Empregados”.
Os benefícios de curto prazo, incluindo prémios de produtividade pagos aos colaboradores pelo seu desempenho, são
reflectidos em custos do exercício no período a que respeitam, de acordo com o princípio da especialização de exercícios.
		
2.12. Impostos sobre lucros
Os impostos sobre lucros registados em ganhos e perdas incluem os impostos correntes e os impostos diferidos.
O imposto corrente é calculado com base no lucro tributável do exercício, o qual difere do resultado contabilístico devido a
ajustamentos à matéria colectável resultantes de custos ou proveitos não relevantes para efeitos fiscais, ou que apenas
serão considerados noutros períodos contabilísticos. Os impostos diferidos, por sua vez, correspondem ao impacto no
imposto a recuperar / pagar em períodos futuros resultante de diferenças temporárias dedutíveis ou tributáveis entre
o valor de balanço dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizada na determinação do lucro tributável.
Contabilisticamente são registados passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias tributáveis. Apenas
são registados impostos diferidos activos até ao montante em que seja provável a existência de lucros tributáveis futuros que
permitam a utilização das correspondentes diferenças tributárias dedutíveis ou de reporte de prejuízos fiscais
Adicionalmente, não são registados impostos diferidos activos nos casos em que a sua recuperabilidade possa ser
questionável devido a outras situações, incluindo questões de interpretação da legislação fiscal em vigor.
Os impostos diferidos são calculados com base nas taxas de imposto que se antecipa estarem em vigor à data da reversão
das diferenças temporárias, as quais correspondem às taxas aprovadas ou substancialmente aprovadas na data de balanço.
Os impostos sobre o rendimento (correntes ou diferidos) são reflectidos na conta de ganhos e perdas do exercício, excepto
nos casos em que as transacções que os originaram tenham sido reflectidas noutras rubricas de capital próprio (por exemplo,
no caso da reavaliação de activos financeiros disponíveis para venda). Nestas situações, o correspondente imposto
é igualmente reflectido por contrapartida de capital próprio, não afectando o resultado do exercício.
2.13. Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são registadas com base nas taxas de câmbio indicativas na data da
transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Euros às taxas
de câmbio de referência do Banco Central Europeu na data do Balanço. Os itens não monetários que sejam valorizados
ao justo valor são convertidos com base na taxa de câmbio em vigor na data da última valorização. Os activos
e passivos não monetários que sejam mantidos ao custo histórico são mantidos ao câmbio original.
As diferenças de câmbio apuradas na conversão são reconhecidas como ganhos ou perdas do período na conta de ganhos e
perdas, com excepção das originadas por instrumentos financeiros não monetários classificados como disponíveis para
venda, que são registadas por contrapartida de uma rubrica específica de capital próprio até à alienação do activo.
2.14. Estimativas contabilísticas críticas e aspectos julgamentais mais relevantes na aplicação das políticas contabilísticas
Na aplicação das políticas contabilísticas acima descritas, é necessária a realização de estimativas pelo Conselho de Administração da
Companhia. As estimativas com maior impacto nas demonstrações financeiras da Companhia incluem as abaixo apresentadas.
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VALORIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO TRANSACCIONADOS EM MERCADOS ACTIVOS
De acordo com a Norma IAS 39, a Companhia valoriza ao justo valor todos os instrumentos financeiros, com excepção
dos registados ao custo amortizado. Na valorização de instrumentos financeiros não negociados em mercados
líquidos, são utilizados modelos e séries de valorização tal como descrito na Nota 2.2.a). As valorizações obtidas
correspondem à melhor estimativa do justo valor dos referidos instrumentos na data do balanço.
		
DETERMINAÇÃO DE PERDAS POR IMPARIDADE EM ACTIVOS FINANCEIROS
As perdas por imparidade em activos financeiros são determinadas conforme a metodologia descrita na Nota 2.2.d). Deste
modo, a determinação da imparidade em activos financeiros tem em conta as conclusões resultantes da avaliação especifica
efectuada pela Companhia, com base no conhecimento da realidade dos emitentes dos instrumentos financeiros em questão.
A Companhia considera que a imparidade determinada com base nesta metodologia permite reflectir de forma adequada
o risco associado à sua carteira de activos financeiros, tendo em conta as regras definidas pela Norma IAS 39.
		
DETERMINAÇÃO DOS PASSIVOS POR CONTRATOS DE SEGURO
A determinação das responsabilidades da Companhia por contratos de seguros é efectuada com base em metodologias e
pressupostos conforme descrito na Nota 2.7. acima.
A Companhia considera que os passivos determinados com base nas metodologias aplicadas reflectem a de forma adequada a
melhor estimativa em 31 de Dezembro de 2012 das responsabilidades a que se encontra obrigada.
		
RESSEGURO CEDIDO
A provisão para prémios não adquiridos de resseguro cedido, a provisão matemática de resseguro cedido e a provisão para sinistros de
resseguro cedido correspondem à quota parte da responsabilidade dos resseguradores nas responsabilidades totais da Companhia e são
calculadas nos termos dos tratados de resseguro em vigor à data do Balanço. A para participação nos resultados de resseguro cedido é
igualmente estimada à data de balanço, tendo por base as condições contratuais instituídas nos referidos tratados de resseguro
		
DETERMINAÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE LUCROS
Os impostos sobre os lucros são determinados com base no enquadramento legal e regulamentar em vigor. No entanto, diferentes
interpretações da legislação fiscal poderão afectar o valor dos impostos sobre lucros. Em consequência, os valores registados em
balanço, os quais resultam do melhor entendimento dos órgãos responsáveis da Companhia sobre o correcto enquadramento das
suas operações, poderão vir a sofrer alterações com base em diferentes interpretações por parte das Autoridades Fiscais.
Os activos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis são determinados com base em projecções do lucro tributável
a apurar nos próximos exercícios, tendo por base a situação actual da Companhia e as expectativas do Conselho de Administração
quanto à evolução da sua actividade. Consequentemente, poderão ocorrer variações no lucro tributável gerado face às projecções
efectuadas, que podem originar alterações no valor de balanço dos activos para impostos diferidos registado à data de relato.

36

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

RELATÓRIO E CONTAS 2012
Anexo às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2012

(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado)

3. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS
A actividade da Companhia nos exercícios de 2012 e 2011 foi desenvolvida exclusivamente em território nacional.
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as principais rubricas de balanço e da conta de ganhos e perdas classificadas por
actividades de negócio desenvolvidas pela Companhia apresentam o seguinte detalhe:

2012
Passivos financeiros
com risco tomador
seguro - "Unit Linked"

Vida com risco de seguro
Passivos
Vida capitalização
financeiros sem com participação
Com
participação
Sem participação
risco tomador
nos resultados
nos resultados
nos resultados

Não Vida

Outros / Não
afectos

Total

Activo
Disponibilidades
Investimentos e activos financeiros
Empréstimos e contas a receber
Terrenos e edificios
Provisões tecnicas de resseguro cedido
Outros activos
Activo líquido total

-

282.772
61.083.923
61.366.695

1.730.873
92.009.709
1.250.154
2.510.721
47
217.505
97.719.010

574.815
13.277.773
1.505.061
11.069
189.138
15.557.856

453.114
9.309.470
1.502.108
6.853.861
2.339.705
20.458.259

10.152
31.405
27.368
14.853
83.778

26.892
9.291.658
366.010
4.985.030
14.669.589

3.078.618
185.003.938
4.623.334
2.510.721
6.892.344
7.746.231
209.855.186

-

51.713.546
51.713.546

83.548.857
240.802
102.498
83.892.157

14.754.185
11.390
308.522
96.990
15.171.086

2.659.382
3.221.801
7.626.473
17.661
1.570.996
15.096.313

15.704
21.931
7.873
45.508

3.500.000
5.001.856
6.113.836
14.615.692

100.962.424
3.237.505
7.659.794
549.324
17.661
51.713.546
3.500.000
6.780.213
6.113.836
180.534.302

1.823
50
1.873

2.652.183
(1.842.230)
(873.384)
(63.431)

3.636.716
(242)
3.453.139
(29.983.735)
24.660.967
(412.515)
(563.739)
790.591

1.454.580
(17.794)
556.703
(2.837.783)
901.289
(158.270)
974
(100.301)

8.744.042
(5.739.212)
452.432
(248.502)
296.567
(1.547.054)
799.677
1.331.641
(98.006)
3.991.585

86.374
(66.503)
(12.298)
6.097
419
(8.668)
2.110
7.530

(1.143)
14.291
(2.071.559)
(2.058.411)

1.873

(63.431)

790.591

(100.301)

3.991.585

7.530

(2.058.411)

13.921.712
(5.823.751)
440.133
(242.404)
6.959.690
(34.377.241)
(1.842.180)
26.361.933
(96.126)
(2.732.329)
2.569.437
1.524.667
(1.020.644)
3.073.459

Passivo
Provisão matemática
Provisão para prémios não adquiridos
Provisão para sinistros
Provisão para compromissos de taxa
Outras provisões técnicas
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros
Outros credores
Outros passivos
Passivo total
Ganhos e perdas
Prémios brutos emitidos
Prémios de resseguro cedido
Provisão para prémios não adquiridos (variação)
Provisão para prémios não adquiridos, parte resseguradores (variação)
Rendimentos, gastos e valias em investimentos financeiros
Custos com sinistros, líquidos de resseguro
Ganhos e perdas em passivos financeiros
Variação das provisões técnicas
Outros rendimentos / gastos técnicos
Perdas por imparidade
Resultados técnicos da actividade de seguros
Outros custos e proveitos
Imposto sobre o rendimento
Resultado Líquido do Exercício
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2011
Pa s s i vos fi na ncei ros
com ri s co toma dor
s eguro - "Uni t Li nked"

Pa s s i vos
fi na ncei ros s em
ri s co toma dor

Vi da ca pi ta l i za çã o
com pa rti ci pa çã o
nos res ul ta dos

Vi da com ri s co de s eguro
Com pa rti ci pa çã o
nos res ul ta dos

Sem pa rti ci pa çã o
nos res ul ta dos

Nã o Vi da

Outros / Nã o
a fectos

Tota l

Activo
Di s poni bi l i da des
Inves ti mentos e a cti vos fi na ncei ros
Emprés ti mos e conta s a receber
Terrenos e edi fi ci os
Provi s ões tecni ca s de res s eguro cedi do
Outros a cti vos
Acti vo l íqui do tota l

22.224
67.575
140.587
230.386

236.954
52.678.189
250.026
53.165.169

465.154
103.202.353
10.125.373
2.686.950
30
252.165
116.732.026

163.470
14.789.580
2.400.247
13.060
203.505
17.569.861

233.176
11.768.508
650.067
7.519.964
2.600.177
22.771.892

450
31.066
13.434
7.838
52.788

20.545
1.685.148
15.524
3.269.806
4.991.024

1.141.973
184.222.420
13.581.823
2.686.950
7.546.488
6.333.491
215.513.145

230.386
230.386

47.552.509
47.552.509

106.895.983
21.797
95.001
83.555
107.096.335

15.848.932
23.872
174.576
75.866
16.123.247

3.469.088
3.342.815
7.930.781
16.938
1.189.877
15.949.499

2.973
12.634
885
16.492

3.500.000
6.649.085
4.990.075
15.139.160

126.214.003
3.345.788
7.989.085
269.577
16.938
47.782.896
3.500.000
7.999.268
4.990.075
202.107.630

140.817
(138.937)
60
1.940

2.461.700
(1.640.911)
101.947
922.736

4.506.966
(226)
3.542.619
(43.167.970)
34.567.687
(798.576)
(1.660.989)
(3.010.490)

1.765.178
(21.884)
533.037
(2.908.392)
953.179
(303.254)
(64.404)
(46.540)

10.541.863
(7.105.815)
372.032
(372.057)
282.851
(1.415.294)
435.937
1.052.321
(138.312)
3.653.525

47.284
(39.484)
(4.260)
2.694
311
(5.766)
3.859
4.637

(56.846)
330.108
12
273.274

1.940

922.736

(3.010.490)

(46.540)

3.653.525

4.637

273.274

16.861.291
(7.167.410)
367.771
(369.362)
6.904.488
(47.497.423)
(1.779.848)
35.956.803
386.465
(1.863.693)
1.799.084
1.627.334
(390.995)
3.035.423

Passivo
Provi s ã o ma temá ti ca
Provi s ã o pa ra prémi os nã o a dqui ri dos
Provi s ã o pa ra s i ni s tros
Provi s ã o pa ra compromi s s os de ta xa
Outra s provi s ões técni ca s
Pa s s i vos fi na ncei ros
Outros pa s s i vos fi na ncei ros
Outros credores
Outros pa s s i vos
Pa s s i vo tota l
Ganhos e perdas
Prémi os brutos emi ti dos
Prémi os de res s eguro cedi do
Provi s ã o pa ra prémi os nã o a dqui ri dos (va ri a çã o)
Provi s ã o pa ra prémi os nã o a dqui ri dos , pa rte res s egura dores (va ri a çã o)
Rendi mentos , ga s tos e va l i a s em i nves ti mentos fi na ncei ros
Cus tos com s i ni s tros , l íqui dos de res s eguro
Ga nhos e perda s em pa s s i vos fi na ncei ros
Va ri a çã o da s provi s ões técni ca s
Outros rendi mentos / ga s tos técni cos
Perda s por i mpa ri da de
Res ul ta dos técni cos da a cti vi da de de s eguros
Outros cus tos e provei tos
Impos to s obre o rendi mento
Res ul ta do Líqui do do Exercíci o

4. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E DEPÓSITOS À ORDEM
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, esta rubrica apresenta a seguinte composição:
2012

Caixa e seus equivalentes
Depósitos à ordem
. Banco Português de Negócios
. Outros

2011

401.624

62.462

1.128.889
1.548.105

397.410
682.101

3.078.618

1.141.973

		

Os depósitos à ordem são remunerados a taxas de mercado.
Em 31 de Dezembro de 2012 a rubrica “depósitos à ordem – outros” incluí um montante de 471.761 Euros
referente a um depósito caução, cuja movimentação se encontra condicionada às clausulas do contrato celebrado
entre a Companhia e a SANFIL – CASA DE SAÚDE DE SANTA FILOMENA, S.A. para a venda a esta sociedade, da
participação detida pela Companhia no Centro Hospitalar de são Francisco, S.A. 				
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5. ACTIVOS FINANCEIROS
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 as rubricas de activos financeiros apresentavam a seguinte composição:
2012
Activos financeiros detidos para negociação:
Contratos de futuros:
de taxa de câmbio

143.814
143.814

246.231
246.231

4.511.788
4.511.788

5.112.416
5.112.416

-

21.987.020
105.415.243
127.402.263

355.827
21.545.877
104.898.168
126.799.871

52.943.373
52.943.373

52.061.203
52.061.203

4.359.214
264.120

13.308.425
272.683
715
13.581.823
197.801.544

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial
ao justo valor através de ganhos e perdas:
Instrumentos de dívida

Activos financeiros disponíveis para venda:
Instrumentos de capital
Unidades de participação
Instrumentos de dívida

Investimentos a deter até à maturidade
Instrumentos de dívida

2011

Empréstimos e contas a receber:
Depósitos a prazo
Empréstimos concedidos
Outros

-

4.623.334
189.624.572

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo valor através
de ganhos e perdas” inclui o investimento numa obrigação estruturada emitida pelo Barclays Bank denominada “BACR CLN 08/03/20”
no montante de 4.511.788 Euros e 5.044.841 Euros, respectivamente. Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a Companhia tem registado na rubrica
“Outras provisões” uma provisão no montante de 1.144.234 Euros e 1.105.477 Euros, respectivamente, para cobertura dos riscos
de liquidez e de valorização deste instrumento financeiro (Nota 17).
Em 31 de Dezembro de 2011, os activos financeiros afectos a passivos financeiros cujo risco é suportado pelo tomador de seguro têm a
seguinte composição:
2012
Activos financeiros ao justo valor por ganhos e
Empréstimos e contas a receber - Depósitos a prazo
Disponibilidades - Depósitos à ordem
Outros

2011
-

67.575
139.872
22.224
715
230.386
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os activos financeiros disponíveis para venda têm a seguinte composição:
2012
Custo de
aquisição
Instrumentos de dívida
De dívida pública
De emissores nacionais
De emissores estrangeiros
De outros emissores públicos
De emissores nacionais
De outros emissores
De emissores nacionais
De emissores estrangeiros

Instrumentos de capital
Valorizados ao custo histórico
De emissores nacionais

Unidades de participação
De residentes
De não residentes

Valor
antes de
imparidade

Juros a
receber

Imparidade
acumulada

Valor
líquido

Reserva de
justo valor

Valor de
balanço

6.427.091
13.301.818

234.638
62.210

6.661.729
13.364.028

-

6.661.729
13.364.028

(519.770)
178.101

6.141.959
13.542.128

23.844.273

782.708

24.626.981

-

24.626.981

(85.359)

24.541.622

23.362.881
38.697.871
105.633.934

416.847
541.165
2.037.567

23.779.728
39.239.036
107.671.501

(3.637.631)
(3.637.631)

23.779.728
35.601.405
104.033.870

106.515
1.701.886
1.381.373

23.886.242
37.303.291
105.415.243

2.071.559
2.071.559

-

2.071.559
2.071.559

(2.071.559)
(2.071.559)

-

-

-

28.840.257
12.718.844
41.559.101
149.264.594

2.037.567

28.840.257
12.718.844
41.559.101
151.302.161

(16.774.051)
(5.183.226)
(21.957.277)
(27.666.467)

12.066.206
7.535.618
19.601.824
123.635.694

1.464.427
920.768
2.385.195
3.766.568

13.530.633
8.456.386
21.987.020
127.402.263

2011
Custo de
aquisição
Instrumentos de dívida
De dívida pública
De emissores nacionais
De emissores estrangeiros
De outros emissores públicos
De emissores nacionais
De outros emissores
De emissores nacionais
De emissores estrangeiros

Instrumentos de capital
Valorizados ao custo histórico
De emissores nacionais

Unidades de participação
De residentes
De não residentes

Valor
antes de
imparidade

Juros a
receber

Imparidade
acumulada

Valor
líquido

Reserva de
justo valor

Valor de
balanço

8.699.987
22.969.703

283.177
202.093

8.983.164
23.171.796

-

8.983.164
23.171.796

(2.957.120)
110.703

6.026.044
23.282.499

23.857.033

780.378

24.637.411

-

24.637.411

(3.063.769)

21.573.642

21.509.446
58.496.792
135.532.961

362.925
946.257
2.574.830

21.872.372
59.443.049
138.107.791

(22.070.446)
(22.070.446)

21.872.372
37.372.603
116.037.345

(4.273.276)
(955.715)
(11.139.178)

17.599.096
36.416.888
104.898.168

887.279
887.279

-

887.279
887.279

(541.393)
(541.393)

345.886
345.886

9.940
9.940

355.827
355.827

28.840.257
12.926.324
41.766.580
178.186.821

2.574.830

28.840.257
12.926.324
41.766.580
180.761.651

(16.453.451)
(4.971.342)
(21.424.793)
(44.036.632)

12.386.805
7.954.982
20.341.787
136.725.019

447.905
756.184
1.204.089
(9.925.148)

12.834.711
8.711.166
21.545.877
126.799.871

40

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

RELATÓRIO E CONTAS 2012
Anexo às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2012

(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado)

Em 31 de Dezembro de 2011, a rubrica “Unidades de participação – De residentes” refere-se a unidades de participação de fundos
de investimento geridas por entidades do Grupo Banco Português de Negócios.
Em 31 de Dezembro de 2012, estas entidades deixaram de pertencer ao grupo económico do BPN.
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os activos financeiros a deter até à maturidade têm a seguinte composição:

Instrumentos de dívida:
De dívida publica nacional
Outros emissores nacionais

Instrumentos de dívida:
De dívida publica nacional
Outros emissores nacionais

Valor
nominal

Custo
amortizado

22.083.802
32.397.620
54.481.422

19.694.670
31.366.675
51.061.345

Valor
nominal

Custo
amortizado

22.083.802
32.397.620
54.481.422

19.453.204
30.728.130
50.181.334

Juros a
receber

2012
Valor de
Reserva de
balanço
justo valor

Valor de
mercado

577.930
1.304.099
1.882.029

20.272.600
32.670.773
52.943.373

20.094.490
33.751.239
53.845.729

(1.238.274)
(1.028.103)
(2.266.377)

Valias potenciais
não reconhecidas

Juros a
receber

2011
Valor de
Reserva de
balanço
justo valor

Valor de
mercado

576.351
1.303.519
1.879.870

20.029.555
32.031.649
52.061.203

12.032.323
26.491.713
38.524.036

(1.358.984)
(1.676.167)
(3.035.152)

(178.110)
1.080.466
902.356

Valias potenciais
não reconhecidas
(7.997.231)
(5.539.936)
(13.537.167)

No exercício de 2011 a Companhia reclassificou para a rubrica “Investimentos a deter até à maturidade”, um conjunto de
instrumentos de dívida anteriormente reflectidos na carteira de activos disponíveis para venda. Estas reclassificações foram
efectuadas com base no justo valor desses activos em 1 de Janeiro de 2011, o qual nesta data ascendia a 33.650.757 Euros.
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o valor de balanço dos activos reclassificados ascendia a 35.408.799 Euros e 34.533.847 Euros,
respectivamente. Se os activos não tivessem sido reclassificados, o valor de balanço ascenderia a 36.113.352 euros e 22.891.982 Euros,
respectivamente, e os capitais próprios da Companhia teriam um impacto negativo no montante de 704.533 Euros e 11.641.865 Euros,
respectivamente.
Activos financeiros detidos para negociação - Derivados
A Companhia realiza operações com produtos derivados no âmbito da sua actividade, essencialmente com o objectivo de reduzir a sua

exposição a flutuações cambiais.
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas operações encontram-se valorizadas de acordo com os critérios descritos na Nota 2.2.a).
Nestas datas, o seu montante nocional e o valor contabilístico apresentavam a seguinte desagregação:
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2012
Valor
Nocional

2011
Valor
Contabilístico

Valor
Nocional

Valor
Contabilístico

Contratos de futuros de taxa de câmbio
Derivado do EURO FX CURR FUT Mar12
Derivado do EURO FX Curr Fut Mar11

7.000.188
-

143.814
-

7.375.000
-

246.231
-

7.000.188

143.814

7.375.000

246.231

Afectação dos investimentos e outros activos
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a afectação de investimentos e outros activos a contratos de seguro ou contratos de seguro e outras
operações classificados para efeitos contabilísticos como contratos de investimento, pode ser resumida da seguinte forma:
2012
Seguros de vida com
participação nos
resultados
Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem
Terrenos e edifícios
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos
conjuntos
Activos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconhecimento
inicial a justo valor através de ganhos e perdas
Activos dísponiveis para venda
Empréstimos concedidos a contas a receber
Investimentos a deter até à maturidade
Outros activos tangíveis

Seguros de vida
sem participação
nos resultados

Seguros de vida e
operações classificados
como contratos de
investimento

Não Vida

Não afectos

Total

2.305.688
2.510.721

453.114
-

282.772
-

10.152
-

26.892
-

3.078.618
2.510.721

2.700
-

143.814

-

-

-

2.700
143.814

3.936.800
81.570.435
2.755.215
19.695.628
-

8.369.037
1.502.108
917.991
12.596

28.714.998
32.329.754
-

31.405
-

574.988
8.716.387
366.010

-

50.382

4.511.788
127.402.263
4.623.334
52.943.373
62.978

112.777.189

11.398.660

61.327.524

41.557

9.734.659

195.279.589

2011
Seguros de vida com
participação nos
resultados
Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem
Terrenos e edifícios
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos
conjuntos
Activos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconhecimento
inicial a justo valor através de ganhos e perdas
Activos dísponiveis para venda
Empréstimos concedidos a contas a receber
Investimentos a deter até à maturidade
Outros activos tangíveis

Seguros de vida
sem participação
nos resultados

Seguros de vida e
operações classificados
como contratos de
investimento

Não Vida

Não afectos

Total

628.624
2.686.950

233.176
-

259.178
-

450
-

20.545
-

1.141.973
2.686.950

2.700
200.992

44.221

-

-

1.018

2.700
246.231

4.401.920
93.905.662
12.525.619
19.480.660
19.192

10.817.302
650.067
906.985
-

67.575
21.004.632
390.613
31.673.558
-

31.066
-

642.921
1.041.209
15.524

-

76.768

5.112.416
126.799.871
13.581.823
52.061.203
95.960

133.852.319

12.651.751

53.395.555

31.516

1.797.986

201.729.127
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Justo valor
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os activos financeiros apresentavam o seguinte detalhe:
2012
Valorizados ao justo valor
Não
valorizados
ao justo valor

Activos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial
ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos disponíveis para venda
Investimentos a deter até à maturidade
Investimentos em filiais e associadas
Empréstimos e contas a receber

Cotações de
mercado

Ténicas de
valorização
Baseadas em
fontes externas

Valor de
balanço total

-

143.814

-

143.814

52.943.373
2.700
4.623.334
57.569.407

10.163.310
10.307.124

4.511.788
117.238.953
121.750.741

4.511.788
127.402.263
52.943.373
2.700
4.623.334
189.627.272

2011
Valorizados ao justo valor
Não
valorizados
ao justo valor

Activos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial
ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos disponíveis para venda
Investimentos a deter até à maturidade
Investimentos em filiais e associadas
Empréstimos e contas a receber

Cotações de
mercado

Ténicas de
valorização
Baseadas em
fontes externas

Valor de
balanço total

-

246.231

-

246.231

355.827
52.061.203
2.700
13.581.823
66.001.553

10.275.448
10.521.679

5.112.416
116.168.596
121.281.012

5.112.416
126.799.871
52.061.203
2.700
13.581.823
197.804.244

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o justo valor dos investimentos a deter até à maturidade ascende a 53.845.729 Euros e 38.524.036
Euros, respectivamente, sendo superior ao correspondente valor de balanço em 863.629 euros e em 2011 inferior ao correspondente
valor de balanço em 13.537.167 Euros.
A preparação da informação incluída nos quadros anteriores, relacionada com a metodologia de apuramento do justo valor, teve por base
os seguintes pressupostos:
-

Cotações de mercado – Instrumentos financeiros valorizados com base em cotações de mercados activos;

-

Valorização baseada em fontes externas – Instrumentos financeiros valorizados tendo por base bids fornecidos por contrapartes
externas ou cotações indicativas fornecidas por entidades externas.
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Natureza e extensão dos riscos resultantes de instrumentos financeiros
Exposição a risco de crédito
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a exposição máxima a risco de crédito apresenta a seguinte composição:
2012
Activos financeiros classificados no reconhecimento
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos disponiveis para venda
Investimentos a deter até à maturidade

Empréstimos e contas a receber
Exposição a risco de crédito

2011

4.511.788
105.415.243
52.943.373
162.870.404

5.112.416
104.898.168
52.061.203
162.071.786

4.623.334
167.493.738

13.581.823
175.653.609

Qualidade de crédito de títulos de dívida
A desagregação do valor de Balanço dos títulos de dívida registados em activos financeiros disponíveis para venda, excluindo títulos
vencidos ou com imparidade, por notação de rating da Standard & Poors ou equivalente e por zona geográfica do garante ou emitente, em
31 de Dezembro de 2012 e 2011, é a seguinte:
2012

Portugal
Activos disponíveis para venda
AAA
AA- até AA+
A- até A+
BBB- até BBB+
BB- até BB+
Inferior a BBSem rating
Total
Títulos vencidos ou com imparidade
Total do valor de balanço

1.111.273
49.187.951
2.222.993
1.340.096
53.862.313

Resto da
União
Europeia
4.265.185
11.327.469
2.056.906
16.370.002
12.380.065
46.399.626

2011

Outros

Total

Portugal

4.265.185
- 11.327.469
0
792.710
2.849.616
0
3.145.957 20.627.232 4.390.218
1.211.155 62.779.170 36.968.285
2.222.993 2.765.669
1.340.096 1.074.608
5.149.822 105.411.761 45.198.781
3.482
105.415.243

Resto da
União
Europeia

Outros

18.434.089
5.596.998
9.830.617
11.812.606
7.359.499
-

53.033.810

Total

- 18.434.089
5.596.998
675.293 10.505.910
3.095.138 19.297.962
1.553.661 45.881.446
98.146
2.863.816
1.074.608
5.422.238 103.654.829
1.243.339
104.898.168

A desagregação do valor de Balanço dos títulos de dívida registados em activos financeiros a deter até à maturidade, por notação
de rating da Standard & Poors ou equivalente e por zona geográfica do garante ou emitente, em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, é a
seguinte:

Activos a deter até à maturidade
BB- até BB+
Inferior a BBTotal

2012

2011

40.994.479
11.948.894
52.943.373

49.037.620
3.023.584
52.061.203

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 a rubrica “Investimentos a deter até à maturidade” é composta por activos financeiros emitidos por
entidades nacionais.
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os instrumentos financeiros classificados como activos financeiros disponíveis para venda com
perdas por imparidade (liquidas de reversão) associadas ascendem a 19.275.029 Euros e 20.622.658 Euros, respectivamente, e
apresentam o seguinte detalhe:
2012

Valor de
Balanço
Instrumentos de Capital
Acções
Unidades de Participação em fundos de investimento
Instrumentos de dívida
Instrumentos de Valorização estruturados (SIV)
Instrumentos de dívida corporate

2011

Ajustamento
por
imparidade
acumulada

Valor de
Balanço

Ajustamento
por
imparidade
acumulada

19.271.547
19.271.547

2.071.559
21.957.277
24.028.836

355.827
19.023.493
19.379.320

541.393
21.424.793
21.966.186

3.482
3.482
19.275.029

3.619.339
18.292
3.637.631
27.666.467

998.625
244.713
1.243.339
20.622.658

21.959.158
111.288
22.070.446
44.036.632

A Companhia registou no exercícios de 2011 perdas por imparidade (líquidas de reversões) no Montante 605.146 Euros, associadas a
instrumentos de dívida corporate, atendendo à análise efectuada ao risco de crédito associado à dívida adquirida e ao respectivo emitente.
Em Julho de 2012 foram registadas na rubrica “Activos financeiros disponíveis para venda” 25.000 acções da Quinta da Torre de Santo
António – Sociedade Imobiliária, S.A., como forma de pagamento da dívida da Sevillen Holding LLC, pela anterior compra desta mesmas
acções (Nota9). As acções foram registadas pelo montante de 2.071.559 Euros correspondente ao valor de aquisição inicial, antes da
venda à Sevillen. Este montante foi totalmente provisionado (Nota 28).
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a exposição da Companhia a divida soberana, tem a seguinte decomposição:
2012

Divida soberana
Portugal
. Vencimento em 2020

Alemanha
. Vencimento em 2013
França
. Vencimento em 2014
. Vencimento em 2015
. Vencimento em 2017
Luxemburgo
. Vencimento em 2013
Itália
. Vencimento em 2014
Total

Activos financeiros
disponíveis para venda
Custo
Reserva de
Valor de
amortizado justo valor
balanço

Custo
amortizado

Activos financeiros
a deter até à maturidade
Valor de
Reserva de
Valor de
balanço
justo valor
mercado

Perdas por
imparidade

Valias potencias
não reconhecidas

6.485.082
6.485.082

(519.770)
(519.770)

6.141.959
6.141.959

20.999.460
20.999.460

-

20.272.600
20.272.600

(1.238.274)
(1.238.274)

20.094.490
20.094.490

(178.110)
(178.110)

3.448.427
3.448.427

23.584
23.584

3.509.333
3.509.333

-

-

-

-

-

-

287.672
4.810.725
3.913.434
9.011.831

2.347
87.140
64.601
154.087

290.589
4.941.991
4.034.138
9.266.718

-

-

-

-

-

-

753.650
753.650

177
177

755.852
755.852

-

-

-

-

-

-

9.898
9.898
19.708.889

253
253
(341.669)

10.225
10.225
19.684.088

20.999.460

-

20.272.600

(1.238.274)

20.094.490

(178.110)

2011

Divida soberana
Portugal
. Vencimento em 2012
. Vencimento em 2020

Alemanha
. Vencimento em 2012
. Vencimento em 2013
Espanha
. Vencimento em 2012
Itália
. Vencimento em 2012
Total

Activos financeiros
disponíveis para venda
Custo
Reserva de
Valor de
amortizado justo valor
balanço

Custo
amortizado

Activos financeiros
a deter até à maturidade
Valor de
Reserva de
Valor de
balanço
justo valor
mercado

Perdas por
imparidade

Valias potencias
não reconhecidas

2.272.896
6.427.091
8.699.987

(1.832)
(2.955.288)
(2.957.120)

2.348.317
3.677.726
6.026.044

20.681.444
20.681.444

-

20.029.555
20.029.555

(1.358.984)
(1.358.984)

12.032.323
12.032.323

(7.997.231)
(7.997.231)

14.267.803
6.193.634
20.461.437

(9.755)
141.544
131.789

14.366.845
6.392.447
20.759.292

-

-

-

-

-

-

2.356.080
2.356.080

(22.072)
(22.072)

2.369.301
2.369.301

-

-

-

-

-

-

152.187
152.187
31.669.690

986
986
(2.846.418)

153.906
153.906
29.308.543

20.681.444

-

20.029.555

(1.358.984)

12.032.323

(7.997.231)
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Risco de liquidez
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os cash-flows previsionais (não descontados) dos activos financeiros, passivos financeiros e
provisões matemáticas de contratos de investimento com participação nos resultados discricionária, de acordo com a respectiva
maturidade, apresentam a seguinte composição:
2012
Até
1 ano
Activo
Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem
Activos financeiros detidos para negociação

De 1 ano
a 5 anos

Mais de
5 anos

Total

3.078.618,01

-

-

3.078.618

143.814

-

-

143.814

Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo
valor através de ganhos e perdas

-

-

4.511.788

4.511.788

Activos disponíveis para venda

16.619.166

69.434.088

41.349.008

127.402.263

Empréstimos e contas a receber

4.008.728

350.486

264.120

4.623.334

32.670.773,05

20.272.600,31

52.943.373

5.717.002
29.567.329

102.455.347

66.397.517

5.717.002
198.420.192

13.989.624

31.951.429

87.364.239

133.305.293

19.939
14.009.564

42.328.719
74.280.149

11.945.261
99.309.500

54.293.920
187.599.211

Investimentos a deter até à maturidade
Outros devedores por operações de seguros e outras operações
Passivo
Provisão matemática de contratos de investimento com
participação nos resultados discricionária
Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de
seguros e de contratos de seguro e operações consideradas para
efeitos contabilísticos como contratos de investimento

2011
Até
1 ano
Activo
Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem
Activos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconhecimento inicial ao justo
valor através de ganhos e perdas

De 1 ano
a 5 anos

Mais de
5 anos

Total

1.141.973

-

-

1.141.973

246.231

-

-

246.231

67.575

-

5.044.841

5.112.416

Activos disponíveis para venda

19.318.470

76.482.218

30.999.183

126.799.871

Empréstimos e contas a receber

13.309.140

-

272.683

13.581.823

-

32.031.649

20.029.555

52.061.203

3.794.432
37.877.821

108.513.866

56.346.262

3.794.432
202.737.949

19.119.413

44.427.593

100.656.761

164.203.767

230.386
19.349.799

38.045.741
82.473.334

13.329.116
113.985.877

51.605.243
215.809.009

Investimentos a deter até à maturidade
Outros devedores por operações de seguros e outras operações
Passivo
Provisão matemática de contratos de investimento com
participação nos resultados discricionária
Passivos financeiros da componente de depósito de contratos de
seguros e de contratos de seguro e operações consideradas para
efeitos contabilísticos como contratos de investimento

O quadro apresentado acima inclui fluxos de caixa projectados relativos a capital e juros não descontados, pelo que não é directamente
comparável com os saldos contabilísticos nessas datas. Relativamente aos cash-flows previsionais da provisão matemática do
ramo vida e dos passivos financeiros da componente de depósito de contratos de seguros e de contratos de investimento não foram
considerados resgates antecipados.
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Análise de sensibilidade - taxa juro
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 a sensibilidade do justo valor de activos e passivos da Real Vida a variações nas taxas de juro
corresponde a:

2012
+100 b.p.

-50 b.p.

Activos

(6.385.652)

Passivos - Produtos com Participação nos Resultados (1)

(4.540.801)

2.424.268

Passivos - Produtos sem Participação nos Resultados (2)

(14.990.565)

11.032.340

13.145.714

(10.099.906)

Efeito líquido

3.356.702

2011
+100 b.p.

-50 b.p.

Activos

(5.941.152)

3.126.059

Passivos - Produtos com Participação nos Resultados (1)

(5.843.298)

3.161.371

Passivos - Produtos sem Participação nos Resultados (2)

(8.848.637)

5.814.148

8.750.783

(5.849.460)

Efeito líquido
(1) Cash Flows projectados
(2) Provisão Matemática projectada

Esta análise foi efectuada seguindo princípios económicos, ou seja, o apuramento da sensibilidade do valor patrimonial dos activos e passivos
técnicos corresponde à diferença entre o valor actual dos cash-flows futuros descontados a uma curva base de referência com variações
paralelas positivas de 100 bp’s e negativas de 50 bp’s. Caso esta análise fosse efectuada seguindo princípios de contabilização apenas
nos activos financeiros detidos para negociação, nos activos financeiros classificados como a deter até à maturidade e nos activos disponíveis
para venda, as alterações dos valores de mercado teriam consequência a nível contabilístico. Nos restantes activos e passivos as variações de
taxa de juro de mercado não provocam efeitos contabilísticos imediatos relevantes, já que são registados segundo o critério de custo amortizado.
Relativamente á exposição aos restantes riscos de mercado, qualquer desvalorização terá consequências imediatas no activo liquido da
Companhia.
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A título de exemplo apresenta-se em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 a sensibilidade do valor patrimonial de acções, unidades de
participação e imobiliário a variações negativas de 32% e 30%, de acordo com os choques previstos no estudo de impacto (QIS), no
âmbito do projecto europeu designado por solvência II, respectivamente:
2012
32%

30%

Acções

-

UP's

(5.297.999)

Imobiliário

(2.382.449)

2011
32%
Acções

30%

(113.864)

UP's

(5.064.229)

Imobiliário

(2.522.134)

Políticas de gestão dos investimentos financeiros
Modelos de Gestão
Consoante os objectivos de investimento da carteira, foram definidos modelos de gestão, com base nos quais a Gestão de Activos concretiza a
política de investimentos da Companhia.
Estes modelos são os seguintes:
I.

Benchmarking - Índices de Referência - neste modelo são definidos os níveis de exposição a cada classe de activos (rendimento fixo,
rendimento variável, activos imobiliários e outros) e os vários índices de referência de cada classe, relativamente aos quais será medida
a performance de cada tipo de activo. A gestão poderá, conforme as circunstâncias dos mercados, em cada momento, estar investida em
igual proporção, sobre-exposta ou sub-exposta relativamente ao benchmark estabelecido.

II.

Imunização – modelo em que o investimento é orientado pelo passivo. Este modelo é aplicável a carteiras em que os passivos no
vencimento são predetermináveis ou previsíveis com um razoável grau de certeza. Os activos são comprados ou detidos em coerência
com os passivos, quer em termos de prazo quer em termos de risco que é possível assumir. Existem dois modelos de Imunização: a
passiva, normalmente para produtos com grandes previsibilidade de passivos; a activa, para produtos com menos certezas e/ou maior
prazo e/ou maior aderência ao comportamento dos mercados financeiros. Na Imunização Activa o gestor assume risco e gere a carteira
de acordo com a sua visão de evolução dos mercados financeiros procurando acrescentar rendimento ao rendimento que se obteria com
um modelo de gestão passiva.
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Limites de exposição
São definidos, para as seguintes classes de activos, os seguintes limites máximos de exposição:
Limite máximo

Classes de Activos

(% do valor global da carteira)

Rendimento fixo – Taxas longas*

70,0%

Soberana

70,0%

Corporate

50,0%

Rendimento fixo – Taxas curtas**

100,0%

Rendimento Variável

30,0%

Rendimento Variável ilíquido (Private Equity e outros)
Imobiliário

5,0%
25,0%

(*) Entende-se por taxas longas todas as emissões de taxa fixa com maturidade superior a um ano.
(**) Entende-se por taxas curtas todas as emissões de taxa fixa com maturidade residual inferior a um ano e as emissões de taxa variável.

Para efeitos da classificação dos limites de exposição, por analogia de risco, considera-se que:
Os activos de Rendimento Fixo – taxas longas incluem todas as obrigações de taxa fixa com maturidade residual superior
a 1 ano. Incluem-se ainda as acções remíveis com características de obrigações, os Fundos Mobiliários de Obrigações que
respeitam este perfil de maturidade e os derivados de taxas de juro de longo prazo ou de risco de crédito associado a taxas de
juro de longo prazo. Estes activos são separados em Soberana e Corporate de acordo com o risco de crédito público ou privado.
Os activos de Rendimento Fixo – taxas curtas incluem todas as obrigações de taxa fixa com maturidade residual inferior a 1 ano, as
obrigações de taxa variável, os Fundos Mobiliários de Obrigações maioritariamente de taxa variável, todos os instrumentos de gestão
de tesouraria vocacionados para o curto prazo incluindo depósitos bancários, bem como derivados associados ao risco de taxas de juro
de curto prazo.
Os activos de Rendimento Variável incluem as Acções e Partes de capital, os Fundos Mobiliários de Acções e as obrigações com risco
de acções e os derivados associados aos activos de rendimento variável.
O Imobiliário inclui Terrenos e Edifícios, os Fundos de Investimento Imobiliários, outros activos que não sendo directamente imobiliários
façam depender a sua performance do desempenho deste tipo de activos imobiliários e os derivados com risco imobiliário.
Outros limites
Para além das restrições impostas pela legislação em vigor, a gestão das carteiras da Companhia deverá ainda ter em consideração os
seguintes pontos:
I.
II.

limite de exposição a valores mobiliários que não se encontrem admitidos à negociação em bolsas de valores ou em outros mercados
regulamentados de Estados membros da União Europeia, ou em mercados de países da OCDE legalmente considerados como análogos,
também referidos como “não cotados”, é de 15 % do valor da carteira, devendo sempre ter a aprovação expressa do CAD;
O conjunto das aplicações expressas em moedas que não o Euro não podem representar mais que 5 % do valor da carteira, ou ser
efectuada a respectiva cobertura cambial;
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III.

Instrumentos Derivados, Operações de Reporte e Empréstimo de Valores:
-

podem ser utilizados instrumentos derivados para cobertura, especulação ou redução do custo de investimento, de acordo
com o enquadramento legislativo em vigor.

-

São permitidas, nos termos legalmente previstos, operações de reporte e empréstimos de valores, desde que tal não
comprometa os limites de alocação definidos para cada uma das classes de activos a que respeitem, nem promova a
alavancagem da carteira sem autorização prévia.

-

Estas operações carecem de autorização casuística prévia, podendo haver autorizações genéricas para derivados de
mercado.

IV.

A carteira deverá ter como objectivo o rating A-.
Dada a redução generalizada dos ratings, nomeadamente da Republica Portuguesa, o rating médio das carteiras da Real Vida manteve-se,
sendo a 31 de Dezembro de 2012 de BBB-.
Decorrendo esta situação do comportamento da carteira existente e não da aquisição de títulos foi determinado que seria contraproducente
a alienação de activos para cumprir este objectivo, suspendendo-se temporariamente este objectivo até que se verifique uma estabilização
nas notações.

V.

Limite em Depósitos a Prazo por emitente: 5% da carteira
Este limite pode ser ultrapassado, até um máximo de 10%, caso respeite a emitentes detidos pelo Estado Português e desde que as
emissões sejam subscritas a preços idênticos às vigentes em mercado para maturidades e notações similares.

VI. Limite por conjunto de emitentes pertencentes ao mesmo Grupo: 10% da carteira
Este limite pode ser ultrapassado, até um máximo de 20% (incluindo os Depósitos), caso respeite a emitentes detidos pelo Estado
Português e desde que as emissões sejam subscritas a preços idênticos às vigentes em mercado para maturidades e notações similares.
VII. Limite de dívida subordinada: 10% da carteira.
VIII. Limite de crédito por sector de actividade (excepto banca): 20% da carteira.
IX.

O investimento em outras classes de activos não especificadas neste documento deverá ter a aprovação casuística do Conselho
de Administração.

X.

As aplicações proibidas são aquelas que constam expressamente da legislação em vigor.
6. TERRENOS E EDIFÍCIOS
Nos exercícios de 2012 e 2011, o movimento ocorrido nas rubricas de “Terrenos e edifícios” foi o seguinte:
Saldo em 31/12/2010
Valor bruto Amortizações

2012
Revalorização

Amortizações
do exercicio

Saldo em 31/12/2011
Valor bruto Amortizações

(Nota 22)

Imovéis de uso próprio

1.091.667

(58.095)

(5.357)

(13.668)

1.086.310

(71.763)

Imovéis de rendimento

1.653.379

-

(157.204)

-

1.496.175

-
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Saldo em 31/12/2010
Valor bruto Amortizações

2011
Revalorização

Amortizações
do exercicio

Saldo em 31/12/2011
Valor bruto Amortizações

(Nota 22)

Imovéis de uso próprio

1.130.000

(44.593)

(38.333)

(13.503)

1.091.667

(58.095)

Imovéis de rendimento

1.823.685

-

(170.306)

-

1.653.379

-

Os terrenos e edifícios são avaliados sempre que considerado adequado ou com uma periodicidade máxima de dois anos, por peritos
habilitados para o efeito.
Os edifícios de uso próprio são amortizados ao longo da respectiva vida útil definida em cada avaliação.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 a Companhia tem apenas dois edifícios de uso próprio, com uma vida útil de 60 e 39 anos,
respectivamente, à data de balanço.
		
Em 31 de Dezembro de 2012 as datas de avaliação dos edifícios eram as seguintes:
Exercício da

Valor

Valor

última avaliação

de Aquisição

de balanço

Imóveis de uso proprio
2011
2012
Imóveis de rendimento
2011
2012
Total

1.253.290
268.531
1.521.821

891.667
194.643
1.086.310

112.307
1.847.783
1.960.090
3.481.911

85.000
1.411.175
1.496.175
2.582.485

Nos exercícios de 2012 e 2011, os rendimentos e gastos operacionais reconhecidos na conta de ganhos e perdas relativos a terrenos e
edifícios de rendimento apresentaram a seguinte composição:

Rendas cobradas (Nota 25)
Custos incorridos com manutenção e reparações
Outros custos associados a imóveis de rendimento

2012

2011

101.858
(1.147)
(9.687)
91.023

111.239
(304)
(9.583)
101.352

No caso da valorização dos terrenos e edifícios de uso próprio, os respectivos ganhos e perdas são contabilizados por contrapartida
da rubrica de capitais próprios “Reservas de reavaliação - Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio”, desde que o valor
acumulado das reservas de revalorização após o ajustamento seja positivo. As perdas que não sejam passíveis de serem compensadas
por não existir reserva de reavaliação positiva são registadas em ganhos e perdas como perdas por imparidade.
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Métodos de avaliação
As avaliações dos terrenos ou edifícios são efectuadas tendo em vista a obtenção do Presumível Valor de Transacção, normalmente o
valor de mercado, isto é, o preço pelo qual o terreno ou edifício poderia ser vendido, à data da avaliação, por contrato privado entre um
vendedor e um comprador interessados e independentes, entendendo-se que o bem é objecto de uma oferta pública no mercado, que as
condições deste permitem uma venda regular e que se dispõe de um prazo normal para negociar a venda, tendo em conta a natureza do
bem. Nos casos de existência de contratos de arrendamento a determinação do Presumível Valor de Transacção têm em consideração o
valor baseado no rendimento.
Os métodos de avaliação normalmente utilizados são:
a)

Método comparativo de mercado: consiste na avaliação do terreno ou edifício por comparação, ou seja, em função de transacções
e/ou propostas efectivas de aquisição em relação a terrenos ou edifícios que possuam idênticas características físicas e funcionais,
e cuja localização se insira numa mesma área do mercado imobiliário;

b)

Método do custo: consiste na determinação do valor do edifício através da soma do valor de mercado do terreno e de todos os
custos necessários à construção de um edifício de iguais características físicas e funcionais, depreciados em função da sua
antiguidade, estado de conservação e estimativa de vida útil e acrescidos das margens de lucro requeridas;

c)

Método do rendimento: consiste no apuramento do valor do terreno ou edifício mediante o quociente entre a renda anual efectiva
e uma taxa de capitalização adequada;

d)

Método do valor residual: consiste numa variação ao método do custo onde o valor do bem imóvel no estado actual se obtém
retirando ao valor do imóvel, após conclusão das obras, todos os custos e margens associadas, ainda não executados.

7. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS
Nos exercícios de 2012 e 2011, o movimento nas rubricas de outros activos tangíveis foi o seguinte:
2012
Saldo em 31.12.2011
Amortizações
e perdas por
Valor
imparidade
bruto
acumuladas

Amortizações do
exercício

Adições

Valor
líquido
em 31.12.2012

(Nota 22)

Equipamento
Mobiliário e material de escritório
Máquinas e ferramentas
Equipamento informático
Instalações interiores
Outro equipamento

273.633
26.581
426.044
11.222
258.058

(236.637)
(20.391)
(420.962)
(9.659)
(211.929)

1.346
-

(9.948)
(2.296)
(5.529)
(581)
(15.974)

27.047
3.894
898
983
30.155

Activos em locação financeira

1.893

(1.893)

-

-

-

(901.471)

1.346

(34.328)

997.431
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2011
Saldo em 31.12.2010
Amortizações
e perdas por
Valor
imparidade
bruto
acumuladas

Amortizações do
exercício

Valor
líquido
em 31.12.2011

(Nota 22)

Equipamento
Mobiliário e material de escritório
Máquinas e ferramentas
Equipamento informático
Instalações interiores
Outro equipamento
Activos em locação financeira

273.633
26.581
426.044
11.222
258.058
1.893
997.431

(220.259)
(17.475)
(377.316)
(9.078)
(192.122)

(16.378)
(2.916)
(43.646)
(581)
(19.807)

(1.893)

-

(818.143)

(83.328)

36.996
6.190
5.082
1.563
46.129
95.960

8. OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Activos intangíveis” refere-se a encargos com a aquisição de software no montante de
72.452 Euros, que nestas datas se encontravam integralmente amortizados.
9. OUTROS DEVEDORES POR OPERAÇÕES DE SEGUROS E OUTRAS OPERAÇÕES
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição:
2012

2011

1.896.711
153.295
885
2.050.890

2.083.631
192.106
885
2.276.622

868.284

1.088.911

626.536
365.000
3.103.712
157.735
4.252.984
7.172.158

2.789.582
626.536
372.826
490.323
4.279.267
7.644.799

(45.229)
(125.339)
(626.536)
(365.000)
(293.051)
(1.455.156)
5.717.002

(195.364)
(125.675)
(2.789.582)
(626.536)
(113.210)
(3.850.367)
3.794.432

Devedores:
Recibos por cobrar
Mediadores
Outros devedores seguro directo

Contas correntes de resseguradores
Outros devedores:
. Sevilen Holdings LLC
. Transp. Rosa Prata
. Aquarius
. Operação a liquidar
. Outros devedores diversos

Ajustamentos (Nota 17):
. Recibos por cobrar
. Mediadores
. Sevilen Holdings LLC
. Transp. Rosa Prata
. Aquarius
. Outros
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Em Julho de 2012 foram registadas na rubrica “Activos financeiros disponíveis para venda” 25.000 acções da Quinta de Santo António
– Sociedade Imobiliária, S.A., recebidas pela Companhia, como forma de pagamento da dívida da Sevillen Holding LLC, pela anterior
compra destas acções. As acções foram registadas pelo montante de 2.071.559 Euros correspondente ao valor de aquisição inicial antes
da venda à Sevillen (Nota 5). Desta forma, em 2012 a Companhia anulou o valor a receber da Sevillen Holding LLC no montante de
2.789.582 Euros, tendo sido registada a diferença entre o valor em dívida e o valor de entrada das acções, no montante de 718.023 Euros,
na rubrica “Outros rendimentos e gastos – Outros Custos” (Nota 29). Adicionalmente, a Companhia reverteu a provisão para o valor em
dívida da Sevillen no montante de 2.789.582 Euros (Nota 17) e reconheceu perdas por imparidade para a totalidade da participação na
Quinta de Santo António – Sociedade Imobiliária, S.A. (Nota 28). O impacto desta operação na conta de Ganhos e Perdas da Companhia
foi nulo.
Em 31 de Dezembro de 2012 o saldo da rubrica “Outros Devedores – Aquarius ” é referente a um valor a receber de juros de suprimentos
efectuados pela Companhia à Aquarius Holding S.G.P.S, S.A. em 1989. A Companhia anulou em exercícios anteriores tanto o valor
da participação como o valor dos suprimentos e respectivos juros, uma vez que a Aquarius foi declarada insolvente. No entanto, em
Dezembro de 2012 por decisão do Conselho de Administração da Companhia e por o processo de insolvência da referida Sociedade
ainda se encontrar em curso, foi registado o valor dos juros a receber pelos suprimentos efectuados (Nota 29), tendo sido totalmente
provisionados (Nota 17).
Em 31 de Dezembro de 2011 o saldo da rubrica “Outros devedores - Sevillen Holding LLC” corresponde ao valor a receber desta sociedade
pela alienação de 25.000 acções da Quinta de Santo António – Sociedade Imobiliária, S.A. Este saldo inclui 460.000 Euros referentes
a juros compensatórios decorrentes da prorrogação do prazo de liquidação da dívida por parte da Sevillen Holding LLC (Sevillen). Este
montante encontrava-se totalmente provisionado.
Em 31 de Dezembro 2012 e 2011 a rubrica “Outros devedores - Operação a liquidar” corresponde ao valor a receber de títulos vendidos
no final do ano.
10. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - ACTIVO
Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 estas rubricas tem a seguinte composição:
2012

2011

Acrescimos e diferimentos - activo
Gastos diferidos:
. Rendas e alugueres
. Outros

5.120
286.941
292.061

5.846
256.936
262.782

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 a rubrica “Gastos diferidos - Outros” inclui um montante de 272.997 Euros e 243.214 Euros,
respectivamente, referente a comissões diferidas de contratos de investimento.
11. PRIVISÕES TÉCNICAS
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as rubricas de provisões técnicas de contratos de seguro directo e de resseguro cedido
apresentam a seguinte composição:
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2012

2011

Seguro directo:

Provisão para prémios não adquiridos
Provisão matemática
Provisão para sinistros
Provisão para participação nos resultados
Provissão para compromissos de taxa

3.237.505
100.962.424
7.659.794
17.661
549.324
112.426.708

3.345.788
126.214.003
7.989.085
16.938
269.577
137.835.390

742.295
2.331.542
3.818.507
6.892.344

953.046
2.573.946
4.019.495
7.546.488

Resseguro cedido:
Provisão matemática
Provisão para prémios não adquiridos
Provisão para sinistros

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a provisão matemática de seguro directo inclui 1.834.170 Euros e 2.527.173 Euros,
espectivamente, referentes a provisões para prémios não adquiridos de contratos do ramo vida com risco de seguro.
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Resseguro cedido - provisão matemática” inclui 734.805 Euros e 942.486 Euros,
respectivamente, referentes a provisões para prémios não adquiridos do ramo vida com risco de seguro.
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o diferimento dos prémios emitidos de seguro directo e resseguro cedido do segmento de protecção
ao crédito e ramo não vida está registado na rubrica “Provisão para prémios não adquiridos”.
O movimento ocorrido nas provisões para prémios não adquiridos e nos custos de aquisição diferidos de seguro directo e de resseguro
cedido durante os exercícios de 2012 e 2011 foi o seguinte:
2012
Responsabilidades
originadas
no período
(Nota 21)

Saldo
inicial
Seguro directo
Prémios não adquiridos:
Vida
Temporário Anual Renovável BPN Crédito
Temporário Anual Renovável BPN
Não Vida
Acidentes e Doença
Custos de aquisição diferidos:
Temporário Anual Renovável BPN Crédito
Temporário Anual Renovável BPN
Não Vida
Acidentes e Doença
Provisão para prémios não adquiridos
Resseguro cedido
Prémios não adquiridos:
Temporário Anual Renovável BPN Crédito
Temporário Anual Renovável BPN
Não Vida
Acidentes e Doença
Custos de aquisição diferidos:
Temporário Anual Renovável BPN Crédito
Temporário Anual Renovável BPN
Não Vida
Acidentes e Doença
Provisão para prémios não adquiridos

Saldo
final

5.592.444
1.401

(611.897)
159.465

4.980.548
160.866

4.260
5.598.106

12.298
(440.133)

16.559
5.157.972

(2.250.755)
(275)

362.059
(30.642)

(1.888.696)
(30.917)

(1.287)
(2.252.317)

433
331.850

(854)
(1.920.467)

3.345.788

(108.283)

3.237.505

(5.592.444)
(1.377)

611.897
(153.207)

(4.980.548)
(154.585)

(2.694)
(5.596.517)

(10.499)
448.191

(13.194)
(5.148.325)

3.021.743
826

(302.112)
91.924

2.719.631
92.750

3.022.569

4.402
(205.785)

4.402
2.816.783

(2.573.948)

242.404

(2.331.542)
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2011
Responsabilidades
originadas
no período
(Nota 21)

Saldo
inicial
Seguro directo
Prémios não adquiridos:
Vida
Temporário Anual Renovável BPN Crédito
Temporário Anual Renovável BPN
Não Vida
Acidentes e Doença
Custos de aquisição diferidos:
Temporário Anual Renovável BPN Crédito
Temporário Anual Renovável BPN
Não Vida
Acidentes e Doença

5.965.877
-

(373.433)
1.401

5.592.444
1.401

5.965.877

4.260
(367.771)

4.260
5.598.106

(2.854.809)
-

604.054
(275)

(2.250.755)
(275)

(2.854.809)

(1.287)
602.492

(1.287)
(2.252.317)

3.111.068

234.720

3.345.788

(5.965.877)
-

373.433
(1.376)

(5.592.444)
(1.377)

(5.965.877)

(2.694)
369.362

(2.694)
(5.596.515)

3.259.031
-

(237.289)
826

3.021.743
826

3.259.031

(236.463)

3.022.569

(2.706.846)

132.900

(2.573.946)

Provisão para prémios não adquiridos
Resseguro cedido
Prémios não adquiridos:
Temporário Anual Renovável BPN Crédito
Temporário Anual Renovável BPN
Não Vida
Acidentes e Doença
Custos de aquisição diferidos:
Temporário Anual Renovável BPN Crédito
Temporário Anual Renovável BPN
Provisão para prémios não adquiridos

Saldo
final

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a provisão para sinistros apresenta a seguinte composição:

Declarados
De seguro directo
Vida
Não Vida
De resseguro cedido
Vida
Não Vida
Líquido

2012
Custo de
gestão de
Não
sinistros
declarados

Total

6.866.826
18.796
6.885.623

722.918
3.135
726.052

48.119

3.382.056
15.912
3.397.968

417.875
2.664
420.539

-

3.487.655

305.513

Declarados

2011
Custo de
gestão de
Não
sinistros
declarados

Total

7.637.863
21.931
7.659.794

6.849.905
10.546
6.860.451

1.069.617
2.088
1.071.706

56.928

3.284.853
8.964
3.293.817

723.903
1.775
725.678

-

-

3.799.931
18.576
3.818.507

-

4.008.756
10.739
4.019.495

48.119

3.841.286

3.566.634

346.028

56.928

3.969.589

-

48.119

-
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O movimento ocorrido nas provisões para sinistros de seguro directo e resseguro cedido durante os exercícios de 2012 e 2011 foi o
seguinte:

Saldo
inicial
De seguro directo
Vida
Não Vida
De resseguro cedido
Vida
Não Vida

De resseguro cedido
Vida
Não Vida

Montantes
pagos

Saldo
final

7.976.450
12.634
7.989.085

35.823.991
55.816
35.879.807

(36.162.579)
(46.519)
(36.209.098)

7.637.863
21.931
7.659.794

4.008.756
10.739
4.019.495

1.836.307
47.393
1.883.700

(2.045.132)
(39.556)
(2.084.688)

3.799.931
18.576
3.818.507

3.969.589

33.996.107

(34.124.410)

3.841.286

Saldo
inicial
De seguro directo
Vida
Não Vida

2012
Responsabilidades
originadas
no período

2011
Responsabilidades
originadas
no período

Montantes
pagos

Saldo
final

7.818.379
7.818.379

49.307.231
38.443
49.345.673

(49.149.160)
(25.808)
(49.174.968)

7.976.450
12.634
7.989.085

3.736.475
3.736.475

2.081.391
32.676
2.114.067

(1.809.110)
(21.937)
(1.831.047)

4.008.756
10.739
4.019.495

4.081.904

47.231.606

(47.343.921)

3.969.589

As responsabilidades originadas no período e os montantes pagos não incluem os custos imputados à função de gestão de sinistros.
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		O movimento ocorrido na provisão matemática, provisão para compromissos de taxa e provisão para participação nos resultados de
seguro directo e de resseguro cedido nos exercícios de 2012 e 2011 foi o seguinte:
2012
Saldo em 31.12.2011

Seguro directo
Provisão matemática
Provisão para compromissos de taxa
Provisão para participação nos resultados a atribuír
De contratos de seguro
Provisão para participação nos resultados atribuída
De contratos de seguro

Resseguro cedido
Provisão matemática
Total

Responsabilidades
originadas no período e
juro atribuído

Montante atribuível aos
segurados por capital
próprio

Participação
atribuída no período

126.214.003
269.577

(25.251.579)
279.747

-

-

7.619

(1.600.852)

1.607.811

9.319
126.500.518

(26.572.684)

1.607.811

(953.046)

210.751

(953.046)

210.751

125.547.471

(26.361.933)

Resultados distribuídos

Saldo em 31.12.2012

-

100.962.424
549.324

(6.860)

-

7.718

6.860
-

(6.236)
(6.236)

9.943
101.529.409

-

-

-

(742.295)

-

-

-

(742.295)

1.607.811

-

(6.236)

100.787.113

2011
Saldo em 31.12.2010

Seguro directo
Provisão matemática
Provisão para compromissos de taxa
Provisão para participação nos resultados a atribuír
De contratos de seguro
Provisão para participação nos resultados atribuída
De contratos de seguro

Resseguro cedido
Provisão matemática
Total

Responsabilidades
originadas no período e
juro atribuído

Montante atribuível aos
segurados por capital
próprio

Participação
atribuída no período

162.588.441
234.755

(36.374.438)
34.822

-

-

Resultados distribuídos

Saldo em 31.12.2011

-

126.214.003
269.577

3.130

228.779

(217.973)

(6.317)

-

7.619

12.601
162.838.927

(36.110.837)

(217.973)

6.317
-

(9.600)
(9.600)

9.319
126.500.518

(1.107.080)

154.033

-

-

-

(953.046)

(1.107.080)

154.033

-

-

-

(953.046)

161.731.847

(35.956.803)

(217.973)

-

(9.600)

125.547.471

As provisões matemáticas constituídas para os contratos do ramo vida representam, no seu conjunto, os compromissos assumidos para
com os segurados, nos quais se incluem os relativos às participações nos resultados a que os mesmos já adquiriram direito.
Nos exercícios de 2012 e 2011 os resultados distribuídos foram pagos directamente aos tomadores.
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a provisão matemática do ramo vida e a provisão para participação nos resultados de seguro directo
apresentam a seguinte composição:
2011

2012
Provisão
matemática
04 05 06 07 08

De contratos de seguro
Temporário anual renovável - I
Temporário anual renovável - G F
Temporário anual renovável - G A
Renda vitalícia imediata

De contratos de investimento com participação
nos resultados discricionária
PPR
PPR BPN
PPR Finibanco
PPR Fenix
Investimento Real - I
Investimento Real - GF
Investimento Real - GA
PPI Segurança
Rendimento Real
Futuro Real
SPI
Ouro Real
Fenix Ouro
Fenix reforma

Provisão para
participação nos
resultados

1.155.092
13.245
665.834
825.212
2.659.382

-

17.661
-

17.661

27.008.837
32.395.192
280.422
541.671
11.766.705
1.446.660
100.755
8.473.345
950.841
1.548.210
400.798
13.202.212
3.763
183.632
98.303.042
100.962.424

-

17.661

Provisão
matemática
1.444.273
30.172
1.052.728
941.915
3.469.088

33.452.809
39.214.725
287.043
628.676
16.619.617
1.438.681
355.118
13.025.796
1.158.528
1.607.172
507.535
14.229.659
12.102
207.455
122.744.915
126.214.003

Provisão para
participação nos
resultados
-

16.938
-

16.938

-

16.938

I - Individual
GF - Grupo Fechado
GA - Grupo Aberto

Tendo por base a análise apresentada no Relatório Actuarial, existe adequação de prémios e provisões.
Princípios de aceitação e renovação
Foi atribuída aos responsáveis das Direcções das Áreas Técnicas a responsabilidade de rever periodicamente a adequação das Políticas
de Subscrição de Riscos e Tarifário a adoptar, tendo em atenção a produtividade dos produtos e, principalmente, os resultados técnicos
dos mesmos.
Com a aprovação da Administração, a política é implementada como meio de cumprimento obrigatório junto das áreas de vendas e como
rotina de controlo na estrutura de análise de risco da produção e emissão.
Foram definidos controlos estatísticos contínuos para monitorizar os efeitos práticos da política em vigor por forma a corrigir os desvios
da rentabilidade desejada, actuando no ajuste da própria política ou nos ramos e modalidades em geral.
A política de aceitação baseou-se nos seguintes princípios:
- Definição de regras base para conhecimento do risco a subscrever;
- Definição das regras de análise, aceitação ou recusa dum pedido de seguro;
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- Definição e atribuição dos níveis de competências para aceitação.
O Risco é sempre sujeito a análise e aceitação técnica mediante uma política de análise de riscos que assenta numa avaliação dos
eventos causadores de danos a pessoas.
São tomados como padrões na concepção de riscos seguráveis no ramo Vida, o risco quanto à existência da Pessoa Humana (limite
de idade de sobrevivência, mortalidade e longevidade), quanto à capacidade da Pessoa Humana (capacidade e ou incapacidade funcional) e
quantificação do risco (estatística de ocorrência).
A avaliação do risco baseia-se na na análise de um conjunto de elementos pré-definidos que de acordo com a relação Idade
Actuarial/Capital Seguro pode obrigar à realização de uma grelha de exames.
Estão definidos dentro da Unidade Subscrição diferentes níveis de competências de análise e aceitação.
A análise de um risco que envolva um capital superior a 175.000 Euros, uma aceitação com agravamento/recusa, envolve sempre visto
do Responsável da Unidade Subscrição.
No caso de capitais superiores a 1.150.000 Euros a aceitação obriga sempre a visto da Administração.
Relativamente aos seguros de Acidentes Pessoais e de Doença, os padrões de aceitação são definidos pelo ressegurador, neste caso pela
Multicare – Seguros de Saúde, S.A., sendo o ramo Acidentes Pessoais cedido a 80% ou 90%, conforme o produto e o ramo Doença a 85%.
Políticas de gestão de sinistros
A gestão de sinistros do Ramo Vida na Companhia é efectuada exclusivamente pela Unidade de Sinistros, sendo alguns produtos específicos
efectuada pelo ressegurador.
A Unidade de Sinistros encontra-se sob a responsabilidade de um Responsável que reporta à Administração.
A gestão de sinistros é feita por delegação de competência da Administração, sendo determinados limites de competências nomeadamente
para a emissão e vistos de recibos de indemnização bem como para declinar sinistros.
Anualmente é efectuada a revisão dos sinistros que se encontram abertos de acordo com pressupostos estabelecidos em documento
próprio devidamente aprovado pela Administração.
A constituição de provisões e a emissão de recibos de indemnização (ordens de pagamento) pressupõe a autorização por parte do
Responsável da Unidade com poder delegado para o efeito. Acima de 50.000 Euros, o visto para provisões e pagamentos tem de ser
dado pela Administração bem como a autorização para declinar sinistros de valor superior a 100.000 Euros ou declinar por falsas
declarações.
A Unidade de Sinistros conta com assessoria clínica e jurídica sempre que, no âmbito da gestão de sinistros, entender necessário o
respectivo parecer para melhor entendimento da extensão e natureza das suas responsabilidades.
No que respeita aos critérios de provisionamento dos sinistros participados e pendentes, a Real Vida prossegue uma política rigorosa de
provisionamento, atendendo casuisticamente às responsabilidades incorridas.
Procura-se promover a regularização rápida e a revisão regular dos processos pendentes, de forma a obter a melhor afectação das reservas.
Relativamente aos ramos Não Vida a gestão de sinistros é efectuada pelo respectivo ressegurador no caso do seguro de doença e pelo
ressegurador ou pela Real Vida, dependendo do produto em causa, no caso dos acidentes pessoais.
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A Regularização de Sinistros Vida Financeiros
A gestão dos resgates de produtos Financeiros do Ramo Vida é efectuada exclusivamente pelo Gabinete de Actuariado.
A constituição de provisões e a emissão de recibos de indemnização (ordens de pagamento) pressupõe a autorização por parte das
chefias com poder delegado para o efeito (dentro dos limites delegados por Nota de Serviço). Acima de 25.000 Euros a aprovação para
provisões e pagamentos tem de ser dado pela Administração.
Na gestão dos resgates, os valores de resgate são controlados através de filtros informáticos tendo por base o saldo da apólice e
pontualmente são efectuadas validações específicas promovidas pelo Gabinete de Actuariado.
Sinistralidade no ramo vida risco
Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, a sinistralidade e a frequência verificada são apresentadas no quadro seguinte:
2012
Produto

Temporário anual renovável SPV - I
Temporário anual renovável SRV - I
Temporário anual renovável - G F
Temporário anual renovável - FACE
Temporário anual renovável - G A

Valor Indemnização
(1)
1.870.169
-

Total

2011

IBNR

Prémios emitidos

342.415
-

4.699.851

Taxa de
Sinistralidade

Valor Indemnização
(1)

47,08%

IBNR

Taxa de
Sinistralidade

Prémios emitidos

2.633.434

606.074

5.407.698

59,91%

103.457

-

6.480

2.899

137.458

6,82%

10.724

938

104.315

11,18%

60.399

850

117.968

51,92%

50.138

-

223.599

-

-

-

256.045

-

970.246

160.149

2.336.570

48,38%

590.322

442.662

4.622.694

22,35%

2.901.277

503.502

7.467.793

45,59%

3.290.635

1.052.484

10.541.863

41,20%

(1) - O Va l or Indemni za çã o corres ponde a os s i ni s tros proces s a dos no res pecti vo a no

Produto

Temporário anual renovável SPV - I
Temporário anual renovável SRV - I
Temporário anual renovável - G F
Temporário anual renovável - G A
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2012
Nº Participantes
12.882

Frequência
0,55%

0

320

0,00%

1

723

0,14%

19

10.778

0,18%

Nº Sinistros

2011
Nº Sinistros
21.793

Nº Participantes
0,40%

2

472

0,42%

3

803

0,37%

24

30.207

0,08%

Nº Sinistros
88

I - Individual
GF - Grupo Fechado
GA - Grupo Aberto
SPV - Seguro popular de vida
SRV - Seguro real de vida
FACE - Temporário anual renovável Individual

Fruto de uma elevada contenção nas despesas gerais, o rácio das despesas reduziu de 9,9% para 9.1%, e fruto da diminuição da
sinistralidade o rácio combinado passou de 59,9% para 48,39%. O rácio operacional (liquido de despesas imputadas) tem o valor de
39,37% em 2011 e de 35,25% em 2012.
Nos rácios indicados não foi considerada a modalidade de protecção ao crédito por ser totalmente ressegurada.
Relativamente a esta modalidade existe um acordo entre os resseguradores e a Real Vida denominado Escrow Agreement.
Este acordo formaliza uma conta “Escrow” que apenas pode ser movimentada com a concordância/assinatura da Companhia e dos
respectivos Resseguradores. Nesta conta estão depositados activos no valor das responsabilidades assumidas pelos Resseguradores,
como forma de garantia em caso de incumprimento.
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Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 o saldo destas “Escrow Accont”, tem o seguinte detalhe por Ressegurador:
2012
Genworth
ESG

2011

2.982.963
125.880

2.191.721
125.201

3.108.843

2.316.922

Resseguro
A Política de Resseguro pretende salvaguardar a rentabilidade técnica reduzindo os efeitos de desvios de sinistralidade para capitais
mais elevados em que a estrutura da carteira não permita assegurar um volume suficiente. Desta forma anualmente é analisada a
existência de condições para a alteração dos capitais retidos sendo cedidos aos resseguradores os montantes por contrato para os quais
a carteira não tem dimensão suficiente. Apresenta-se abaixo os prémios de resseguro cedido por rating de ressegurador:
2012
Ti po Seguro

Vi da Ri s co Tra di ci ona l

Nã o Vi da

Ra ti ng
AAA
AA+
AAA+
A
ABBBs em ra ti ng
AAASEM RATING

Va l or
70.970
1.922.330
2.216.074
73.513
205.873
(66)
156
33.658
32.690
1.268.554
5.823.751

Seguro de Protecçã o a o Crédi to
TOTAL

2011
%

Va l or
1%
33%
38%
1%
0%
4%
0%
0%
1%
1%
22%
100%

%

73.096
2.688.952
233.561
2.021.711
400.157
(3.847)
4.785
34.699
1.714.295
7.167.410

1%
38%
3%
28%
6%
0%
0%
0%
24%
100%

O seguro de protecção ao crédito está actualmente ressegurado na FINANCIAL INSURANCE (detida pela Genworth Financial Inc ), resseguradora com rating A-.
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12. PASSIVOS FINANCEIROS DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO
O movimento ocorrido nos passivos por contratos de investimento nos exercícios de 2011 e 2010 foi o seguinte:
2012
Saldo em
31.12.2011

Passivos por contratos de investimento
Valorizados ao justo valor
Contractos "Unit Linked"
Valorizados ao custo amortizado
Vertice 5
Vertice 8
Investimento futuro / Crescente
PPR Futuro / Plano
PPR Senior

Reembolsos e
gastos

Emissões

230.386
230.386

-

9.348.619
13.609.999
1.577.275
5.382.034
17.634.583
47.552.509
47.782.896

-

1.921.431
553.600
572.678
5.904.671
8.952.380
8.952.380

Juros /
rendimentos
atribuídos
(Nota 26)

Saldo em
31.12.2012

(226.133)
(226.133)

(4.254)
(4.254)

-

(1.226.583)
(1.449.907)
(635.578)
(686.455)
(2.635.051)
(6.633.574)
(6.859.707)

346.197
546.047
45.722
164.841
739.424
1.842.230
1.837.977

8.468.233
14.627.569
1.541.019
5.433.098
21.643.627
51.713.546
51.713.546

-

2011
Saldo em
31.12.2010

Passivos por contratos de investimento
Valorizados ao justo valor
Contractos "Unit Linked"
Valorizados ao custo amortizado
Capital Real
Vertice 5
Vertice 8
Investimento futuro / Crescente
PPR Futuro / Plano
PPR Senior

Reembolsos e
gastos

Emissões

3.154.971
3.154.971

-

574.915
10.500.249
13.383.186
1.741.634
5.119.145
15.964.337
47.283.465
50.438.436

-

-

-

2.208.166
488.334
833.519
3.327.921
6.857.940
6.857.940

Juros /
rendimentos
atribuídos
(Nota 26)

Saldo em
31.12.2011

(3.063.521)
(3.063.521)

138.937
138.937

230.386
230.386

(595.711)
(1.538.876)
(2.415.115)
(698.843)
(714.861)
(2.266.400)
(8.229.806)
(11.293.327)

20.796
387.247
433.763
46.151
144.230
608.725
1.640.911
1.779.848

9.348.619
13.609.999
1.577.275
5.382.034
17.634.583
47.552.509
47.782.896

-

A rubrica “Passivos por contratos de investimento – valorizados ao justo valor” corresponde a responsabilidades com contratos em que
o risco é suportado pelo tomador de seguro (contratos “unit linked”).
Em 31 de Dezembro 2011 a carteira de activos financeiros afectos a pasivos financeiros em que o risco é suportado pelo tomador de
seguro (produtos unit-linked) era composta por depósitos à ordem e a prazo e obrigações com maturidade até 2012, de modo a assegurar
o nível de liquidez necessário, uma vez que estes produtos se venceram durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2012.
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13. OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
Em 31 de Dezembro de 2012, o saldo da rubrica “Empréstimos subordinados” corresponde a um empréstimo concedido em 29 de
Dezembro de 2011 à Real Vida Seguros, S.A. pela Parparticipadas SGPS, S.A., no montante de 3.500.000 Euros, o qual não tem prazo de
reembolso definido, não vence juros e cumpre as condições de subordinação para inclusão nos elementos constitutivos da margem de
solvência estabelecidos pelo art.º 96 do D.L. nº 94-B/98 de 17 de Abril.
14. OUTROS CREDORES POR OPERAÇÕES DE SEGUROS E OUTRAS OPERAÇÕES
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estas rubricas têm a seguinte composição:
2012

2011

Credores:
Estornos e comissões a pagar
Mediadores
Outros credores de seguro directo

Contas correntes de resseguradores
Outros credores:
. Fornecedores
. Bancos credores
. Termos por identificar
. Outros credores diversos

(94.746)
(602.170)
(882.210)
(1.579.126)

(213.569)
(730.141)
(674.680)
(1.618.391)

(712.280)

(357.964)

(26.699)
(3.650.805)
(800.166)
(11.137)
(4.488.807)
(6.780.213)

(79.948)
(5.706.427)
(236.538)
(6.022.913)
(7.999.268)

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 o saldo da rubrica “Outros credores - Bancos credores” corresponde ao saldo credor
de uma conta de depósito à ordem mantida junto do Banco BIC Português (anterior BPN – Banco Português de Negócios, S.A.).
Em 31 de Dezembro de 2012 a rubrica “Outros credores – termos por identificar”, corresponde ao valor de reembolso de contratos
de seguro, para os quais a Companhia ainda não dispõe de toda a documentação necessária para proceder ao seu pagamento.
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15. IMPOSTOS
Os saldos de activos e passivos por impostos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 eram os seguintes:

Activos por impostos correntes
Pagamentos por conta
Retenção de impostos na fonte
Outros

Passivos por impostos correntes
Imposto sobre o rendimento a pagar
Retenção de impostos na fonte
Contribuições para a segurança social
Outros impostos e taxas

Activos por impostos diferidos

2012

2011

425.554
891
1.530
427.975

443.887
5.354
842
450.083

( 550.135 )
( 125.785 )
( 35.813 )
( 53.232 )
(764.965)

( 89.890 )
( 153.436 )
( 39.309 )
( 63.076 )
(345.711)

1.206.348
1.206.348

1.676.857
1.676.857

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Imposto sobre o rendimento a pagar” corresponde ao montante estimado de IRC,
tributação autónoma, derrama e derrama estadual.
O movimento ocorrido nas rubricas de impostos diferidos nos exercícios de 2012 e 2011 foi o seguinte:
2012
Saldo em
31.12.2011
Por prejuízos fiscais reportáveis

1.676.857
1.676.857

Variação em
Resultados
(470.509)
(470.509)

Saldo em
31.12.2012
1.206.348
1.206.348

2011
Saldo em
31.12.2010
Por prejuízos fiscais reportáveis

1.977.962
1.977.962

Variação em
Resultados
(301.105)
(301.105)

Saldo em
31.12.2011
1.676.857
1.676.857

Em 2012 e 2011 a Companhia registou impostos diferidos referentes a parte dos prejuízos fiscais reportáveis gerados nos exercícios de
2007, 2008 e 2009. O activo por imposto diferido reconhecido corresponde ao montante que a Companhia estima recuperar em exercícios
futuros como resultado da realização de lucros tributáveis.

67

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

RELATÓRIO E CONTAS 2012
Anexo às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2012

(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado)

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os prejuízos fiscais reportáveis ascendiam a cerca de 72.128.284 Euros e 76.146.014 Euros,
respectivamente.
As autoridades fiscais têm a possibilidade de rever a situação fiscal durante um período de quatro anos (seis anos relativamente
aos exercícios em que sejam apurados prejuízos fiscais), podendo resultar devido a diferentes interpretações da legislação, eventuais
correcções ao lucro tributável de exercícios anteriores (2009 a 2012). Dada a natureza das eventuais correcções que poderão ser
efectuadas, não é possível quantificá-las neste momento. No entanto, na opinião do Conselho de Administração da Companhia, não é
previsível que qualquer correcção relativa aos exercícios acima referidos seja significativa para as demonstrações financeiras.
Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos fiscais dos exercícios iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2012 são reportáveis durante
um período de cinco anos após a sua ocorrência (sendo esse prazo de quatro anos para prejuízos fiscais gerados nos exercícios de 2011
e 2010 e de seis anos para exercícios anteriores) e são suscetíveis de dedução a lucros fiscais gerados durante esse período. A partir de
2012, a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante correspondente a 75% do respetivo lucro
tributável, não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos, nas mesmas condições
e até ao final do respetivo período de dedução.
Os custos com impostos sobre os lucros registados em ganhos e perdas, bem como a carga fiscal, medida pela relação entre a dotação
para impostos sobre os lucros e o lucro do exercício antes de impostos, podem ser representados como se segue:
2012
Impostos correntes
Do exercício
Tributação autónoma
Derrama e derrama estadual
Impostos diferidos

2011

334.811
19.261
196.064
550.135

22.816
67.074
89.891

470.509

301.105

Total de Impostos em resultados

1.020.644

390.996

Lucro antes de imposto

4.094.103

3.426.418

Carga Fiscal

24,93%

11,41%

A reconciliação entre a taxa nominal e a taxa efectiva de impostos verificada nos exercícios de 2012 e 2011 pode ser demonstrada como
se segue:
2012
Taxa
Resultado antes de impostos
Imposto apurado com base na taxa Nominal
Constituição / (Reposição) de Provisões não dedutiveis
Prejuízos fiscais utilizados
Benefícios fiscais
Tributação autónoma
Derrama estadual
Benefício de taxa reduzida
Outras

2011
Imposto

Taxa

4.094.103
26,50%
3,36%
(13,04%)
(0,04%)
0,47%
2,83%
0,00%
4,85%
24,93%

1.084.937
137.477
( 533.739 )
( 1.533 )
19.261
115.709
198.531
1.020.644
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Imposto
3.426.418

26,50%
(4,62%)
(12,52%)
(0,05%)
0,67%
0,68%
(0,05%)
0,80%
11,41%

908.001
( 158.362 )
( 429.040 )
( 1.589 )
22.816
23.171
( 1.563 )
27.561
390.995
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16. ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS - PASSIVO
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 estas rubricas tem a seguinte composição:
2012

2011

(320.849)
(154.175)
(657.123)
(1.132.147)

(400.697)
(126.782)
(494.949)
(1.022.428)

Acrescimos e diferimentos - passivo
Remunerações a liquidar
Proveitos diferidos - rendimentos diferidos
Outros acréscimos de custos

Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Remunerações a liquidar” inclui o valor a pagar aos colaboradores da Companhia relativo
ao prémio de permanência, nos montantes de 20.213 Euros e 17.238 Euros, respectivamente. Em 31 de Dezembro de 2011 esta rubrica
incluía ainda o valor a pagar relativo à compensação pela remissão de direitos resultante do novo contrato colectivo de trabalho para a
actividade seguradora, no montante de 40.468 Euros, o qual foi liquidado em 2012.
17.

OUTRAS PROVISÕES E AJUSTAMENTOS DE CONTAS DO ACTIVO

Nos exercícios de 2012 e 2011, o movimento nas rubricas de “Outras provisões” e “ajustamentos de contas do activo” foi o seguinte:
2012

Ajustamentos de recibos por cobrar (Nota 9)
Ajustamentos a dívidas de cobrança duvidosa (nota 9)
Outras provisões

Saldo em
31.12.2011
195.364
3.655.003
3.621.936
7.472.304

Reforços
548.478
607.807
1.156.285

Reposições
(150.135)
(2.793.555)
(13.019)
(2.956.709)

Saldo em
31.12.2012
45.229
1.409.927
4.216.724
5.671.880

2011

Ajustamentos de recibos por cobrar (Nota 9)
Ajustamentos a dívidas de cobrança duvidosa (nota 9)
Outras provisões

Saldo em
31.12.2010
313.874
3.810.508
4.201.940
8.326.322

Reforços
3.077
288.784
291.860

Reposições
(118.509)
(158.581)
(868.787)
(1.145.878)

Saldo em
31.12.2011
195.364
3.655.003
3.621.936
7.472.304

Em 31 de Dezembro de 2011 os ajustamentos a dívidas de cobrança duvidosa incluem em 2011 um montante de 2.789.582 Euros
referente a um saldo a receber da Sevilen Holdings LLC relacionado com a alienação de uma participação financeira em 2002. Em 2012
esta provisão foi revertida (Nota 9).
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a rubrica “Outras provisões” inclui os montantes de 3.613.494 Euros e 3.230.104 Euros,
respectivamente, destinados à cobertura do risco de liquidez e de valorização de um conjunto de instrumentos financeiros com reduzida
liquidez, que nestas datas estão registados nas rubricas “Activos financeiros disponíveis para venda” e “Activos financeiros classificados
no reconhecimento inicial ao justo valor através de ganhos e perdas”. Em 31 de Dezembro de 2012, as provisões registadas incluem
1.144.234 Euros referentes ao investimento em dívida estruturada emitida pelo Barclays cujo valor de balanço nesta data ascende a
4.511.788 Euros, e 970.334 Euros relativos ao fundo de investimento “Signet Credit Fund” cujo valor de balanço nesta data ascende a
1.352.550 Euros.
As provisões remanescentes destinam-se a fazer face a processos judiciais e a outras contingências decorrentes da actividade da
Companhia.
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18. CAPITAL
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, o capital da Companhia era detido pela Parparticipadas, SGPS, S.A., estando representado por
15.000.000 acções, com o valor nominal de 1 Euro, integralmente subscritas e realizadas.
Em 31 de Dezembro de 2011 a Parparticipadas, SGPS, S.A. era detida integralmente pelo BPN – Banco Português de Negócios, S.A.
A política de gestão de capital da Companhia é efectuada em conformidade com as disposições regulamentares do Instituto de Seguros
de Portugal de carácter prudencial. Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, a Margem de Solvência, medida em função da cobertura por
elementos patrimoniais elegíveis das responsabilidades decorrentes da actividade desenvolvida pela Companhia, apresenta a seguinte
composição:
2012
Margem de solvência disponivel

2011

32.820.884

16.905.516

Requisitos de solvência

9.934.670

11.426.108

Excedente de cobertura

22.886.215

5.479.408

330%

148%

Taxa de cobertura

19. RESERVAS, RESULTADOS TRANSITADOS E RESULTADOS DO EXERCÍCIO
Reservas
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, as rubricas de reservas e resultados transitados têm a seguinte composição:
2012

2011

Reservas de reavaliação

3.766.568
(2.277.148)
(1.607.811)

(9.925.148)
(3.035.152)
-

(118.390)

(12.960.300)

Resultados transitados

1.157.169
10.208.647
11.365.816
-

853.627
7.476.766
8.330.393
-

Resultado do exercício

3.073.459

3.035.423

14.320.884

(1.594.484)

Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros disponíneis para venda (Nota5)
Por ajustamentos no justo valor de activos financeiros a deter até à maturidade (Nota 5)
Por montante atribuível aos segurados (Nota 11)
Por revalorização de terrenos e edifícios de uso próprio
Outras reservas
Reserva legal
Outras reservas

		

De acordo com a legislação em vigor, uma percentagem não inferior a 10% dos lucros líquidos de cada exercício deverá ser transferida
para a reserva legal, até à concorrência do capital. A reserva legal não pode ser distribuída, podendo ser utilizada para aumentar o capital
ou para a cobertura de prejuízos acumulados.
As “Reservas de reavaliação” reflectem as mais e menos valias potenciais em activos financeiros disponíveis para venda.
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Resultado por acção
Em 2012 e 2011, o apuramento dos resultados por acção pode ser apresentado como se segue:
2012
Resultado do exercício
Numero médio de acções em circulação no exercício

Resultado por acção

20.

2011

3.073.459

3.035.423

15.000.000

15.000.000

0,2

0,2

PRÉMIOS BRUTOS EMITIDOS, LIQUIDOS DE RESSEGURO

Nos exercícios de 2012 e 2011, os prémios de contratos de seguro, têm a seguinte composição:
2012
Resseguro
cedido

Seguro
direto
Ramo vida:
- Temporário anual renovável
- Financeiros com participação nos resultados
- Outros

Ramo não vida

Líquido

2011
Resseguro
cedido

Seguro
direto

Líquido

7.467.858
3.636.716
2.730.764
13.835.338

4.470.722
1.286.526
5.757.248

2.997.136
3.636.716
1.444.238
8.078.090

8.627.616
4.506.966
3.679.425
16.814.007

4.995.209
2.132.716
7.127.926

3.632.406
4.506.966
1.546.709
9.686.081

86.374

66.503

19.871

47.284

39.484

7.800

13.921.712

5.823.751

8.097.961

16.861.291

7.167.410

9.693.881

Os prémios dos contratos de seguros de vida podem ser caracterizados da seguinte forma:
2012
Prémios brutos emitidos de seguro directo
Relativos a contratos individuais
Relativos a contratos de grupo

13.835.338

2011

8.728.115
5.107.223
13.835.338

16.814.007

10.539.074
6.274.933
16.814.007

Periódicos
Não periódicos

10.442.483
3.392.855
13.835.338

12.828.229
3.985.778
16.814.007

De contratos sem participação nos resultados
De contratos com participação nos resultados

8.744.042
5.091.296
13.835.338

10.541.863
6.272.144
16.814.007

Prémios brutos emitidos de resseguro cedido

5.757.248

7.127.926

Saldo

8.078.090

9.686.081
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21. CUSTOS COM SINISTROS E PROVISÕES TÉCNICAS LIQUIDAS DE RESSEGURO
Nos exercícios de 2012 e 2011 os custos com sinistros e as provisões técnicas liquidas de resseguro apresentam a seguinte composição:

Sinistros
pagos
Seguro directo:
Vida
- De contratos de seguro
- De contratos de investimento com
participação discricionária nos resultados
Não Vida
- De contratos de seguro

Resseguro cedido:
Vida
- De contratos de seguro
Não Vida
- De contratos de seguro
Liquido:
Vida
- De contratos de seguro
- De contratos de investimento com
participação discricionária nos resultados
Não Vida
- De contratos de seguro

6.346.222

Resseguro cedido:
Vida
- De contratos de seguro
Não Vida
- De contratos de seguro
Liquido:
Vida
- De contratos de seguro
- De contratos de investimento com
participação discricionária nos resultados
Não Vida
- De contratos de seguro

sub-total

(338.588)

30.004.182

2012
Variação das
Variação da
outras provisões
provisão
técnicas
matemática

6.007.635

-

(1.904.454)

Variação
da
PPNA

Participação
nos
resultados

Total

(452.432)

6.959

3.657.708

30.004.182

279.747

(23.347.125)

-

(1.607.811)

5.328.993

46.765
36.397.169

9.297
(329.291)

56.061
36.067.878

279.747

(25.251.579)

12.298
(440.133)

(1.600.852)

68.360
9.055.061

(2.045.132)

401.888

(1.643.244)

-

210.750

248.502

-

(1.183.992)

(39.556)
(2.084.688)

(7.837)
394.051

(47.393)
(1.690.637)

-

210.750

(6.097)
242.404

-

(53.490)
(1.237.482)

4.301.091

63.300

4.364.391

-

(1.693.703)

(203.930)

6.959

2.473.716

30.004.182

-

30.004.182

279.747

(23.347.125)

-

(1.607.811)

5.328.993

7.209
34.312.481

1.460
64.760

8.668
34.377.241

279.747

(25.040.828)

6.201
(197.729)

(1.600.852)

14.870
7.817.578

Sinistros
pagos
Seguro directo:
Vida
- De contratos de seguro
- De contratos de investimento com
participação discricionária nos resultados
Não Vida
- De contratos de seguro

Variação da
provisão
para sinistros

6.187.475

Variação da
provisão
para sinistros

sub-total

158.071

43.173.098

2011
Variação das
Variação da
outras provisões
provisão
técnicas
matemática

Variação
da
PPNA

Participação
nos
resultados

Total

6.345.546

-

(1.597.683)

(372.032)

10.806

4.386.638

43.173.098

34.822

(34.776.756)

-

217.973

8.649.137

25.808
49.386.381

12.634
170.705

38.443
49.557.086

34.822

(36.374.438)

4.260
(367.771)

228.779

42.703
13.078.478

(1.809.110)

(217.878)

(2.026.987)

-

154.033

372.057

-

(1.500.897)

(21.937)
(1.831.047)

(10.739)
(228.617)

(32.676)
(2.059.663)

-

154.033

(2.694)
369.362

-

(35.371)
(1.536.268)

4.378.365

(59.807)

4.318.558

-

(1.443.649)

25

10.806

2.885.741

43.173.098

-

43.173.098

34.822

(34.776.756)

-

217.973

8.649.137

3.871
47.555.334

1.895
(57.912)

5.766
47.497.423

34.822

(36.220.405)

1.566
1.591

228.779

7.332
11.542.210

Nos exercícios de 2012 e 2011, a rubrica “Variação das outras provisões técnicas” corresponde à variação na provisão para compromissos
de taxa.
Nos exercícios de 2012 e 2011, os custos com sinistros de seguro directo e resseguro cedido – variação da provisão para sinistros,
incluem o efeito da anulação de provisões para sinistros nos montantes de seguro directo de aproximadamente 501.407 Euros e 617.702
Euros, respectivamente, e no resseguro cedido de 73.259 Euros e 315.107 Euros, respectivamente, resultantes do encerramento após
revisão, de processos de sinistro abertos em exercícios anteriores.
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22. CUSTOS E GASTOS DE EXPLORAÇÃO POR FUNÇÃO E NATUREZA
Nos exercícios de 2012 e 2011, os gastos e perdas incorridos pela Companhia apresentavam a seguinte composição atendendo à sua
função e natureza:
2012
Gastos com o pessoal (Nota 22)

2011

1.709.071

2.139.531

Fornecimentos e serviços externos:
Trabalhos especializados

416.503

309.031

Rendas e alugueres

188.243

307.185

Comunicações

154.066

172.991

94.040

105.443

Comissões por serviços de intermediação e cobrança
Conservação e reparação

32.735

35.326

Publicidade e propaganda

53.861

34.412

Avenças e honorários
Exames médicos
Despesas de representação
Outros

26.899
5.628
361
241.501

28.014
15.629
496
165.154

1.213.837

1.173.681

Impostos e taxas

33.154

29.494

Amortizações do exercício (Notas 6 e 7)

47.996

96.831

333.697

481.770

Encargos com comissões
Outros

-

3

414.846
3.337.755

608.097
3.921.309

Na demonstração de ganhos e perdas para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, estes custos foram imputados da
seguinte forma:
2012
Custos de aquisição
Custos imputados
Comissões de mediação e corretagem
Outros custos de aquisição
Gastos Administrativos
Custos imputados
Outros gastos administrativos
Gastos financeiros
Custos imputados
Outros gastos financeiros
Custos com sinistros - montantes pagos
Custos imputados
Custos técnicos
Total de custos imputados

2011

1.597.350
591.927
56.810
2.246.086

1.872.108
1.105.258
51.769
3.029.135

1.090.693
694
1.091.387

1.258.407
487
1.258.894

461.641
1.075
462.716

579.380
1.286
580.665

188.071
211.413
36.209.098 49.174.968
36.397.169 49.386.381
3.337.755 3.921.309
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23. GASTOS COM PESSOAL
Nos exercícios de 2012 e 2011, as rubricas de gastos com pessoal apresentam a seguinte composição:

Remunerações:
Dos orgãos sociais
Do pessoal
Encargos sobre remunerações
Beneficios pós-emprego
Seguros obrigatórios
Custos de acção social
Outros custos com pessoal

2012

2011

68.076
1.230.591
1.298.667

71.290
1.654.151
1.725.441

317.221
13.510
15.955
32.997
30.719
410.404
1.709.071

378.779
(40.486)
17.005
35.287
23.505
414.089
2.139.531

Nos exercícios de 2012 e 2011, os encargos com benefícios pós-emprego apresentam a seguinte composição:
2012
Benefícios pós-emprego (Nota 24)
Custo normal do exercício
Rendimento esperado do fundo
(Ganho)/ Perdas actuariais do ano
(Ganho)/ Perdas Financeiras do ano
Desvios actuariais acumulados em 31 de Dezembro de 2010
Contribuições anuais para o PIR
Alteração de pressupostos
Rendimento da conta de reserva

4.904
10.108
(1.502)
13.510

2011
25.084
(13.684)
(13.502)
6.779
(45.163)
(40.486)

Não existem quaisquer valores de adiantamentos ou créditos concedidos aos membros dos órgãos sociais bem como compromissos
tomados por sua conta a título de qualquer garantia.
O número médio de trabalhadores ao serviço da Companhia nos exercícios de 2012 e 2011, por categoria profissional, foi o seguinte:
2012
Chefia e Gerência
Técnicos
Comerciais
Administrativos

2011
13
11
16
20
60

14
11
16
22
63

24. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
No âmbito do novo contrato colectivo de trabalho para a actividade seguradora, assinado em 23 de Dezembro de 2011, todos os
trabalhadores no activo em efectividade de funções, com contratos de trabalho por tempo indeterminado, são abrangidos por um plano
individual de reforma (“PIR”), um plano de contribuição definida que substitui o sistema de pensões de reforma previsto no anterior
contrato colectivo de trabalho.
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Em conformidade com as regras previstas no novo CCT, o valor capitalizado das entregas para o PIR é resgatável pelo trabalhador, nos
termos legais, na data de passagem à reforma por invalidez ou por velhice concedida pela Segurança Social, existindo uma garantia de
capital sobre os montantes da transferência inicial e das contribuições efectuadas pela Companhia e pelos próprios beneficiários.
Os valores integralmente financiados das responsabilidades pelos serviços passados, calculados a 31 de Dezembro de 2011, relativos às
pensões de reforma por velhice devidas aos trabalhadores no activo, admitidos até 22 de Junho de 1995, que estavam abrangidos pelo
disposto na cláusula 51.ª, n.º 4, do anterior CCT, foram convertidos em contas individuais desses trabalhadores, tendo sido integrados
como contribuições iniciais nos respectivos planos individuais de reforma.
As contribuições da Companhia para o plano individual de reforma são efectuadas de acordo com o previsto no Anexo V do CCT,
correspondendo ao valor que resulta da aplicação ao ordenado base anual do empregado das percentagens indicadas na tabela seguinte:
Ano civil

contribuição PIR

2012
2013
2014
2015
2016
2017 e seguintes

1,00%
2,25%
2,50%
2,75%
3,00%
3,25%

			
Adicionalmente, de acordo com o disposto na cláusula 49.ª, n.º 1, do CCT, a primeira contribuição anual da Companhia para o PIR
verificar-se-á:
1.

No ano de 2015, para os trabalhadores no activo, admitidos na actividade seguradora antes de 22 de Junho de 1995;

2.

No ano de 2012, para os trabalhadores no activo, admitidos na actividade seguradora no período compreendido entre 22 de
Junho de 1995 e 31 de Dezembro de 2009;

3.

No ano seguinte aquele em que completem dois anos de prestação de serviço efectivo na Companhia, para os trabalhadores
admitidos depois de 1 de Janeiro de 2010.

A Companhia tem igualmente a responsabilidade de definir o produto em que se materializará o plano individual de reforma, que deverá
prever garantia de capital e é ainda responsável pela definição de regras e procedimentos necessários à implementação e gestão desse
mesmo produto.
O movimento nas responsabilidades por serviços passados em 2011, pode ser demonstrado da seguinte forma:
Responsabilidades em 31 de Dezembro de 2010

271.304

Custo normal do exercício (Nota 22)

25.084

Ganhos actuariais (Nota 22)

(13.502)

Responsabilidades em 31 de Dezembro de 2011

282.886
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Em 31 de Dezembro de 2011, as responsabilidades por serviços passados ascendiam a 282.886 Euros. Adicionalmente, a Companhia
efectuou alterações aos pressupostos utilizados no cálculo destas responsabilidades, as quais originaram um incremento das mesmas
no montante de 10.108 Euros (Nota 22). Assim sendo, o montante total transferido para as contas individuais dos trabalhadores no
activo, admitidos até 22 de Junho de 1995, e que corresponde às contribuições iniciais para o PIR em 1 de Janeiro de 2012 ascendeu a
292.994 Euros.
O excesso de cobertura das responsabilidades em 31 de Dezembro de 2011, no montante de 53.377 Euros, que se encontra registado
na rubrica de balanço “Activos por benefícios pós-emprego e outros benefícios de longo prazo”, deduzido do valor de incremento das
responsabilidades com as alterações de pressupostos acima referidos foi transferido para a conta de reserva da Companhia,
destinando-se a fazer face às futuras contribuições anuais para o PIR.
O movimento nos planos individuais de reforma em 2012 foi o seguinte:
PIR em 1 de Janeiro de 2012

292.994

Contribuições do exercício (Nota 22)

4.904

Rendimento dos Activos do PIR

27.043

PIR em 31 de Dezembro de 2012

324.941

Durante o exercício de 2012 foram efectuadas contribuições para os planos individuais de reforma no montante total de 4.904 Euros
(Nota 22), tendo sido utilizado parte do excesso existente na conta de reserva, cujo saldo em 31 de Dezembro de 2012 ascendia a 39.866
Euros.
As responsabilidades por serviços passados dos empregados no activo, com referência a 31 de Dezembro de 2011, foram determinadas
com base num estudo actuarial realizado pelo actuário responsável do Fundo de Pensões da Real Vida, tendo sido utilizados os seguintes
pressupostos actuariais e financeiros:
2011
Método actuarial
Tábua de mortalidade
Tábua de invalidez
Taxa de rendimento do financiamento
Taxa técnica actuarial
Taxa de crescimento dos salários
Taxa de crescimento das pensões

Idade normal da Reforma

Projected United Credit
TV 88/90
EKV 80
4,66%
4,66%
3,25%
2,50%

65

					
Em 31 de Dezembro de 2011 a Companhia dispunha de um Fundo de Pensões para cobertura das responsabilidades pelos serviços
passados, relativos às pensões de reforma por velhice devidas aos trabalhadores no activo, admitidos até 22 de Junho de 1995.
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O movimento no Fundo de Pensões da Real Vida durante os exercícios de 2011 e 2012 foi o seguinte:
Valor Patrimonial em 31 de Dezembro de 2010

329.358

Rendimento esperado (Nota 23)

13.684

Perdas financeiras (Nota 23)

(6.779)

Valor Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011

336.263

Rendimento dos activos do PIR

27.043

Rendimentos dos activos afectos à conta de reserva da Real vida (Nota 23)

1.502

Valor Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012

364.808

Em 31 de Dezembro de 2012 os activos do Fundo de Pensões estavam afectos aos planos individuais de reforma dos trabalhadores e à
conta de reserva da Companhia.
No âmbito do novo contrato colectivo de trabalho para a actividade seguradora, assinado em 23 de Dezembro de 2011, o actual plano
de pensões de benefício definido foi substituído, no que se refere aos trabalhadores no activo, com referência a 1 de Janeiro de 2012,
por um plano de contribuição definida, sendo o valor actual das responsabilidades por serviços passados em 31 de Dezembro de 2011
transferido para a conta individual de cada participante.
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011 a distribuição dos investimentos do Fundo da Real Vida era a seguinte:
2012

Valor
Títulos
Dívida Pública
Obrigações Diversas
Unidades de Participação
Disponibilidades
Depósitos a prazo
Depósitos à ordem
Outros
Outros valores Passivos

		

2011

%

Valor

%

90.571
218.834
16.470

25%
60%
5%

121.707
144.610
15.540

36%
43%
5%

0
40.080

0%
11%

31.705
23.204

9%
7%

(1.181)

0%
100%

(503)

336.263

0%
100%

364.808
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25. RENDIMENTOS / RÉDITOS DE INVESTIMENTOS
Nos exercícios de 2012 e 2011, as rubricas de rendimentos de investimentos, apresentam a seguinte composição:
Rendas
(Nota 6)

Juros
Ramo vida:
Terrenos e edíficios
Activos financeiros disponíveis para venda
Empréstimos concedidos a contas a receber
Investimentos a deter até à maturidade
Depósitos à ordem em instituições de crédito

101.858
101.858

65.970
65.970

101.858
6.156.919
453.740
868.217
(47)
7.580.687

515
515

-

-

515
515

84.949
2.722
416
88.087

-

-

84.949
2.722
416
88.087

7.501.461

101.858

65.970

7.669.289

Rendas
(Nota 6)

Juros
Ramo vida:
Terrenos e edíficios
Activos financeiros classificados no reconhecimento
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos financeiros disponíveis para venda
Empréstimos concedidos a contas a receber
Investimentos a deter até à maturidade
Depósitos à ordem em instituições de crédito

Ramos Não Vida:
Activos financeiros disponíveis para venda
Depósitos à ordem em instituições de crédito

Não afectos:
Activos financeiros disponíveis para venda
Depósitos à ordem em instituições de crédito

78

Total

6.090.949
453.740
868.217
(47)
7.412.859

Ramos Não Vida:
Activos financeiros disponíveis para venda

Não afectos:
Activos financeiros disponíveis para venda
Empréstimos concedidos a contas a receber
Depósitos à ordem em instituições de crédito

2012
Unidades de
Participação

2011
Unidades de
Participação

Total

-

111.239

-

111.239

126.602
5.079.407
637.566
2.459.250
8.922
8.311.747

111.239

16.124
16.124

126.602
5.095.532
637.566
2.459.250
8.922
8.439.110

283
27
311

-

-

283
27
311

40.454
151
40.604

-

-

40.454
151
40.604

8.352.662

111.239

16.124

8.480.025
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26. GANHOS LÍQUIDOS DE ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
Ganhos e Perdas realizadas em investimentos
Nos exercícios de 2012 e 2011, os ganhos e perdas realizados em investimentos apresentam a seguinte composição:
2012
Perdas
realizadas

Ganhos
realizados
Ramo vida:
Activos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconhecimento
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos financeiros disponíveis para venda

Não afectos:
Activos financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconhecimento
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas
Activos financeiros disponíveis para venda

Líquido

2011
Perdas
realizadas

Ganhos
realizados

Líquido

4.422.567

(4.325.710)

96.858

7.536.048

(7.648.477)

(112.429)

930.251
5.352.818

(505.977)
(4.831.687)

424.274
521.133

292.562
462.321
8.290.931

(113.854)
(470.892)
(8.233.223)

178.708
(8.570)
57.708

12.789

(13.275)

(486)

24.173

(25.648)

(1.475)

2.687
15.476

(1.449)
(14.724)

1.238
751

(13.565)
82.657
93.266

(89.745)
(53.180)
(168.573)

(103.310)
29.477
(75.307)

5.368.294

(4.846.411)

521.883

8.384.197

(8.401.796)

(17.599)

Ganhos e Perdas provenientes de ajustamentos de justo valor em investimentos
Nos exercícios de 2012 e 2011 esta rubrica apresenta a seguinte composição:
2012
Perdas por
reduções no justo
valor

Ganhos por
aumentos no
justo valor
Ramo
vida:financeiros detidos para negociação
Activos
Terrenos e edíficios
Activos financeiros classificados no reconhecimento
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas
Não
afectos:
Activos
financeiros detidos para negociação
Activos financeiros classificados no reconhecimento
inicial ao justo valor através de ganhos e perdas

Passivos financeiros (Nota 12):
Valorizados ao justo valor
Valorizados ao custo amortizado

Líquido

2011
Perdas por
reduções no justo
valor

Ganhos por
aumentos no
justo valor

Líquido

-

(162.561)

(162.561)

-

(218.639)

(218.639)

425
425

(465.120)
(627.681)

(464.695)
(627.256)

125.027
125.027

(854.148)
(1.072.787)

(729.120)
(947.759)

-

(67.933)
(67.933)

(67.933)
(67.933)

-

-

-

(108.337)
(108.337)

(108.337)
(108.337)

2.127
2.127

(2.077)
(1.842.230)
(1.844.307)

50
(1.842.230)
(1.842.180)

67.181
67.181

(206.118)
(1.640.911)
(1.847.029)

(138.937)
(1.640.911)
(1.779.848)

2.552

(2.539.921)

(2.537.370)

192.209

(3.028.153)

(2.835.944)

27. DIFERENÇAS DE CÂMBIO
As diferenças cambiais registadas nos exercícios de 2012 e 2013 na conta de ganhos e perdas correspondem a perdas de 73.577 Euros
e ganhos líquidos de 78.824 Euros, respectivamente.

79

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

RELATÓRIO E CONTAS 2012
Anexo às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2012

(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado)

28. PERDAS DE IMPARIDADE LIQUIDAS DE REVERSÕES
Nos exercícios de 2012 e 2011 a rubrica de perdas por imparidade (liquidas de reversões), tem a seguinte decomposição:
2012

Títulos de dívida
Instrumentos de capital

2011
-

(40.906)

(2.732.329)

(1.822.786)

(2.732.329)

(1.863.693)

Em 31 de Dezembro de 2012 a Companhia registou na rubrica “Perdas por imparidade – Instrumentos de capital” o montante de
2.071.559 Euros para a participação na Quinta da Torre de Santo António – Sociedade Imobiliária, S.A. (Nota 5).
29. OUTROS RENDIMENTOS / GASTOS
Nos exercícios de 2012 e 2011 esta rubrica tem a seguinte composição:
2012
Outros rendimentos e gastos técnicos
Comissões cobradas por gestão de fundos de pensões
Outros proveitos
Outros encargos

Outros rendimentos e gastos
Outros proveitos
Outros custos

2011

321.749
32
(847)
320.934

669.671
134
(65)
669.740

532.402
(808.158)
(275.757)
45.177

995.168
(221.851)
773.316
1.443.056

No exercício de 2012 a Companhia registou na rubrica “Outros Rendimentos e Gastos – Outros Custos” o montante de 718.023 Euros
decorrente da diferença entre o valor por que foram registadas as acções da Quinta da Torre de Santo António e o valor da dívida da
Sevillen Holding LLC (Nota 9).
No exercício de 2012 a rubrica “Outros Rendimentos e Gastos – Outros Proveitos” incluí o montante de 365.000 Euros referente ao
reconhecimento do valor a receber da Sociedade Aquarius Holding S.G.P.S, S.A. (Nota 9).
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30. ENTIDADES RELACIONADAS
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os saldos registados em Balanço e na Conta de Ganhos e Perdas com origem em operações
realizadas com partes relacionadas têm a seguinte composição:

2011
Banco
Português de
Negócios

Fundos de
Investimento geridos
pelo Grupo BPN

Outras
entidades
relacionadas

Total

Activo
Caixa e seus equivalentes e depósitos à ordem (Nota 8)
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos
Activos disponíveis para venda
Empréstimos e contas a receber
Outros devedores

397.410
12.601.486
51.297
13.050.193

12.799.010
12.799.010

2.700
355.827
193.096
551.622

397.410
2.700
13.154.836
12.601.486
244.392
26.400.825

5.706.427

-

5.706.427

-

3.500.000
37.081
254.191
231.744
4.023.017

3.500.000
5.743.508
254.191
231.744
9.729.444

789.439
(122.717)
666.723

(1.359.719)
(70.223)
(1.429.942)

(1.112.842)
(1.112.842)

789.439
(1.359.719)
(1.305.782)
(1.876.061)

Passivo
Passivos Subordinados
Outros credores
Acréscimos e diferimentos
Outras provisões

Ganhos e perdas
Rendimentos
Ganho líquidos em activos e passivos financeiros
Custos e proveitos de exploração liquidos

As transacções realizadas entre a Companhia e entidades relacionadas, são realizadas de acordo com as condições de mercado vigentes
nas respectivas datas.
Em 31 de Dezembro de 2012 e 2011, os montantes registados na Conta de Ganhos e perdas com origem em operações realizadas com o
Fundo de Pensões da Companhia foi de1.664 Euros e 1.760 Euros, respectivamente.
Remuneração dos Órgãos Sociais
Compete à Assembleia Geral determinar as remunerações dos Órgãos Sociais tendo por base o estipulado no código das Sociedades
Comerciais, as funções desempenhadas, a situação económica da Empresa e a prática seguida no Grupo.
A remuneração dos administradores executivos inclui apenas uma componente fixa mensal.

81

REAL VIDA SEGUROS, S.A.

RELATÓRIO E CONTAS 2012
Anexo às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2012

(Montantes em Euros, excepto quando expressamente indicado)

Em 2012 e 2011, as remunerações atribuídas aos Órgãos Sociais têm a seguinte composição:
2012
Conselho de Administração
Presidente
Francisco Domingos Ribeiro Nogueira Leite
Vogais
José Filipe de Sousa Meira
Luís Manuel Afonso Martins
Conselho Fiscal
Presidente
Luís Vilhena da Cunha
Vogais
Pedro José Gomes Nascimento Barreira
Rui Manuel Pinto de Abreu

Remunera ções
fi xa s

Remunera ções
va ri á vei s

Outros
benefíci os

Seguro de
s a úde

Seguro de
vi da

-

-

-

-

-

-

20.520
17.955

-

-

-

-

-

-

-

-

20.520
17.955

11.016

-

-

-

-

11.016

8.856
8.856

-

-

-

-

-

-

-

-

8.856
8.856

67.203

-

-

-

-

67.203

Tota l

2011
Conselho de Administração
Presidente
Rui Manuel Correia Pedras
Vogais
José Filipe de Sousa Meira
Luís Manuel Afonso Martins
Conselho Fiscal
Presidente
Luís Vilhena da Cunha
Vogais
Pedro José Gomes Nascimento Barreira
Rui Manuel Pinto de Abreu

Remunera ções
fi xa s

Remunera ções
va ri á vei s

Outros
benefíci os

Seguro de
s a úde

Seguro de
vi da

-

-

-

-

-

-

23.940
20.948

-

-

-

-

-

-

-

-

23.940
20.948

8.380

-

-

-

-

8.380

9.450
6.285

-

-

-

-

-

-

-

-

9.450
6.285

69.003

-

-

-

-

69.003

Tota l

Não existem quaisquer outros benefícios concedidos aos membros dos órgãos sociais.
Os valores contratualizados para a auditoria às demonstrações financeiras da Real Vida e Fundos de Pensões por ela geridos e auditoria ao
Sistema de Controlo Interno, incluindo as certificações de contas de 2012 e 2011 são 129.150 Euros e 129.150 Euros, respectivamente,
com IVA incluído. O valor de 2012 foi estimado com base nos valores históricos.
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