
Nota 1 - Contexto Operacional: Entidade Aberta de Previdência Complementar - Sem 
Fins Lucrativos, tem como objetivo operacional da instituição, operação e manutenção de 
planos de previdência privada, em todo território Nacional, conforme legislação em vigor.  
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contá-
beis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da le-
gislação societária brasileira, adotando e incorporando as alterações promovidas pela  
Lei nº 11.638/07, Lei nº 11.941/09 e Circular SUSEP nº 464 de 01/03/2013, além das 
normas e instruções do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP e da Superin-
tendência 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 complemen-
tar da SUSEP. Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: a) Apuração dos Resultados:  
As receitas e despesas foram contabilizadas 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 Títulos de Renda Variável 
que são as Ações de Terceiros registradas ao preço de mercado. c) Depreciação: As de-
preciações 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 (teste de Impairment) no exercício 
apresentado, conforme previsto no Anexo IV da Circular Susep 464/2013 e NBC TG 01 Re-
dução ao Valor Recuperável de Ativos, 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. g) Eventos Subsequentes:  
A Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro avaliou os eventos subseqüentes até 23 de agos-
to de 2013, que é a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da Enti-
dade. Contas do Ativo - em R$ - Nota 4 - Aplicações: A Entidade classificou seus títulos 
e valores mobiliários conforme segue: a) Disponíveis para negociação: Quotas de Fundos 
de Investimento; b) Disponíveis para venda: Ações de Terceiros, Letras do Tesouro Nacio-
nal e Letras Financeiras do Tesouro; c) Disponível no vencimento: Aplicações em CDB’s. 
a) Quotas de Fundos de Investimentos: As Aplicações estão atualizadas pelo valor 
das quotas e rendimentos, relativamente ao dia 30/06/2013: Valor total: R$ 5.909.270,04;  
b-1) Ações de Terceiros: As Ações de Companhias Abertas estão avaliadas pela sua 
cotação média do último dia 30/06/2013 - Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, e os 
seus valores são os que seguem:
Valor original R$ 66.895,32
Ajuste ao valor de mercado R$ 329.248,92
Valor total em 30/06/13 R$ 396.144,24
Na data de 17/06/2013 foram vendidas Ações da Rasip Agro PN (RSIP4), quantidade 
4.700 ao valor de R$ 0,44 por ação, total da operação R$ 2.068,00 (As ações da RSIP4 
não serão mais negociadas na Bovespa). b-2) Letras do Tesouro Nacional - LTN’s: 
As Letras do Tesouro Nacional - LTN”s, que conforme está mencionado na Nota 6 - le-
tra b, fazem parte da Cobertura das Provisões Técnicas, são compostas conforme se-
gue: Vencimento em 01/01/2015, em número de 462, L/prazo, com ajuste de Mercado:  
R$ 399.663,38; Vencimento em 01/01/2015, em número de 545, L/prazo, com ajuste de 
Mercado: R$ 471.464,38. b-3) Letras Financeiras do Tesouro - LFT’s: As Letras Fi-
nanceiras do Tesouro - LFT’s,que conforme está mencionado na Nota 6 - letra b, tam-
bém fazem parte da Cobertura das Provisões Técnicas, são compostas conforme se-
gue: Vencimento em 07/09/2014, em número de 282, L/prazo, com ajuste de Mercado:  
R$ 1.590.844,46; Vencimento em 07/09/2015, em número de 135, L/prazo, com ajuste de 
Mercado: R$ 761.942,91. c) CDB’s: Os Certificados de Depósitos Bancários estão atuali-
zados pelos rendimentos mensais e valor das quotas:
Valores aplicados - Curto Prazo - Total R$ 7.829.771,10
Valores aplicados - Longo Prazo - Total R$ 319.735,25
Total R$ 8.149.506,35
RECURSOS LIVRES:
Aplicações 30/06/2013 30/06/2012
Fundos - Cdb’s - Ações 14.454.920,63 11.763.558,05
ATIVOS GARANT. - RECURS. VINCULADOS: 
Aplicações 30/06/2013 30/06/2012
Letras - LFT’s e LTN’s 3.223.915,13 2.875.780,93
TOTAL DAS PROV. - VALORES P/COBERTURA: 30/06/2013 30/06/2012
Provisões técnicas 1.655.817,53 1.743.889,79
As aplicações estão atualizadas pelos rendimentos até o dia 30/06/2013.
Nota 5 - Investimentos e Imobilizado: Composição:
Investimentos Custo Depreciação Sld Líq. Jun-2013 Sld líq. Dez-2012
Imóveis dest. a renda 6.442.253,15 (748.896,86) 5.693.356,29 5.754.879,33
Total 6.442.253,15 (748.896,86) 5.693.356,29 5.754.879,33
Imobilizado Custo Depreciação Sld Líq. Jun-2013 Sld Líq. Dez-2012
Imóveis uso próprio 307.087,50 (35.740,11) 271.347,39 274.248,03
Equipamentos 58.103.51 (29.083,51) 29.020,00 23.565,37
Móveis, máq. e utens. 82.621,54 (74.122,44) 8.499,10 8.289,56

Outras imobiliz. 56.887,51 (36.906,32) 19.981,19 22.026,41
Total 504.700,06 (175.852,38) 328.847,68 328.129,37

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
30/06/2013 30/06/2012

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Receb. de prêmios de seguro, contrib. de previd.  
 e taxas de gestão e outras 2.003.324,72 1.826.649,00
Outros receb operac (Salvados, ressarcim. e outros) 570.027,60 501.674,15
Pgtos de sinistros, benefícios, resgates e comissões (266.513,28) (232.776,45)
Pagamentos de despesas e obrigações (734.996,33) (578.457,38)
Outros pagamentos operacionais (336.675,67) (332.488,01)
Recebimentos de juros e dividendos 7.075,84 9.258,24
Caixa Gerado/(Consumido) pelas Operações 1.242.242,88 1.193.859,55
Impostos e contribuições pagos: (173.389,70) (163.142,62)
Aplicações (1.047.215,09) (1.000.754,64)
Vendas e resgates 2.034,99 –
Caixa Líquido Gerado/(Consumido)  
 nas Atividades Operacionais 23.673,08 29.962,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Investimentos – (24.646,25)
Imobilizado (10.113,98) (3.244,73)
Caixa Líq. Gerado/(Consumido) nas Ativ. de Invest. (10.113,98) (27.890,98)
Aumento/(reducão) líquido(a) de caixa  
 e equivalentes de caixa 13.559,10 2.071,31
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 28.872,59 23.728,57
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 42.431,69 25.799,88
Aumento (dim.) nas aplicações financ. - Recursos livres 2.691.362,58 2.371.265,70

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias vigentes, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º Semestre de 2013 e as respectivas comparações com as Demonstrações do ano de 2012, acompanhadas das Notas Explicativas 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 continuidade do 
equilíbrio econômico e financeiro, está sendo cumprido. Caxias do Sul, 30 de Junho de 2013. Jandira de Fátima Pinto - Diretora Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30 JUNHO DE 2013

ATIVO 30/06/2013 31/12/2012
CIRCULANTE 14.659.535,51 14.052.233,56
 DISPONÍVEL 42.431,69 28.872,59
  Caixa e bancos 42.431,69 28.872,59
 APLICAÇÕES 14.135.185,38 13.577.991,38
  Títulos de renda fixa - Privados 7.829.771,10 6.031.142,91
  Títulos de renda fixa - Públicos – 1.394.606,72
  Títulos de renda variável 396.144,24 429.329,66
  Quotas de fundos de investimentos 5.909.270,04 5.722.912,09
 CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES C/PREV. COMPL. 364.608,02 307.024,30
  Valores a receber - Prev. compl. 364.608,02 307.024,30
 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 115.427,86 137.911,29
  Títulos e créditos a receber 84.465,61 71.386,58
  Outros créditos 30.962,25 66.524,71
 DESPESAS ANTECIPADAS 1.882,56 434,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.565.854,35 8.727.320,61
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.543.650,38 2.644.311,91
 APLICAÇÕES 3.543.650,38 2.644.311,91
  Títulos de renda fixa - Privados 319.735,25 1.042.199,68
  Títulos de renda fixa - Públicos 3.223.915,13 1.602.112,23
 INVESTIMENTOS 5.693.356,29 5.754.879,33
  Imóveis destinados a renda -  
   Imóveis urbanos 5.693.356,29 5.754.879,33
 IMOBILIZADO 328.847,68 328.129,37
  Imóveis de uso próprio 271.347,39 274.248,03
  Bens móveis 37.519,10 31.854,93
  Outras imobilizações 19.981,19 22.026,41
TOTAL DO ATIVO 24.225.389,86 22.779.554,17

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

PASSIVO 30/06/2013 31/12/2012
CIRCULANTE 1.151.919,91 1.105.702,92
 CONTAS A PAGAR 173.134,43 134.167,08
  Obrigações a pagar 70.875,81 74.032,92
  Imp. e encargos sociais a recolher 27.200,02 12.881,70
  Encargos trabalhistas 58.670,58 33.220,56
  Impostos e contribuições 16.388,02 14.031,90
 DÉBITOS DE OPER. C/PREV. COMPLEMENTAR 1.770,96 1.278,90
  Operações de repasses 1.770,96 1.278,90
 PROVISÕES TÉCNICAS - PREV. COMPLEMENTAR 973.982,07 969.249,74
  Planos Bloqueados 1.854,53 2.181,75
  Prov. de sinistros ocorridos, mas não avisados - IBNR 1.846,85 2.175,19
  Prov. para desp. relacionadas - PDR 7,68 6,56
  Planos Não Bloqueados 972.127,54 967.067,99
  Prov. de oscilação de riscos – 48.466,00
  Prov. de insuf. de contribuições – 36.068,70
  Prov. de sinistros a liquidar - PSL 658.805,05 627.231,18
  Prov. de sinistros ocorridos, mas não avisados - IBNR 126.777,01 120.340,34
  Prov. para desp. relacionadas - PDR 14.776,95 12.717,97
  Prov. de riscos vig. mas n-rec. - RVNR 10.818,42 9.264,32
  Outras provisões técnicas - OPT 160.950,11 112.979,48
OUTROS DÉBITOS 3.032,45 1.007,20
  Débitos Diversos 3.032,45 1.007,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 681.835,46 648.295,96
 PROVISÕES TÉCNICAS - PREV. COMPLEMENTAR 681.835,46 648.295,96
  Planos Bloqueados 42.572,77 39.475,41
  Prov. matemática de benefícios a conceder - PMBAC 42.572,77 39.475,41
  Planos Não Bloqueados 639.262,69 608.820,55
  Prov. matemática de benefícios a conceder - PMBAC 639.262,69 608.820,55
PATRIM. SOCIAL - ENTS. DE PREV. COMPL. - SFL 22.391.634,49 21.025.555,29
 Patrimônio social 15.857.936,30 12.385.471,52
 Reservas de reavaliação 4.882.293,06 4.934.358,96
 Reservas de retenção de superávits 220.512,50 220.512,50
 Ajuste de avaliação patrimonial 10.514,08 12.747,53
 Superávits ou déficits acumulados 1.420.378,55 3.472.464,78
TOTAL DO PASSIVO 24.225.389,86 22.779.554,17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
30/06/2013 30/06/2012

CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE RISCOS 2.052.067,85 1.995.233,82
 RECEITAS DE CONTRIB. - PL. BLOQUEADOS 1.597,74 1.261,81
  Planos de pecúlio - Capitalização 1.597,74 1.261,81
 RECEITAS DE CONTRIB.- PL.N/BLOQUEADOS 2.050.470,11 1.993.972,01
  Planos de pecúlio - Repart. simples/capitalização 2.050.470,11 1.993.972,01
VARIAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS (589,63) (29.344,82)
 Variações das provisões técnicas (589,63) (29.344,82)
SINISTROS OCORRIDOS (300.641,69) (253.132,72)
 Planos de pecúlio (294.533,36) (241.032,98)
 Variação da prov. sinistros ocorridos mas não avisados (6.108,33) (12.099,74)
OUTRAS RECEITAS/DESP. OPERACIONAIS (317.067,88) (263.227,98)
 Outras receitas operacionais 39.369,75 87.508,96
 Outras despesas operacionais (356.437,63) (350.736,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (746.435,37) (595.111,14)
DESPESAS COM TRIBUTOS (146.079,21) (143.063,20)
RESULTADO FINANCEIRO 386.195,74 532.828,01
 Receitas financeiras 598.597,39 761.470,07
 Despesas financeiras (212.401,65) (228.642,06)
RESULTADO PATRIMONIAL 440.862,84 355.159,27
 Receitas com imóveis de renda 594.324,69 509.994,33
 Despesas com imóveis destinado à renda ou venda (153.461,85) (154.835,06)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.368.312,65 1.599.341,24

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 30/06/2013

Patrimônio Social
Reservas

Ajuste TVM Superávits ou Déficits Acumulados TotalDe Reavaliação De Retenção de Superávits
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 – (52.065,90) – – 52.065,90 –
 Realização – (52.065,90) – – 52.065,90 –
Títulos e valores mobiliários – – – 7.714,93 – 7.714,93
Superávit do período – – – – 1.599.341,24 1.599.341,24
Proposta para destinação do superávit 2.620.332,76 – – – (2.620.332,76) –
 Outros 2.620.332,76 – – – (2.620.332,76) –
SALDOS EM 30/06/2012 12.340.117,60 4.986.424,86 265.866,42 16.763,44 1.651.407,14 19.260.579,46
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
Reserva de reavaliação – (52.065,90) – – 52.065,90 –
 Realização – (52.065,90) – – 52.065,90 –
Títulos e valores mobiliários – – – (2.233,45) – (2.233,45)
Superávit do período – – – – 1.368.312,65 1.368.312,65
Proposta para destinação do superávit 3.472.464,78 – – – (3.472.464,78) –
 Outros 3.472.464,78 – – – (3.472.464,78) –
SALDOS EM 30/06/2013 15.857.936,30 4.882.293,06 220.512,50 10.514,08 1.420.378,55 22.391.634,49

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
30/06/2013 30/06/2012

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.368.312,65 1.599.341,24
 Variação de reservas de reavaliação 52.065,90 52.065,90
 Ajuste de avaliação patrimonial (2.233,45) 7.714,93
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO 1.418.145,10 1.659.122,07

As notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2013

Jandira de Fátima Pinto - Diretora Presidente Carlos Henrique Radanovitsck - Atuário - MIBA 1213 Rosane Maria Schiochet - Téc. Contabilidade - CRC-RS nº 079938/O

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Ilmos. Srs. Administradores da
Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro
Caxias do Sul - RS
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da Sociedade Caxiense de Mútuo 
Socorro, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e as respec-
tivas 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 admi-
nistração 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 Superinten-
dência 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 ex-
pressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa audito-

ria, 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 demons-
trações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de 
procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos valores, do rela-
tório do atuário responsável pelos cálculos das provisões técnicas e das divulgações apre-
sentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de 
riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis da Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro 
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro. 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 con-
tábeis 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, apresentam adequadamente, em 
seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade Caxiense de 
Mútuo Socorro 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 Se-
guros Privados - SUSEP. 
Parágrafo de ênfase: Conforme descrito na nota explicativa nº 6, letra “a”, as Provisões 
de Oscilação de Riscos - Complementar de Prêmio e Insuficiência de Contribuição foram 
transferidas para OPT (Outras Provisões Técnicas). A Provisão de Oscilação de Riscos e a 
Provisão Complementar de Prêmios estão sendo revertidas mensalmente. Nossa opinião 
não contém modificação em função deste assunto.

Caxias do Sul, 23 de agosto de 2013.
Uhy Moreira - Auditores - CRC RS 3717

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

Movimentações:
Investimentos Saldo 31/12/12 Aquis. Transfer. Baixas Deprec. Saldo 30/06/13
Imóv.dest.a renda 5.754.879,33 – – – (61.523,04) 5.693.356,29
Total 5.754.879,33 – – – (61.523,04) 5.693.356,29
Imobilizado Saldo 31/12/12 Aquis. Transfer. Baixas Deprec. Saldo 30/06/13
Imóv. uso próprio 274.248,03 – – – (2.900,64) 271.347,39
Equipamentos 23.565,37 8.834,98 – – (3.380,35) 29.020,00
Móv., máq.utens. 8.289,56 1.279,00 – – (1.069,46) 8.499,10
Outras Imobiliz. 22.026,41 – – – (2.045,22) 19.981,19
Total 328.129,37 10.113,98 – – (9.395,67) 328.847,68
Contas do Passivo - em R$ - Nota 6 - Provisões Técnicas: a) Constituição: A elabora-
ção das Provisões Técnicas estão sob a responsabilidade do Atuário contratado pela Enti-
dade, Sr. Carlos Henrique Radanovitsck - MIBA 1213. As Provisões estão de acordo com 
as Resoluções do CNSP em específico a Resolução CNSP nº 281 de 30/01/2013, Circular 
Susep de 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 (PRNE-RVNE) e a Circular Susep  
nº 462 de 31/01/2013 que dispõe sobre novos critérios para constituição das Provisões 
Técnicas. Conforme Normas em vigor as Provisões de Oscilação de Riscos - Com-
plementar de Prêmios e Insuficiência de Contribuição foram transferidas para OPT 
(Outras Provisões Técnicas), a Provisão de Oscilação de Riscos e a Provisão Comple-
mentar de Prêmios estão sendo revertidas mensalmente. b) Cobertura: As provisões 
técnicas estão suficientemente cobertas por títulos de renda fixa-públicos (LFT’s e LTN’s) 
e imóveis. Tais bens garantidores encontram-se vinculados à SUSEP, conforme legislação.  
c) Provisões Técnicas: Movimentação das Contas - em R$
Planos Bloqueados Saldo 31/12/12 Acrésc. Decrésc. Saldo 30/06/13
Prov. mat. de benef. a conceder 39.475,41 3.097,36 – 42.572,77
Prov. de sinistros ocor. - n/av. 2.175,19 555,47 (883,81) 1.846,85
Prov. de desp. relacionadas 6,56 3,78 (2,66) 7,68
Sub-total 41.657,16 3.656,61 (886,47) 44.427,30
Planos Não Bloqueados Saldo 31/12/12 Acrésc. Decrésc. Saldo 30/06/13
Prov. mat. de benef. a conceder 608.820,55 43.390,28 (12.948,14) 639.262,69
Prov. de riscos vig. n-recebidos 9.264,32 1.624,65 (70,55) 10.818,42
Provisão de oscilação de riscos 48.466,00 5.675,43 (54.141,43) –
Prov. de insuf. de contribuições 36.068,70 19.035,55 (55.104,25) –
Provisão de sinistro a liquidar 627.231,18 62.694,33 (31.120,46) 658.805,05
Prov. de sinistros ocorridos -  
 não avisados 120.340,34 7.674,44 (1.237,77) 126.777,01
Prov. de desp. relacionadas 12.717,97 7.246,38 (5.187,40) 14.776,95
Prov. complementar de prêmios 112.979,48 19.812,90 (132.792,38) –
Outras provisões técnicas – 210.355,10 (49.404,99) 160.950,11
Sub-total 1.575.888,54 377.509,06 (342.007,37) 1.611.390,23
Total das Provisões 1.617.545,70 381.165,67 (342.893,84) 1.655.817,53
d) PSL - Provisão de Sinistro a Liquidar

Saldo 31/12/12 Acrésc. Decrésc. Saldo 30/06/13
Administrativas 627.231,18 62.694,33 (31.120,46) 658.805,05
Total prov.sinistro a liquid.-PSL 627.231,18 62.694,33 (31.120,46) 658.805,05
Nota 7 - Detalhamento - Contas de Resultado - em R$ 30/06/13 30/06/12
Contrib. para Cobertura de Riscos 2.052.067,85 1.995.233,82
Receita de contrib. - Planos bloqueados 1.597,74 1.261,81
Receita de contrib. - Planos n/bloqueados 2.050.470,11 1.993.972,01
Variação das Provisões Técnicas (589,63) 29.344,82
Variação provisão téc. planos bloqueados 46.141,78 (3.106,20)
Variação provisão téc. planos n/bloqueados (46.731,41) 32.451,02
Sinistros Ocorridos (300.641,69) (253.132,72)
Despesas com benefícios (294.533,36) (241.032,98)
Variação da provisão eventos ocorridos mas não avisados (6.108,33) (12.099,74)
Outras Receitas/Desp. Operacionais (317.067,88) (263.227,98)
Outras receitas (Rec. desps. com convênio e reembolsos) 39.369,75 87.508,96
Outras despesas operacionais - Taxa consig. de prev. (356.437,63) (350.736,94)
Despesas Administrativas (746.435,37) (595.111,14)
Pessoal próprio (317.003,60) (234.532,59)
Serviços de terceiros (300.051,69) (254.937,91)
Localização e funcionamento (79.259,78) (60.147,00)
Publicidade e propaganda (1.303,72) (3.355,56)
Publicações (26.343,14) (23.780,00)
Donativos e contribuições (19.216,50) (15.844,62)
Administrativas diversas (3.256,94) (2.513,46)
Despesas com Tributos (146.079,21) (143.063,20)
Impostos sobre operações de previdência (95.421,16) (92.778,37)
Contribuições (2.092,49) (1.719,27)
Outros (48.565,56) (48.565,56)
Resultado Financeiro 386.195,74 532.828,01
Receitas financeiras 598.597,39 761.470,07
Títulos de renda fixa privados 451.476,31 483.790,75
Títulos de renda fixa públicos 80.493,00 163.909,84

Títulos de renda variável 66.628,08 113.769,48
Despesas financeiras (212.401,65) (228.642,06)
Provisões técnicas (4.409,54) (45.220,01)
Títulos renda variável (90.669,66) (73.921,35)
Despesas financeiras encargos sobre tributos (6,23) –
Imposto de renda retido na fonte (83.604,46) (77.041,22)
Outras despesas (Cetip - Selic - BB) (33.711,76) (32.459,48)
Resultado Patrimonial 440.862,84 355.159,27
Receitas patrimoniais 594.324,69 509.994,33
Despesas patrimoniais (153.461,85) (154.835,06)
Nota 8 - Controle e Avaliação de Riscos: Visando o controle e avaliações 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 
têm por objetivo acompanhar os Riscos de Mercado, Crédito, Subscrição, Operacionais, 
Legais e de Liquidez. Risco de Mercado consiste na possibilidade de perdas ocasio-
nadas por mudanças não esperadas nos preços, indexadores, moedas, taxas e prazos 
de direitos e obrigações; Risco de Crédito, consiste na possibilidade da ocorrência de 
perdas decorrentes de eventual não cumprimento, pela contraparte, de suas obrigações 
financeiras nos termos pactuados; Risco Subscrição, consiste na possibilidade de per-
das decorrentes de inadequação da metodologia ou das premissas atuariais adotadas, 
inclusive falhas na especificação técnica do produto e nas condições de aceitação e de 
precificação; Risco Operacional consiste na possibilidade de perdas decorrentes de 
processos inadequados ou deficientes, falhas nos sistemas de tecnologia de informa-
ção, erros, fraudes, falhas nas operações, ou eventos externos que causem prejuízos 
as atividades normais; Risco Legal, consiste na possibilidade de perdas decorrentes 
da inobservância de aspectos legais que envolvam produtos, contratos firmados e obri-
gações regulatórias, fiscais, trabalhistas, societárias, comerciais, cíveis, penais e outras; 
Risco de Liquidez, consiste na possibilidade de perdas decorrentes da inexistência de 
recursos suficientes para o cumprimento nas datas previstas, dos compromissos assu-
midos. Os riscos são avaliados e identificados em relatórios de acompanhamento 
e por apontamento mediante reuniões periódicas. Nota 9 - Análise de Sensibili-
dade: A Análise de Sensibilidade prevista na letra e, do inciso XI, do Art. 43 - Anexo I 
da Circular SUSEP 464/2013 determina que se faça um recálculo das operações con-
siderando 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 verificado, a SCMS tem como principal risco 
a mortalidade dos seus associados, pois os Planos operados são de Pecúlio por Morte. 
Dentre as variáveis acima elencadas, devido à natureza das operações da SCMS, as va-
riáveis 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 - R$ Patrimônio Líquido - R$
Mortalidade mais 5% 1.353.280,57 22.376.602,41
Mortalidade menos 5% 1.383.344,73 22.406.666,57
Despesas administrativas mais 5% 1.330.990,88 22.354.312,72
Despesas administrativas menos 5% 1.405.634,42 22.428.956,26
Nota 10 - Teste de Adequação do Passivo: O Teste de Adequação de Passivos - TAP avaliou, 
na data-base de 30/06/2013, as obrigações decorrentes dos contratos e certificados dos pla-
nos de previdência complementar aberta em cumprimento ao disposto na Circular SUSEP  
nº 457, de 14 de dezembro de 2012. O TAP foi realizado com prudência e objetividade, 
a partir da utilização de métodos estatísticos e atuariais relevantes, aplicáveis e adequa-
dos, baseado em dados atualizados e informações fidedignas fornecidas pela Entidade 
de onde podemos indicar que a Sociedade Caxiense de Mútuo Socorro, não tem pelas 
suas operações de Previdência principal – Planos de Pecúlio estruturados no Regime Fi-
nanceiro de Repartição Simples, necessidade de constituição suplementar de provisões. 
Nota 11 - Patrimônio Líquido Ajustado - PLA e Capital Mínimo Requerido - CMR: 
Conforme Resolução CNSP nº 222, de 2010, Resolução CNSP nº 280, de 2013 e Reso-
lução CNSP nº 283, de 2013 que instituem regras e procedimentos para o cálculo do Pa-
trimônio Líquido Ajustado exigido para Entidades Abertas de Previdência Complementar.  
O PLA será utilizado para verificação da suficiência de capital mínimo requerido para co-
bertura de margem de solvência e para apuração de limite de retenção, conforme nor-
mativos específicos vigentes. Diante dos modelos de capital de Crédito, Subscrição e 
Operacional previsto legalmente e requerido das EAPC’s, a Entidade mantém seus níveis 
bem superiores aos requerimentos 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 30 de junho de 2013, calculados conforme as deter-
minações legais.
Descrição 30/06/2013 30/06/2012
Patrimônio líquido 22.391.634,49 19.260.579,46
Despesas antecipadas não relacionadas a resseguro (1.882,56) (1.736,00)
Imóveis de renda urbanos excedam 8% total Ativo (3.755.325,10) (4.125.154,14)
Patrimônio Líquido Ajustado - PLA 18.634.426,83 15.133.689,32
Capital adicional de crédito 1.122.776,66 955.449,80
Capital adicional de subscrição 505.898,82 –
Capital adicional operacional 10.733,16 –
Capital Mínimo Requerido - CMR 1.454.538,01 955.449,80
Suficiência (PLA - CMR) 17.179.888,82 14.178.239,52

Caxias do Sul, 30 de Junho de 2013.
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