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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

No exercício de 2017, vivenciamos um grande 
momento para a nossa Cooperativa. À frente do 
Conselho de Administração, tenho enfrentado 
diariamente desafios ligados à mudanças. Foi 
um ano de muito trabalho onde identificamos a 
necessidade de reorganização, analisar pessoas, 
processos e negócios.

As mudanças realizadas foram necessárias para que 
a nossa Cooperativa continuasse no firme propósito 
de proporcionar aos associados os benefícios do 
cooperativismo.

Quero enfatizar que tenho o compromisso de fazer 
uma gestão transparente, e contribuir para que os 
princípios e valores que norteiam esta instituição, 
continuem através dos tempos.

Somos um modelo de negócio voltado para reunir 
resultados econômicos e transformações sociais, 
e acreditamos que ao longo desses 17 anos, a 
RolimCredi vem cumprindo sua missão, que é de 
promover a sustentabilidade econômico-financeira, 
através de soluções inovadoras, proporcionando a 
melhoria na qualidade de vida dos cooperados e 
sociedade.

Sabemos que o cooperativismo está inserido em um 
mercado bastante competitivo, onde o crescimento é 
requisito fundamental para a continuidade de nossos 
negócios, portanto, temos buscado por melhores 
resultados, adoção de uma gestão profissionalizada, 
capacitação do quadro de colaboradores, dirigentes 
e conselheiros.

Gostaria também de compartilhar com os senhores 
e senhoras, que no ano de 2017, trabalhamos na 
formulação do Planejamento Estratégico para o 
período 2017~2019, onde discutimos estratégias 
essenciais para o norteamento de nossos objetivos.
Acredito que em 2018 daremos passos importantes 
rumo ao crescimento da Cooperativa, sempre 
buscando a solidez, confiança e satisfação de 
nossos cooperados. O intuito é trabalhar para 
crescer.
Agradeço a todos pela confiança depositada 
em minha pessoa, especialmente aqueles que 
acompanharam e contribuíram para que o resultado 
econômico do exercício de 2017, tenha sito bastante 
satisfatório. 

Pedro Jose Bertelli
Presidente



Eventos 2017

Campanha de doação de alimentos-Sociedade Prato Cheio

Campanha de doação de alimentos-Sociedade Prato Cheio

Semana ENEF - Educação Financeira - Profª Murian Lund Semana ENEF - Educação Financeira - Profª Murian Lund

Feira do Empreendedorismo da Faculdade São Paulo

Reunião na zona rural de Rolim de Moura

Workshop Dominância Cerebral-Oficina sobre comunicação

Reunião com Delegados

Reunião com Delegados

Curso de capacitação com Profª Myrian Lund Curso de capacitação com Profª Myrian Lund

Curso com Conselho Administrativo

Curso com Conselho Fiscal

2 Rodada de NegóciosReunião com cooperados

Reunião com cooperados Reunião com cooperados
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I N V E S T I M E N T O S

QUANDO VOCÊ 
INVESTE, O TEMPO 
SE TRANSFORMA 
EM DINHEIRO.



RELATÓRIO DA 
ADMINISTRAÇÃO
Senhores Cooperados, é chegada a hora de 

prestarmos contas das atividades realizadas 

no exercício de 2017. Ao findarmos mais um 

ano de muito trabalho, queremos compartilhar 

com todo o quadro social, as atividades 

realizadas pelo Conselho de Administração.

 

Com o foco na alavancagem da Cooperativa, 

profissionalização e desenvolvimento de 

pessoas, a CrediSIS RolimCredi iniciou o 

exercício de 2017 com o projeto de assessoria 

organizacional, onde fora realizado avaliações 

e análises de fatores que poderiam interferir 

em nossos resultados.

Primando pela profissionalização dos 

colaboradores e dirigentes, realizamos 

investimentos em treinamentos e 

capacitação, além da certificação dos 

órgãos de governança, onde os membros 

dos Conselhos de Administração e Fiscal 

participaram de cursos de formação. 

Relevante destacar que estamos zelando 

pelas boas práticas de governança que está 

assentada no tripé: prestação de contas, 

transparência e responsabilidade corporativa.

No sentido de estreitar o relacionamento 

com o quadro social e possibilitar que 

os Cooperados se sintam cada dia mais 

participativos, no 2º semestre foram realizados 

encontros de integração denominados “Café 

com o Presidente”. Um momento onde 

podemos levar até os cooperados as ações 

realizadas, bem como receber contribuições 

importantes para o desenvolvimento de 

nossa Cooperativa.

Trabalhamos na construção e aprovação do 

Planejamento Estratégico 2017~2019 com 

a definição de estratégias essenciais para o 

norteamento de nossos objetivos. Alicerçado 

nas boas práticas de governança e voltado 

para o desenvolvimento sustentável, estamos 

buscando a eficiência, produtividade e 

maximização dos resultados.

Definimos o plano de crescimento da 

cooperativa para os próximos 03 anos, 

firmado pelos pilares que sustentarão nosso 

processo de desenvolvimento: quadro social, 

produtos & serviços, eficiência operacional e 

estrutura.

Para 2018, a nossa meta é continuar crescendo 

em ativos e oferecendo os melhores serviços 

a nossos cooperados, podemos dizer que é 

um trabalho contínuo e de grande relevância 

para a CrediSIS RolimCredi. 

Sempre primando pela transparência da 

gestão, apresentamos a situação econômico-

financeira da CrediSIS RolimCredi para a 

aprovação de contas de 2017.

Rentabilizamos o capital social investido na 

Cooperativa em R$528.353,00 conforme 

rege nosso Estatuto Social.

Nossos ativos cresceram 35% no exercício, e 

o patrimônio líquido, um crescimento de 20%.

A carteira de crédito teve em sua performance 

crescimento de 43%, e a soma dos depósitos 

à vista e a prazo, um crescimento médio de 

35%.

Nosso quadro social cresceu 37%, encerrando 

o ano com número de 1.565 associados, com 

um crescimento de 18% do capital social.

Antes de concluirmos esse breve relatório, 

queremos destacar que as sobras líquidas 

apuradas no exercício de 2017 foram 

de R$515.317,01. Portanto, são com 

essas informações que este Conselho de 

Administração tem a satisfação de agradecer 

a todos os cooperados pela confiança, certos 

de que a credibilidade que conquistamos, 

precisa continuar sendo construída e 

assegurada dia após dia.

Conselho de Administração
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Resultados
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Ativos Totais

Patrimônio Líquido

Depósitos Totais

Número de Cooperados

Carteira de Crédito

Sobras

R$28.655.564,75  R$29.504.466,35 

R$40.029.232,17 

2015 2016 2017

878
1137

1565

2015 2016 2017

R$8.215.444,39 
R$9.090.236,34 

R$10.974.914,72 

2015 2016 2017

R$18.162.420,23  R$18.998.790,95 

R$27.291.658,56 

2015 2016 2017

R$17.044.882,31  R$18.347.769,16 

R$24.789.274,35 

2015 2016 2017

R$347.420,40 

R$5.376,43 

R$515.317,01 

2015 2016 2017



Balanço Patrimonial 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Demonstrações de Sobras ou 
Perdas
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
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ATIVO Nota 2017 2016
CIRCULANTE  28.691.028 22.498.826 
 Disponibilidades 4   324.393   192.944 
 Relações Interfinanceiras 5   10.893.921   9.196.496 
 Relações Interdependências 6   380.271   399.800 
 Operações de Crédito 7    16.024.886   11.858.186 
 Outros Créditos 8    221.478 72.265 
 Outros Valores e Bens 9   846.079    779.134 
NÃO CIRCULANTE    11.338.204   7.005.640 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO      9.037.836   4.923.341 
Operações de Crédito 7    9.037.836 4.923.341 
PERMANENTE   2.300.368    2.082.299 
 Investimentos 10    1.520.274 1.282.875 
 Imobilizado de Uso 11    764.175    787.834 
 Intangível 12   15.919     11.590 
TOTAL DO ATIVO     40.029.232          29.504.466 

PASSIVO Nota 2017 2016
CIRCULANTE    29.054.317          20.414.230 
Depósitos 13     24.789.274          18.347.769 
Depósito à Vista   11.468.705            7.781.503 
Depósito a Prazo 13.320.569          10.566.266 
Obrigações Por Empréstimos e Repasses 14 2.757.464                 305.818 
Outras Obrigações 15           1.507.579            1.760.642 
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 15-A                37.161                 14.646 
Sociais e Estatutárias 15-B              152.355                 65.543 
Fiscais e Previdenciárias 15-C              214.987                 78.211 
Diversas 15-D           1.103.077            1.602.243 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16         10.974.915            9.090.236 
Capital Social 16-A           8.331.041            7.016.929 
Reservas de Sobras           2.128.557            2.067.931 
Sobras ou Perdas Acumuladas 16-B              515.317                   5.376 
TOTAL PASSIVO          40.029.232          29.504.466 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

2017 2016
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA            7.736.318                7.002.553 
Operações de Crédito            7.736.318                7.002.553 
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (3.430.945) (3.733.326)
Operações de Captação no Mercado (1.451.913) (1.412.447)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.932.965) (2.304.561)
Operações de Empréstimos e Repasses (46.068) (16.318)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA            4.305.373                3.269.227 
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (3.158.700) (2.506.702)
Receitas de Prestação de Serviços               812.432                  506.757 
Despesas de Pessoal (2.393.341) (1.974.454)
Outras Despesas Administrativas (2.671.222) (1.909.821)
Despesas Tributarias (4.963) (6.557)
Outras Receitas Operacionais            1.250.715                1.341.281 
Outras Despesas Operacionais (152.321) (463.908)
RESULTADO OPERACIONAL            1.146.672                  762.525 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (12.064) (19.744)
SOBRAS LÍQUIDAS            1.134.609                742.782 
JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO (528.353) (819.408)
FATES / FUNDO DE RESERVA E OUTROS FUNDOS (90.938) (949)
SOBRAS/PERDAS EXERCICIO ANTERIOR  - 82.952  
SOBRAS OU PERDAS LÍQUIDAS             515.317                    5.376 
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 



Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016

Demonstração do Fluxo de Caixa - 
Método Indireto
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016
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Eventos
Capital Social Reservas de Sobras Sobras 

ou Perdas 
Acumuladas

Totais
Subscrito a Realizar Legal Estatutária

Saldo em 31/12/2015 6.202.075 (401.350) 1.923.440 143.859 347.420 8.215.444
Movimentações de Capital (120.739) (120.739)
Por Subscrição/Realização 1.336.942 1.336.942
Distribuição de Sobras (347.420) (347.420)
Ajustes de Exercício Anterior 82.952 82.952
Sobras ou Perdas do Exercício (76.627) (76.627)
Destinação das Sobras
Fundo de Reserva 633              -   (633)
FATES (316) (316)
Saldo em 31/12/2016 7.539.017 (522.089) 1.924.072 143.859 5.376 9.090.236
Movimentações de Capital (744) (744)
Por Subscrição/Realização 1.314.856 1.314.856
Capital a Pagar - -
Distribuição de Sobras (5.376) (5.376)             
Ajustes de Exercício Anterior -               - 
Sobras ou Perdas do Exercício 606.255 606.255
Destinação das Sobras -             -   
Fundo de Reserva 60.626              -   (60.626)               - 
FATES (30.313) (30.313)
Saldo em 31/12/2017 8.853.873 (522.832) 1.984.698 143.859 515.317 10.974.915
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA           2.017          2.016 
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras/Perdas líquidas              606.255              (76.627)
Constituição do FATES                   (316)              (21.714)
Ajuste de Exercício Anterior                        -                          -   
Contas de resultado credoras           9.806.753           8.852.852 
Contas de resultado devedoras         (9.200.498)         (8.929.479)
Ajuste por: (3.917.968)            (412.251)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa                                             11.673              770.889 
Depreciações e amortizações                                                                     98.834                51.077 
Redução (aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez                        -                          -   
Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários                        -                          -   
Redução (aumento) em relações interfinanceiras                               (1.697.425)              211.906 
Redução (aumento) em relações interdependências                                      19.529              145.200 
Redução (aumento) em operações de crédito                                    (8.292.868)            (836.371)
Redução (aumento) em outros créditos                                                        (149.213)                  2.660 
Redução (aumento) em outros valores e bens                                                        (66.944)            (748.385)
Aumento (redução) em depósitos           6.441.505           1.302.887 
Aumento (redução) em Relações Interdependências                        -                          -   
Aumento (redução) em outras obrigações            (283.059)         (1.312.113)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (3.312.029)            (510.591)
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado de uso                                                                                                 (79.503)            (309.851)
Participação Cooperativa Central            (237.399)            (158.716)
Outros Investimentos                        -                          -   
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE  INVESTIMENTO (316.903)            (468.567)
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Obrigações por Empréstimos e Repasses                        -                         -   
Relações Interfinanceiras           2.451.645                 4.643 
Constituição do FATES                        -                         -   
Distribuição de Sobras                (5.376)           (347.420)
Ajuste de Exercício Anterior                        -                 82.952 
Sobras/Perdas Acumuladas                        -   -
Aumento (redução) Capital Social           1.314.112          1.216.203 
Aumento (redução) Reservas                         0                        0 
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS           3.760.381          956.378 
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA              131.449             (22.780)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES              131.449             (22.780)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período              192.944             215.724 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período              324.393             192.944 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
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Notas explicativas às demonstra-
ções financeiras para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 
e 2016 (Em reais)
1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa de Credito de Livre Admissão do 

Sudoeste Rondoniense Ltda CREDISIS ROLIMCREDI 

é uma sociedade cooperativa de responsabilidade 

limitada. Integrante do Sistema Financeiro Nacional 

e do Sistema de Crédito Cooperativo – CREDISIS, 

constituída em 26/04/2000, autorizada a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, conforme Processo de 

Autorização nº 0001021396 de 08/06/2000 com o 

objetivo de:

• Estimular o desenvolvimento econômico e o 

interesse comum dos associados;

• Proporcionar através da mutualidade assistência 

financeira aos associados, com a finalidade de 

fomentar a produtividade;

• Promover o aprimoramento técnico, educacional 

e social de seus dirigentes, associados, seus 

familiares e empregados;

• Prestar serviços inerentes às atividades 

específicas de instituição financeira.

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras  sob a responsabilidade 

da Administração foram  elaboradas  de  acordo  com  

as  práticas  contábeis adotadas  no  Brasil  aplicáveis  

às  instituições  autorizadas  a  funcionar  pelo  Banco  

Central  do Brasil (Bacen), considerando as Normas 

Brasileiras de Contabilidade, 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 pronunciamentos, 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), Resolução 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, 

Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 

23), Resolução 3.973/2011 – Eventos subsequentes 

(CPC 24) e Resolução 3.823/2009 – Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 

25), Resolução 4.535/2016 – Ativo Imobilizado 

(CPC 07) e Resolução 4.424/2015 - Benefícios 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 estimar os impactos 

contábeis da utilização desses pronunciamentos nas 

demonstrações financeiras da Cooperativa.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS

a) Estimativas Contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras 

de acordo com as práticas adotadas no Brasil, 

requer que a Administração use de julgamento na 

determinação e no registro das estimativas contábeis, 

quando aplicável. As contas sujeitas a aplicação de 

estimativas e julgamento incluem: à seleção das 

vidas-úteis do ativo imobilizado, provisão para perdas 

nas operações de crédito, provisão para contingências 

e outras similares. Dessa forma os resultados 

reais podem apresentar variações em relação às 

estimativas utilizadas. Entretanto, a Administração 

da Cooperativa monitora e revisa as estimativas 

periodicamente e é de opinião que não deverão existir 

diferenças significativas. 

b) Apuração do Resultado 

Os ingressos e dispêndios são registrados 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 respectivos ativos e passivos. Os ingressos e 

dispêndios natureza financeira são contabilizados 

pelo critério “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 interfinanceiras de curto 

prazo e de alta liquidez, com risco insignificante 

de mudança de valores e limites, com prazo de 

vencimento igual ou inferior a 90 dias.

d) Aplicações interfinanceiras de liquidez

As aplicações interfinanceiras de liquidez 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 quando 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 mobiliários 

adquiridos com o objetivo de serem negociados 

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 Administração 

possui a intenção e a capacidade financeira de manter 

até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de 

aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos.

iii. Títulos disponíveis para venda - Títulos e valores 

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 valorização, líquido 

dos efeitos tributários, registrado em conta destacada 

do patrimônio líquido. Os ganhos e as perdas, quando 

realizados, são reconhecidos no resultado.
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f) Operações de Crédito e Provisão para Créditos 

de Liquidação Duvidosa

As operações de crédito são classificadas de 

acordo com o julgamento da Administração quanto 

ao nível de risco, levando em consideração o 

manual de crédito, a experiência passada e 

os riscos específicos em relação à operação, 

aos devedores e garantidores, observando 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” permanecem nessa 

classificação por 180 dias, quando então são 

baixadas contra a provisão existente e controladas, 

por cinco anos, em contas de compensação, não 

mais figurando no balanço patrimonial.

As rendas de operações de crédito vencidas 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 categoria de menor 

risco quando houver amortização significativa 

da operação ou quando fatos novos relevantes 

justificarem a mudança da classificação de risco.

g) Outros Créditos

Direitos a receber de pessoas físicas ou jurídicas 

domiciliadas no País, inclusive as resultantes do 

exercício corrente.

h) Ativos e Passivos Circulantes

Os ativos e passivos circulantes são demonstrados 

pelos valores conhecidos ou calculáveis de 

realização.

i) Investimentos

O saldo é representado por aportes de capital na 

Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro 

Ltda.

j) Imobilizado

São demonstrados pelo custo de aquisição, 

deduzido da depreciação acumulada. A depreciação 

é calculada pelo método linear para baixar o custo 

de cada ativo a seus valores residuais de acordo 

com as taxas divulgadas em nota específica abaixo.

k) Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que 

tenham por objeto bens incorpóreos destinados 

à manutenção da Cooperativa ou exercidos com 

essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil 

definida são geralmente amortizados de forma linear 

no decorrer de um período estimado de benefício 

econômico. Os ativos intangíveis 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 ativos 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 realização. As perdas por 

“impairment”, quando aplicável, são registradas 

no resultado do período em que foram identificadas. 

A cooperativa não realizou o teste de impairment 

neste exercício por avaliar que seus ativos não estão 

enquadrados em tal situação.

m) Provisões

São reconhecidas quando a Cooperativa tem uma 

obrigação presente legal ou implícita ocorrida em 

eventos passados, sendo provável que um recurso 

econômico seja requerido para saldar uma obrigação 

legal. As provisões foram registradas e sofrem as 

atualizações de acordo as estimativas do risco 

envolvido.

n) Passivos Contingentes 

São reconhecidos contabilmente quando, com base 

na opinião de assessores jurídicos, for considerado 

provável o risco de perda de uma ação judicial ou 

administrativa, gerando uma provável saída no futuro 

de recursos para a liquidação das ações e, quando 

os montantes envolvidos forem mensurados com 

suficiente segurança. As ações com chance de perda 

possível são apenas divulgadas em nota explicativa às 

demonstrações financeiras e as ações com chances 

de perda remota não são divulgadas.

o) Segregação do circulante e não circulante 

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos 

inferiores a doze meses estão classificados no 

circulante, e os com prazos superiores, no longo 

prazo (não circulante).  

p) Demonstração dos fluxos de caixa 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram 

preparadas pelo método indireto e estão sendo 

apresentadas de acordo com o estabelecido pelo 

CPC 03 (R2).

q) Ajuste de Exercícios Anteriores

Os Ajustes de Exercícios Anteriores demonstrados 

em 31 de dezembro de 2016 no valor de R$ 82.951, 

refere-se à regularização de lançamentos de resultado 

de exercício anterior.

r) Eventos Subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-

base das demonstrações contábeis e a data de 

autorização para a sua emissão. São compostos por:

• Eventos que originam ajustes: são aqueles que 

evidenciam condições que já existiam na data-

base das demonstrações contábeis;

• Eventos que não originam ajustes: são aqueles 

que evidenciam condições que não existiam na 

data-base das demonstrações contábeis.

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.

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Caixa 318.405 183.333

Depósitos Bancários 5.988 9.611

TOTAL 324.393 192.944
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5 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

Referem-se a depósitos efetuados na centralização financeira da Cooperativa Central de Crédito Noroeste 

Brasileiro, artigo 24º da Resolução CMN nº 4.434.

6 – RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

O saldo dessa rubrica está composto pelo registro de transferência de recursos, sob a forma de numerário.

7 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Em 31 de dezembro de 2017 as operações de crédito estão demonstradas e distribuídas em conformidade com 

o art. 11 da Resolução CMN 2.682/99 e art. 3º da Resolução CMN 2.697/00:

a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Cheques e Outros Papéis         71.526       265.820 
Centralização Financeira - Cooperativas  10.822.395    8.930.676 
TOTAL  10.893.921    9.196.496 

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Numerário em Trânsito 380.271 399.800
TOTAL 380.271 399.800

Modalidade
31/12/2017

31/12/2016
Circulante Não Circulante Total

Adiantamento 14.920 14.920 124.526 
Cheque Especial 1.479.714 -   1.479.714 2.405.602 
Desconto 4.640.062 -   4.640.062 4.079.632 
Empréstimo  7.276.522  9.070.362 16.346.884 8.889.381 
Financiamentos  322.690  1.810.231   2.132.920   2.106.224 
Crédito Rural  2.677.159            -     2.677.159   1.393.426 
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (386.179) (1.842.757) (2.228.937) (2.217.264)
Total 16.024.886   9.037.836 25.062.722  16.781.527

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:

Nível / Percentual de 
Risco / Situação

AD e Cheque 
Especial

Empréstimos
Total em 

31/12/2017
Provisões 

31/12/2017
Total em 

31/12/2016
Provisões 

31/12/2016
Tít. 

Descontados
Financiamentos

A 0,50% Normal  1.380.657  21.922.077  23.302.734  116.515 12.598.291  62.992 
A 0,50% Vencidas  -  -  -  -  - 
B 1% Normal  20.898  641.535  662.433  6.624 2.837.331  28.373 
B 1% Vencidas  27  21.686  21.713  217 11.629  116 
C 3% Normal  5.560  45.777  51.337  1.540 554.213  16.626 
C 3% Vencidas  640  6.950  7.590  228 7.591  228 
D 10% Normal  3.342  687.008  690.350  69.035 230.807  23.081 
D 10% Vencidas  -  -  -  - 32.927  3.293 
E 30% Normal  1.935  300.509  302.444  90.733 170.943  51.283 
E 30% Vencidas  -  29.326  29.326  8.798 40.048  12.014 
F 50% Normal  12.223  13.299  25.522  12.761 680.882  340.441 
F 50% Vencidas  -  10.773  10.773  5.387 50.698  25.349 
G 70% Normal  -  806.009  806.009  564.206 393.133  275.193 
G 70% Vencidas  -  95.116  95.116  66.582 40.082  28.057 
H 100% Normal  69.352  154.774  224.126  224.126 1.122.938  1.122.938 
H 100% Vencidas  -  1.062.186  1.062.186  1.062.186 227.278  227.278 
Total Normal  1.493.966  24.570.988  26.064.954  1.085.540  18.588.539  1.920.928 
Total Vencido  667  1.226.037  1.226.704  1.143.397  410.252  296.336 
Total Geral  1.494.634  25.797.025  27.291.659  2.228.937  18.998.791  2.217.264 
Provisões (2.228.937) (2.217.264)
Total Líquido  25.062.722   16.781.527 
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c) Distribuição das Operações segregadas por tipo de cliente e atividade econômica:

d) Composição da Carteira de Crédito por faixa de vencimento:

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Setor Privado
Pessoa Física
Empréstimos 6.612.643 3.366.454
Títulos Descontados 1.627.719 1.337.739
Adiantamento a Depositante 4.302 43.026
Cheque Especial 348.209 306.516
Financiamentos 1.425.463 1.458.052
ECR- Crédito Rotativo 24.386 0
Financiamentos Rurais 2.677.159 1.393.426
Pessoa Jurídica
Empréstimos 9.329.588 5.522.926
Títulos Descontados 3.012.343 2.741.893
Adiantamento a Depositante 10.618 81.500
Cheque Especial 1.131.505 2.099.086
Financiamentos 707.457 648.172
ECR- Crédito Rotativo 380.267 0
Subtotal 27.291.659 18.998.791
Provisão (2.228.937) (2.217.264)
Total 25.062.722 16.781.527

Descrição Até 90 De 91 a 180 Acima de 180 Total
Adiantamentos  14.729  64  127  14.920,16 
Títulos Descontados  4.633.434  656  5.973  4.640.062,17 
Empréstimos  13.638.267  1.242.161  1.061.803  15.942.230,86 
Cheque Especial  1.396.395  14.093  69.225  1.479.713,51 
ECR- Crédito Rotativo  404.653  404.652,87 
Financiamentos  1.971.520  12.217  149.184  2.132.920,39 
Financiamentos Rurais  2.677.159  2.677.158,60 
Total  24.736.157  1.269.190  1.286.311  27.291.659 

e) Composição da Carteira de Crédito por nível de risco:

f) Concentração dos Maiores Devedores 

g) Movimento de Créditos Baixados como Prejuízo:

RISCO Valor da Carteira
Percentual Percentual Provisionado

Valor Provisionado
BACEN EFETUADO

AA  - 0,0% 0,0%  - 
A  23.302.734 0,5% 0,5%  116.514,55 
B  684.147 1,0% 1,0%  6.841,40 
C  58.927 3,0% 3,0%  1.767,82 
D  690.350 10,0% 10,0%  69.035,06 
E  331.769 30,0% 30,0%  99.530,97 
F  36.295 50,0% 50,0%  18.147,73 
G  901.125 70,0% 70,0%  630.787,60 
H  1.286.311 100,0% 100,0%  1.286.311,46 
TOTAL  27.291.659 — —  2.228.937 

Posição 12/31/2017  % 12/31/2016
1º  596.670 2,19  635.312 
2º  400.678 1,47  606.510 
3º  398.972 1,46  416.724 
4º  351.012 1,29  406.829 
5º  327.744 1,20  384.205 
6º  298.524 1,09  314.709 
7º  277.467 1,02  287.361 
8º  271.745 1,00  282.083 
9º  256.059 0,94  274.242 
10º  250.691 0,92  252.642 
Maiores Devedores  3.429.563 12,57  3.860.617 
Os demais Devedores  23.862.095 87,43  15.138.174 
Total Geral dos Devedores  27.291.659 100  18.998.791 
Valores em reais

Descrição 2017 2016
Operações incluídas no período  1.362.077  1.049.095 
Recuperações/Renegociações  417.350  819.212 
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8 – OUTROS CRÉDITOS

a) Diversos

Valores contábeis relativos a importâncias devidas à Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas 

no País, inclusive as resultantes do exercício corrente, conforme demonstrado: 

9 – OUTROS VALORES E BENS

Representado basicamente por bens Não de Uso Próprio, recebido em dação de pagamento de dívidas, 

material em estoque utilizado no desenvolvimento das atividades.

(*) Refere-se a valores decorrente das operações normais da cooperativa com regularização no exercício 

seguinte.

I. Devedores Diversos

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Avais e Fianças Honrados  37.430  - 
Adiantamento a Funcionários  -  13.047 
Adiantamento a Fornecedores  17.750  22.477 
Impostos e Contribuições a Compensar  86 
Pagamentos a Ressarcir  13.107 
Devedores Diversos - País (I)  190.536  36.741 
Provisão para Outros Créditos (-) (37.430)  - 

TOTAL 221.478 72.265

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Depositos Bloqueado  -  320 
Pendencia a Regularizar (*)  169.575  24.481 
Seguro Prestamista a Receber  10.675 
Tarifa Interbancária Compe  10.286  11.940 
TOTAL 190.536 36.741

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Bens Não de Uso Próprio  785.364  743.364 
Material em Estoque  44.782  35.771 
Despesas Antecipadas  15.933  - 
TOTAL  846.079  779.134 

10 – 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:

11 – IMOBILIZADO DE USO

Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo 

método linear, com base nas taxas informadas na tabela abaixo:

12 – INTANGÍVEL

Nesta rubrica registram-se os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados à manutenção 

da companhia, tais como a licença de uso de software.

Tomando por base as determinações do pronunciamento técnico CPC 01 (R1), 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.

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Participação em Cooperativa Central de Crédito  1.520.274  1.282.875 

TOTAL  1.520.274  1.282.875 

Descrição Taxa de Depreciação 31/12/2017 31/12/2016
Imobilizações em Curso  -  472.171 
Edificações 4%  345.954  47.850 
Moveis e Equipamentos de Uso 10%  202.884  179.187 
Sistema de Comunicação 10%  7.653  3.586 
Sistema de Processamento de Dados 20%  441.007  274.498 
Sistema de Segurança 10%  101.794  89.435 
Sistema de Transporte 20%  92.333  58.036 
TOTAL  1.191.625  1.124.763 

Depreciação acumulada (427.450) (336.929)
TOTAL  764.175  787.834 

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Outros Ativos Intangíveis 34.815 22.173 
Amortização Acumulada (18.896) (10.583)
TOTAL 15.919 11.590
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13 – DEPÓSITOS

Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósitos a prazo recebem encargos financeiros contratados 

e estão mantidos no circulante por não possuir restrição para resgate. Os depósitos estão garantidos pelo 

FGCoop – Fundo Garantidor do Cooperativismo conforme Resolução CMN 4.284, de 2013.

14 – OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIOS E REPASSES

As obrigações por Repasses de Instituições do País estão representadas por recursos do PRONAF obtidos por 

meio da CentralCredi.

15 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

a) Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

Está registrado na rubrica abaixo, o valor do imposto sobre operações de crédito, a ser recolhido

b) Sociais e Estatutárias

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 exercício, 

conforme determinação estatutária.

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Depósitos a Vista 11.468.705 7.781.503 
Depósitos a Prazo 13.320.569 10.566.266 
Total 24.789.274 18.347.769

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Empréstimos no País - Outras Instituições  2.757.464  305.818 
Total  2.757.464  305.818 

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 37.161 14.646 
Total 37.161 14.646

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social  30.313  1.257 
Juros ao Capital a Pagar  27.161  8.398 
Cotas de Capital a Pagar  85.642  46.649 
Sobras Líquidas a Distribuir  9.239  9.239 
TOTAL 152.355 65.543

c) Fiscais e Previdenciárias 

Os Impostos e Contribuições sobre Salários retidos pela instituição para recolhimento estão registrados nas 

rubricas conforme demonstrado abaixo:

d) Diversas

As obrigações diversas, classificadas no passivo no grupo de outras obrigações estão assim compostas:

I) Credores Diversos

Rubrica composta pelas contas abaixo relacionadas representam obrigações da CREDISIS ROLIMCREDI para 

com terceiros, conforme demonstrado:

(*) Refere-se a valores decorrente das operações normais da cooperativa com regularização no exercício 

seguinte.

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Impostos e Contribuições sobre Serv de Terc  4.444  3.147 
I.N.S.S a Recolher  44.644  36.281 
F.G.T.S a Recolher  11.886  11.115 
I.R.R.F s/ Folha de Pagamento  12.334  14.538 
PIS s/ Folha de Pagamento  1.498  1.401 
Cont. Sindical a Recolher  505  52 
Outros  139.676  11.676 
Total  214.987  78.211 

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Cheques Administrativos  715.000  514.000 
Provisão Despesas com Pessoal  153.623  178.652 
Outras Despesas Administrativas  65.127  49.933 
Prov. p/ Pgto de Juros ao Capital  -  849.401 
Outros Pagamentos  123.099 
Passivos Trabalhistas  -  - 
Credores Diversos - País (I)  46.229  10.256 
Total  1.103.077  1.602.243 

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Diferença de caixa 59,99
Pendência a Regularizar  2.596  526 
Tarifa Interbancária Compe  14.875  9.729 
Repasse Contribuição OCB  28.697 
Total  46.229  10.256 
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16 – 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, independente do número 

de suas cotas-partes, apresentando um saldo em dezembro de 2017 de R$ 8.331.041.

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 sobras/perdas apuradas são deliberadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Ajustes de exercícios anteriores  82.952 
Sobras líquidas do exercício  606.255 (76.627)
Sobras líquidas, base de cálculo das destinações  606.255  6.325 
Destinações estatutárias (90.938) (949)
Reserva legal - 10% (60.626) (633)
Reserva para Contingência - 5%  - 
Fundo de assistência técnica, educacional e social - 5% (30.313) (316)
Sobras à disposição da Assembleia Geral  515.317  5.376 

17 - DIVULGAÇÃO SOBRE PARTES RELACIONADAS (CPC 05 E RESOLUÇÃO CMN 3750/09) 

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, 

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 atribuições 

estabelecidas em regulamentação específica. Nos termos do art. 31, §2º da Resolução 3.859/2010, do Conselho 

Monetário Nacional, a concessão de créditos e a prestação de garantias a membros de órgãos estatutários 

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 cooperativa, 

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 movimentação 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.

18 – LIMITES OPERACIONAIS - ÍNDICE DE BASILÉIA

O patrimônio de Referência (PR) da Cooperativa apresenta-se compatível com o risco de suas atividades, 

calculado com base no regime prudencial simplificado, conforme previsto na Resolução nº 4.194/2013 do 

Conselho Monetário Nacional.

19 – GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Rondoniense Ltda – CREDISIS ROLIMCREDI.

I - Resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional

A Resolução nº 3380 e 29 de junho de 2006 dispõe sobre a implementação de Estrutura de Gerenciamento do 

Risco Operacional. Define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de 

falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.

A estrutura completa para gerenciamento do risco operacional da cooperativa está disponível para acesso 

público no mural na sede da cooperativa.

A estrutura de gerenciamento do risco operacional da cooperativa está composta pelo Conselho de 

Administração, pela Diretoria-Executiva, pelo Agente de Controle Interno e de Risco – ACIR da singular, pelo 

Monitor de Controle Interno e de Risco e pela área de auditoria da CENTRALCREDI.

O instrumento principal por meio do qual é avaliado o risco operacional da cooperativa é o Questionário de 

Avaliação de Controle Interno e de Risco, que possui periodicidade bimestral de aplicação e avaliação.  

O Manual de Gerenciamento do Risco Operacional – MGRO, dispõe sobre estrutura, gerenciamento e a execução 

da política de gerenciamento do risco operacional da cooperativa, bem como a definição das responsabilidades 

de cada órgão que compõe a estrutura de gerenciamento do risco operacional, que ilustramos a seguir:

Descrição 2017
Patrimônio de Referência para Limite de Basiléia 10.962.728
Patrimônio de Referência Mínimo Requerido 2.805.083
Índice de Basiléia 41,04%

a) Remuneração dos administradores

Os administradores são remunerados na forma de pró-labore pagos via folha de pagamento. O valor total da 

remuneração dos administradores, incluindo gratificações e outros benefícios, é apresentado em rubrica de 

despesas de honorários (Diretoria, CONFISC e CONSAD), conforme apresentado abaixo:

Descrição 31/12/2017 31/12/2016
Remuneração 254.751 206.106
TOTAL 254.751 206.106
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Atividades Responsabilidade

Responsabilidades Risco Operacional 1 2 3 4 5

Definição, aprovação, instituição, atualização, revisão e disseminação da política, 
estabelecimento de responsabilidades, análise de relatórios, atuação para correção de 
deficiências, comunicação eficaz.

x x    

Provimento - Ao ACIR - das condições adequadas de atuação, adoção de providências 
para mitigar o risco relacionado com as áreas da estrutura organizacional subordinada, 
interação tempestiva com o ACIR e o Conselho de Administração.

 x    

Elaboração da proposta; proposição de revisão e execução da política; identificação, 
avaliação e monitoramento do risco; documentação e armazenamento de informações 
sobre o risco; elaboração de relatórios para o Conselho de Administração; sugestões de 
atualizações da política; e avaliação do cumprimento de normativos aplicáveis.

  x   

Monitoramento das ações do ACIR, comunicação - ao Conselho de Administração - de 
incorreções na execução do gerenciamento de risco operacional.    x  

Execução de testes de avaliação da política     x

1 - Conselho de Administração;
2 - Diretoria Executiva;
3 - ACIR;
4 - Monitor CentralCredi;
5 - Área de Auditoria Interna da CentralCredi.

II - Resumo da descrição da estrutura de Risco de Mercado 

A Resolução nº 3464 de 26 de junho de 2007, define como Risco de Mercado a possibilidade de ocorrência 

de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma instituição financeira, 

relativos aos riscos das operações sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos 

preços de mercadorias. 

Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 4.388/2014, a CREDISIS ROLIMCREDI aderiu à estrutura 

única de gestão do risco de mercado do Sistema CREDISIS, centralizada na Cooperativa Central de Crédito 

Noroeste Brasileiro Ltda – CENTRALCREDI, a qual se encontra evidenciada em Manual Próprio.

Para as situações de risco identificadas são estabelecidos planos de ação, com a aprovação da Diretoria 

Executiva, que são registrados em sistema próprio para acompanhamento, por parte do Agente de Controle e 

Risco.

III - Resumo da descrição da estrutura de Risco de Crédito

O gerenciamento de risco de crédito da CREDISIS ROLIMCREDI objetiva garantir a aderência às normas 

vigentes, maximizar o uso do capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das 

boas práticas de gestão de riscos.

Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 4.388/2014, a CREDISIS aderiu à estrutura única de gestão 

do risco de crédito do Sistema CREDISIS, centralizada na Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro 

Pedro José Bertelli
Presidente

CPF: 464.741.108-72

Paulo Henrique Gonçalves Lima
Vice-Presidente

CPF: 664.833.872-53

Paulo dos Santos
Diretor Executivo

CPF: 327.464.409-97

Rafael Esteves da Silva
Contador

CRC: RO-006989/O-7

Ltda – CENTRALCREDI, a qual se encontra evidenciada em Manual Próprio.

Compete aos responsáveis pela estrutura centralizada de riscos a padronização de processos, de metodologias 

de análises de risco de clientes e de operações, de criação e de manutenção de política única de risco de 

crédito para o CREDISIS, além do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A Política de Responsabilidade Socioambiental do Sistema CrediSIS, tem como premissas, orientar os 

Funcionários, Cooperados e todas as parte interessadas a desenvolver as melhores práticas e procedimentos 

de responsabilidade socioambiental. Neste sentido, o Conselho de Administração do Sistema CrediSIS com 

base na Resolução 4327/14 do Banco Central, instituiu o Comitê de Responsabilidade Socioambiental para 

elaborar normativos e acompanhar o plano de Ações que serão implementados no Sistema.  

Com a implementação das diretrizes através da Resolução CrediSIS 016/A01/2015, e as orientações necessárias 

para que os Gestores do Sistema, entenda que o conhecimento e o desenvolvimento do ser humano são 

determinantes para a preservação ambiental e a inclusão social, com reflexo importante no desenvolvimento 

e perenidade das cooperativas. Em consonância com essas premissas e preocupado com o desenvolvimento 

sustentável do planeta, respeito à dignidade humana e ao ecossistema, a Política de Responsabilidade 

socioambiental do Sistema CrediSIS, compromete-se a disseminar a cultura socioambiental embasada em 

conhecimento e fornecer crédito com responsabilidade.

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 associados, inclusive na mediação de conflitos.

Instituída pelo componente organizacional único de ouvidoria dispõe de diretor responsável pela área e ouvidor. 

O trabalho realizado pela Ouvidoria auxilia no monitoramento dos processos de qualidade e boas práticas, bem 

como na observância dos normativos internos CrediSIS. 

As manifestações são acolhidas por meio telefônico de discagem gratuita – 0800 648 0020 e pelo formulário 

eletrônico disponível no endereço: www.credisis.com.br

Rolim de Moura/RO, 31 de dezembro de 2017.
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Relatório dos Auditores Independentes Sobre as 
Demonstrações Financeiras

Ao Conselho de Administração da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
do Sudoeste Rondoniense Ltda.  
Rolim de Moura /RO

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 
Sudoeste Rondoniense Ltda. (“ROLIMCREDI”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações 
de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais 
politicas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Sudoeste Rondoniense Ltda. em 31 de
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à ROLIMCREDI, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais 

responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras

A administração da ROLIMCREDI é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
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 entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a ROLIMCREDI ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da ROLIMCREDI 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva 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:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
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 suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante 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 internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da ROLIMCREDI.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da ROLIMCREDI. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a ROLIMCREDI a não 
mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

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

Goiânia, 16 de março de 2018.

IDEA Auditores Independentes
CRC-GO 1106/O S RO

Alexandre Lôbo Dantas
Contador CRC GO 12.517 S RO

Jackson Lara Ribeiro
Contador CRC GO 12.068 S RO
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Na qualidade de membros do Conselho Fiscal 

da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Sudoeste Rondoniense Ltda-CrediSIS RolimCredi 

e no exercício das atribuições legais e estatutárias, 

examinamos o Relatório da Administração e as 

Demonstrações Contábeis compreendendo: Balanço 

Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas,  

Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o 

Respectivo Parecer dos Auditores Independentes, 

documentos estes relativos ao exercício social findo 

em 31 de dezembro de 2017. 

As demonstrações financeiras contábeis representam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Rondoniense 

Ltda- CrediSIS RolimCredi em 31/12/17 e por este 

motivo, o Conselho de Fiscal apresenta parecer 

favorável à sua aprovação.

 

Rolim de Moura, 28 de fevereiro de 2018

Ademar Lino Caetano
Coordenador

Sandro Luiz Matievicz
Membro Efetivo

Donizete Dourado de Freitas
Membro Efetivo
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