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Nossas conclusões estão fundamenta das 
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 opera-
cional.

 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 compatí-
vel 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.

Ribeirão Preto SP, 28 de fevereiro de 2020.

Moore Stephens Prisma
Auditores Independentes
CRC 2SP017256/O-3 S PA

Hélio Mazzi Junior
CRC 1SP189107/O-3 S RO
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EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (em reais) 
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO D’OESTE DE RONDÔNIA – CREDISIS CREDIBRÁS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 – CONTEXTO OPERACIONAL
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONS-
TRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO 
DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁ-
BEIS

A Cooperativa de Crédito e Investimento D’Oeste 
de Rondônia – CREDISIS CREDIBRÁS (“Coope-
rativa”), fundada em 4 de dezembro de 2002, é 
uma instituição financeira não bancária, so-
ciedade cooperativa de responsabilidade li-
mitada, de pessoas, de natureza civil e sem 
fins lucrativos.

A Cooperativa está sediada em Nova Brasilândia 
D’Oeste RO e tem sua área de ação nos municípios 
de Nova Brasilândia D’Oeste, Novo Horizonte 
do Oeste, Santa Luzia D’Oeste, Alta Floresta do 
Oeste, São Miguel do Guaporé, Serigueiras, 
Alvorada do Oeste, Urupá, Ji-Paraná, Presidente 
Médici, Ministro Andreazza, Castanheiras e 
Rolim de Moura, todos no Estado de Rondônia.

Tem por objetivo o desenvolvimento de programas 
de poupança, de uso adequado do crédito e 
de prestação de serviços, praticando todas as 
operações ativas, passivas 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 
comercialização e a industrialização dos bens 
produzidos, além da formação educacional dos 
cooperados, no sentido de fomentar o coo-
perativismo.

Tem sua constituição e funcionamento re-
gulamentados pela Resolução CMN n° 
4.434/2015, de 5 de agosto de 2015, do 
Banco Central do Brasil (BACEN). É filiada à 
CREDISIS – Central de Cooperativas de Cré-
dito Ltda.

a) Apresentação das demonstrações finan-
ceiras

As demonstrações financeiras foram elabora-
das de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil aplicáveis às instituições auto-
rizadas a funcionar pelo BACEN. Consideram 
as Normas Brasileiras de Contabilidade, es-
pecificamente aquelas aplicáveis às entidades 
cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 
5.764/1971, a Lei Complementar nº 130/2009, 
as normas e instruções do BACEN, apresenta-
das  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 
(CPC 00 (R1), 01 (R1), 02 (R2), 03 (R2), 04 (R1), 
05 (R1), 10 (R1), 23, 24, 25, 27 e 33 (R1)).
 

A administração avaliou a capacidade da Coope-
rativa em continuar operando normalmente 
e está convencida de que ela possui recursos 
para dar continuidade a seus negócios no 
futuro. Adicionalmente, a administração não 
tem conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas 
sobre a sua capacidade de continuar operan-
do. Assim, estas demonstrações financeiras 
da Cooperativa foram preparadas com base 
no pressuposto da continuidade.

As demonstrações financeiras, incluindo as 
notas explicativas, são de responsabilidade 
da administração da Cooperativa e foram 
aprovadas em 28 de fevereiro de 2020.
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b Reapresentação de informações comparativas

O ativo do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, bem como a correspondente nota 
explicativa 6a de operações de crédito, estão sendo reapresentados para fins de comparabilidade 
com as demonstrações financeiras do exercício atual e atendimento aos requisitos previstos em 
normas do BACEN.

Os efeitos da reapresentação são:
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c.9 Redução ao valor recuperável de 
ativos

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

c.10) Depósitos à vista e a prazo

Os depósitos à vista não são remunerados. 
Os depósitos a prazo pré-fixados são registrados 
pelo valor futuro, retificado pela conta de dis-
pêndios a apropriar; e os depósitos pós-fixa-
dos são atualizados até a data do balanço, 
observados os índices contratados.

c.11)  Relações interfinanceiras – passivo

São atualizadas pelos encargos contratados 
incorridos até a data do balanço.

c.12)  Provisões

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

c.13)  Demais ativos e passivos

Os demais ativos são apresentados ao valor 
de custo ou de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações mo-
netárias auferidos não superando o valor de 
mercado. Os demais passivos são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias 
incorridos.

c.14) Ativos e passivos contingentes

Os ativos contingentes não são reconhecidos, 
exceto 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 assessores 
jurídicos e outras análises das matérias, for 
considerado que há risco de perda de ações 
judicial ou administrativa, gerando uma pos-
sibilidade 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 julgamento 
subjetivo, sujeito às incertezas de uma previsão 
sobre eventos futuros, mas que leva em con-
sideração o fundamento jurídico da causa, a 
viabilidade de produção de provas, a juris-
prudência em questão, a
 

possibilidade de recorrer à instâncias superiores 
e a experiência histórica. A administração da 
Cooperativa revisa periodicamente a situação 
dos passivos contingentes.

c.15) 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 
não circulante.

c.16) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social 
são calculados sobre o resultado apurado em 
operações consideradas como atos não-coo-
perativos, de acordo com a legislação tributária 
e as alíquotas vigentes para o imposto de renda 
- 15%, acrescida de adicional de 10% quando 
for o caso, e para a contribuição social - 15%. 
A sobra apurada em operações realizadas 
com cooperados é isenta de tributação.

c.17) 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 e normas do BACEN.
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a) Capital social

É representado pelas integralizações de 2.553 e 2.148 cooperados em 31 de dezembro de 2019 e de
2018, respectivamente. De acordo com o Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um voto,
independentemente do número de suas quotas-partes.

No exercício de 2019, a Cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 327.633
(R$ 458.708 em 2018), e também ocorreram devoluções em 2019, no montante de R$ 690.172 (R$ 670.869
em 2018).

O capital social é de R$ 8.264.203 e de R$ 7.482.307 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, respectivamente.

b) Destinações estatutárias e legais

As sobras apuradas no fim dos exercícios de 2019 e de 2018, conforme Estatuto Social, tiveram as
seguintes destinações:

a) Capital social

É representado pelas integralizações de 2.553 e 2.148 cooperados em 31 de dezembro de 2019 e de
2018, respectivamente. De acordo com o Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um voto,
independentemente do número de suas quotas-partes.

No exercício de 2019, a Cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 327.633
(R$ 458.708 em 2018), e também ocorreram devoluções em 2019, no montante de R$ 690.172 (R$ 670.869
em 2018).

O capital social é de R$ 8.264.203 e de R$ 7.482.307 em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, respectivamente.

b) Destinações estatutárias e legais

As sobras apuradas no fim dos exercícios de 2019 e de 2018, conforme Estatuto Social, tiveram as
seguintes destinações:

(i) Juros sobre o capital integralizado, limitado á taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
  de Custódia - SELIC, a serem propostos pelo Conselho de Administração da Cooperativa. Em reunião
  do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2020, foi aprovado a remuneração
  das cotas capital dos cooperados. O montante a ser capitalizado de R$ 446.084, líquido do IRRF, foi
  contabilizado como “Capital social”, conforme determinação do plano de contas do COSIF. Adicionalmente,
  conforme determinado pela Circular BCB nº 2.739/1997, os juros sobre o capital integralizado foram
  registrados no resultado do exercício, como “Outros dispêndios operacionais”, e ajustados ao final da
  demonstração de sobras para ser reapresentado como destinação das sobras do exercício na demonstração
  das mutações do patrimônio líquido.

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

(iii) 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)).

(i) Juros sobre o capital integralizado, limitado á taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
  de Custódia - SELIC, a serem propostos pelo Conselho de Administração da Cooperativa. Em reunião
  do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2020, foi aprovado a remuneração
  das cotas capital dos cooperados. O montante a ser capitalizado de R$ 446.084, líquido do IRRF, foi
  contabilizado como “Capital social”, conforme determinação do plano de contas do COSIF. Adicionalmente,
  conforme determinado pela Circular BCB nº 2.739/1997, os juros sobre o capital integralizado foram
  registrados no resultado do exercício, como “Outros dispêndios operacionais”, e ajustados ao final da
  demonstração de sobras para ser reapresentado como destinação das sobras do exercício na demonstração
  das mutações do patrimônio líquido.

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

(iii) 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)).

2019 2018DESCRIÇÃO

Sobras do exercício, base de cálculo e destinações

Destinações estatutárias e outras destinações:

 Juros sobre o capital (i)

 Reserva legal (ii)

 FATES (iv)

 Transferido para FATES

Sobras à disposição da Assembleia Geral

2.621.429

(462.312)

(862.564)

(215.641)

  (2.707) 

1.078.205

1.846.445

(448.137)

(559.222)

(139.805)

(254)

699.027

13 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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c) Sobras acumuladas

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 18 de abril de 2019, foi aprovada a destinação das
sobras acumuladas do exercício de 2018 para aumento de capital (R$ 698.351) e distribuição de
sobras (R$ 676).

c) Sobras acumuladas

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 18 de abril de 2019, foi aprovada a destinação das
sobras acumuladas do exercício de 2018 para aumento de capital (R$ 698.351) e distribuição de
sobras (R$ 676).

2019 2018DESCRIÇÃO

Rendas de cobrança

Rendas de tarifas

Outros serviços

48.987

63.388

435.759

548.134

38.815

46.345

303.715

388.875

2019 2018DESCRIÇÃO

Rateio despesas da Central
Depreciações e amortizações
Serviços do sistema financeiro
Processamento de dados
Aluguéis
Promoções e relações públicas
Material e manutenção
Serviços técnicos especializados
Água, energia e gás
Corretora de seguros
Comunicações
Seguros
Serviços de vigilância
Transporte
Serviço de terceiros
Outros

(731.565)
(382.059)
(259.586)
(198.001)
(156.300)
(143.970)

(92.266)
(72.156)
(51.963)
(36.224)
(35.313)
(29.283)
(21.338)
(19.964)
(18.302)

(161.023)
(2.409.313)

(546.642)
(165.399)
(225.558)
(188.517)

(80.578)
(87.805)
(49.014)
(67.391)
(56.075)
(56.535)
(42.850)
(23.596)
(13.207)
(41.922)
(36.945)

(303.815)
(1.985.849)

14 – INGRESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

15 – DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS
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