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O ELO PERFEITO PARA GARANTIR SEUS NEGÓCIOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2013

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EM 30 DE JUNHO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Em R$)

SENHORES ACIONISTAS,

Em cumprimento às disposições legais e estatu-
tárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as 
Demonstrações Financeiras relativas aos exercí-
cios findos em 30 de Junho de 2013 e 2012, 
acompanhadas do parecer dos auditores inde-
pendentes.
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS registrou 
Prêmios Emitidos no exercício de 2013, incluindo 
as operações do convênio DPVAT, no montante 
de R$ 131.954.998 (Cento e trinta e um milhões, 
novecentos e cinquenta e quatro mil e novecentos 
e noventa e oito reais), contra R$ 109.272.195 
(Cento e nove milhões e duzentos e setenta e 
dois mil e cento e noventa e cinco reais) de 
2012, representando um crescimento de 20,76%.
Sem as operações de DPVAT passou de R$ 
95.094.970 (Noventa e cinco milhões, noventa 
e quatro mil e novecentos e setenta reais) em 
2012, para R$ 114.112.802 (Cento e catorze 
milhões, cento e doze mil e oitocentos e dois 
reais) em 2013, representando um crescimento 
de 20% em operações próprias da Companhia.
Como resultado do processo de adequação da 
Carteira de Investimentos da COMPANHIA MU-
TUAL DE SEGUROS, visando maior liquidez e 
adaptação às novas necessidades do mercado, 
houve um crescimento de 52% em seus ati-
vos financeiros no Primeiro Semestre de 2013, 
elevando os ativos próprios da Companhia para 
R$ 67.865.954 (Sessenta e sete milhões e oi-

tocentos e sessenta e cinco mil e novecentos e 
cinquenta e quatro reais) contra R$ 44.535.526 
(Quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta 
e cinco mil e quinhentos e vinte e seis reais) 
de 31/12/2012. 
Considerando os Ativos Financeiros acima, somados 
aos Ativos Imobiliários se avaliados ao valor de 
mercado, atingimos o montante de R$ 91.500.000 
(Noventa e um milhões e quinhentos mil reais).   
Em atendimento a Circular SUSEP 464 de 01 de 
março de 2013, declaramos possuir capacidade 
financeira para manter, até o vencimento, os títu-
los e valores mobiliários classificados na categoria 
“mantidos até o vencimento”.
O resultado negativo do período é proveniente 
de ajustes contábeis em provisões técnicas, ade-
quações de estrutura operacional e administrativa, 
criação e estruturação de novas filiais e inves-
timentos constantes em tecnologia da informação 
visando melhorar ainda mais o relacionamento 
com segurados e parceiros.
No exercício de 2013 a Companhia não pro-
moveu qualquer alteração de controle acionário 
direto ou indireto e não foram firmados Acordos 
de Acionistas.
Para garantir a estrutura da Governança Corpo-
rativa e a eficácia nos processos, a COMPANHIA 
MUTUAL DE SEGUROS cita as principais ações: 
aprimoramento da estrutura de Controles Inter-
nos, Compliance, Gestão de Riscos e Auditoria 
Interna; e Comitê Atuante que visa à tomada de 
decisões de forma conjunta. Outro fator importan-

te, que contribuiu essencialmente para a melhoria 
e aperfeiçoamento dos processos internos, foi 
a constituição da Ouvidoria em 18 de Abril de 
2013, que viabilizou a comunicação direta en-
tre a Mutual e os consumidores – segurados e 
clientes, em situações diferentes daquelas tratadas 
pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor e 
Call Center. Além disso, a COMPANHIA disponi-
biliza aos colaboradores, treinamentos e-learning 
e presenciais, focados na prevenção à lavagem 
de dinheiro, prevenção à fraude e análise de 
risco.
Mantendo nossa cultura na questão da respon-
sabilidade social, com a colaboração dos fun-
cionários, a COMPANHIA MUTUAL DE SEGU-
ROS promove a arrecadação de itens de higiene 
pessoal, limpeza e alimentação para entidades 
carentes. Neste primeiro semestre fechamos com 
2 ações: Lar Gotas de Flor com Amor no Dia 
Internacional do Brincar e com o Lar dos Idosos 
– Vivência Feliz.
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS man-
tem prestação de serviço diferenciada, com alto 
padrão no atendimento a corretores e preços 
competitivos, se destacando pelo desempenho e 
eficiência. 
Os administradores e colaboradores da COMPA-
NHIA MUTUAL DE SEGUROS se esforçam para 
conceder aos segurados e parceiros tranquilidade 
na segurança de seu patrimônio.

São Paulo, 30 de Agosto de 2013.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 30 DE JUNHO 2013 E 2012 (Em R$)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
30 DE JUNHO 2013

1 – APRESENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS é uma seguradora privada que 
opera nas diversas modalidades de seguros de bens e de pessoas desde 
1973, com capital 100% nacional e composto em sua totalidade por ações 
ordinárias nominativas. As demonstrações contábeis são elaboradas com 
base em registros permanentes, de acordo com a Lei das Sociedades por 
Ações, sob os Princípios Fundamentais de Contabilidade e orientações das 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), bem como as Resoluções do 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, regulamentadas por Cir-
culares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e apresentadas 
em conformidade com o Plano de Contas das Sociedades Seguradoras 
e Entidades Abertas de Previdência Complementar, instituído pela Circular 
SUSEP nº 464/2013 e anexos.
As demonstrações contábeis foram elaboradas em Reais (R$), que é 
a moeda funcional da Companhia, e estão apresentadas em R$ 1,00.

2 – POLÍTICA CONTÁBIL
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia para o registro 
das suas transações são as seguintes:
a) O resultado é apurado segundo o regime de competência.
b) Os prêmios de seguros são contabilizados conforme a emissão da 
apólice/certificado/endosso ou a vigência dos riscos para os casos em 
que o risco se inicia antes da sua emissão, conforme parágrafo 1º do 
Art. 8º Capítulo II – Normas Básicas da Circular SUSEP nº 464/2013.
c) As provisões técnicas são calculadas de acordo com as Notas Téc-
nicas Atuariais, Resoluções CNSP nº 162/06 e alterações posteriores e 
Resolução CNSP 281/2013; e Circulares da SUSEP. A Resolução CNSP 
nº 281/2013 entrou em vigor em 30/01/2013, porém com prazo para 
adequação até Dezembro de 2013. A provisão de prêmios não ganhos 
(PPNG) é constituída para os seguros com características de riscos a 
decorrer (a partir da emissão ou do início da vigência do risco, o que 
ocorrer primeiro), observadas as condições e prazos de cada contrato, 
líquidos dos prêmios de cosseguro cedidos. O total de PPNG inclui a 
provisão para riscos vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE). A pro-
visão de sinistros a liquidar é constituída por estimativa de pagamentos 
prováveis, bruta de resseguro e líquida da recuperação de cosseguro ce-
dido, determinada com base nos avisos de sinistros recebidos até a data 
do balanço. A provisão de sinistros ocorridos mas não avisados (IBNR) 
é constituída com base na experiência histórica do período transcorrido 
entre a data da ocorrência e a data do aviso. O  valor da Provisão 
Complementar de Prêmios (PCP) calculado conforme Resolução CNSP 
nº 162/06 foi extinta, e o saldo foi transferido para a rubrica Outras 
Provisões Técnicas devendo ser revertida até 31/12/2013, conforme Re-
solução CNSP Nº 281/13 e Circular SUSEP nº 462/2013. A Provisão 
de Insuficiência de Prêmios (PIP) foi extinta e substituída pela Provisão 
Complementar de Cobertura (PCC) que deverá ser constituída quando for 
constatada insuficiência nas provisões técnicas, conforme valor apurado no 
Teste de Adequação de Passivos (TAP) conforme disposto na Circular 
SUSEP nº 457/2012. 
d) As despesas de comercialização são reconhecidas no resultado simul-
taneamente com os prêmios de seguros, inclusive quanto ao diferimento 
dos custos de aquisição. 
e) Os sinistros são contabilizados na data do recebimento dos respectivos 
avisos de sinistros.
f) Os prêmios e comissões de resseguros cedidos foram contabilizados 
com base nas estimativas de repasses de responsabilidades ao ressegu-
rador, observadas às condições e prazos pactuados.
g) As aplicações financeiras estão avaliadas ao custo de aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e quando 
devido, são ajustadas ao valor de mercado. 
h) Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição e as 
depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear às taxas 
permitidas pela legislação fiscal. Os itens não estão sujeitos a mudanças 
voláteis e significativas no valor justo que requeiram reavaliações anuais 
previstas na NBC TG 27.
i) O imposto de renda é calculado à alíquota base de 15% mais adicional 
de 10% sobre o lucro real tributável, quando auferido, previsto em lei e 
em conformidade com a NBC TG 32. A contribuição social é calculada 
à alíquota de 15%.
j) A redução ao valor recuperável de ativos, quando aplicável, é consti-
tuída conforme previsto na NBC TG 01 e Parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 
3º do anexo IV das Normas Básicas da Circular 464/2013 ou com base 
em estudo baseado no histórico de perdas.
k) A avaliação de ativos e passivos é conforme a NBC TG 12, registra-
dos a valor presente conforme o perfil de cada operação. Todos os ativos 
e passivos estão avaliados ao custo e, quando devidos e de direito, são 
atualizados de acordo com as condições pactuadas, encargos financeiros, 
ou legais devidos, até a data do balanço. 

3 – CONTEXTO OPERACIONAL
A COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS opera com seguros de danos e 
pessoas em todos os ramos e Regiões do País, sendo os seus princi-
pais ramos de atuação os seguintes: RCF e APP, Crédito, Prestamista, 
VG e AP. O critério de gerenciamento de risco é definido com base em 
trabalhos técnicos supervisionados pela Diretoria Técnica e considerando 
os riscos de subscrição e créditos envolvidos na avaliação.

4 – CONCILIAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em R$)

5 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (Em R$):
A Companhia mantém os seguintes investimentos em Títulos e Valores 
Mobiliários, classificados segundo a categoria e avaliados a valor de 
mercado.

a) Os Títulos da Dívida Pública Nacional (LFT/LTN), investidos direta-
mente pela Companhia estão avaliados de acordo com os índices oficiais 
fornecidos pela Instituição custodiante, com taxa de juros SELIC, sendo 
constituída uma provisão para ajuste ao valor de mercado secundário 
(ANBIMA) no valor de R$ 108.639,73, contabilizada em conta específica 
do Patrimônio Líquido, sendo classificados como disponíveis para venda.
b) Os Certificados de Depósitos Bancários (CDB) estão constituídos pelo 
valor de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos conforme taxa de 
juros CDI, até a data do balanço e estão classificados como disponíveis 
para negociação.
c) As Quotas de Fundo de Investimento, administradas pelo Convênio 
DPVAT, no total de R$ 30.544.067,01, como garantidores da respectiva 
Reserva Técnica, estão constituídos pelo valor de custo, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço, classificados como dispo-
níveis para negociação.

6 – RISCO DE LIQUIDEZ, RISCO DE MERCADO E RISCO DE CRÉDITO
A companhia mantém uma política conservadora de investimentos, centrali-
zando suas aplicações em papéis de renda fixa com pulverização conforme 
normas do Banco Central.
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Risco de Mercado: Risco relacionado à incerteza de retornos sobre os 
investimentos: As taxas contratadas são as usuais de mercado, SELIC 
para Títulos Públicos (LFTs/LTNs) e CDI para Certificados de Depósitos 
Bancários (CDBs). 
Risco de Liquidez: Risco relacionado a perdas na realização imediata dos 
ativos: Nas aplicações sempre são consideradas a Possibilidade de nego-
ciação do título, bem como resgates antes do vencimento e suas possíveis 
perdas. Nos investimentos da companhia as expectativas de perdas são 
baixas em razão do perfil conservador da carteira.
Risco de Crédito: Risco relacionado ao recebimento de valor contrata-
do: A companhia pratica o prazo médio de 6 meses em suas parcelas 
de seguros, realizando a provisão para risco de créditos relacionados a 
prêmios de seguros. Existem controles e medidas próprias para garantir 
o baixo nível de inadimplência. Em relação aos investimentos financeiros 
são consideradas as seguintes premissas: Situação econômico-financeira 
da empresa emissora de título; Grau de endividamento; Capacidade de 
geração de resultados; Fluxo de caixa; Avaliação da situação do mercado 
no qual a empresa emissora do título está inserida.

7 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Em R$)
As aplicações financeiras apresentaram a seguinte variação relativa a 
novas aplicações, resgates, rendimentos e ajustes a valor de mercado. 

8 – PRÊMIOS A RECEBER (Em R$)
As Operações da Companhia possuem período médio de parcelamento 
de 6(seis) meses, adotando os efeitos de redução ao valor recuperável 
conforme § 1º  do Art. 3º das Normas Básicas – Anexo IV da Circular 
SUSEP 464/2013. O detalhamento a seguir indica os saldos, conside-
rando os prazos de vencimento (aging) e valores de redução apurados.

9 – MOVIMENTAÇÃO PRÊMIOS A RECEBER (Em R$)

10 – CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES COM RESSEGURADORAS (Em R$)

A Companhia constitui Redução ao Valor Recuperável com base em es-
tudo técnico que leva em consideração o histórico de perdas, conforme 
prevê o Art. 2º das Normas Básicas – Anexo IV da Circular SUSEP 
464/2013. 

11 – ATIVOS DE RESSEGURO – PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$)

12 – TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER (Em R$)
Nessa rubrica estão registrados os saldos de transações sobre a venda 
de imobilizados, já ajustados ao valor presente, desdobrados em Curto e 
Longo Prazo em função do vencimento das respectivas parcelas mensais 
e Outros Créditos a Receber.

13 – PROVISÕES PARA CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (Em R$)
Com base nos prejuízos fiscais acumulados, a Companhia ajusta a pro-
visão para o imposto de renda e contribuição social, por ocasião dos 
balanços. As alíquotas consideradas foram de 15% para o Imposto de 
Renda e de 15% para a Contribuição Social.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
30 DE JUNHO 2013
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14 – DETALHAMENTOS DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (Em R$)

15 – SALVADOS E RESSARCIMENTOS (Em R$)
O estoque de salvados está registrado sob a rubrica “Bens a Venda” 
no valor de R$ 492.356,25. O prazo médio de permanência dos bens 
em estoque é de 60 dias. A companhia não mantém valores em contas 
a receber provenientes da venda de Salvados e Ressarcimentos, por se 
tratar de operações com recebimento a vista. 

16 – MOVIMENTAÇÃO DE CUSTO DE AQUISIÇÃO DIFERIDO (Em R$)
A movimentação de Despesas de Comercialização Diferidas está discri-
minada a seguir.

17 – PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS FINANCEIRAS
Os investimentos em Participações Societárias expressos no Ativo referem-
-se a:

18 - DEMONSTRAÇÕES DAS CONTAS DE IMÓVEIS E DA RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO (Em R$)
Os imóveis são de uso próprio e apresentam os seguintes valores re-
siduais.

A Companhia optou pela manutenção do valor de reserva de reavaliação 
até a sua efetiva realização, conforme previsto na Lei 11.638/07.

19 – COMPOSIÇÃO DO ATIVO DIFERIDO (Em R$)
Os ativos diferidos são constituídos nas datas dos respectivos pagamentos 
e estão sendo amortizados à razão de 20% ao ano, com prazo para 
diferimento de 5 (cinco) anos.

A Companhia optou pela manutenção dos valores em seu ativo diferido 
até a sua completa amortização, conforme previsto na Lei 11.638/07.

20 – DÉBITOS DE OPERAÇÕES COM RESSEGUROS (Em R$)

21 – COMPOSIÇÃO DOS DEPÓSITOS DE TERCEIROS (Em R$)

22 – MOVIMENTAÇÃO PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
30 DE JUNHO 2013
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23 – DETALHAMENTO DE SALDO DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$)

24 – DESENVOLVIMENTO DE SINISTRO (Em R$)
A evolução dos sinistros contempla o movimento relativo a operações 
próprias da Companhia e do Consórcio DPVAT, sendo ajustada pela 
provisão de IBNER.

25 – SINISTROS E OUTRAS CONTINGÊNGIAS PASSIVAS (Em R$)
A Companhia é parte em processos de natureza fiscal e cível. As res-
pectivas provisões foram estimadas levando-se em conta a legislação em 
vigor (NBC TG 25 e Normas Susep), a opinião dos assessores jurídicos, 
a natureza, a complexidade dos processos e o posicionamento dos tribu-
nais quando ocorridos. O histórico de perda e outros critérios que permi-
tem a estimativa, o acompanhamento e o saldo, estão assim resumidos:
a) Provisões Fiscais: As provisões fiscais no total de R$ 243.921,33 
referem-se a multas lançadas pela Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP, cuja exigibilidade a Companhia discute judicialmente e estão 
provisionadas no Exigível à Longo Prazo, baseada na opinião de seus 

consultores jurídicos.
A companhia efetuou pagamentos administrativos por conta dessas con-
tingências fiscais, à ordem da Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP no valor de R$ 343.057,86 e estão classificadas no Ativo 
Circulante.

b) Provisões Cíveis (Sinistro a Liquidar): As contingências cíveis rela-
cionadas a sinistros estão registradas pelo valor de R$ 27.093.206,13 
para sinistros próprios e R$ 10.465.904,24 para sinistros do Consórcio 
DPVAT. As ações judiciais são de autoria de segurados que pleiteiam e/
ou discordam da regulação do sinistro por parte da seguradora quanto ao 
mérito e/ou valor a título de indenização. Tais sinistros fazem parte da 
Reserva de Sinistro a Liquidar (PSL – Judicial) que baseado na opinião 
de seus consultores jurídicos, estas provisões estão classificadas em perda 
provável, possível ou remota e seus valores são estimados conforme os 
critérios previstos na Resolução CNSP nº 162/06 e Resolução CNSP nº 
281/2013.

26 – TESTE DE ADEQUAÇÃO DO PASSIVO (TAP)
Em 30/06/2013 o Teste de Adequação do Passivo foi realizado conforme 
a Circular SUSEP N. 457 de 14/12/2012 e considerando as seguintes 
premissas:

• Taxa de juros para ativos e passivos de 5,5% a.a. e taxa real de 
juros esperada para a rentabilidade dos ativos de 7% a.a.;
• Tábua biométrica BR-EMS ajustada a sinistralidade da companhia no 
segmento, para o cálculo dos sinistros decorrentes dos riscos pessoais;
• Sinistralidade de cada ramo, considerando a sinistralidade observada 
com a projeção de agravação para os próximos 12 meses;
• Mantidos os mesmos níveis de resseguro observados, ou seja, man-
tido os mesmos níveis de retenção pela companhia.

O TAP (Teste de Adequação de Passivos) demonstrou que o total das 
provisões é suficiente para garantir todos os compromissos da seguradora 
decorrentes de seu fluxo financeiro conforme estabelece o Art. 16 da 
Circular SUSEP no 457/2012. 

27 – SINISTROS OCORRIDOS E RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DE SE-
GUROS (Em R$):

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
30 DE JUNHO 2013
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28 – ÍNDICES DE DESPESA DE COMERCIALIZAÇÃO E SINISTRALIDADE (Em R$)

29 – RESULTADO COM OPERAÇÕES DE RESSEGUROS (Em R$)

Para fins de comparabilidade a Variação da Provisão IBNER em 
30/06/2012 foi transferida para o grupo Indenização de Sinistros (con-
forme Circular SUSEP 464/2013).

30 – DETALHAMENTOS DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Em R$):

31 – DETALHAMENTOS DAS DESPESAS COM TRIBUTOS (Em R$):

32 – RESULTADO FINANCEIRO (Em R$)

33 – GARANTIA DAS PROVISÕES TÉCNICAS (Em R$)
Os ativos vinculados para garantia das provisões técnicas estão represen-
tados por Títulos de Renda Fixa Públicos (LFTs/LTNs), Certificados de 
Depósito Bancário (CDBs), Quotas de Fundos de Investimento, Imóveis 
e Depósitos Judiciais na seguinte proporção:

34 – PRÊMIOS DE RESSEGURO (Em R$)
Para fins de contratação é observado a gestão de risco sob os seguintes 
aspectos: cessão máxima, exposição total ao risco de crédito do resse-
gurador, limite de cessão por rating e limite de crédito por ressegurador. 
Através da JLT Corretagem de Resseguros foi firmado contrato com os 
resseguradores locais: IRB-Brasil, Austral e Alterra e Admitidos: Hannover 
– Classificação: AA (STANDARD & POOR’S) e Liberty Mutual – Clas-
sificação: A (A.M.BEST) e através da Colemont Catalyst RE foi firmado 
contrato com os resseguradores locais: IRB-Brasil, Austral e Terra Brasis.

35 – TÁBUAS, TAXAS DE CARREGAMENTO E TAXAS DE JUROS (Em R$)
No ramo 93 – Vida em Grupo a tábua aplicável é a AT-83, nos prin-
cipais ramos a companhia adota o Carregamento Interno de até 30% e 
Carregamento Comercial de até 40%, conforme o perfil do produto. A 
taxa de juros utilizada é de 6,57% ao ano.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
30 DE JUNHO 2013



Companhia Mutual de Seguros
CNPJ Nº 75.170.191/0001-39

O ELO PERFEITO PARA GARANTIR SEUS NEGÓCIOS

36 – GESTÃO DE RISCOS
A administração adota diversas medidas com o objetivo de identificar as 
situações causadoras de danos e sua probabilidade de ocorrência, com o 
objetivo de redução dos impactos a níveis aceitáveis.
Principais procedimentos adotados na Gestão de Riscos:
a) Prévia análise, pelo Departamento Jurídico, de contratos relativos a 
novos produtos;
b) Discussão regular pela Diretoria dos controles internos aplicáveis ao 
risco de subscrição;
c) Coleta de informações necessárias ao desenvolvimento do produto, com 
análise prévia dos riscos pela área técnica e previsão de necessidades, 
inclusive quanto ao cálculo das provisões técnicas;
d) Supervisão dos resultados e performance dos produtos comercializados;
e) Negociações para pulverização dos riscos, através de novos contratos 
de resseguros. 
f) Definição das aplicações financeiras em função das necessidades apu-
radas na subscrição dos riscos e carteiras operadas pela companhia.

37 – PARTES RELACIONADAS (Em R$)
A Companhia mantém operações com partes relacionadas para a utilização 
de estrutura administrativa-operacional envolvendo os serviços de Call-
-Center, Informática e Cobrança de contratos de crédito quando segurados 
pela COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

38 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
O valor total ajustado de R$ 29.503,06 é proveniente da Constituição 
para ajuste na Provisão de Participação de Lucros a Pagar – Funcionários. 

39 – EVENTOS SUBSEQUENTES
A Companhia Mutual de Seguros avaliou os eventos subsequentes até 
19 de agosto de 2013, que é a data da aprovação das demonstrações 
contábeis pela Diretoria, relacionando os eventos subsequentes relevantes 
e que não originaram ajustes:
1º) Adiantamento para Aumento de Capital em 24/07/2013, no total de 
R$ 10.500.000,00.
2º) Aplicações em Letras Financeiras do Tesouro - LFT, em 25/07/2013, 
no valor de R$ 4.501.241,72, vinculado à reserva técnica.  
3º) Aplicações em CDB, em 29/07/2013, no valor de R$ 4.000.000,00, 
não vinculado à reserva técnica.
4º) Aplicação em Fundos de Investimento, em 30/07/2013, no valor de 
R$ 4.000.000,00, não vinculado à reserva técnica.

40 – DEMONSTRAÇÕES DO CÁLCULO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUS-
TADO (PLA) E MARGEM DE SOLVÊNCIA (Em R$)

Conforme Resolução CNSP 282/2013 de 30/01/2013, houve alteração 
na metodologia de cálculo do Capital Mínimo Requerido. Em 31/12/2012 
o Capital Mínimo correspondia ao maior valor entre: Capital Base + Ca-
pital de Risco (anteriormente nomeado por Capital Adicional) e Margem 
de Solvência, em 30/06/2013 corresponde ao maior valor entre: Capital 
Base, Capital de Risco e Margem de Solvência. 

41 – CAPITAL SOCIAL
O Capital Social está composto por 18.102.479 ações ordinárias nominati-
vas, com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente inte-
gralizado no montante de R$ 18.102.479,00. O valor de R$ 29.400.000,00 
encontram-se como Aumento de Capital em Aprovação e em fase de 
homologação por parte da SUSEP, sendo integralizado conforme AGEs de 
30/12/2012 e 31/12/2012.

São Paulo, 30 de junho de 2013.

Mauricio Tadeu Di Giorgio
Diretor Presidente

Claudia Maria Brandão Zalaf
Diretora Executiva

João Alberto Maduro Alves
Atuário - MIBA 795
José Carlos Ferreira

Contador
CRC/SP 140.285

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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À
DD. DIRETORIA DA
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
SÃO PAULO – SP

Examinamos as demonstrações contábeis individuais da COMPANHIA MU-
TUAL DE SEGUROS, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de 
junho de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o semestre findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 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 elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas de-
monstrações 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 
auditoria seja planejada e executada com o objeto de obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção 
relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para 
obtenção de evidências a respeito dos valores, do relatório do atuá-
rio responsável pelos cálculos das provisões técnicas e das divulgações 
apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor con-
sidera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis da COMPANHIA MUTUAL DE 
SEGUROS para planejar os procedimentos de auditoria que são apro-
priados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da COMPANHIA MUTUAL DE 
SEGUROS. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando 
lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apre-
sentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira da COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS em 30 de 
junho de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

Parágrafos de ênfase

Conforme mencionado na nota explicativa nº 25.a, a entidade sofreu au-
tuações da SUSEP cuja exigibilidade a Companhia discute judicialmente, e, 
baseado na opinião de seus consultores jurídicos, efetuou apropriação de 
R$ 244 mil considerados como de perda provável; e efetuou pagamentos 
administrativos por conta dessas contingências de R$ 343 mil, enquanto 
aguarda a decisão dessas demandas junto à SUSEP. Nossa opinião não 
contém modificação em função deste assunto.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 25.b, as contingências cí-
veis relacionadas a sinistros estão registradas pelo valor de R$ 27.093 
mil para sinistros próprios e R$ 10.466 mil para sinistros do Consórcio 
DPVAT. As ações judiciais são de autoria de segurados que pleiteiam e/
ou discordam da regulação do sinistro por parte da seguradora quanto ao 
mérito e/ou valor a título de indenização. Tais sinistros fazem parte da 
Reserva de Sinistro a Liquidar (PSL – Judicial) que baseado na opinião 
dos consultores jurídicos, estas provisões estão classificadas em perda 
provável, possível ou remota e seus valores são estimados conforme os 
critérios previstos na Resolução CNSP nº 162/2006 e Resolução CNSP 
nº 281/2013. Nossa opinião não contém modificação em função deste 
assunto.

Conforme descrito na nota explicativa nº 33, a Entidade apresentou in-

suficiência de ativos vinculados para garantia das provisões técnicas no 
montante de R$ 1.672 mil. Nossa opinião não contém modificação em 
função deste assunto.

Conforme mencionado na nota explicativa nº 37 a COMPANHIA MUTUAL 
DE SEGUROS possui transações significativas com partes relacionadas, 
decorrentes, substancialmente, de prestação de serviços de call center, 
informática e cobrança de contratos de crédito com empresas do mesmo 
conglomerado econômico-financeiro. Consequentemente, os resultados de 
suas operações poderiam ser diferentes daqueles que seriam obtidos em 
transações efetuadas em condições normais de mercado. Nossa opinião 
não contém modificação em função deste assunto.

Conforme descrito na nota explicativa nº 38, a Companhia registrou 
ajustes de exercícios anteriores no montante de R$ 29 mil, proveniente 
de ajuste de provisão de participação de lucros a pagar – funcionários. 
Entretanto, devido à irrelevância do montante, as demonstrações contábeis 
não foram ajustadas de acordo com a NBC TG 23 - Políticas Contábeis, 
Mudanças de Estimativas e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém 
modificação em função deste assunto.

Conforme evidenciado na nota explicativa nº 40 – Demonstrações do 
Cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e Margem de Solvência, 
a entidade apresentou insuficiência de R$ 13.030 mil. Nossa opinião não 
contém modificação em função deste assunto.

São Paulo, 19 de agosto de 2013.

UHY MOREIRA – AUDITORES
CRC 2 RS 3717 S SP

PAULO FERNANDO MOREIRA
Contador CRC 1 RS 12085 T SP

CNAI Nº 1008
Diretor Superintendente

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


