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CENÁRIO ECONÔMICO FAVORÁVEL

Rondônia aos poucos vai deixando 
de ser uma promessa para se consolidar como 
uma realidade. E nós temos participação efe-
tiva nesse contexto, através do empenho de 
cada empresário e cidadão desse Estado. 

O crescimento do Produto Interno 
Bruto reflete muito bem essa realidade. Nos 
últimos seis anos Rondônia apresentou cres-
cimento superior à média brasileira, com des-
taque especial ao agronegócio, que na pes-
quisa mais recente do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) cresceu 9,4%, 
enquanto outros setores se mantiveram está-
veis ou tiveram queda. Podemos concluir que 
o motor do desenvolvimento de Rondônia é o 
agronegócio.

COOPERATIVISMO 

Diante de um cenário promissor, a 
Credisis Crediari se destaca pela sua gestão 
transparente e pelo fomento da atividade eco-
nômica nas localidades onde está inserida. E 
podemos nos orgulhar das nossas conquistas.

Facilitamos a vida de nossos coope-
rados, oferecendo a eles produtos e serviços 
financeiros com qualidade, transparência e 
principalmente com custos menores que as 
demais instituições financeiras.

Além da atuação na nossa sede em 
Ariquemes e em Buritis, onde já estamos con-
solidados e somos referência, estamos em 
processo de expansão com destaque para o 
nosso ponto de atendimento em Porto Velho 

e a abertura de novas unidades nos distritos 
de Rio Pardo, Jacinópolis, Nova Dimensão e 
União Bandeirantes. 

Todas essas conquistas só são possí-
veis com a atuação de cada cooperado e o au-
xílio de nossos colaboradores. Não podemos 
esquecer o trabalho e dedicação de nossos 
conselheiros e diretores. 

INJEÇÃO DE ÂNIMO 

Se em anos turbulentos, nosso esta-
do e nossa cooperativa se mantiveram firmes 
e apresentando resultados favoráveis, o que 
dizer de um ano como 2019?

A inflação está em queda. Agências e 
consultorias nos apresentam pesquisas sobre 
o otimismo dos investidores estrangeiros com 
relação ao Brasil e do entusiasmo do próprio 
brasileiro em empreender, gerar novos negó-
cios, emprego e renda.

Respeitando o estilo de trabalho da 
nossa cooperativa de crédito, vamos aprovei-
tar o otimismo que está presente na economia 
para aumentarmos nosso número de coope-
rados; para levarmos um serviço de qualida-
de às localidades onde estamos presentes e 
àquelas onde ainda vamos aportar; e, assim 
apresentarmos um resultado ainda mais ex-
pressivo ao nosso real motivo de existir como 
Credisis Crediari: você cooperado.

[fontes: IBGE, Sepog/RO, Valor Data] 
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A CrediSIS CrediAri
Com início humilde em 11 de junho de 1999, a CrediSIS CrediAri comemora 
vinte anos de atuação, nos quais tem contribuído para o desenvolvimento 
econômico e social da região onde atua. 

A CrediSIS CrediAri
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Alcançar metas não faz de nós pessoas realiza-

das. Nossa realização está em ser CrediSIS 

CrediAri e por sermos já realizados, atingimos 

nossas metas.

2018 foi um ano de sucesso e 2019 certamente 

será ainda melhor, uma administração com 

transparência. honestidade e acima de tudo 

com participação de toda nossa equipe, reco-

nhecendo sempre a importância e o valor de 

nossos cooperados.

“

Benedito Batista 
Gerente

Agência Buritis

Av. Ayrton Senna, 1505
Setor 01 - Buritis/RO

“

Há 20 anos contribuímos para o desenvolvi-

mento econômico e social de nossos coopera-

dos e da região em que estamos inseridos. 

Somos reconhecidos por nossos bons resulta-

dos e atendimento prestado. Nosso papel é ser 

a melhor solução financeira, com foco no cres-

cimento e perenidade de nossos cooperados. A 

CrediSIS CrediAri é a NOSSA Cooperativa de 

Crédito, e NOSSOS objetivos são alcançados 

através da cooperação de uma equipe capaz e 

da confiança de nossos cooperados. 

Alberto Cutlac
Gerente

“

“

Matriz

Calçadão Heitor Villa Lobos, 3613
Setor Institucional - Ariquemes/RO

Pensando na comodidade dos nossos associa-

dos, a CrediSIS Crediari inaugurou em 2018 

uma nova agência em Ariquemes. Uma agên-

cia moderna, confortável e pronta para rece-

bê-lo com um atendimento personalizado e a 

mesma credibilidade e resultados que você já 

conhece!

“

“

Márcia  Bronstrup
Gestora

Agência Canaã

Av. Canaã, 1517 - Áreas Especiais
Ariquemes/RO

Jesse Brigido
Gerente

Agência Porto Velho

Av. Pinheiro Machado, 1821
São Cristóvão - Porto Velho/RO

A grande virtude do ser humano é cooperar. 

Neste sentido a CrediSIS CrediAri Porto 

Velho, vem cumprindo o seu papel junto à 

comunidade portovelhense. Em um ano de 

atividade estamos com mais de 500 pessoas 

cooperando entre si. Desenvolvendo o que há 

de melhor na essência de ser humano. 

Quando a cooperação faz parte de uma 

sociedade o que há de melhor acontece. 

Assim é o jeito CrediAri de ser, cooperativis-

mo puro e simples.

“

“
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A CrediSIS CrediAri veio para região de 

Jacinópolis com intuito de cooperar e fomen-

tar a economia local, trabalhar em prol de um 

bem comum e de um futuro melhor para toda 

a população. Se você cooperado acreditar em 

nossa força, união e solidariedade, vocês 

alcançaram os seus objetivos e terão sucesso, 

dentro do cooperativismo. União, força e 

transparência este é nosso lema.

“

Eferson Franciel
Gestor

Com menos de 90 dias de abertura, a agência 

em Rio Pardo já conta com mais de 200 coope-

rados. Os trabalhos ainda estão no início, mas 

a expectativa de crescimento é grande, pois a 

região é promissora e as pessoas são acolhedo-

ras. A CrediSIS CrediAri tem o intuito de cola-

borar com o desenvolvimento local, fomentan-

do a economia da região. Contamos com uma 

estrutura física moderna e oferecemos produ-

tos e serviços para facilitar o dia a dia dos 

cooperados. 

Jonatan Miranda
Gestor

“

“

Agência Rio Pardo

Avenida Tiradentes, nº 1964 - St. 01
Área Urbana - Distrito de Rio Pardo

Agência Jacinópolis

Avenida Massaranduba, nº 825
Setor 01 - Distrito: Jacinópolis

“

Rodrigo Neckel
Gestor

Somos uma cooperativa financeira propulsora 

do desenvolvimento econômico e social dos 

nossos associados. Em Nova Dimensão não 

será diferente. Oferecemos soluções efetivas e 

sustentáveis, por meio do nosso trabalho com 

transparência, Respeito, Responsabilidade e 

ética.

“

“

Gilene Bastos
Gestora

Agência União Bandeirantes

Avenida 03 de Dezembro,
S/N, Distrito: União Bandeirantes

Agência Nova Dimensão

Avenida Amazonas, S/Nº 
Distrito de Nova Dimensão

Inauguramos nossa agência já com mais de 

100 cooperados e com a expectativa de 

fecharmos o ano de 2019 com mais de 350. A  

economia local é voltada para a pecuária e 

agricultura e União Bandeirantes hoje possui 

potencial de município, com mais de 25.000 

mil habitantes. A CrediSIS CrediAri entra 

nesse cenário como parceira do produtor e 

comerciante dando apoio financeiro e 

oferecendo seus produtos e serviços.

“

“
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Donizetti José - Presidente

Antônio Aparecido Custódio - Vice Presidente

Ojair Antônio Bortolamedi - Membro Efetivo

Elson Pedroz Alves - Membro Efetivo

Walberto Costa Fernandes - Membro Efetivo

Mauro Pedro - Membro Efetivo

Jonas Perutti - Membro Efetivo

Sebastião Silvério Filho - Membro Suplente

Angelo Roberto Faroni - Membro Suplente

CONSELHO FISCAL
Edneu da Silva Calderari - Conselheiro Efetivo 

Adriano Pestana Ramos - Conselheiro Efetivo 

Ramiro Stanley Oliveira Costa - Conselheiro Efetivo 

Altivir Puerari - Conselheiro Suplente

Renato Gonçalves Leal - Conselheiro Suplente

Conselheiros
CrediSIS Crediari



11Relatório de Gestão Anual 2018

AÇÕES 2018
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EVOLUÇÃO
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Balanço Patrimonial 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em R$)
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DE RONDÔNIA LTDA – CREDISIS CREDIARI
C.N.P.J: 03.222.753/0001-30

Ativo Nota 2018 2017

Circulante 176.849.166 160.142.025

Disponibilidades 4 1.437.391 869.420

Títulos e valores mobiliários - 3.378.371

Relações interfinanceiras 5 55.667.764 46.329.845

Operações de crédito 6 117.384.593 107.816.747

Outros Créditos 7 1.910.085 239.038

Outros valores e bens 449.333 1.508.604

Não circulante 91.834.913 25.521.582

Realizável a longo prazo

Operações de crédito 6 74.341.303 13.710.458

Permanente 17.493.610 11.811.124

Investimentos 8 9.310.529 6.620.026

Imobilizado 9 8.102.949 5.114.140

Diferido 352 443

Intangível 10 79.780 76.515

Total do ativo 268.684.078 185.663.607

 

Passivo

Circulante 131.747.089 89.736.242

Depósitos 11 127.484.360 86.228.490

Depósito à vista 50.633.517 28.339.716

Depósito a prazo 76.850.845 57.888.774

Relações interdependências - 568

Outras obrigações 12 4.262.727 3.507.185

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 12(a) 248.162 172.388

Sociais e estatutárias 12(b) 928.257 907.000

Fiscais e previdenciárias 12(c) 1.333.006 1.241.819

Outras contas a pagar 12(d) 1.753.302 1.185.978

Resultados de exercícios futuros 35.452 -

Receitas de exercícios futuros 35.452 -

Patrimônio líquido 13 136.901.537 95.927.364

Capital social 13(a) 110.931.610 74.259.076

Reservas de sobras 14.846.630 11.880.418

Sobras ou perdas acumuladas 13(b) 11.123.297 9.787.870

Total passivo e patrimônio líquido 268.684.078 185.663.607

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira
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Sobras ou Perdas
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em R$)
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DE RONDÔNIA LTDA – CREDISIS CREDIARI
C.N.P.J: 03.222.753/0001-30

Nota 2018 2017

Receitas da intermediação financeira 36.733.097 31.829.911

Operações de crédito 16 36.725.958 31.639.276

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 7.139 190.635

Despesas da intermediação financeira (6.324.636) (6.548.407)

Operações de captação no mercado 17 (4.788.653) (5.762.856)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.535.983) (781.149)

Operações de empréstimos e repasses - (4.402)

Resultado bruto da intermediação financeira 30.408.461 25.281.504

Outras receitas/despesas operacionais (9.864.497) (6.501.203)

Receitas de prestação de serviços 18 1.594.599 1.031.979

Despesas de pessoal 19 (7.474.608) (5.750.379)

Outras despesas administrativas 20 (8.178.568) (5.922.831)

Despesas tributárias (22.252) (32.060)

Outras receitas operacionais 21 4.409.240 4.441.520

Outras despesas operacionais 22 (192.908) (269.432)

Resultado operacional 20.543.964 18.780.301

Resultado não operacional 81.937 (60.331)

Imposto de renda e contribuição social (11.277) -

Sobras líquidas 20.614.624 18.719.970

Juros sobre capital próprio (5.780.464) (5.679.339)

FATES / fundo de reserva e outros fundos (3.710.864) (3.262.623)

Sobras/perdas exercício anterior - 9.862

Sobras ou perdas líquidas 11.123.296 9.787.870

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira
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Mutações do Patrimônio 
Líquido  
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em R$)
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DE RONDÔNIA LTDA – CREDISIS CREDIARI
C.N.P.J: 03.222.753/0001-30

Capital social Reservas de sobras Sobras ou 
perdas acumu-

ladas
 

Eventos Subscrito A realizar Legal Estatutária Totais

Saldo em 1º de janeiro de 2017 45.908.389 (140.955) 6.460.843 2.832.611 7.515.943 62.576.831

Movimentações de capital - (69.697) - - - (69.697)

Por subscrição/realização 28.561.339 - - (23.135) - 28.538.204

Distribuição de sobras - - - - (7.515.943) (7.515.943)

Ajustes de exercício anterior - - - - 9.862 9.862

Sobras ou perdas do exercício 13.040.632 13.040.632

Destinação das sobras

Fundo de reserva - - 1.305.049 1.305.050 (2.610.099) -

FATES - - - - (652.525) (652.525)

Saldo em 31/12/2017 74.469.728 (210.652) 7.765.892 4.114.526 9.787.870 95.927.364

Movimentações de capital - (428.987) - - - (428.987)

Por subscrição/realização 37.101.521 - - - - 37.101.521

Distribuição de sobras - - - - (9.787.870) (9.787.870)

Sobras ou perdas do exercício - - - - 14.834.161 14.834.161

Destinação das sobras -

Fundo de reserva - - 2.966.212 - (2.966.212) -

FATES - - - - (744.652) (744.652)

Saldo em 31/12/2018 111.571.249 (639.639) 10.732.104 4.114.526 11.123.297 136.901.537

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira
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Fluxo de Caixa
Método Indireto  
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em R$)
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DE RONDÔNIA LTDA – CREDISIS CREDIARI
C.N.P.J: 03.222.753/0001-30

2018 2017

Demonstrativo de fluxo de caixa

Fluxo proveniente de atividades operacionais

Sobras/perdas líquidas 14.834.161 7.613.362

Constituição do FATES (744.652) (501.063)

Contas de resultado credoras 42.828.874 19.300.342

Contas de resultado devedoras (27.984.713) (11.686.980)

Ajuste por: (34.103.075) (29.626.565)

Reversão parcial da provisão para créditos de liquidação duvidosa 947.651 (432.215)

Depreciações e amortizações 620.550 332.565

Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários 3.378.371 (190.635)

Redução (aumento) em relações interfinanceiras (9.337.919) (7.510.253)

Redução (aumento) em operações de crédito (71.146.341) (30.030.950)

Redução (aumento) em outras contas a receber (1.671.047) 46.652

Redução no diferido 91 -

Redução (aumento) em outros valores e bens 1.059.271 (1.440.420)

Aumento (redução) em depósitos 41.255.872 8.690.028

Aumento (redução) em relações interdependências (568) 568

Aumento (redução) em outras obrigações 755.542 908.094

Aumento (redução) em rendas antecipadas 35.452 -

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (20.013.566) (22.514.267)

Fluxo proveniente de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado e intagivel (3.612.624) (1.858.775)

Participação cooperativa central (2.690.503) (1.388.784)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (6.303.127) (3.247.559)

Fluxo proveniente de atividades de financiamentos

Relações interfinanceiras - (156.481)

Distribuição de sobras (9.787.870) (7.515.943)

Ajuste de exercício anterior - 9.862

Sobras/perdas acumuladas - 5.427.270

Aumento (redução) capital social 36.672.534 28.491.642

Aumento (redução) reservas - (23.135)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos 26.884.664 26.233.215

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 567.971 471.389

Variação líquida das disponibilidades 567.971 471.389

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 869.420 398.031

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 1.437.391 869.420

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira
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Fluxo de Caixa
Método Indireto  
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em R$)
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DE RONDÔNIA LTDA – CREDISIS CREDIARI
C.N.P.J: 03.222.753/0001-30

1 Contexto operacional
A Cooperativa de Credito do Norte de 

Rondônia Ltda é uma sociedade cooperativa de 
responsabilidade limitada. Integrante do Sistema 
Financeiro Nacional e do Sistema de Crédito Co-
operativo - CREDISIS, constituída em 21/09/1998, 
autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, conforme Processo de Autorização nº 
9800904687 de 11/06/1999 com o objetivo de:

• Estimular o desenvolvimento econô-
mico e o interesse comum dos associados;

• Proporcionar através da mutualidade 
assistência financeira aos associados, com a fina-
lidade de fomentar a produtividade;

• Promover o aprimoramento técnico, 
educacional e social de seus dirigentes, associa-
dos, seus familiares e empregados;

• Prestar serviços inerentes às ativida-
des específicas de instituição financeira.

2 Apresentação das 
demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras sob a res-
ponsabilidade da Administração foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), 
considerando as Normas Brasileiras de Conta-
bilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades Cooperativas, a Lei do Cooperativismo 
n° 5.764/1971, a Lei Complementar n° 130/2009 e 
as normas e instruções do Bacen, apresentadas 
conforme o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional (COSIF), e os pro-
nunciamentos, orientações e as interpretações 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
aprovados pelo Bacen até o momento são: CPC 
00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração de 

Relatório Contábil-Financeiro - Resolução CMN 
nº 4.144/12, Resolução 3.566/2008 - Redução ao 
Valor Recuperável do Ativo (CPC 01 - R1), Reso-
lução 3.604/2008 - Fluxo de Caixa (CPC 03 - R2), 
Resolução 3.750/2009 - Divulgação sobre Partes 
Relacionadas (CPC 05 - R1), Resolução 3.989/2011 
- Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 - R1), 
Resolução 4.007/2011 - Políticas Contábeis, Mu-
danças de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 
23), Resolução 3.973/2011 - Eventos subsequen-
tes (CPC 24) e Resolução 3.823/2009 - Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
(CPC 25), Resolução 4.535/2016 - Ativo Imobili-
zado (CPC 07) e Resolução 4.424/2015 - Benefí-
cios a Empregados (CPC 33 - R1).

Atualmente, não é possível estimar 
quando o Banco Central irá aprovar os demais 
Pronunciamentos Contábeis do CPC e tampouco 
se sua utilização será de forma prospectiva ou 
retrospectiva. Com isso, ainda não é possível es-
timar os impactos contábeis da utilização desses 
pronunciamentos nas demonstrações financei-
ras da Cooperativa.

3 Resumo das principais prá-
ticas contábeis
(a) Estimativas contábeis

A elaboração das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas adotadas no 
Brasil, requer que a Administração use de julga-
mento na determinação e no registro das esti-
mativas contábeis, quando aplicável. As contas 
sujeitas a aplicação de estimativas e julgamento 
incluem: à seleção das vidas-úteis do ativo imo-
bilizado, provisão para perdas nas operações de 
crédito, provisão para contingências e outras si-
milares. Dessa forma os resultados reais podem 
apresentar variações em relação às estimativas 
utilizadas. Entretanto, a Administração da Coo-
perativa monitora e revisa as estimativas perio-
dicamente e é de opinião que não deverão exis-

Notas Explicativas às
Demonstrações Contábeis  
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em R$)
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE DE RONDÔNIA LTDA – CREDISIS CREDIARI
C.N.P.J: 03.222.753/0001-30
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tir diferenças significativas. 
 

(b) Apuração do resultado

Os ingressos e dispêndios são registra-
dos de acordo com o regime de competência. As 
operações de crédito com taxas pré-fixadas são 
registradas pelo valor de resgate, e os ingressos 
e dispêndios correspondentes ao período futuro 
são apresentados em conta redutora dos respec-
tivos ativos e passivos. Os ingressos e dispêndios 
natureza financeira são contabilizados pelo cri-
tério “pro-rata temporis” e calculados com base 
no método exponencial, exceto aquelas relativas 
a títulos descontados, que são calculadas com 
base no método linear. As operações de crédito 
com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data 
do balanço.

(c) Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalente de caixa conforme 
Resolução 3.604/2008 do CMN incluem caixa, 
depósitos interbancários e as relações interfi-
nanceiras de curto prazo e de alta liquidez, com 
risco insignificante de mudança de valores e li-
mites, com prazo de vencimento igual ou infe-
rior a 90 dias.

(d) Aplicações interfinanceiras de liquidez

As aplicações interfinanceiras de liqui-
dez são registradas pelo valor de aplicação ou 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço.

(e) Títulos e valores mobiliários

Os títulos e valores mobiliários quan-
do existentes são classificados com base em um 
conjunto de critérios para registro e avaliação 
da carteira de títulos, definidos pela Circular nº 
3.068/2001 do Banco Central, de acordo com a 
intenção da Administração, em três categorias 
específicas, atendendo aos seguintes critérios de 
contabilização:

(i) Títulos para negociação - Títulos e valores mo-
biliários adquiridos com o objetivo de serem ne-
gociados frequentemente, de forma ativa, sendo 
ajustados a valor de mercado em contrapartida 
ao resultado do período.

(ii) Títulos mantidos até o vencimento - Títulos 
e valores mobiliários para os quais a Administra-
ção possui a intenção e a capacidade financeira 

de manter até o vencimento, sendo contabiliza-
dos ao custo de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos auferidos.

(iii) Títulos disponíveis para venda - Títulos e va-
lores mobiliários que não são classificados como 
“títulos para negociação” nem como “mantidos 
até o vencimento”. Esses títulos são ajustados a 
valor de mercado, sendo o resultado da valori-
zação, líquido dos efeitos tributários, registrado 
em conta destacada do patrimônio líquido. Os 
ganhos e as perdas, quando realizados, são re-
conhecidos no resultado.

(f) Operações de crédito e provisão para crédi-
tos de liquidação duvidosa

As operações de crédito são classifi-
cadas de acordo com o julgamento da Admi-
nistração quanto ao nível de risco, levando em 
consideração o manual de crédito, a experiência 
passada e os riscos específicos em relação à ope-
ração, aos devedores e garantidores, observan-
do os parâmetros estabelecidos pela Resolução 
CMN N. 2682/99, que requer a análise periódica 
da carteira e sua classificação em nove níveis, 
sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo). 
As operações classificadas como nível “H” per-
manecem nessa classificação por 180 dias, quan-
do então são baixadas contra a provisão existen-
te e controladas, por cinco anos, em contas de 
compensação, não mais figurando no balanço 
patrimonial.

 
As rendas de operações de crédito ven-

cidas há mais de 60 dias, independentemente do 
seu nível de risco, somente serão reconhecidas 
no resultado após o seu efetivo recebimento.

A operação renegociada é mantida no 
mínimo no mesmo nível de risco em que estava 
classificada antes da renegociação e aquela que 
estava anteriormente registrada como prejuízo 
passa a ser classificada como de risco nível “H”. 
Somente é realizada a reclassificação para cate-
goria de menor risco quando houver amortiza-
ção significativa da operação ou quando fatos 
novos relevantes justificarem a mudança da clas-
sificação de risco.

(g) Ativos e passivos circulantes

Os ativos e passivos circulantes são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculá-
veis de realização.
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(h) Investimentos

O saldo é representado por aportes de 
capital na Cooperativa Central de Crédito Noro-
este Brasileiro Ltda.

(i) Imobilizado

São demonstrados pelo custo de aqui-
sição, deduzido da depreciação acumulada. A 
depreciação é calculada pelo método linear para 
baixar o custo de cada ativo a seus valores re-
siduais de acordo com as taxas divulgadas em 
nota específica abaixo.

(j) Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos 
que tenham por objeto bens incorpóreos des-
tinados à manutenção da Cooperativa ou exer-
cidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis 

com vida útil definida são geralmente amortiza-
dos de forma linear no decorrer de um período 
estimado de benefício econômico. Os ativos in-
tangíveis compreendem softwares adquiridos de 
terceiros e são amortizados ao longo de sua vida 
útil estimada.

(l) Valor de recuperação de ativos - impairment

A redução do valor recuperável dos ati-
vos não financeiros (impairment) é reconhecida 
como perda, quando o valor de contabilização 
de um ativo, exceto outros valores e bens, for 
maior do que seu valor recuperável ou de reali-
zação. As perdas por “impairment”, quando apli-
cável, são registradas no resultado do período 
em que foram indentificadas. A cooperativa não 
realizou o teste de impairment neste exercício 
por avaliar que seus ativos não estão enquadra-
dos em tal situação.

4 Caixa e equivalentes de caixa
As disponibilidades em caixa, depósitos em bancos, estão classificadas como caixa e equivalentes de 
caixa para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, atendendo às determinações da 
Resolução CMN nº 3.604/2008.

5 Relações interfinanceiras
Referem-se a depósitos efetuados na centralização financeira da Cooperativa Central de Crédito Noro-
este Brasileiro, artigo 24º da Resolução CMN nº 4.434

6 Operações de crédito
(a) Composição da carteira de crédito por modalidade: 

Descrição 2018 2017

Caixa 1.437.391 869.420

Total 1.437.391 869.420

Descrição 2018 2017

Centralização financeira - Cooperativas 54.869.542 45.924.247

Cheques e outros papéis remetidos 798.222 404.488

Cheques e outros papéis a remeter  - 1.110

Total 55.667.764 46.329.845

 2018

Modalidade Circulante Não circulante Total 2017

Adiantamento 217.891 - 217.891 101.820

Cheque especial 2.577.852 5.619 2.583.471 3.297.932

Desconto 22.046.030 - 22.046.030 19.979.463

Empréstimo 92.744.943 60.509.370 153.254.313 91.561.541

Financiamentos 1.718.327 15.087.559 16.805.886 8.820.493

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.920.450) (1.261.245) (3.181.695) (2.234.044)

Total 117.384.593 74.341.303 191.725.896 121.527.205
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(b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a Resolução 
CMN nº 2.682 de 21/12/1999:
 

(c) Distribuição das operações segregadas por tipo de cliente e atividade econômica:

Operações de crédito

(i) Distribuição das Operações segregadas por tipo de cliente e atividade econômica

Empréstimos Tít.

Percentual AD e cheque descontados Total em Provisões Total em Provisões

Nível de riscoSituação especial financiamentos 2018 2018 2017 2017

A 0,50%Normal 478.841 35.867.982 36.346.823 (181.735) 16.818.922 (84.095)

A 0,50%Vencidas - - - - - -

B 1%Normal 1.662.512 139.900.300 141.562.812 (1.415.630) 90.836.192 (908.362)

B 1%Vencidas 1.584 130.320 131.904 (1.319) 34.338 (343)

C 3%Normal 524.164 12.650.675 13.174.839 (395.245) 12.661.822 (379.855)

C 3%Vencidas 248 436.361 436.609 (13.098) 302.136 (9.064)

D 10%Normal 20.642 982.091 1.002.733 (100.273) 2.071.027 (207.103)

D 10%Vencidas 22.349 694.735 717.084 (71.708) 262.682 (26.268)

E 30%Normal 38 316.500 316.538 (94.961) 21.958 (6.587)

E 30%Vencidas - 52.320 52.320 (15.696) 99.500 (29.850)

F 50%Normal 400 190.322 190.722 (95.361) 82.335 (41.168)

F 50%Vencidas 4.571 232.479 237.050 (118.525) 18.409 (9.205)

G 70%Normal 7.590 143.166 150.756 (105.529) - -

G 70%Vencidas - 49.291 49.291 (34.504) 65.946 (46.162)

H 100%Normal 50.979 62.598 113.577 (113.578) 66.720 (66.720)

H 100%Vencidas 27.443 397.090 424.533 (424.533) 419.262 (419.262)

Total normal 2.745.166 190.113.634 192.858.800 (2.502.312) 122.558.978 (1.693.890)

Total vencido 56.195 1.992.596 2.048.791 (679.383) 1.202.273 (540.154)

Total geral 2.801.361 192.106.230 194.907.591 (3.181.695) 123.761.249 (2.234.044)

Provisões (3.181.695) (2.234.044)

Total líquido 191.725.896 121.527.205

Descrição 2018 2017

Setor Privado

Pessoa Física

Empréstimos 66.357.481 42.201.080

Empréstimo credito rotativo 11.884.635 5.844.713

Títulos descontados 6.630.461 7.753.933

Adiantamento a depositante 109.641 35.813

Cheque especial 1.273.242 1.399.699

Financiamentos 8.979.733 5.246.273

Pessoa Jurídica

Empréstimos 42.131.206 17.771.908

Empréstimo credito rotativo 32.880.991 25.743.839

Títulos descontados 15.415.569 12.225.530

Adiantamento a depositante 108.250 66.007

Cheque especial 1.310.229 1.898.234

Financiamentos 7.826.153 3.574.220

Subtotal 194.907.591 123.761.249

Provisão (3.181.695) (2.234.044)

Total 191.725.896 121.527.205
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(d) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:
 

(e) Composição da carteira de crédito por nível de risco:

(f) Concentração dos maiores devedores

 

Descrição Até 90 De 91 a 180 Acima de 180 Total

Adiantamentos 184.730 5.010 28.151 217.891

Títulos descontados 21.991.438 10.000 44.592 22.046.030

Empréstimos 118.599.975 623.720 315.878 119.539.573

ECR - Crédito rotativo 33.414.260 300.480 - 33.714.740

Cheque especial 2.525.610 7.590 50.271 2.583.471

Financiamento 16.656.791 49.877 99.218 16.805.886

Total 193.372.804 996.677 538.110 194.907.591

2018

Percentual

Percentual provisionado Valor

Risco Valor da carteira BACEN efetuado provisionado

AA - 0,00% 0,00% -

A 36.346.823 0,50% 0,50% 181.734

B 141.694.717 1,00% 1,00% 1.416.948

C 13.611.448 3,00% 3,00% 408.344

D 1.719.817 10,00% 10,00% 171.982

E 368.858 30,00% 30,00% 110.658

F 427.772 50,00% 50,00% 213.887

G 200.046 70,00% 70,00% 140.032

H 538.110 100,00% 100,00% 538.110

Total 194.907.591 - - 3.181.695

Posição 2018 %

1º 8.625.108 4,43

2º 7.877.289 4,04

3º 6.752.809 3,46

4º 3.787.153 1,94

5º 3.420.438 1,75

6º 2.519.539 1,29

7º 2.230.829 1,14

8º 1.924.252 0,99

9º 1.907.540 0,98

10º 1.789.946 0,92

Maiores devedores 40.834.903 20,95

Os demais devedores 154.072.688 79,05

Total Geral dos Devedores 194.907.591 100
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7 Outras contas a receber
(a) Diversos

Valores contábeis relativos a importâncias devidas à Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domi-
ciliadas no País, inclusive as resultantes do exercício corrente, conforme demonstrado: 

(i) Devedores diversos

8 Investimentos
O saldo é representado por aportes de capital e o recebimento de distribuição de sobras efetuadas pela 
Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda:

Descrição 2018 2017

Devedores por compra de bens 1.385.000 -

Devedores por depósitos em garantia 243.671 -

Adiantamento a fornecedores 146.349 19.732

Avais e fianças honrados 101.370 25.743

Adiantamento a funcionários 12.685 18.432

Adiantamento para viagens 4.000 -

Pagamentos a ressarcir 2.625 2.012

Impostos e contribuições a compensar - 416

Devedores diversos - País (I) (93.655) (198.447)

(-) Provisão para outras contas a receber 79.270 25.744

Total 1.910.085 239.038

Descrição 2018 2017

Comissão seguro prestamista a receber 30.814 47.760

Compensação a regularizar 24.261 17.374

Tarifa interbancária 17.174 17.461

Pendências a regularizar 13.772 786

Pendência a regularizar bancos 5.348 -

Diferença de caixa 2.286 200

Depósitos bloqueado - 114.866

Total 93.655 198.447

Descrição Valor integralização Percentual de participação na central

Saldo em 31/12/2017 6.620.026

Integralização de capital 2.690.503 31,80%

Saldo em 31/12/2018 9.310.529 31,80%
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9 Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas 
pelo método linear, com base nas taxas informadas na tabela abaixo:

Tomando por base as determinações do pronunciamento técnico CPC 01, a Cooperativa não identificou 
a necessidade de adequação do valor dos ativos contabilizados, uma vez que os bens registrados no 
imobilizado apresentam valor residual inferior ou equiparados àqueles preços praticados pelo mercado.

 

Imobilizado de uso
Imobilizações Edificações / 

instalações Terrenos
Moveis e equi-

pamentos Sistema de 
comunicação

Sistema de pro-
cessamento Sistema de 

segurança
Sistema de 
transporte Total

em curso de uso de dados

Taxa de deprecia-
ção% a.a. * 4% 10% 10 a 20% 20 a 50% 10 a 20% 20%

Custo

Saldo em 
01/01/2017

92.963 2.054.455 1.200.000 461.907 20.712 402.142 110.832 74.694 4.417.705

Adições 1.544.746 203.703 - 36.446 - 42.731 15.356 55.760 1.898.742

Baixas - - - (82.000) - (1.329) - - (83.329)

Transferências (1.555.709) 705.060 - 569.810 17.138 252.331 11.370 - -

Saldo em 
31/12/2017 82.000 2.963.218 1.200.000 986.163 37.850 695.875 137.558 130.454 6.233.118

Depreciação

Saldo em 
01/01/2017 - (390.652) - (135.668) (6.166) (212.099) (27.358) (32.359) (804.302)

Despesa de Depre-
ciação - (135.968) - (54.821) (2.357) (86.694) (11.933) (24.232) (316.005)

Baixas - - - - - 1.329 - - 1.329

Saldo em 
31/12/2017 - (526.620) - (190.489) (8.523) (297.464) (39.291) (56.591) (1.118.978)

Valor contábil

Saldo em 
31/12/2017 82.000 2.436.598 1.200.000 795.673 29.327 398.411 98.268 73.863 5.114.140

Custo

Saldo em 
31/12/2017 82.000 2.963.218 1.200.000 986.163 37.850 695.875 137.558 130.454 6.233.118

Adições 2.886.989 93.792 - 88.707 - 130.448 77.368 336.023 3.613.327

Baixas - - - - - - - (26.694) (26.694)

Transferências (1.484.249) 749.691 - 427.766 27.172 252.647 26.973 - -

Saldo em 
31/12/2018 1.484.740 3.806.701 1.200.000 1.502.636 65.022 1.078.970 241.899 439.783 9.819.751

Depreciação

Saldo em 
31/12/2017 - (526.620) - (190.489) (8.523) (297.464) (39.291) (56.591) (1.118.978)

Despesa de Depre-
ciação - (267.488) - (116.293) (4.691) (154.688) (17.408) (48.378) (608.946)

Baixas - - - - - - - 11.122 11.122

Saldo em 
31/12/2018 - (794.108) - (306.782) (13.214) (452.152) (56.699) (93.847) (1.716.802)

Valor contábil

Saldo em 
31/12/2018 1.484.740 3.012.593 1.200.000 1.195.854 51.808 626.818 185.200 345.936 8.102.949
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10 Intangível
Nesta rubrica registram-se os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados à manu-
tenção da companhia, tais como a licença de uso de software.

11 Depósitos
Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósitos a prazo recebem encargos financeiros contra-
tados. Os depósitos estão garantidos pelo FGCoop - Fundo Garantidor do Cooperativismo conforme 
Resolução CMN 4.284, de 2013.

12 Outras obrigações
(a) Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados

(b) Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

Está registrado em Obrigações Sociais e Estatutárias o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 
- FATES de atos com associados que é constituído com a destinação de 5% das sobras brutas do exercí-
cio, conforme determinação estatutária e sobras juros ao capital de cooperados com contas encerradas.

Descrição 2018 2017

Software 142.388 116.397

Amortização acumulada (62.608) (39.882)

Total 79.780 76.515

Descrição 2018 2017

Depósitos a vista 50.633.517 28.339.716

Depósitos a prazo 76.850.845 57.888.774

Total 127.484.362 86.228.490

Descrição 2018 2017

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 248.162 172.388

Total 248.162 172.388

Descrição 2018 2017

Fundo de assistência técnica, educacional e social 744.652 652.789

Cotas de capital a pagar 91.412 197.051

Juros ao capital a pagar 63.659 47.456

Sobras líquidas a distribuir 28.534 9.704

Total 928.257 907.000
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(c) Fiscais e Previdenciárias 

Os Impostos e Contribuições sobre Salários retidos pela instituição para recolhimento estão registrados 
nas rubricas conforme demonstrado abaixo:

(d) Diversas

(i) Credores diversos

Rubrica composta pelas contas abaixo relacionadas representam obrigações da cooperativa para com 
terceiros, conforme demonstrado:

13 Patrimônio líquido
(a) Capital social

O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado por 
seus cooperados. De acordo com o Estatuto Social cada cooperado tem direito a um voto, independen-
temente do número de suas cotas-partes, apresentando um saldo em 31 de dezembro de 2018 de R$ 
110.931.610.

Descrição 2018 2017

IRRF s/ juros ao capital 957.419 960.615

I.N.S.S a recolher 139.093 108.672

I.R.R.F s/ folha de pagamento 130.402 66.410

F.G.T.S a recolher 43.671 34.638

IRRF s/ aplicação financeira para física 16.520 14.348

Contribuição ao FGCOOP 15.936 10.779

Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 11.721 11.974

IRRF s/ aplicação financeira para jurídica 6.960 29.038

Impostos e contribuições sobre lucros a recolher 5.722 -

PIS s/ folha de pagamento 5.471 4.396

Mensalidade sindical a recolher 91 914

Contribuição sindical a recolher - 35

Total 1.333.006 1.241.819

Descrição 2018 2017

Provisão despesas com pessoal 972.184 764.164

Rateio Centralcredi 229.868 166.613

Outras despesas administrativas 89.430 100.468

Seguro prestamista a pagar 78.297 123.654

Outras garantias financeiras prestadas 11.077 -

Seguro prestamista a rural - 4.214

Credores diversos - País (I) 372.446 26.865

Total 1.753.302 1.185.978

Descrição 12/31/2018 12/31/2017

Pendência a regularizar bancos 206.765 -

Acerto de compensação 131.435 1.447

Tarifa interbancária 23.513 22.267

Diferença de caixa 9.464 2.658

Pendência a regularizar 1.269 493

Total 372.446 26.865
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(b) Sobras ou perdas acumuladas

As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do Brasil e 
posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do BACEN, por meio 
da Carta Circular nº 3.224/06, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES é registrado 
como exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº 5.764/71.
As perdas apuradas são deliberadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO). 

14 Divulgação sobre partes relacionadas
(CPC 05 R1 E RESOLUÇÃO CMN 3750/09) 
As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de pla-
nejar, dirigir e controlar as atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais pessoas. 

As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas atribui-
ções estabelecidas em regulamentação específica. Nos termos da Resolução 4.434/2015, do Conselho 
Monetário Nacional, a concessão de créditos e a prestação de garantias a membros de órgãos estatu-
tários devem observar critérios idênticos aos utilizados para os demais associados.

As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações da co-
operativa, e caracterizam-se basicamente por transações financeiras em regime normal de operações, 
com observância irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central, tais como movimen-
tação de contas correntes, aplicações e resgates de RDC e operações de crédito.

As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias, caução e 
alienação fiduciária.
 
(a) Remuneração paga aos administradores (Diretoria Executiva)

Os administradores são remunerados na forma de pró-labore pagos via folha de pagamento. O valor 
total da remuneração dos conselheiros e presidência, é apresentado em rubrica de Despesas com Ho-
norário do Conselho de Administração e Despesas com Honorário de Conselho Fiscal, estão apresenta-
dos conforme abaixo:

Descrição 2018 2017

Ajustes de exercícios anteriores                                  - 9.862

Sobras líquidas do exercício 14.834.160,00 13.040.632

Sobras líquidas, base de cálculo das destinações 14.834.160,00 13.050.494

Destinações estatutárias 3.710.864,07 3.262.623

Reserva legal - 10% (1.483.106,00) (1.305.049)

Reservas para contingências - 10% (1.483.106,00) (1.305.049)

Fundo de assistência técnica, educacional e social - 5% (744.652,07) (652.525)

Sobras à disposição da Assembleia Geral 11.123.296 9.787.871

Descrição 2018 2017

Remuneração 590.157 651.218

Total 590.157 651.218
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15 Limites operacionais - índice de Basiléia
O patrimônio de Referência (PR) da Cooperativa apresenta-se compatível com o risco de suas ati-
vidades, calculado com base no regime prudencial simplificado, conforme previsto na Resolução nº 
4.194/2013 do Conselho Monetário Nacional.

16 Operações de crédito - resultado

(i) Rendas de operações de crédito

17 Operações de captação no mercado

18 Receitas de prestação de serviço

Descrição 2018

Ativos ponderados por risco - RWAS5 204.686.013

Patrimônio de referência para limite de Basiléia 136.821.757

Patrimônio de Referência mínimo requerido 24.562.322

Índice de Basiléia 66,84%

Descrição 2018 2017

Rendas de operações de crédito 36.467.195 30.775.205

Recuperação de créditos baixados como prejuízo 257.142 862.343

Rendas de créditos por avais e fianças honrados 1.621 1.728

Total 36.725.958 31.639.276

Descrição 2018 2017
Empréstimos 26.960.782 22.309.936
Títulos descontados 6.878.891 6.178.844
Financiamentos 2.018.472 1.477.915
Adiantamentos a depositantes 609.050 804.235
Financiamentos rurais - aplicações - 4.275
Total 36.467.195 30.775.205

Descrição 2018 2017

Despesas de depósitos a prazo 4.623.344 5.642.458

Despesas de contribuição fundo garantido 165.309 120.398

Total 4.788.653 5.762.856

Descrição 2018 2017

Cartão de crédito - Mastercard 494.787 240.774

Atos cooperados 371.226 363.275

Cobrança 312.785 219.746

Tarifas bancárias - PF 143.334 106.795

Tarifas bancárias - PJ 136.922 70.947

Bancoob 123.950 29.484

Cartão de crédito - Cabal 2.620 938

Serviços de custódia 29 20

Outros 8.946 -

Total 1.594.599 1.031.979
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19 Despesas com pessoal

 

20 Outras despesas administrativas

21 Outras receitas operacionais

Descrição 2018 2017

Proventos 4.347.851 3.426.671

Encargos sociais 1.818.255 1.463.614

Benefícios 1.225.623 838.711

Treinamento 82.879 21.383

Total 7.474.608 5.750.379

Descrição 2018 2017

Ingressos de depósitos intercooperativos 3.438.250 3.556.675

Recuperação de encargos e despesas 592.316 359.453

Reversão de provisões operacionais 62.703 358.954

Rendas de garantias prestadas 32.076 -

Outras 283.895 166.438

Total 4.409.240 4.441.520

Descrição 2018 2017

Rateio de despesas Central 2.055.467 1.122.307

Serviços do sistema financeiro 759.527 510.499

Honorários do conselho de administração 648.767 616.570

Depreciação 533.728 266.743

Serviços de vigilância e segurança 434.726 283.045

Aluguéis 371.807 227.017

Processamento de dados 330.997 271.474

Serviços de terceiros 328.241 225.747

Honorários da diretoria 327.180 520.466

Transporte 244.676 125.411

Promoções e relações pública 236.559 143.470

Rateio de despesas corretora 214.117 -

Propaganda e publicidade 209.790 97.131

Água, energia e gás 200.579 141.007

Serviços técnicos especialização 185.881 330.400

Conselho fiscal 130.259 121.977

Seguros 127.887 49.334

Despesa com registro 103.638 69.121

Amortização 98.035 69.107

Material 85.058 90.008

Comunicações 77.049 58.300

Viagem no país 75.397 33.744

Manutenção e conservação de 70.343 60.009

Publicações 2.326 6.371

Outras 326.534 483.573

Total 8.178.568 5.922.831
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(d) Risco de liquidez

Implantada em conformidade com a resolução nº 
4.557/2017 do CMN, tem por objetivo identificar, 
mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar 
e mitigar o risco de liquidez mantendo a capa-
cidade de liquidar seus compromissos esperados 
e inesperados, sem afetar as operações diárias 
e sem incorrer em perdas, preservando sempre 
pelo casamento entre os fluxos de pagamento e 
recebimento.

(e) Risco de mercado

Implantada em conformidade com a resolução nº 
4.557/2017 do CMN, tem por objetivo identificar, 
mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar 
e mitigar o impacto da flutuação dos valores de 
mercado de instrumentos detidos pelo Sistema 
CrediSIS em sua centralização financeira e de 
acordo com suas políticas.

(f) Risco socioambiental

Implantada em conformidade com a resolução 
nº 4.557/2017 do CMN, objetiva identificar, men-
surar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e 
mitigar a possibilidade de ocorrência de perdas 
decorrentes de danos socioambientais causados 
pelas ações das cooperativas do Sistema CrediSIS, 
de seus cooperados, fornecedores e/ou prestado-
res de serviço.
 
(g) Gestão de continuidade do negócio

Elaborada em conformidade com a resolução 
nº 4.557/2017 do CMN, a Política de Gestão de 
Continuidade de Negócios (GCN) é o documento 
que contempla diretrizes, orientações, princípios 
básicos e a estrutura necessária para identificar, 
mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e 
mitigar a ocorrência de eventuais perdas, inter-
rupções de atividades críticas e eventos extraor-
dinários, proporcionando a resposta adequada à 

22 Outras despesas operacionais

23 Gerenciamento de riscos 
Resumo da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos

Descrição 2018 2017

Fundo de contingência da Central 178.507 140.315

Garantias financeiras prestadas 11.077 -

Descontos concedidos em renegociação 3.324 129.117

Total 192.908 269.432

(a) Gerenciamento de riscos

As cooperativas de crédito estão sujeitas a riscos 
de diferentes tipos e naturezas que são inerentes 
ao negócio. Afim de identificar, mensurar, ava-
liar, monitorar, reportar, controlar e mitigar esses 
riscos, o Sistema CrediSIS conta com uma estru-
tura de Gestão Integrada de Riscos compatível 
com o modelo de negócio, com a natureza das 
operações e com a complexidade dos produtos, 
dos serviços, das atividades e dos processos re-
alizados, assegurando a solidez e perenidade 
do Sistema. O Sistema CrediSIS considera que 
o gerenciamento de riscos é peça fundamental 
e estratégica para que seus objetivos sejam al-
cançados. De forma resumida, as estruturas de 
gerenciamento de riscos são:

(b) Risco operacional

Implantada em conformidade com a resolução 
nº 4.557/2017 do CMN, objetiva a identificação, 
mensuração, avaliação, monitoramento, repor-
te, controle e mitigação dos riscos associados 
as falhas, deficiências ou inadequações de pro-
cessos, pessoas ou sistemas, aspectos legais ou 
regulatórios, resultantes de eventos internos ou 
externos.

(c) Risco de crédito

Implantada em conformidade com a resolução 
nº 4.557/2017 do CMN, objetiva auxiliar nos pro-
cessos de crédito visando maior qualidade da 
carteira de crédito, identificando, mensurando, 
avaliando, monitorando, reportando, controlan-
do e mitigando o risco de crédito a fim de se 
antecipar ás ocorrências de perdas ou possíveis 
perdas associadas ao não cumprimento pelos 
cooperados de suas respectivas obrigações fi-
nanceiras nos termos pactuados.
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observância dos normativos internos CrediSIS.

As manifestações são acolhidas por meio tele-
fônico de discagem gratuita - 0800 648 0020 e 
pelo formulário eletrônico disponível no endere-
ço: www.credisis.com.br

Donizetti Jose
Presidente

CPF: 113.568.712-91

Osvaldo Dias Fraga
Diretor Administrativo

CPF 203.285.401-53
 

Antônio Kunio Hashimoto
Diretor Financeiro

CPF: 238.195.709-00

Rafael Esteves da Silva
Contador

CRC: RO-006989/O-7

recuperação e restauração dos processos críti-
cos, assegurando assim a continuidade das ati-
vidades do Sistema CrediSIS.

(h) Prevenção de lavagem de dinheiro e finan-
ciamento ao terrorismo - PLD/FT

Em conformidade com as Leis nº 9.613/1998 e 
12.683/2012 e Circulares do Banco Central do 
Brasil nº 3.461/2009 e 3.839/2017, e afim de 
identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, 
controlar e mitigar os possíveis casos de indícios 
de lavagem de dinheiro e financiamento ao ter-
rorismo, o Sistema CrediSIS utiliza ferramentas 
que proporcionam o monitoramento diário das 
informações cadastrais e operações realizadas 
pelos seus cooperados que são exigidas para co-
municação ao COAF, assim como das movimen-
tações financeiras consideradas atípicas.

(i) Gerenciamento de capital

Implantado em conformidade com a resolução 
nº 4.557/2017 do CMN e visando os objetivos es-
tratégicos do sistema CrediSIS, o gerenciamento 
de capital continuamente identifica, mensura, 
avalia, monitora, reporta, controla e mitiga as 
exposições aos riscos esperados e inesperados, 
assim como mantém os níveis de requerimen-
tos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), 
Patrimônio de Referência de Nível I e de Capital 
Principal. 

 
Informações adicionais

O relatório completo da estrutura de gerencia-
mento de riscos do Sistema CrediSIS está dis-
ponível no site www.credisis.com.br no caminho 
“Sobre o CrediSIS/ Gerenciamento de Riscos”.

Ouvidoria

A ouvidoria tem como atribuição, assegurar a 
observância das normas regulamentares que 
disciplinam a atividade e daquelas relativas aos 
direitos dos usuários dos produtos e serviços 
oferecidos pela cooperativa. Atua como canal de 
comunicação entre a instituição e seus associa-
dos, inclusive na mediação de conflitos.

Instituída pelo componente organizacional úni-
co de ouvidoria dispõe de diretor responsável 
pela área e ouvidor. O trabalho realizado pela 
Ouvidoria auxilia no monitoramento dos proces-
sos de qualidade e boas práticas, bem como na 
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das para fins de comparação, foram examinadas 
por outros auditores independentes que emiti-
ram relatório de auditoria datado em 22 de feve-
reiro de 2018, sem ressalvas.

Responsabilidade da Administração e da Go-
vernança sobre as demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Associação continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a ad-
ministração pretenda liquidar a Associação ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança 
da Associação são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estejam livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas, não, uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sem-
pre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras
Aos Administradores
Credisis Crediari - Cooperativa de Crédito do Norte de Rondônia Ltda.
Ariquemes - RO

Examinamos as demonstrações financeiras da 
Cooperativa de Crédito do Norte de Rondônia 
Ltda. - Credisis Crediari (“instituição”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
de sobras ou perdas, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o período 
de seis meses findo nessa data, bem como as 
respectivas notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Cooperativa de Crédito 
do Norte de Rondônia Ltda. em 31 de dezembro 
de 2018, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o período de seis me-
ses findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, complementadas 
pelas resoluções emitidas pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN)

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformida-
de com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação a Associa-
ção, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evi-
dência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião sem res-
salva.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exer-
cício anterior

As demonstrações financeiras relativas ao exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2017, apresenta-
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ção em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a associação 
a não mais se manter em continuidade opera-
cional. 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente referente as informações das enti-
dades ou atividades de negócio da Companhia 
para expressar uma opinião sobre as demons-
trações financeiras. Somos responsáveis pela di-
reção, supervisão e desempenho da auditoria e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

Ariquemes, de 25 de março de 2019

Mazars Auditores Independentes
CRC 2SP023701/O-8

Cleber de Araujo
Contador CRC 1SP213655/O-8 

razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras.

 
Como parte da auditoria realizada, de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. 

Além disso:

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, in-
clusive as divulgações e se as demonstrações fi-
nanceiras representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada.

• Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e su-
ficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da associação.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis e respectivas divulgações feitas pela ad-
ministração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de audi-
toria obtidas, se existe uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capa-
cidade de continuidade operacional da associa-
ção. Se concluirmos que existe incerteza relevan-
te, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modifica-
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