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       Ser cooperativa é transformar sonhos em realidade, através de ações que 
fazem a diferença na vida das pessoas.
       É ter empatia com o próximo, apoiar seus sonhos e mostrar que é possível
alcançá-los através da cooperação. 
       É estimular o empreendedorismo, ensinando a investir e poupar de forma
consciente.
       É crescer junto, pensando no bem coletivo assim como nos nossos pró-
prios interesses.
       É compartilhar conquistas e incentivar a transformação.
       É dividir as riquezas e buscar uma sociedade equilibrada, para que todos
tenham melhores oportunidades.



       É unir desenvolvimento econômico e social, com democracia e
sustentabilidade. É promover o desenvolvimento da região.
       É impactar positivamente a comunidade sem deixar ninguém para trás.
       Ser cooperativa é unir pessoas no mesmo propósito, sem fins lucrativos,
tendo como base compartilhar experiências. 
       É pautada em princípios e valores que prezam pela solidariedade,
responsabilidade e igualdade.
       É mais que um modelo de negócio, é valorizar as pessoas promovendo
inclusão social e oferecendo soluções financeiras com condições justas.
       O CrediSIS te convida a conhecer mais sobre o que é ser cooperativa.



Liberdade e igualdade são a base do primeiro princípio. No cooperativismo qualquer 
pessoa pode se tornar um cooperado, desde que faça isso de forma livre e voluntária 
e esteja disposta a assumir suas responsabilidades.

As cooperativas são autônomas, ou seja, são controladas pelos seus 
associados. No caso de cooperativas de crédito, elas são fiscalizadas e 
supervisionadas por órgãos estatais, como Conselho Monetário Nacional e 
Banco Central do Brasil, que traz ainda mais segurança aos associados.

Todos os cooperados têm direito a um voto. As decisões dentro da cooperativa são
tomadas democraticamente, ou seja, todos têm a mesma importância.

Todas as pessoas que integralizam capital em uma cooperativa se tornam cooperadas 
e participam do retorno financeiro da instituição anualmente.



As cooperativas têm compromisso com a educação e a formação de seus membros,
representantes e colaboradores. Assim, garante que todos possam sempre contribuir 

da melhor maneira para o desenvolvimento da própria cooperativa e também da 
comunidade.

No cooperativismo todos se ajudam! Além do trabalho feito em conjunto dentro de
cada cooperativa, essa ajuda mútua também acontece entre as cooperativas,

independente de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.

Todas as cooperativas trabalham por um bem comum: a comunidade, buscando o
desenvolvimento sustentável onde seus cooperados

estão inseridos.
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PARECER DO 
CONSELHO 
FISCAL
O Conselho Fiscal, como órgão colegiado fiscalizador da Coope-
rativa de Crédito e Investimento do Oeste – CrediSIS Oeste, no 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, zelando pelos 
interesses desta cooperativa de crédito e no exercício das atribui-
ções inerente ao seu poder fiscalizador, acompanhou e verificou as 
ações dos diretores e administradores no exercício de 2020. 
A partir destas diretrizes este Conselho Fiscal reuniu-se na sede da 
entidade, com o objetivo de examinar o Relatório da Administra-
ção, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a De-
monstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido, e as respectivas Notas Explicativas, refe-
rente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020. 
Com base nas avaliações e através de comparativo com o ano 
anterior, acompanhamos a evolução do quadro associativo e fi-
nanceiro que nos foi disponibilizado. Verificamos que as demons-
trações financeiras, incluídas no conjunto dos documentos de 
prestação de contas, foram preparadas de acordo com as normas 
em vigor e obedecem aos preceitos legais adotados, exprimindo 
dessa forma a correta situação patrimonial da CREDISIS OESTE, 
cujo resultado aponta um superávit do exercício de 2020 na or-
dem de R$ 1.565.982,69 (um milhão e quinhentos e sessenta e 
cinco mil e novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove 
centavos). 
Nosso parecer encontra-se fundamentado ainda nos relatórios 
dos auditores independentes, decorrente das incumbências que 
lhes são atribuídas pelo Banco Central do Brasil, onde acompa-
nhamos os procedimentos e apontamentos realizados, dentro 
da extensão e profundidade que entendemos necessárias. 
Face ao exposto, damos o nosso PARECER no sentido de que 
as referidas demonstrações, bem como o resultado apurado, 
refletem corretamente a posição patrimonial e financeira da 
CREDISIS OESTE, em 31 de Dezembro de 2020. 
Recomendamos, portanto, a sua aprovação pelos Ilmos. Srs. 
cooperados. 

Espigão do Oeste - RO, 24 de Março de 2021
CrediSIS Oeste

Adriana Cristina Schuvanz

Valter Henrique Gundlach

Marcos Roberto Vieira

Conselheira

Secretário

Coordenador
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Posso dizer que estar à frente na tomada de decisões em um ano como 2020 foi uma
experiência árdua, porém de muito aprendizado. Estamos em um momento de incer-
tezas, temores e perguntas sem resposta, mas, ao mesmo tempo, vivenciando atos
que revelam o cooperativismo no coração da humanidade. Enfrentamos instabilida-
de financeira por muito tempo, mas nada comparado ao caos que se instaurou de 
uma forma mundial após a pandemia da Covid-19. Manter a calma e o controle
sobre diversas situações, em meio a tantas informações e incertezas, foi e está
sendo nosso maior desafio.

O cooperativismo mostrou sua força e necessidade de existir em meio à socieda-
de, pois é um momento de unirmos força e acreditar ainda mais em nossa missão.

Quando falamos de economia, não podemos deixar de citar sobre o que mais teve
expansão no último ano, que foi o agronegócio, sem dúvidas um ano em que o 
produtor rural pode ver o seu trabalho com preço e valorização. E o cooperativis-
mo participa desse crescimento ativamente, pois sabemos que em nossa re-
gião, sem dúvidas, a principal atividade comercial ainda está na pecuária 
a  nossa cooperativa, com seus recursos, tem contribuído para esse 
crescimento,  o que para nós é gratificante.

Podemos admitir que chegamos em uma nova era, em que 
paramos de pensar no “eu”, para pensar em “nós”. Uma si-
tuação que nos tirou do modo automático e nos fez refletir
sobre as coisas básicas da vida. O movimento cooperativo 
contribui de forma vital para ajudar todos os seus asso-
ciados, familiares e a comunidade a superar mais uma 
crise. Foi em um momento de ajuda mútua que surgiu 
o cooperativismo, e é assim que conquistamos nosso 
espaço e estamos cada vezmais fortes, pois uma fra-
se que parece clichê, que é, “a união faz a força”, soa 
como um grito de guerra em meio ao caos.

É preciso unir forças para vencer uma batalha, dei-
xar de lado o egoísmo e ser mais humanos, SER 
COOPERATIVA.

Manifesto aqui meu agradecimento aos traba-
lhadores da saúde, que com dedicação, exem-
plo de generosidade e compromisso colocaram 
o coletivo diante do individual. Aos diretores e 
conselheiros pelo empenho, dedicação e enten-
dimento a um ano de dificuldades sociais, e tam-
bém aos colaboradores, que nesse tempo todo 
estiveram à frente no atendimento, buscando 
a melhor forma de ajudar os associados nesse 
momento atípico.

PALAVRA DO 
PRESIDENTE
Ser Cooperativa

Tarciso Gabiatti
Presidente e Diretor responsável 
pela área contábil
CrediSIS Oeste/RO
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AÇÕES DE 2020

18 ANOS DA CREDISIS OESTE

CONSÓRCIO CREDISIS OESTE

 POSSE CONSELHO FISCAL

CONSÓRCIO CREDISIS OESTE

ENTREGA TESTE RÁPIDO COVID-19 A 
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ENTREGA DE EPI´S A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EM 
PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA 

COMBATE AO COVID-19
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores(as) Cooperados(as)

Ao entregarmos mais um relatório de gestão, trazemos aos associados as realizações da cooperativa no perí-
odo de um ano e os resultados advindos das movimentações financeiras.
Temos a satisfação de apresentar em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, o relatório de gestão re-
ferente ao ano de 2020, colocando em evidência a transparência dos pontos primordiais da nossa instituição, 
com a certeza da aplicação das boas práticas de governança.
O ano de 2020 sem dúvidas, foi muito díficil, não somente para nós, mas para todo o mundo. Além das dificul-
dades financeiras, vivemos uma crise sanitária sem proporções, onde muitas famílias foram afetadas de diver-
sas formas e, nosso papel, como uma sociedade cooperativa que valoriza as pessoas e une desenvolvimento 
econômico e social, é auxiliar, de alguma forma, a minimizar impactos na vida do cooperado, inclusive com 
reflexos significativos na economia. Apesar deste cenário, a CrediSIS Oeste gerou sobras e leva a Assembleia 
resultados positivos. O trabalho realizado nesta instituição resultou num crescimento significativo, levando 
os gestores a acreditarem num futuro promissor, com foco em custos mais competitivos.
Assim, as peças contábeis, as notas explicativas, os gráficos ilustrativos contidos nesse relatório contemplam 
a evolução dos números e o resultado apurado ao final do exercício de 2020.
A cooperativa tem trabalhado com Planejamento Estratégico, acompanhado de Plano de Ação, onde os gesto-
res e a equipe, seguem um caminho traçado, visando o crescimento da instituição. Certo do caminho percor-
rido e a percorrer, a governança da cooperativa, assentada no seguinte tripé:
Prestação de contas;
Transparência e
Responsabilidade corporativa.
No que tange a prestação de contas esta deve ser regular, buscando manter o cooperado a par da evolução 
da cooperativa, dos seus serviços, produtos e, sobretudo, do que é feito para assegurar a perenidade do seu 
patrimônio. A transparência por si só se define: é a adoção de regras claras a serem seguidas e a comunicação 
permanente para com os cooperados. Por fim, a responsabilidade corporativa consiste na adoção de práticas 
e cuidados que assegurem a sustentabilidade e a longevidade da organização, tendo como foco o econômico, 
sem esquecer o aspecto social.
É com satisfação que a Administração da CrediSIS Oeste apresenta o Relatório de Gestão para aprovação das 
contas do exercício de 2020 com números significativos consolidados em 31/12/2020, sendo: 
Operações de Crédito: R$ 19.333.240
Depósitos à Vista: R$ 20.520.110,91 
Depósitos a Prazo: R$ 9.080.538,92
Capital Social: R$ 6.139.194,34
Número de Cooperados: 1.064.
Todas essas ações foram realizadas em consonâncias com as diretrizes do Conselho de Administração. Para 
a cooperativa o resultado é muito evidente porque representa a atuação direta em pontos vitais.  É muito 
importante relatar esses processos, uma vez que transmitimos aos nossos associados o compromisso desta 
gestão com a qualidade, conduzindo a CrediSIS Oeste em sintonia às práticas modernas de gestão e a eficiên-
cia administrativa, sem abrir mão dos princípios que movem o cooperativismo de  crédito.
O Conselho de Administração, reconhece que em todos esses anos de atividades, não faltaram apoio e confian-
ça dos cooperados e a dedicação e comprometimento dos conselheiros e colaboradores. Agradecemos a to-
dos que acreditam e se dedicam em fazer da CrediSIS Oeste, uma Cooperativa de sucesso e de credibilidade.

Conselho de Administração.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES

OPINIÃO

RESPONSABILIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA 
PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OUTROS ASSUNTOS

BASE PARA OPINIÃO

ÊNFASE

Examinamos as demonstrações financeiras da 
Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – 
CREDISIS OESTE (“Cooperativa”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 
e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício 
findos nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas 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 e Investimento do Oeste 
– CREDISIS OESTE em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.

A administração da Cooperativa 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 

As demonstrações financeiras do exercício findo em 
31 de Dezembro de 2019, apresentadas para fins de 
comparação, foram também por nós examinadas, cujo 
relatório, datado de 6 de março de 2020, continha a 
ênfase intitulada “Estrutura de gerenciamento de 
risco ainda não implementada”.

A Cooperativa está enquadrada no Segmento 5 (S5), 
nos termos da Resolução CMN nº 4.553/2017, e deve 
implementar estrutura simplificada de gerenciamento 
contínuo e integrado de riscos (operacional, crédito, 
liquidez, mercado, socioambiental, gestão de 
continuidade do negócio e capital), de acordo com a 
complexidade e o porte da Cooperativa. A estrutura 
de gerenciamento de riscos deverá ser apta a: 
identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, 
controlar e mitigar os riscos a que a Cooperativa 
está exposta, devendo ser integrada, possibilitando 
a identificação, a mensuração, a avaliação, o 
monitoramento, o reporte, o controle e a mitigação 
dos efeitos adversos resultantes das interações entre 
os riscos. Entretanto, conforme nota explicativa 23, a 
estrutura de gerenciamento de risco nesses moldes 
está em implementação pela CREDISIS – Central de 
Cooperativas de Crédito Ltda.

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 Cooperativa, 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, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.

Estrutura de gerenciamento de risco simplificada em 
implementação

Aos cooperados e administradores da 
Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – CrediSIS Oeste
Espigão do Oeste - RO
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RESPONSABILIDADES DO 
AUDITOR PELA AUDITORIA DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

capacidade de a Cooperativa 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 Cooperativa ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração 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 de uma 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 Cooperativa.

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 Cooperativa. 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 
Cooperativa 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 e da época dos trabalhos de auditoria 
planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos 
controles internos que eventualmente tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto SP, 26 de Março de 2021.

Hélio Mazzi Júnior

Moore Prisma 
Auditores Independentes

CRC 1SP189107/O-3 S RO

CRC 2SP017256/O-3 S RO
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 Ativo circulante

Não circulante

39.056.464 23.946.154

Nota 2020 2019

Total do ativo 43.906.971 26.786.322

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO OESTE – CREDISIS OESTE

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (em reais)

Disponibilidades

Instrumentos financeiros

     Relações interfinanceiras

     Operações de crédito

     (-) Provisões para perdas esperadas 
     associadas ao risco de crédito

Outros créditos

Outros valores e bens

Realizável a longo prazo

Instrumentos financeiros

     Operações de crédito

     (-) Provisões para perdas esperadas 
     associadas ao risco de crédito

Investimentos

Imobilizado de uso

Intangível

(-) Depreciações e amortizações

397.824

21.873.360

17.003.647

(264.538)

45.785

386

4.850.507

2.329.593

(21.376)

2.299.459

616.797

46.205

 (420.171)

485.458

4.091.494

19.791.801

(495.199)

64.026

8.574

2.840.168

514.121

(7.736)

2.062.843

575.657

32.480

(337.197)

3

4

5

6

5

6

7

8

8

8

Passivo circulante 31.411.893 17.760.114

 

Total do passivo e patrimônio líquido 43.906.971 26.786.322

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Depósitos e demais instrumentos financeiros

     Depósitos

     Relações interfinanceiras

     Relações interdependências

Outras obrigações

Não circulante

Exigível a longo prazo

Demais instrumentos financeiros

     Relações interfinanceiras

Patrimônio líquido

Capital social

     Capital integralizado

     (-) Capital a integralizar

Reserva de sobras

Sobras acumuladas

29.600.650

903.195

1.226

906.822

    2.090.136

2.090.136

  10.404.942

6.143.526

(4.332)

3.568.838

 696.910

14.065.011

3.091.021

108

603.974

-  

-

9.026.208  

5.721.890

(188.364)

2.849.890

642.792  

9

10

11

10

13
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COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO OESTE – CREDISIS OESTE

Ingressos da intermediação financeira 4.985.172     4.659.460   2.195.369  

Nota
2020 2019

Sobra líquida do semestre/exercícios 1.739.5491.720.981  764.844  

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019  (em reais)

Operações de crédito

Ingressos de depósitos intercooperativos

Dispêndios da intermediação financeira

Operações de captação no mercado

Operações de empréstimos, cessões e repasses

Provisão para perdas em operações de crédito

Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa

Resultado bruto da intermediação financeira

Outros ingressos operacionais

Ingressos de prestação de serviços

Outros ingressos operacionais

Outros (dispêndios) operacionais

Dispêndios administrativos

Dispêndios de pessoal e honorários

Dispêndios de depreciação e amortização

Outros dispêndios operacionais

Resultado operacional

Resultado não operacional

Resultado antes da tributação

Imposto de renda e contribuição social

Sobra líquida antes da reversão 
dos juros sobre o capital integralizado

 Juros sobre o capital

4.793.607

191.565

(762.328)

(278.570)

(112.044)

(358.672)

(13.042)

4.222.844

734.037

623.358

110.679  

(3.517.425)

(1.258.676)

(1.831.430)

(88.765)

(338.554)

1.439.456  

(395)

1.439.061  

(2.427)

1.436.634  

302.915  

4.350.396

309.064

(453.168)

(212.675)

(48.687)

(191.601)

 (205)

4.206.292

1.089.979

703.706

 386.273

  (3.725.505)

(1.633.080)

(1.767.344)

(82.975)

     (242.106)

   1.570.766

 (500)

   1.570.266

(4.283)

   1.565.983 

154.998

2.019.426

175.943

(179.316)

(100.431)

(14.264)

(64.621)

  -  

2.016.053

674.393

367.567

 306.826  

 (1.981.417)

(932.952)

(904.555)

(41.300)

 (102.610)

 709.029  

  (472)

 708.557  

 (2.614)

 705.943  

 58.901  

TotalTotal Total

5a

4(i)

9

10

6b

6b

14

15

16

17

18

13b

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (em reais)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Sobra líquida dos exercícios

Outros resultados abrangentes

  1.720.981

                   -    

1.720.981

  764.844                     

-    

 764.844  

      1.739.549

-   

      1.739.549Resultado abrangente do semestre/exercícios

2020 2019
Exercício2º Semestre Exercício

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO OESTE – CREDISIS OESTE
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019  (em reais)

Sobras
acumuladas

Reserva p/
contingências

Reserva
legal

(-) Capital a
  integralizar

Capital
 integralizado  

Total

Reserva de sobrasCapital social

Saldos em 1º de Janeiro de 2019 712.647235.3891.963.267(138.543)4.953.166 7.725.926

Aumento de capital com sobras

Distribuição de sobras

Integralizações de capital

Integralizações por meio de distribuição

Decremento de capital subscrito

Devoluções de capital

Utilização da reserva

Aumento de reserva com 
créditos recuperados em prejuízo

Sobra líquida do exercício

Distribuição de juros sobre o capital

Destinação da reserva legal

Destinação da reserva de contingências

FATES - cooperados

FATES - não cooperados

Saldos em 31 de Dezembro de 2019

Distribuição de sobras

Sobras líquidas a distribuir

Integralizações de capital

Integralizações por meio de distribuição

Decremento de capital subscrito

Devoluções de capital

Transferência para Reserva Legal

Utilização da reserva

Aumento de reserva com créditos 
recuperados em prejuízo

Sobra líquida do exercício

Distribuição de juros sobre o capital

IRRF sobre juros ao capital

Destinação da reserva legal

Destinação da reserva de contingências

FATES - cooperados

FATES - não cooperados

-

-

-

-

-

-

-

8.669

-

571.371

-

-

2.543.307

-

-

-

-

-

-

305.797

-

22.823

-

-

619.476

-

-

-

-

88.819

-

116.715

(255.355)

-

-

-

-

-

-

-

-

(188.364)

-

-

18.631

-

363.604

(198.203)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196.283

-

689.156

-

(116.715)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.721.890

-

-

381.376

403.864

(363.604)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(196.283)

(516.364)

-

-

-

-

-

1.739.549

(302.915)

(571.371)

(71.421)

(142.843)

(8.207)

642.792

(637.680)

(5.112)

-

-

-

-

-

-

-

1.720.981

(154.998)

-

(619.476)

(77.435)

(154.869)

(17.293)

-

(516.364)

777.975

-

-

(255.355)

(227)

8.669

1.739.549

(302.915)

-

-

(142.843)

(8.207)

9.026.208

(637.680)

(5.112)

400.007

403.864

-

(198.203)

-

(786)

22.823

1.720.981

(154.998)

-

-

-

(154.869)

(17.293)

-

-

-

-

-

-

(227)

-

-

-

-

71.421

-

306.583

-

-

-

-

-

-

(305.797)

(786)

-

-

-

-

-

77.435

-

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO OESTE – CREDISIS OESTE

10.404.942696.91077.4353.491.403(4.332)6.143.526Saldos em 31 de Dezembro de 2020
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019  (em reais)

Sobras
acumuladas

Reserva p/
contingências

Reserva
legal

(-) Capital a
  integralizar

Capital
 integralizado  

Total

Reserva de sobrasCapital social

Saldos em 1º de Julho de 2020 1.502.830305.7972.563.089(8.208)5.507.066 9.870.574

Distribuição de sobras

Sobras líquidas a distribuir

Integralizações de capital

Integralizações por meio de distribuição

Decremento de capital subscrito

Devoluções de capital

Transferência para Reserva Legal

Sobra líquida do exercício

Distribuição de juros sobre o capital

Aumento de reserva com créditos 
recuperados em prejuízo

Destinação da reserva legal

Destinação da reserva de contingências

FATES - cooperados

FATES - não cooperados

-

-

-

-

-

-

305.797

-

-

3.041

619.476

-

-

-  

-

-

12.848

-

117.854

(126.826)

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

350.450

403.864

(117.854)

-

-

-

-

-

-

-

-

  -  

(637.680)

(5.112)

-

-

-

-

-

764.844

(58.901)

-

(619.476)

(77.435)

(154.869)

(17.293)

(637.680)

(5.112)

363.298

403.864

-

(126.826)

-

764.844

(58.901)

3.041

-

-

(154.869)

(17.293)

-

-

-

-

-

-

(305.797)

-

-

-

-

77.435

-

  -

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO OESTE – CREDISIS OESTE

10.404.942696.91077.4353.491.403(4.332)6.143.526Saldos em 31 de Dezembro de 2020

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO OESTE – CREDISIS OESTE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019  (em reais)

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercícios (nota 3)

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos

Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos

(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercícios (nota 3)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 18.113.8958.624.274 1.123.231

22.190.24122.190.241 4.537.912

Sobra ajustada do semestre/exercícios

Sobra líquida do semestre/exercícios

Provisão para perdas em operações de crédito

Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa

Depreciações e amortizações

Redução (aumento) nos ativos

Relações interfinanceiras

Operações de crédito

Outros créditos e outros valores e bens

Aumento (redução) nos passivos

Depósitos

Relações interfinanceiras

Relações interdependências

Provisões passivas, outras obrigações e receitas de exercícios futuros

Aumento de investimentos

Aquisições de imobilizado de uso e intangível

Distribuição de sobras

Ajustes de exercícios anteriores

Integralizações/subscrições de capital

Integralizações por meio de distribuição

Devoluções de capital

Aumento de reserva com créditos recuperados em prejuízo

Utilização da reserva

Distribuição de juros sobre o capital

    1.995.762

1.720.981

191.601

205

82.975

 548.381

(41.903)

575.012

15.272

  15.569.752

15.535.639

(97.690)

1.118

130.685

(291.481)

(236.616)

(54.865)

(170.085)

(637.680)

(5.112)

400.007

403.864

(198.203)

22.823

(786)

 (154.998)

17.652.329

    4.537.912

 870.765  

764.844

64.621

-

41.300

 (2.983.625)

690.806

(3.695.770)

21.339

     10.737.134  

8.896.902

1.675.265

952

164.015

(61.930)

(35.946)

(25.984)

(58.316)

(637.680)

(5.112)

363.298

403.864

(126.826)

3.041

-

 (58.901)

8.504.028

     13.686.213  

2.200.028  

1.739.549

358.672

13.042

88.765

(4.288.478)

198.995

(4.503.722)

16.249

3.211.681  

183.552

3.091.021

108

(63.000)

(998.883)

(947.376)

(51.507)

(288.217)

(516.364)

-

777.975

-

(255.355)

8.669

(227)

(302.915)

(163.869)

4.701.781  

2020 2019
Exercício2º semestre Exercício
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NOTAS EXPLICATIVAS 
ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS

CONTEXTO OPERACIONAL1

Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – CREDISIS OESTE
2° semestre de 2020 e exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 
e de 2019 Em reais

A Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – 
CREDISIS OESTE (“Cooperativa”), fundada em 29 de 
outubro de 2001, é uma instituição financeira não ban-
cária, sociedade cooperativa de responsabilidade limi-
tada, de pessoas, de natureza civil e sem fins lucrativos.

A Cooperativa está sediada em Espigão D’Oeste RO 
e tem sua área de ação nos municípios de Espigão 
D’Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena e Cacoal, no Estado 
de Rondônia e Aripuanã, Juína e Colniza, no Estado de 
Mato Grosso.

Tem por objetivo o desenvolvimento de programas de 
poupança, de uso adequado do crédito e de prestação 
de serviços, praticando todas as operações ativas, pas-
sivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito, 
proporcionar, por meio da mutualidade, assistência 
financeira que atenda às necessidades específicas dos 
cooperados, buscando apoiar e aprimorar a produção, 
a produtividade e a qualidade de vida, bem como a co-
mercialização e a industrialização dos bens produzi-
dos, além da formação educacional dos cooperados, no 
sentido de fomentar o cooperativismo.

Tem sua constituição e funcionamento regulamen-
tados pela Resolução CMN n° 4.434/2015. É filiada à 
CREDISIS
– Central de Cooperativas de Crédito Ltda.

No país o surto da pandemia de COVID-19 e as medi-
das adotadas por governos em países em todo o mundo 
para mitigar a propagação da pandemia, impactaram 
significativamente os negócios. O Sistema CREDISIS, 
preocupado também com a saúde financeira de seus 
cooperados e visando amenizar o momento delicado 
da pandemia e no intuito de minimizar os impactos 
da crise e para ajudar os cooperados passou a ofer-
tar, linhas de crédito especificas com taxas reduzidas 

como “Ajuda Covid, Empréstimos Covid, Parcelamen-
to Fatura Cartão de Crédito/Pandemia, Crediampe”, 
ofertar aos Cooperados a possibilidade de renegociar 
seus contratos vencidos e opção de prorrogação de 
parcelas em até 90 (noventa) dias com a linha de cré-
dito Renegociação-COVID. Com essas novas linhas de 
crédito, houve uma a oportunidade de a cooperativa a 
ampliar seu quadro social, captando novos cooperados 
e oferecendo produtos e serviços mais vantajosos que 
em instituições financeiras bancárias.

Salientamos que o percentual de atingimento segmen-
tado por pessoa física e pessoa jurídica com as linhas 
destinadas a ajuda covid foi de 60% para PF e 40% para 
PJ e que o volume em nossa carteira de crédito foi de 
mais de R$ 180 milhões.
 

O Impacto mais relevante que “sofremos” foi o aumen-
to exponencial dos recursos centralizados, que apre-
senta aspectos positivos, pela alta disponibilidade de 
recursos e aspectos negativos, por terem maior predo-
minância no deposito à vista, que é um recurso volátil.

Nas cooperativas do Sistema CrediSIS, os colaborado-
res de grupo de riscos tiveram revezamento e altera-
ção no regime de trabalho para home office, além das 
ações de distanciamento social, uso de máscara, álcool 
em gel e sanitização frequente dos ambientes de tra-
balho.

A administração avaliou a capacidade da Cooperativa 
em continuar operando normalmente e está conven-
cida de que ela possui recursos para dar continuidade 
a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a adminis-
tração não tem conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre 
a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas 
demonstrações financeiras da Cooperativa foram pre-
paradas com base no pressuposto da continuidade.
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APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
E RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS2

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e estão em conformidade com a regu-
lamentação emanada do Conselho Monetário Nacional - CMN e do Banco Central do Brasil - BACEN. Consideram 
as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas, a Lei do Coo-
perativismo nº 5.764/1971, a Lei Complementar nº 130/2009, as normas e instruções do BACEN, apresentadas con-
forme 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, quais 
sejam:

• CPC 00 (R2) – Pronunciamento Conceitual Básico – Estrutura Conceitual para Elaboração e divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro – homologado pela Resolução CMN nº 4.144/2012;

• CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos – homologado pela Resolução CMN nº 3.566/2008;

• CPC 02 (R2) – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis – homologado 
pela Resolução CMN nº 4.524/2016;

• CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa – homologado pela Resolução CMN nº 3.604/2008;

• CPC 04 (R1) – Ativo Intangível – homologado pela Resolução CMN nº 4.534/2016;

• CPC 05 (R1) – Divulgação sobre Partes Relacionadas – homologado pela Resolução CMN nº 3.750/2009;

• CPC 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações – homologado pela Resolução CMN nº 3.989/2011;

• CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro – homologado pela Resolução CMN nº 
4.007/2011;

• CPC 24 – Evento Subsequente – homologado pela Resolução CMN nº 3.973/2011;

• CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – homologado pela Resolução CMN nº 
3.823/2009;

• CPC 27 – Ativo Imobilizado – homologado pela Resolução CMN nº 4.535/2016;

• CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados – homologado pela Resolução CMN nº 4.424/2015; e

• CPC 46 – Mensuração do Valor Justo – homologado pela Resolução CMN nº 4.748/2019. 

 
As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da administração da Coo-
perativa e foram aprovadas em 26 de março de 2021, as quais foram elaboradas e estão sendo apresentadas em 
conformidade com a Resolução CMN nº 4.818/2020 que regulamentou procedimentos para elaboração e divulgação 
das demonstrações financeiras e com a Resolução BCB nº 2/2020, que estabeleceu diretrizes, incluindo a divulgação 
da Demonstração do Resultado Abrangente, abertura de saldos no Balanço Patrimonial de provisões para perdas 
esperadas associadas ao risco de crédito, depreciações e amortizações, no ativo, e provisões, no passivo, alterações 
que não influenciaram no saldo total desta demonstração.

a) Apresentação das demonstrações financeiras
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As principais práticas contábeis aplicadas na prepara-
ção dessas demonstrações financeiras estão resumi-
das a seguir e foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo disposição em con-
trário.

Representados por participações societárias avalia-
das ao custo de aquisição.

Os ingressos e os dispêndios são reconhecidos pelo 
regime de competência.

A preparação de demonstrações financeiras requer 
o uso de certas estimativas contábeis críticas e tam-
bém o exercício de julgamento por parte da adminis-
tração da Cooperativa no processo de aplicação das 
práticas contábeis. As demonstrações financeiras da 
Cooperativa incluem, portanto, estimativas referen-
tes à seleção das vidas-úteis do ativo imobilizado, pro-
visão para perdas nas operações de crédito, provisão 
para contingências e outras similares. Os resultados 
reais podem apresentar variações em relação às es-
timativas. A administração da Cooperativa monitora 
e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos 
anualmente.

Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancá-
rios e outros investimentos de curto prazo e de alta 
liquidez, com prazo inferior a 90 dias de vencimento e 
com risco insignificante de valor.

Registrados pelo valor de aplicação, acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço, dedu-
zidos de provisões para perdas ou ajustes a valor de 
realização.

As operações pré-fixadas são registradas pelo valor 
futuro, retificadas pela conta de rendas a apropriar, 
e as operações pós-fixadas são atualizadas até a data 
do balanço, observados os índices contratados. Para 
as operações vencidas há mais de 60 dias, os juros per-
manecerão em rendas a apropriar, até a liquidação da 
operação.

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são 
mensurados no reconhecimento inicial ao custo de 
aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortiza-
ção acumulada e perdas do valor recuperável, quando 
aplicável. A amortização é calculada pelo método line-
ar ao longo de sua vida útil estimada.

O imobilizado e outros ativos são revistos anualmen-
te para se identificar evidências de perdas não recu-
peráveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil não 
pode ser recuperável (teste de impairment).

As imobilizações de uso são demonstradas pelo custo 
de aquisição deduzido da depreciação acumulada. As 
depreciações são calculadas pelo método linear, apli-
cando-se taxas que contemplam a estimativa de vida 
útil-econômica dos bens.

b) Descrição das principais práticas contábeis

b.7) Investimentos

b.1) Apuração do resultado

b.2) Estimativas contábeis

b.3) Caixa e equivalentes de caixa

b.4) Instrumentos financeiros

b.5) Operações de crédito

b.9) Intangível

b.10) Redução ao valor recuperável de ativos

b.8) Imobilizado de uso

Sobre as operações de crédito, a administração da 
Cooperativa constituiu provisão para perdas em mon-
tante considerado suficiente para cobrir eventuais 
perdas na realização dos valores a receber, com base 
em critérios consistentes e verificáveis, amparados 

por informações internas e externas, pelo menos em 
relação ao devedor e seus garantidores (situação 
econômico-financeira, grau de endividamento, capa-
cidade de geração de resultados, fluxo de caixa, ad-
ministração e qualidade de controles, pontualidade 
e atrasos nos pagamentos, contingências, setor de 
atividade econômica e limite de crédito) e, em relação 
à operação (natureza e finalidade, características das 
garantias com suficiência de liquidez e valor), confor-
me determina a Resolução CMN nº 2.682/1999, que 
classifica as operações em nove níveis de risco (de AA 
a H).

b.6) Provisões para perdas esperadas associadas ao 
risco de crédito

Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósi-
tos a prazo pré-fixados são registrados pelo valor fu-
turo, retificado pela conta de dispêndios a apropriar; e 
os depósitos pós-fixados são atualizados até a data do 
balanço, observados os índices contratados.

São atualizadas pelos encargos contratados incorri-
dos até a data do balanço.

b.11) Depósitos à vista e a prazo

b.12) Relações interfinanceiras - passivo
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Os ativos contingentes não são reconhecidos, exce-
to quando da existência de evidências concretas que 
assegurem a sua realização. Os passivos contingentes 
são reconhecidos contabilmente pela administração 
da Cooperativa quando, com base na opinião dos as-
sessores jurídicos e outras análises das matérias, for 
considerado que há risco de perda de ações judicial ou 
administrativa, gerando uma possibilidade de saída de 
recursos no futuro para a liquidação dessas ações e, 
ainda, quando os montantes envolvidos possam ser 
mensurados com suficiente segurança. Esse é um jul-
gamento subjetivo, sujeito às incertezas de uma pre-
visão sobre eventos futuros, mas que leva em consi-

deração o fundamento jurídico da causa, a viabilidade 
de produção de provas, a jurisprudência em questão, 
a possibilidade de recorrer às instâncias superiores 
e a experiência histórica. A administração da Coope-
rativa revisa periodicamente a situação dos passivos 
contingentes.

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo 
ou de realização, incluindo, quando aplicável, os ren-
dimentos e as variações monetárias auferidos não su-
perando o valor de mercado. Os demais passivos são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculá-
veis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes encargos e das variações monetárias incorridos.

O imposto de renda e a contribuição social sobre o 
lucro têm incidência sobre os atos não cooperativos, 
situação prevista no caput do Art. 194 do Decreto 
9.580/2018 (RIR2018). Entretanto, o resultado apu-
rado em operações realizadas com cooperados não 
tem incidência de tributação, sendo essa expressa-
mente prevista no caput do art. 193 do mesmo Decre-
to.

As demonstrações dos fluxos de caixa foram prepara-
das pelo método indireto e estão sendo apresentadas 
de acordo com o estabelecido pelo CPC e normas do 
BACEN.

As provisões são constituídas como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso eco-
nômico seja requerido para saldar a obrigação no fu-
turo. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas de risco envolvido.

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos infe-
riores a doze meses estão classificados no circulan-
te, e os com prazos superiores, no não circulante e 
estão sendo apresentados nas notas explicativas.

b.14) Demais ativos e passivos

b.17) Imposto de renda e contribuição social

b.18) Demonstração dos fluxos de caixa

b.13) Provisões

b.15) Ativos e passivos contingentes

b.16) Segregação do circulante e não circulante
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As disponibilidades, as relações interfinanceiras e as relações interdependências são classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa.

Descrição 2020 2019

Disponibilidades

Caixa e depósitos bancários

Relações interfinanceiras (nota 4)

       397.824

21.792.417

    22.190.241

         485.458

4.052.454  

       4.537.912

Refere-se aos depósitos efetuados na centralização financeira da CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédi-
to Ltda. determinado no artigo 24º da Resolução CMN n° 4.434/2015. Possui remuneração de 98% do Certifica-
do de Depósito Interbancário (CDI) para as aplicações com cumprimento da reserva de liquidez, e as aplicações 
excedentes são remuneradas com 98% do CDI. Foram registrados no resultado do exercício rendimentos em 
ingressos de depósitos intercooperativos no montante de R$ 309.064 (R$ 191.565 em 2019).

( I )

Descrição 2020 2019

Direitos junto ao sistema de liquidação

Centralização financeira (i)

80.943

21.792.417

21.873.360

39.040

4.052.454  

4.091.494

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA3

RELAÇÕES 
INTERFINANCEIRAS4

a) Composição da carteira de crédito por modalidade

Operações de crédito Circulante Total Circulante Total
Não

Circulante
Não

Circulante

2020 2019

Adiantamento a depositantes

Cheque especial e conta garantida

Empréstimos e financiamentos

Títulos descontados

Financiamentos rurais

32.150

399.567

7.828.641

7.819.561

 923.728  

   17.003.647  

-

-

537.459

-

    1.792.134  

    2.329.593  

32.150

399.567

8.366.100

7.819.561 

2.715.862

19.333.240

20.107

765.557

5.985.620

9.647.131

3.373.386  

19.791.801

-

-

514.121

-

  -  

514.121

20.107

765.557

6.499.741

9.647.131

     3.373.386  

20.305.922

OPERAÇÕES DE CRÉDITO5

Descrição

Foi registrado no resultado do exercício, em ingressos da intermediação financeira – operações de crédito, rendimen-
tos no montante de R$ 4.350.396 (R$ 4.793.607 em 2019).
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b) Composição por nível de risco e situação de vencimento

Nível de 
Risco Provisão Vencidas Total TotalVincendas Vencidas Vincendas

2020 2019

A

B

C

D

E

F

G

H

0,5

1,0

3,0

10,0

30,0

50,0

70,0

100,0

-

2.800

19.230

12.486

-

-

-

 15.868  

 50.384  

3.389.878

11.559.443

4.321.788

9.671

529

40

13

 1.494  

  19.282.856  

3.389.878

11.562.243

4.341.018

22.157

529

40

13

 17.362  

  19.333.240  

-

99

15.342

38.970

28.940

65.384

174.693

 5.659  

 329.087  

6.345.668

10.937.488

2.406.396

99.427

86.521

41.183

49.924

 10.228  

  19.976.835  

6.345.668

10.937.587

2.421.738

138.397

115.461

106.567

224.617

15.887  

  20.305.922  

c) Composição do não circulante por ano de vencimento

Ativo Circulante 2020 2019

2021

2022

2023

437.453

76.668

-  

514.121  

-

2.320.887

 8.706     

2.329.593     

As operações classificadas como nível H (100% de provisão) permanecem nessa classificação por seis meses e, desde 
que apresentem atraso superior a esse prazo, são baixadas contra a provisão existente e controladas em conta de 
compensação, não figurando mais no balanço patrimonial.

Em 31 de dezembro de 2020, os créditos baixados como prejuízo e registrados em conta de compensação montam 
R$ 1.026.511 (R$ 893.780 em 2019). Em 2020, foram recuperados créditos baixados como prejuízo no montante de 
R$ 103.972 (R$ 22.560 em 2019), registrados em outros ingressos operacionais (nota 15).

d) Créditos baixados como prejuízo
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PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS 
ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO6

Descrição Circulante CirculanteTotal Total
Não

Circulante
Não

Circulante

(-) Provisão para operações de crédito de 
liquidação duvidosa

(-) Provisão para outros créditos de 
liquidação duvidosa

 (261.193)

 (3.345)

     (264.538)

 (21.376)

-

 (21.376)

   (7.736)

-

(7.736)

(282.569)

(3.345)

 (285.914)

  (480.902)

(14.297)

(495.199)

(488.638)

(14.297)

(502.935)

a) Composição por tipo de operação

b) Movimentação das provisões perdas esperadas associadas ao risco de crédito

31/12/2020 31/12/2019

2020 2019

Saldo inicial

Créditos baixados para prejuízo

Constituição da provisão para perdas em operações de crédito

Constituição da provisão para perdas em outros créditos

Reversão de provisão para operações de crédito (nota 15)

Reversão de provisão para perdas em outros créditos (nota 15)

  (502.935)

259.565

(191.601)

(205)

141.883

7.379

 (285.914)Saldo final

(187.248)   

48.094

(358.672)

(13.042)

7.760

173

(502.935)

INVESTIMENTOS7
Descrição 2020 2019

CREDISIS - Central de Cooperativas de Crédito Ltda.      2.062.843    

2.062.843

    2.299.459    

2.299.459
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IMOBILIZADO DE 
USO E INTANGÍVEL

Descrição

Taxa anual 
de depreciação/

 amortização Custo Líquido

Depreciação/
amortização

acumulada Líquido

31/12/2020 31/12/2019

Imobilizado de uso

Benfeitorias em imóveis de terceiros

Móveis e equipamentos

Veículos

Intangível

Software

4%

De 10% a 20%

20%

33.500

540.797

  42.500  

616.797  

  46.205  

663.002  

16.275

209.128

  -

    225.403

 17.428

242.831

      20.275

231.560

7.792  

259.627  

11.313  

270.940

(17.225)

(331.669)

(42.500) 

(391.394)

  

(28.777)

(420.171)

8

Os depósitos a prazo são remunerados por encargos financeiros calculados com base no CDI e podem ser con-
tratados em prazos de vencimento variados.

No exercício de 2020, foram registrados R$ 212.675 (R$ 278.570 em 2019) no resultado em operações de cap-
tação no mercado, substancialmente de depósito a prazo.

Os depósitos estão garantidos até o limite de R$ 250 mil por CPF/CNPJ pelo FGCoop (Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito), fundo este constituído por todas as cooperativas de crédito brasileiras e bancos 
cooperativos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). O FGCoop tem por finalidade 
conforme seu estatuto: I - proteger depositantes e investidores das instituições associadas, respeitados os limi-
tes e condições estabelecidos no seu Regulamento; II - contribuir para a manutenção da estabilidade do Sistema 
Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC); e III - contribuir para prevenção de crise sistêmica no segmento coo-
perativista. O Estatuto e o Regulamento do fundo tiveram aprovação através da Resolução CMN nº 4.284/2013.

( I )

DEPÓSITOS9
Descrição 2020 2019

Depósitos à vista 

Depósitos a prazo (i)

9.238.182

4.826.829  

14.065.011

20.520.111

   9.080.539

29.600.650
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Recursos tomados no Banco Safra na forma de Depósitos Interfinanceiro Rural (DIR), tendo como garantia aplica-
ções interfinanceiras de liquidez realizadas pela CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda. Possui remu-
neração média de 0,41% a.m. e vencimento final em dezembro/2022. No exercício de 2020, foram registrados em 
operações de empréstimos, cessões e repasses R$ 48.687 (R$ 112.044 em 2019), de Depósitos Interfinanceiro Rural 
(DIR).

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS10

Descrição Circulante Não Circulante Total Circulante

2020 2019

Repasses interfinanceiros 3.091.0212.993.3312.090.136903.195

OUTRAS OBRIGAÇÕES11

O FATES tem sua formação, classificação e utilização conforme a Lei do Cooperativismo e normas do BACEN 
(nota 13b).

Os impostos e as contribuições apurados e recolhidos pela Cooperativa, bem como as respectivas declarações 
acessórias, os registros fiscais e societários, estão sujeitos a exame por parte das autoridades fiscais durante 
prazos prescricionais variados, conforme a legislação aplicável em cada circunstância, mas em geral cinco ano.

( I )

2020Descrição 2019

Cobrança e arrecadações de tributos e assemelhados

Sociais e estatutárias:

   Fundo de assistência técnica, educacional e social (i)

   Gratificações e participações a pagar

   Sobras a distribuir

   Quotas de capital a pagar

Fiscais e previdenciárias:

   Impostos e contribuições a recolher

Diversas:

   Cheques administrativos

   Obrigações por aquisição de bens e direitos

   Provisão para pagamentos a efetuar

   Credores diversos no País

   10.893

335.571

2.657

59

   64.806

403.093

   57.234

-

3.317

384.424

   47.861

435.602

       29.793                

202.846

1.236

5

8.716  

212.803  

70.124

425

-

279.945

10.884  

291.254

906.822 603.974
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PASSIVOS CONTINGENTES12
No desenvolvimento de suas operações a Cooperativa está sujeita a certos riscos, representados por ações tributá-
rias, cíveis e processos trabalhistas, que são discutidas nas esferas administrativa e judicial. A Cooperativa possui 2 
(dois) processos civil, classificado pelos seus assessores jurídicos como perda possível, que totaliza R$
130.500. A Cooperativa não possui outros processos que indicam perda provável ou possível em 31 de dezembro de 
2020 e de 2019.

Descrição 2020 2019

Sobras do exercício, base de cálculo e destinações

Destinações estatuárias:

Juros sobre o capital (i)

Reserva legal (ii)

Reserva de contingências (iii)

FATES (iv)

Transferido para FATES   

Sobras à disposição da Assembleia Geral

1.739.549

(302.915)

(571.371)

(71.421)

(142.843)

(8.207)

642.792

1.720.981

(154.998)

(619.476)

(77.435)

(154.869)    

(17.293)

696.910

É representado pelas integralizações de 1.064 e 960 cooperados em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, respectiva-
mente. De acordo com o Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um voto, independentemente do número de 
suas cotas partes.

No exercício de 2020, a Cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 803.871 (R$ 777.975 em 2019), 
e também ocorreram devoluções em 2020, no montante de R$ 198.203 (R$ 255.355 em 2019).

O capital social é de R$ 6.143.526 e de R$ 5.721.890 em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, respectivamente.

As sobras apuradas no fim dos exercícios de 2020 e de 2019, conforme Estatuto Social tiveram as seguintes 
destinações:

a) Capital social

b) Destinações estatutárias e legais

Juros sobre o capital integralizado, limitado à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
– SELIC. Adicionalmente, conforme determinado pela Carta Circular BCB nº 3.935/2019, os juros sobre o 
capital social das cooperativas pagos ou creditados aos seus associados foram registrados no resultado do 
exercício, como “Outros dispêndios operacionais” (nota 18), e ajustados.

40% para a reserva legal com a finalidade de reparar perdas eventuais futuras e a atender ao desenvolvimento 
das atividades da Cooperativa;

5% para a reserva de expansão e contingências, regida por regulamento próprio, constituído e aprovado em 
AGO em 25 de abril de 2015 e retificada em AGO em 25 de junho de 2020. Possui finalidade de garantir a 
continuidade do funcionamento da Cooperativa em face de eventualidades ou ocorrências atípicas. Tem como 
objetivo salvaguardar os serviços prestados pela Cooperativa contra riscos causados por falhas tecnológicas, 
humanas ou técnicas, que possam resultar em ônus financeiro com impacto no patrimônio da Cooperativa. 
Possui contribuição anual, com percentual definido pela AGO, com base de cálculo das sobras líquidas do 
exercício anterior. A reserva tem prazo definido de cinco anos de duração, contados da data de sua aprovação, 
podendo ser liquidado ou renovado por decisão da AGO. Sua destinação é registrada “Ad referendum”.

( I )

( II )

( III )

PATRIMÔMIO LÍQUIDO13
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As sobras são distribuídas ou apropriadas conforme o Estatuto Social, normas do BACEN e posterior deliberação da 
Assembleia Geral Ordinária (AGO).

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de Junho de 2020, foi aprovada a destinação das sobras acumuladas 
do exercício de 2019, para distribuição de sobras (R$ 642.792).

c) Sobras acumuladas

INGRESSOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS14

OUTROS INGRESSOS 
OPERACIONAIS15

Rendas de cobrança

Rendas de serviços de custódia

Rendas de tarifas

Rendas de cartão de crédito

Outros serviços

Recuperação de créditos baixados para prejuízo (nota 5d)

Reversão de provisão para operações de crédito (nota 6b)

Rendas de seguros

Reversão de provisão para outros créditos (nota 6b)

Rendas de créditos por avais e fianças honrados

Recuperação de encargos e despesas

64.077

1.509

86.466

341.148    

210.506

703.706

103.972

141.883

122.506

7.379

10.368

 165

386.273

35.317

1.323

51.581

162.802

 116.544  

 367.567  

101.200

141.883

59.899

2.299

1.545

  -  

  306.826  

51.558

652

64.608

292.401

214.139  

623.358

22.560

7.760

75.321

173

2.798

2.067  

110.679

Descrição

Descrição

2º semestre

2º semestre

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

2020

2020

2019

2019

10% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), com a finalidade de prestar assistência 
e educação a seus cooperados, familiares e empregados, que podem ser executados mediante convênio com 
entidades especializadas, oficiais ou não. Atendendo à instrução do BACEN, o FATES é registrado como 
exigibilidade (nota 11 (i)).

( IV )
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DISPÊNDIOS 
ADMINISTRATIVOS16

Rateio despesas Central (nota 22)

Serviços do sistema financeiro

Serviços técnicos especializados

Aluguéis

Serviço de terceiros, vigilância e segurança

Propaganda, publicidade, publicações e seguros

Manutenção, conservação de bens e material

Promoções e relações públicas

Rateio despesas Corretora

Processamento de dados

Água, energia e gás

Comunicações

Transporte

Viagem no país

Outros

(703.630)

(367.742)

(97.463)

(67.327)

(64.562)

(46.484)

(44.780)

(44.237)

(27.783)

(23.537)

(22.913)

(20.829)

(19.026)

(106)

 (82.661)

(1.633.080)

(356.014)

(229.554)

(78.581)

(33.882)

(44.328)

(29.391)

(21.826)

(34.827)

(15.039)

(12.593)

(10.196)

(10.475)

(11.399)

-

 (44.847)

    (932.952)

(410.033)

(257.648)

(46.385)

(63.143)

(39.152)

(42.582)

(56.428)

(76.442)

(19.385)

(115.670)

(28.105)

(21.737)

(11.981)

(3.295)

(66.690)

(1.258.676)

Descrição 2º semestre ExercícioExercício

2020 2019
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OUTROS DISPÊNDIOS 
OPERACIONAIS18

Juros sobre o capital (nota 13b)

Fundo de contingências

Descontos concedidos

Outros dispêndios

(154.998)

(87.054)

(54)

 -

(242.106)

(58.901)

(43.685)

(24)

  -

 (102.610)

(302.915)

(34.389)

(484)

(766)

(338.554)

Descrição 2º semestre ExercícioExercício

2020 2019

SEGUROS CONTRATADOS19
A administração da Cooperativa adota a política de contratar seguros, cujas coberturas são consideradas suficientes 
pela administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de risco adotadas, 
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não 
foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS20
Os ativos e passivos financeiros estão demonstrados no balanço patrimonial por valores contábeis, os quais são 
iguais ou que se aproximam dos seus valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas 
explicativas, com destaque para as disponibilidades, relações interfinanceiras e operações de crédito, no ativo, e de-
pósitos, relações interfinanceiras e relações interdependências, no passivo.

Não foram realizadas operações com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios.

DISPÊNDIOS DE PESSOAL 
E HONORÁRIOS17

Proventos

Honorários e cédulas de presença

Encargos sociais

Benefícios a empregados

Treinamentos

Remuneração de estagiários

(736.881)

(385.625)

(337.469)

(306.379)

(990)

  -

    (1.767.344)

(371.536)

(190.911)

(180.441)

(160.677)

(990)

  -

 (904.555)

(837.730)

(397.563)

(361.170)

(227.245)

(272)

 (7.450)

    (1.831.430)

Descrição 2º semestre ExercícioExercício

2020 2019
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A CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda. representa suas associadas perante os organismos governa-
mentais e privados ligados ao cooperativismo e às instituições financeiras.

A CREDISIS - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. (“Cooperativa Central”) tem por objetivos organizar em co-
mum e em maior escala do capital e dos serviços econômico-financeiro e assistências de interesse das associadas, su-
pervisionando, integrando, orientando e auditando suas atividades; proporcionar através da mutualidade, assistên-
cia financeira às associadas, com a finalidade de fortalecer o Sistema CrediSIS; promover o aprimoramento técnico, 
capacitando os ocupantes de cargos estatutários, funcionários e corpo de cooperados; e representar suas associadas 
perante as autoridades monetárias, as instituições financeiras, os organismos governamentais, inclusive, para firmar 
convênios e contratos de interesse. A Cooperativa Central está sediada em Ji-Paraná RO e tem sua área de ação nos 
Estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia.

a) Atribuições estatutárias

PARTES RELACIONADAS

CREDISIS – CENTRAL DE 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA.

21

22

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e 
controlar as atividades da Cooperativa (Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Fiscal). As operações com 
partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais da Cooperativa e de suas atribui-
ções estabelecidas em regulamentação específica, e são assim resumidas nos exercícios:

Descrição 2020 2019

Ativo

Operações de crédito

Passivo

Depósitos à vista e a prazo

Patrimônio líquido

Capital social

Principais operações:

Ingressos com operações de crédito

Dispêndio com captações

Benefícios:

Honorários

Cédulas de presença

282.499

5.216.742

1.074.061

133.542

32.386

267.922

117.703

   747.326

1.115.963

970.015

122.158

32.386

263.944

133.619

Principais saldos:
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b) Saldos das transações da Cooperativa com a Cooperativa Central nos exercícios

As operações são realizadas em condições normais de mercado e regulamentações internas.

Descrição 2020 2019

Ativo circulante

Relações interfinanceiras (nota 4)

Ativo permanente

Investimentos (nota 7)

Passivo circulante 

Relações interfinanceiras (nota 10)

Passivo exigível a longo prazo

Relações interfinanceiras (nota 10)

Principais operações:

Ingressos com intermediação financeira (nota 4(i))

Operações de empréstimos, cessões e repasses (nota 10)

Dispêndios administrativos (nota 16)

Outros dispêndios operacionais (nota 18)

   21.792.417

2.299.459

903.195

2.090.136

309.064

(48.687)

(703.630)

(87.054)

        4.052.454

2.062.843

3.091.021

-

191.565

(112.044)

(410.033)

(34.389)

Principais saldos:

RESUMO DA DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA 
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS23

As cooperativas de crédito estão sujeitas a riscos de diferentes tipos e naturezas que são inerentes ao negócio. Afim 
de identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar esses riscos, a Cooperativa conta com uma 
estrutura 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 realizados, que está em processo de imple-
mentação e visa assegurar a solidez e perenidade do Sistema. A Cooperativa considera que o gerenciamento de riscos 
é peça fundamental e estratégica para que seus objetivos sejam alcançados. A política de gerenciamento de riscos e 
de capital foi aprovada e está em fase de implementação, de modo que seja compatível com a natureza das operações 
e à complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição aos riscos das 
cooperativas associadas à Cooperativa. Em cumprimento à Resolução CMN nº 4.557/2017, o relatório completo da 
estrutura de gerenciamento de riscos da Cooperativa está disponível no site www.credisis.com.br, no caminho “Sobre 
o CrediSIS/Gerenciamento de Riscos”. De forma resumida, as estruturas de gerenciamento de riscos são:

O gerenciamento do risco operacional objetiva a identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, con-
trole e mitigação dos riscos associados as falhas, deficiências ou inadequações de processos, pessoas ou sistemas, 
aspectos legais ou regulatórios, resultantes de eventos internos ou externos.

a) Risco operacional

O gerenciamento de risco de crédito objetiva auxiliar nos processos de crédito visando maior qualidade da carteira 
de crédito, identificando, mensurando, avaliando, monitorando, reportando, controlando e mitigando o risco de cré-
dito a fim de se antecipar ás ocorrências de perdas ou possíveis perdas associadas ao não cumprimento pelos coope-
rados de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. 

b) Risco de crédito
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O gerenciamento de risco socioambiental objetiva identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e miti-
gar a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos socioambientais causados pelas ações das coope-
rativas do Sistema CrediSIS, de seus cooperados, fornecedores e/ou prestadores de serviço.

e) Risco socioambiental

O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar 
e mitigar o risco de liquidez mantendo a capacidade 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 paga-
mento e recebimento.

c) Risco de liquidez

A Política de Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) é o documento que contempla diretrizes, orientações, prin-
cípios básicos e a estrutura necessária para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar 
a ocorrência de eventuais perdas, interrupções de atividades críticas e eventos extraordinários, proporcionando a 
resposta adequada à recuperação e restauração dos processos críticos, assegurando assim a continuidade das ativi-
dades do Sistema CrediSIS.

f) Gestão de continuidade do negócio

O gerenciamento de capital, visando os objetivos estratégicos do Sistema CrediSIS, continuamente identifica, men-
sura, avalia, monitora, reporta, controla e mitiga as exposições aos riscos esperados e inesperados, assim como man-
tém os níveis de requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), Patrimônio de Referência de Nível I e de 
Capital Principal.

g) Gerenciamento de capital

O gerenciamento de risco de mercado 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 cen-
tralização financeira e de acordo com suas políticas.

d) Risco de mercado

Tarciso Gabiatti
Presidente e Diretor responsável pela área contábil

CPF: 408.969.789-15

Rodrigo Cassiano dos Santos
Contador

CPF: 851.693.312-15
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