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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao Exer-
cício de 2012 e as respectivas comparações com as Demonstrações de 2011, acompanhadas das Notas Explicativas, Parecer Atuarial e 
Parecer dos Auditores Independentes. Conforme podemos avaliar por estes dados ora demonstrados e que representam uma garantia a 
todos os nossos Associados ou Beneficiários, o objetivo da Administração da SCMS que é manter o seu campo de atuação com a conti-
nuidade do equilíbrio econômico e financeiro, está sendo cumprido. 

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2012. Jandira de Fátima Pinto - Diretora Presidente.

Parecer Atuarial de 31 de dezembro de 2012
A Avaliação Atuarial da Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro 
- SCMS de 31/12/2012 foi elaborada de acordo com os princípios 
e metodologias próprias de cada tipo de cobertura, todas reconhe-
cidas pelo Instituto Brasileiro de Atuaria - IBA e aceitas pela Su-
perintendência de Seguros Privados - SUSEP. 1. Adequação das 
provisões técnicas constituídas e necessidade de constituição 
de PIC: Quanto aos cálculos das Provisões Técnicas constantes no 
balanço da SCMS de 31/12/2012 atestamos que: Os cálculos atua-

riais têm como base os dados e informações contábeis e cadastrais 
fornecidos pela SCMS; As Provisões foram calculadas de acordo 
com as Notas Técnicas que deram origem aos Planos de Benefícios 
da entidade, tendo em vista o que determina a legislação em vigor; 
Está sendo constituída a Provisão de Insuficiência de Contribuição 
(PIC) para assegurar a plena cobertura dos compromissos assumi-
dos pela SCMS; As Provisões Técnicas acham-se devidamente con-
tabilizadas e cobertas, garantidas por ativos que atendem o critério 

de realização dos compromissos com os riscos assumidos pela 
SCMS; - O Teste de Adequação de Passivo foi elaborado conforme 
determina a Circular SUSEP 457/2012 e não indicou a necessida-
de de constituição complementar de Provisões; e Todos os ativos 
dados em garantia das Provisões Técnicas são vinculados à Supe-
rintendência de Seguros Privados - SUSEP conforme as determi-
nações legais. 2. Das situações relevantes durante o ano: Não 
foram constatadas alterações cadastrais nem tampouco situações 

relevantes durante o exercício de 2012 que pudessem afetar os re-
sultados atuariais dos planos avaliados. 3. Considerações finais: 
Considerando todos os resultados apresentados na Avaliação Atua-
rial, atestamos que a SCMS apresenta-se adequada ao que a legis-
lação determina, bem como está constituindo as Provisões Técnicas 
para assegurar, aos seus associados, os compromissos assumidos. 
Porto Alegre, 08/02/2013. Carlos Henrique Radanovitsck - Atuário 
MIBA - 1213; Jobelino Vitoriano Locateli - Diretor Financeiro.

1. Contexto Operacional: Entidade Aberta de Previdência Comple-
mentar - Sem Fins Lucrativos, tem como objetivo operacional a ins-
tituição, operação e manutenção de planos de previdência privada, 
em todo território Nacional, conforme legislação em vigor. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis emanadas da legislação societária brasileira, adotando 
e incorporando as alterações promovidas pela Lei nº. 11.638/07, 
Lei nº. 11.941/09 e Circular SUSEP nº 430 de 05/03/2012, além das 
normas e instruções do Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. As 
demonstrações contábeis estão de acordo com o Plano de Contas 
das Entidades Abertas de Previdência Complementar instituído pela 
Resolução CNSP nº 86, de 19 de agosto de 2002 e normatização 
complementar da SUSEP. 3. Principais Práticas Contábeis: a) 
Apuração dos Resultados: As receitas e despesas foram contabili-
zadas pelo regime de competência. b) Aplicações: Correspondem à 
Títulos de Renda Fixa Privados e Públicos demonstrados ao custo 
de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos no período e Tí-
tulos de Renda Variável que são as Ações de Terceiros registradas 
ao preço de mercado. c) Depreciação: As depreciações dos Bens 
do Ativo Imobilizado, passíveis de desgastes são determinadas pelo 
método linear de acordo com as taxas usuais. d) Imobilizado: Está 
demonstrado pelo custo de aquisição mais reavaliação, ajustado 
por depreciações acumuladas de conformidade com a legislação 
em vigor. e) Redução ao valor Recuperável de Ativos: A Entidade 
efetuou estudos de apuração do Valor Recuperável de Ativos (tes-
te de Impairment) no exercício apresentado, conforme previsto no 
Anexo IV da Circular Susep 430/2012 e CPC 01, onde identificou a 
não necessidade de constituição de provisão para redução ao valor 
recuperável. f) Compensação: Esta sendo contabilizado na conta 
de Compensação - Valores a receber - Previdência, informações 
referente ao Relatório de Registro de Contribuições do Consignado 
Federal. CONTAS DO ATIVO - EM R$. 4. Aplicações: A Entidade 
classificou seus títulos e valores mobiliários conforme segue: a) Dis-
poníveis para negociação: Quotas de Fundos de Investimento; b) 
Disponíveis para venda: Ações de Terc., Letras do Tesouro Nacional 
e Letras Financeiras do Tesouro; c) Disponível no vencimento: Apli-
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ATIVO 31/12/2012 31/12/2011
Circulante 14.052.233,56 9.046.416,43
 Disponível 28.872,59 23.728,57
  Caixa e bancos 28.872,59 23.728,57
 Aplicações 13.577.991,38 8.790.044,74
  Títulos de renda fixa - privados 6.031.142,91 3.433.221,77
  Títulos de renda fixa - públicos 1.394.606,72 –
  Títulos de renda variável 429.329,66 299.585,87
  Quotas de fundos de investim. 5.722.912,09 5.057.237,10
 Créditos das Oper.c/prev. compl. 307.024,30 15.585,92
  Valores a receber 307.024,30 15.585,92
 Títulos e Créditos a Receber 137.911,29 217.057,20
  Títulos e créditos a receber 71.386,58 75.882,20
  Depósitos judiciais e fiscais – 44.427,72
  Outros créditos 66.524,71 96.747,28
 Despesas Antecipadas 434,00 –
  Despesas operac. antecipadas 434,00 –
Ativo Não Circulante 8.727.320,61 10.418.938,33
 Realizável a Longo Prazo 2.644.311,91 4.239.575,41
 Aplicações 2.644.311,91 4.239.575,41
  Títulos de renda fixa - Privados 1.042.199,68 1.937.834,77
  Títulos de renda fixa - Públicos 1.602.112,23 2.301.740,64
 Investimentos 5.754.879,33 5.853.175,79
  Imóveis destinados a renda -  
   Imóveis urbanos 5.754.879,33 5.853.175,79
 Imobilizado 328.129,37 326.187,13
  Imóveis de uso próprio 274.248,03 280.049,31
  Bens móveis 31.854,93 20.020,97
  Outras imobilizações 22.026,41 26.116,85
Total do Ativo 22.779.554,17 19.465.354,76

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011
Circulante 1.105.702,92 1.161.359,13
 Contas a Pagar 134.167,08 119.029,50
  Obrigações a pagar 74.032,92 65.457,83
  Imp. e encargos sociais a recolher 12.881,70 12.970,73
  Encargos trabalhistas 33.220,56 27.222,27
  Impostos e contribuições 14.031,90 13.378,67
 Débitos de Oper. c/Prev. Compl. 1.278,90 2.928,24
  Operações de repasses 1.278,90 2.928,24
 Depósitos de Terceiros – 39.897,84
  Outros Depósitos – 39.897,84
 Provisões Técnicas - Prev. Compl. 969.249,74 998.496,35
  Planos Bloqueados 2.181,75 1.603,56
  Prov.de ev.ocorr. mas não avisados 2.175,19 1.602,90
  Prov.de despesas admin. 6,56 0,66
  Planos Não Bloqueados 967.067,99 996.892,79
  Prov.de risc.não exp.risc.vig.n-rec. 9.264,32 4.890,09
  Prov.de oscilação de riscos 48.466,00 53.077,89
  Prov.de insuf.de contrib. 36.068,70 18.844,75
  Prov.de benef.a regularizar 627.231,18 557.253,21
  Prov.de resg.e/ou val.a regularizar – 44.427,72
  Prov.de ev.ocorr.-não avisados 120.340,34 205.190,05
  Prov.de despesas administrativas 12.717,97 1.260,91
  Prov.complem.de prêmios 112.979,48 111.948,17
 Outros Débitos 1.007,20 1.007,20
  Débitos diversos 1.007,20 1.007,20
Passivo Não Circulante 648.295,96 650.472,34
 Provisões Técnicas - Prev. Compl. 648.295,96 650.472,34
  Planos Bloqueados 39.475,41 47.497,92
  Prov. matem.de benef. a conceder 39.475,41 47.497,92
  Planos Não Bloqueados 608.820,55 602.974,42
  Prov.matemát.de benef.a conceder 608.820,55 602.974,42
Patr.Líq.-Ents.de Prev.Compl.-Sfl 21.025.555,29 17.653.523,29
 Patrimônio social 12.385.471,52 9.719.784,84
 Reservas de reavaliação 4.934.358,96 5.038.490,76
 Reservas de retenção de superávits 220.512,50 265.866,42
 Ajustes com tits. e vlrs. mobiliários 12.747,53 9.048,51
 Superávits/déficits acumulados 3.472.464,78 2.620.332,76
Total do Passivo 22.779.554,17 19.465.354,76

31/12/2012 31/12/2011
Contribuição para Cobertura  
 de Riscos 3.946.232,98 3.386.230,13
 Rec. de Contrib. - Pl. Bloqueados 2.638,97 3.223,85
  Planos de pecúlio - Capitalização 2.638,97 3.223,85
 Receitas de Contrib.-Pl.não Bloq. 3.943.594,01 3.383.006,28
  Planos de pecúlio - Repartição  
   simples/capitalização 3.943.594,01 3.383.006,28
Variações das Provisões Técnicas 2.176,38 (49.974,71)
  Variações das provisões técnicas 2.176,38 (49.974,71)
Sinistros Ocorridos (368.526,66) (584.564,08)
 Despesas com Benefícios (451.201,18) (564.397,80)
  Planos de pecúlio (451.201,18) (564.397,80)
  Var. da prov. eventos ocorridos  
   mas não avisados 82.674,52 (20.166,28)
Outras Receitas/Despesas  
 Operacionais (519.565,59) (521.183,07)
  Outras receitas operacionais 176.072,84 161.242,53
  Outras despesas operacionais (695.638,43) (682.425,60)
Variações - Outras Provisões  
 Técnicas (27.877,66) 20.295,15
  Provisão para insuficiência  
   de contribuição/prêmios (17.223,95) 2.981,21
  Provisão de desp. administrativas (11.462,96) 33.972,80
  Outras provisões 809,25 (16.658,86)
Despesas Administrativas (1.211.433,18) (1.084.452,07)
Despesas com Tributos (282.675,85) (259.960,85)
Resultado Financeiro 1.118.748,97 917.294,82
  Receitas financeiras 1.494.344,18 1.355.801,96
  Despesas financeiras (375.595,21) (438.507,14)
Resultado Patrimonial 711.253,59 663.103,59
  Receitas com imóveis de renda 1.036.685,40 951.062,82
  Despesas com imóveis destinado  
   à renda ou venda (325.431,81) (287.959,23)
Resultado Operacional 3.368.332,98 2.486.788,91
Ganhos ou Perdas com Ativos 
 Não Correntes – (1.480,61)
Resultado Líquido no Exercício 3.368.332,98 2.485.308,30

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
Atividades Operacionais 31/12/2012 31/12/2011
Recebim. de prêmios 
 de seguro, contribuições de previ- 
 dência e taxas de gestão e outras 3.631.213,55 3.452.522,04
Outros receb.operac.(salvados, 
 ressarcimentos e outros) 1.020.557,12 923.474,69
Pagtos. de sinistros, benefícios,  
 resgates e comissões (439.598,87) (519.147,07)
Pgtos de despesas e obrigações (1.175.412,56) (1.338.141,17)
Outros pagamentos operacionais (662.451,80) (533.318,83)
Recebim. de juros e dividendos 15.338,16 14.510,42
Caixa Gerado/(Consum.) p/Oper. 2.389.645,60 1.999.900,08
Impostos e contribuições pagos: (329.036,33) (285.044,39)
Aplicações (2.012.389,77) (1.706.964,48)
Caixa Líquido Gerado/ 
 (Consumido) nas Ativ. Operac. 48.219,50 7.891,21
Atividades de Investimento   
Pagto p/compra de ativo perman.: (43.075,48) (13.763,20)
Imobilizado (43.075,48) (13.763,20)
Caixa Líquido Gerado/ 
 (Consum.) nas Ativ. de Invest. (43.075,48) (13.763,20)
Aumentos/(Redução) Líquido(a) 
 de Cxa. e Equivalentes de Cxa. 5.144,02 (5.871,99)
Caixa e Equivalentes  
 de Caixa no Início do Período 23.728,57 29.600,56
Caixa e Equivalentes  
 de Caixa no Final do Período 28.872,59 23.728,57
Aumento (Diminuição) nas Aplic. 
 Financ. - Recursos Livres 3.192.683,14 2.797.933,37

As notas explicativas são partes integrantes  
das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
31/12/2012 31/12/2011

Resultado Líquido do Exercício 3.368.332,98 2.485.308,30
 Ajuste de Exercícios Anteriores – 51.847,32
 Var. de Reservas de Reavaliação 104.131,80 104.131,80
 Ajuste de Avaliação Patrimonial 3.699,02 5.944,81
Resultado Abrangente do Período 3.476.163,80 2.647.232,23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas

Patrimônio 
Social

De 
Reavaliação 

De Retenção 
de Superávits 

Ajuste 
TVM

Super./Déficits 
Acumulados Total

Saldos em 31/12/2010 8.648.605,20 5.142.622,56 244.911,76 3.103,70 1.071.179,64 15.110.422,86
Ajustes de exercícios anteriores – – – – 51.847,32 51.847,32
Reserva de reavaliação – (104.131,80) – – 104.131,80 –
 Realização – (104.131,80) – – 104.131,80 –
Títulos e valores mobiliários – – – 5.944,81 – 5.944,81
Superávit/Déficit do período – – – – 2.485.308,30 2.485.308,30
Proposta para destinação do superávit 1.071.179,64 – 20.954,66 – (1.092.134,30) –
 Reservas para contingências de benefícios – – 20.954,66 – (20.954,66) –
 Outros 1.071.179,64 – –  (1.071.179,64) –
Saldos em 31/12/2011 9.719.784,84 5.038.490,76 265.866,42 9.048,51 2.620.332,76 17.653.523,29
Reserva de reavaliação – (104.131,80) – – 104.131,80 –
 Realização – (104.131,80) – – 104.131,80 –
Títulos e valores mobiliários – – – 3.699,02 – 3.699,02
Superávit/Déficit do período – – – – 3.368.332,98 3.368.332,98
Proposta para destinação do superávit 2.665.686,68 – (45.353,92) – (2.620.332,76) –
 Reservas para contingências de benefícios 45.353,92 – (45.353,92) –  –
 Outros 2.620.332,76 – – – (2.620.332,76) –
Saldos em 31/12/2012 12.385.471,52 4.934.358,96 220.512,50 12.747,53 3.472.464,78 21.025.555,29

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

cações em CDB’s. a) Quotas de Fundos de Investimentos: As 
Aplicações estão atualizadas pelo valor das quotas e rendimentos, 
relativamente ao dia 31/12/2012: Valor total: R$ 5.722.912,09. b-1) 
Ações de Terceiros: As Ações de Companhias Abertas estão ava-
liadas pela sua cotação média do último dia 31/12/2012 na Bolsa de 
Valores de São Paulo - BOVESPA. Os valores são os que seguem:
Valor original R$ 67.196,16
Ajuste ao valor de mercado R$ 362.133,50
Valor total em 31/12/12 R$ 429.329,66
b-2) Letras do Tesouro Nacional - LTN’s: As Letras do Tesouro 
Nacional - LTN’s, que conforme está mencionado na Nota 6 - letra b, 
fazem parte da Cobertura das Provisões Técnicas, são compostas 
conforme segue: Vencimento em 01/01/2015, em número de 462, 
L/ prazo, com ajuste de Mercado: R$ 397.575,00. Vencimento em 
01/01/2015, em número de 545, L/ prazo, com ajuste de Mercado: 
R$ 469.000,81. b-3) Letras Financeiras do Tesouro - LFT’s: As 
Letras Financeiras do Tesouro - LFT’s, que conforme está mencio-
nado na Nota 6 - letra b, também fazem parte da Cobertura das 
Provisões Técnicas, são compostas conforme segue: Vencimento 
em 07/06/2013, em número de 256, C/ prazo, com ajuste de Mer-
cado: R$ 1.394.606,72. Vencimento em 07/09/2015, em número de 
135, L/ prazo, com ajuste de Mercado: R$ 735.536,42. c-) CDB’s: 
Os Certificados de Depósitos Bancários estão atualizados pelos 
rendimentos mensais e valor das quotas:
Valores aplicados Curto prazo Total R$ 6.031.142,91
Valores aplicados Longo prazo Total R$ 1.042.199,68

Total R$ 7.073.342,59
Recursos Livres:
Aplicações 31/12/2012 31/12/2011
Fundos - Cdb’s - Ações 13.225.584,34 10.727.879,51
Ativos Garantidores - Recursos Vinculados:
Aplicações 31/12/2012 31/12/2011
Letras - LFT’s e LTN’s 2.996.718,95 2.301.740,64
Total das Provisões - Valores para Cobertura:

31/12/2012 31/12/2011
Provisões técnicas 1.617.545,70 1.648.968,69
As Aplicações estão atualizadas pelos rendimentos até o dia 
31/12/2012. 5. Investimentos e Imobilizado: 

Composição: Investimentos Custo Depreciação Saldo Líq. 2012 Saldo Líq. 2011
Imóveis dest. a renda 6.442.253,15 (687.373,82) 5.754.879,33 5.853.175,79
Total 6.442.253,15  (687.373,82) 5.754.879,33 5.853.175,79
Composição: Imobilizado Custo Depreciação Saldo Líq. 2012 Saldo Líq. 2011
Imóveis uso próprio 307.087,50 (32.839,47) 274.248,03 280.049,31
Equipamentos 49.268,53 (25.703,16) 23.565,37 10.993,04
Móveis, máq., utens. 81.342,54 (73.052,98) 8.289,56 9.027,93
Outras imobilizações 56.887,51 (34.861,10) 22.026,41 26.116,85
Total 494.586,08 (166.456,71) 328.129,37 326.187,13
Movimentações: Investimentos Saldo 31/12/11 Aquisições Transferências Baixas Depreciações Saldo 31/12/12
Imóveis dest. a renda 5.853.175,79 24.646,25 – – (122.942,71) 5.754.879,33
Total 5.853.175,79 24.646,25 – – (122.942,71) 5.754.879,33
Movimentações: Imobilizado Saldo 31/12/11 Aquisições Transferências Baixas Depreciações Saldo 31/12/12
Imóveis uso próprio 280.049,31 – – – (5.801,28) 274.248,03
Equipamentos 10.993,04 17.031,23 – – (4.458,90) 23.565,37
Móveis, máq., utens. 9.027,93 1.398,00 – – (2.136,37) 8.289,56
Outras imobilizações 26.116,85 – – – (4.090,44) 22.026,41
Total 326.187,13 18.429,23 – – (16.486,99) 328.129,37
CONTAS DO PASSIVO - EM R$. 6. Provisões Técnicas: a) Cons-
tituição: O cálculo das Provisões Técnicas foi elaborado sob a 
responsabilidade do Atuário contratado pela Entidade, Sr. Carlos 
Henrique Radanovitsck - MIBA 1213. As Provisões estão de acordo 
com Resoluções do CNSP e as Circulares da Susep bem como 

a Circular Susep Nº 448 de 04/09/2012, que estabeleceu critérios 
para fins de cálculo da Provisão de Sinistros ou Eventos ocorridos 
e não avisados (IBNR), da Provisão de Prêmios não ganhos para 
Riscos Vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE) e da Provisão 
de Riscos não expirados para Riscos Vigentes mas não emitidos 

Planos Bloqueados Saldo 31/12/11 Acréscimos Decréscimos Saldo 31/12/12
Prov. mat. de benefícios a conceder 47.497,92 2.093,36 (10.115,87) 39.475,41
Prov. de eventos ocorridos - não avisados 1.602,90 1.681,23 (1.108,94) 2.175,19
Prov. de despesas administrativas 0,66 7,57 (1,67) 6,56
Sub-total 49.101,48 3.782,16 (11.226,48) 41.657,16
Planos Não Bloqueados Saldo 31/12/11 Acréscimos Decréscimos Saldo 31/12/12
Prov.mat.de benefícios a conceder 602.974,42 34.972,41 (29.126,28) 608.820,55
Prov.de risc.n/exp.risc.vig.não rec. 6.492,99 3.073,60 (302,27) 9.264,32
Prov. de oscilação de riscos 53.077,89 26.449,23 (31.061,12) 48.466,00
Prov. de insuf. de contribuições 18.844,75 17.234,70 (10,75) 36.068,70
Prov. de benefícios a regularizar 557.253,21 117.841,84 (47.863,87) 627.231,18
Prov. de eventos ocor. - n/avisados 203.587,15 14.844,22 (98.091,03) 120.340,34
Prov. de resg. e/ou outros vlrs. reg. 44.427,72 3.080,04 (47.507,76) 0,00
Prov. de despesas administrativas 1.260,91 14.464,59 (3.007,53) 12.717,97
Prov. complementar de prêmios 111.948,17 5.144,65 (4.113,34) 112.979,48
Sub-total 1.599.867,21 237.105,28 (261.083,95) 1.575.888,54
Total das Provisões: 1.648.968,69 240.887,44 (272.310,43) 1.617.545,70
d) PBAR - Provisões de Benefícios a Regularizar: Saldo 31/12/11 Acréscimos Decréscimos Saldo 31/12/12
Prov. benef. regularizar administrativos 557.253,21 117.841,84 (47.863,87) 627.231,18
Prov. benef. a regularizar judiciais 44.427,72 3.080,04 (47.507,76) 0,00
Total prov. benefícios regularizar - PBAR 601.680,93 120.921,88 (95.371,63) 627.231,18
7. Reserva de Contingência de Benefícios - Retenção de Supe-
rávits: Em conformidade a Circular Susep nº 430 de 05 de março 
de 2012, Art. 36 a Reserva de Contingência de Benefícios poderá 
ser constituída somente por entidades sem fins lucrativos. Para o 
cálculo das Reservas foram aplicados 25% sobre as Provisões, 
resultando uma reversão para este Exercício. Estão constituídas 
conforme segue: 31/12/12 31/12/11
Reservas estatutárias R$ 4.359,87 R$ 4.359,87
Reservas de cont. de benefícios R$ 216.152,63 R$ 261.506,55
Total reservas de ret. de superávits:R$ 220.512,50 R$ 265.866,42
8. Proposta para Destinação do Superávits: De acordo com o Es-
tatuto Social da Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro ao final 
do exercício a destinação do resultado será conforme o Artigo 21, 
letra d e Artigo 36. 9. Detalhamento - CONTAS DE RESULTADO  
- EM R$: 31/12/12 31/12/11
Contrib. para Cobertura de Riscos 3.946.232,98 3.386.230,13
Receita de contrib. - Planos bloq. 2.638,97 3.223,85
Receita de contrib. - Planos n/bloq. 3.943.594,01 3.383.006,28
Variação das Provisões Técnicas (25.701,28) (29.679,56)
Variação prov. téc. planos bloq. 6.991,20 (13.330,05)
Variação prov. téc. planos n/bloq. (32.692,48) (16.349,51)
Sinistros Ocorridos (368.526,66) (584.564,08)
Despesas com benefícios (451.201,28) (564.397,80)
Var. da prov. ev. ocor. mas não avis. 82.674,52 (20.166,28)
Despesas Administrativas (1.211.433,18) (1.084.452,07)
Pessoal próprio (464.756,11) (421.134,65)
Serviços de terceiros (545.644,56) (485.450,15)
Localização e funcionamento (137.046,35) (120.162,34)
Publicidade e propaganda (4.045,31) (2.208,58)
Publicações (23.980,00) (21.197,04)
Donativos e contribuições (31.689,24) (29.644,92)
Administrativas diversas (4.271,61) (4.654,39)
Despesas com Tributos (282.675,85) (259.960,85)
Impostos (325.62) (4.961,76)
Contrib. - s/oper. de previdência (185.219,11) (157.541,23)
Outros (97.131,12) (97.457,86)
Resultado Financeiro 1.118.748,97 917.294,82
Receitas Financeiras 1.494.344,18 1.355.801,96
Receita de aplic. no merc. aberto 0,05 –
Títulos de renda fixa privados 911.725,67 1.016.056,44
Títulos de renda fixa públicos 288.863,77 240.410,66
Títulos de renda variável 244.818,38 99.334,86
Outras receitas financeiras 48.936,31 –
Despesas Financeiras (375.595,21) (438.507,14)
Provisões técnicas (58.255,36) (79.048,67)
Títulos renda variável (98.629,24) (145.177,10)
Imposto de renda retido na fonte (153.738,88) (151.300,15)
Outras desp. (Cetip - Selic - BB) (64.971,73) (62.981,22)
Resultado Patrimonial 711.253,59 663.103,59
Receitas Patrimoniais 1.036.685,40 951.062,82
Despesas Patrimoniais (325.431,81) (287.959,23)
Outras Rec./Desp. Operacionais (519.565,59) (521.183,07)
Outras receitas (Recup.de desp. c/ 
 Convênio e reembolso de tarifas) 176.072,84 161.242,53
Outras desp. operac. (Reembs.  
 desc.indev.) Taxa de consign.prev. (695.638,43) (682.425,60)
10. Controle e Avaliação de Riscos: Visando o controle e avalia-
ções de riscos de exposição pela SCMS foram aperfeiçoados os 
mecanismos de controles adotados, além de incluir os previstos 
nas circulares e seus complementos. Estes procedimentos tem por 
objetivo acompanhar os Riscos de Mercado, Crédito, Subscrição, 
Operacionais, Legais e de Liquidez. Risco de Mercado, consiste na 
possibilidade de perdas ocasionadas por mudanças não esperadas 
nos preços, indexadores, moedas, taxas e prazos de direitos e obri-
gações; Risco de Crédito, consiste na possibilidade da ocorrência 
de perdas decorrentes de eventual não cumprimento, pela contra-
parte, de suas obrigações financeiras nos termos pactuados; Risco 
Subscrição, consiste na possibilidade de perdas decorrentes de 
inadequação da metodologia ou das premissas atuariais adotadas, 
inclusive falhas na especificação técnica do produto e nas condi-
ções de aceitação e de precificação; Risco Operacional, consiste 
na possibilidade de perdas decorrentes de processos inadequados 
ou deficientes, falhas nos sistemas de tecnologia de informação, er-

ros, fraudes, falhas nas operações ou eventos externos que causem 
prejuízos as atividades normais; Risco Legal, consiste na possibi-
lidade de perdas decorrentes da inobservância de aspectos legais 
que envolvam produtos, contratos firmados e obrigações regulató-
rias, fiscais, trabalhistas, societárias, comerciais, cíveis, penais e 
outras; Risco de Liquidez, consiste na possibilidade de perdas de-
correntes da inexistência de recursos suficientes para o cumprimen-
to nas datas previstas, dos compromissos assumidos. Os riscos são 
avaliados e identificados em relatórios de acompanhamento e por 
apontamento mediante reuniões periódicas. 11. Análise de Sensi-
bilidade: A Análise de Sensibilidade prevista na letra f do inciso XI 
do Artigo 48 do Anexo I da Circular SUSEP 430/2012 determina que 
se faça um recálculo das operações considerando outros cenários 
com alterações das seguintes variáveis: 1 - Sinistralidade; 2 - Taxas 
de juros; 3 - Índice de conversibilidade; 4 - Mortalidade (frequência e 
severidade); 5 - Sobrevivência; 6 - Inflação. Como pode ser verifica-
do, a SCMS tem como principal risco a mortalidade dos seus asso-
ciados, pois os Planos operados são de Pecúlio por Morte. Dentre 
as variáveis acima elencadas, devido a natureza das operações da 
SCMS, as variáveis que poderão impactar nos resultados finais é a 
taxa de mortalidade e as despesas administrativas. Sendo assim, 
o Resultado do exercício e o Patrimônio Líquido, com a alteração 
destas variáveis, seriam os seguintes:
Variável Alteração Resultado Patrim. Líquido
Mortalidade mais 5% R$ 3.345.772,92 R$ 21.002.995,23
Mortalidade menos 5% R$ 3.390.893,04 R$ 21.048.115,35
Desp. Administ. mais 5% R$ 3.307.761,32 R$ 20.964.983,63
Desp. Administ. menos 5% R$ 3.428.904,64 R$ 21.086.126,95
12. Teste de Adequação do Passivo: O Teste de Adequação de 
Passivos - TAP avaliou, na data-base de 31/12/2012, as obrigações 
decorrentes dos contratos e certificados dos planos de previdência 
complementar aberta em cumprimento ao disposto na Circular SU-
SEP nº 457, de 14 de dezembro de 2012. O TAP foi realizado com 
prudência e objetividade, a partir da utilização de métodos estatísti-
cos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequados, baseado em da-
dos atualizados e informações fidedignas fornecidas pela Entidade 
de onde podemos indicar que a Sociedade Caxiense de Mútuo So-
corro não tem, pelas suas operações de Previdência principal - Pla-
nos de Pecúlio estruturados no Regime Financeiro de Repartição 
Simples, necessidade de constituição suplementar de provisões.  
13. Patrimônio Líquido Ajustado - PLA e Capital Mínimo Reque-
rido - CMR: Conforme Resolução CNSP Nº 222 de 2010 institui 
regras e procedimentos para o cálculo do Patrimônio Líquido Ajus-
tado exigido para Entidades Abertas de Previdência Complementar.  
O PLA será utilizado para verificação da suficiência de capital mí-
nimo requerido, para cobertura de margem de solvência e para 
apuração de limite de retenção, conforme normativos específicos 
vigentes. O cálculo do capital adicional do risco de crédito, o qual, 
segundo a Resolução CNSP Nº 228/2010, refere-se à possibilidade 
de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo to-
mador ou contraparte, das suas respectivas obrigações financeiras 
nos termos pactuados, e/ou da desvalorização dos recebíveis de-
corrente da redução na classificação de risco do tomador ou contra-
parte. Diante do modelo de capital previsto legalmente e requerido 
das EAPC’s, a Entidade mantém seus níveis bem superiores aos re-
querimentos mínimos regulatórios. A informação abaixo demonstra 
o grau de suficiência, comparando os valores do Patrimônio Líquido 
Ajustado e do Capital Mínimo Requerido da data base de 31 de 
dezembro de 2012, calculados conforme as determinações legais.
Descrição 31/12/2012 31/12/2011
Patrimônio Líquido 21.025.555,29 17.653.523,29
Desp.Antecip.N/Relac.a Resseguro (434,00) 0,00
Imóveis de Renda Urbanos  
 excedam 8% total Ativo (3.932.515,00) (4.295.947,41)
Patrimônio Líq. Ajustado - PLA 17.092.606,29 13.357.575,88
Capital Adicional de Crédito 1.052.770,91 850.495,00
Capital Mínimo Requerido - CMR 1.052.770,91 850.495,00
Suficiência (PLA - CMR) 16.039.835,38 12.507.080,88

Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2012.
Jandira de Fátima Pinto - Diretora Presidente

Carlos Henrique Radanovitsck - Atuário - MIBA 1213
Rosane Maria Schiochet
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(PRNE-RVNE) a ser adotados pelas sociedades seguradoras e 
entidades abertas de previdência complementar. b) Cobertura: As 
provisões técnicas estão suficientemente cobertas por títulos de 

renda fixa-públicos e imóveis. Tais bens garantidores encontram-se 
vinculados à SUSEP, conforme a legislação em vigor. c) Provisões 
Técnicas - Movimentação das Contas - em R$: 

Aos Ilmos. Srs. Administradores da Sociedade Caxiense de Mú-
tuo Socorro - Caxias do Sul - RS. Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais da Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Respon-
sabilidade da Administração sobre as demonstrações contá-
beis: A administração da Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabili-

dade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a 
de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem 
o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a audi-
toria seja planejada e executada com o objeto de obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distor-
ção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidências a respeito dos valores, 
do relatório do atuário responsável pelos cálculos das provisões 
técnicas e das divulgações apresentados nas demonstrações con-
tábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 
do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os 
controles internos relevantes para a elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis da Sociedade Caxiense 

de Mútuo Socorro para planejar os procedimentos de auditoria 
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de 
expresser uma opinião sobre a eficácia desses controles internos 
da Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utiliza-
das e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela adminis-
tração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião com ressalva. Base para opinião com ressalva sobre 
as demonstrações contábeis: Conforme mencionado na Nota 
Explicativa nº 6.c, a entidade constituiu Provisão Complementar 
de Prêmios (PCP), saldo de R$ 113 mil em 31 de dezembro de 
2012, atendendo à Resolução CNSP n° 162/2006, em seus Arti-
gos 5° e 21°, com as alterações introduzidas pela Resolução CNSP  
n° 181/2007 e nº 204/2009, em excesso às suas obrigações efetivas, 
conforme a interpretação do Comunicado Técnico n° 01/2008, do 

IBRACON. Opinião com Ressalva: Em nossa opinião, exceto pelos 
efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para Opinião com 
Ressalva sobre as demonstrações contábeis, as demonstrações 
contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as no-
tas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, 
em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da  
Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro em 31 de dezembro de 
2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 

Caxias do Sul, 08 de fevereiro de 2013.
Uhy Moreira - Auditores - CRC RS 3717; 

Diego Rotermund Moreira - Contador CRC RS 68603
CNAI Nº 1128 - Sócio - Responsável Técnico; 

Odilson G. Fernandes - Contador CRC RS 52869 T DF S RS
CNAI Nº 1946 - Auditor.
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