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Demonstrações Financeiras



Tarciso Gabiatti
Diretor Presidente e responsável pela área contábil

CPF 408.969.789-15
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Presidente
PALAVRA DO

  Ao longo desses anos a frente da Credisis Oeste, posso dizer que o ano de 2019 foi um ano desafiador, 
enfrentamos instabilidade econômica em âmbito nacional. Tivemos que nos inovar buscando em meio a 
turbulência financeira em que se encontrava e ainda se encontra o País, fazer com que os cooperados 
confiassem em nosso trabalho e compromisso ressaltando cada vez mais a nossa evolução.
E essa ascensão das cooperativas tem ganhado força porque não é um grupo de pessoas visando o 
lucro, mas sim um grupo de pessoas, visando o crescimento em conjunto. A disputa por um “lugar ao 
sol” tem tornado as pessoas seres competitivos e individualistas, e o cooperativismo vem para mostrar 
que o egoísmo só nos levará ao fracasso, e o que realmente te faz ir além é quando você aceita que um 
amigo te estenda a mão, e cooperativismo é isso, é amizade, é trabalho em conjunto e crescendo juntos 
podemos mais. E nós da Credisis Oeste nos preocupamos em manter o
relacionamento interpessoal, buscando ouvir de nossos cooperados o que
eles têm a dizer sobre as melhorias da cooperativa e assim manter um
relacionamento próximo e afável. Buscamos sempre conhecer novos
perfis de cooperados e nos tornando cada vez mais próximos da
sociedade e dos diferentes seguimentos comerciais e projetos sociais. 
Os princípios e premissas do cooperativismo dão forças a esse movimento
desde o inicio, a ideologia de juntar as mãos para alcançar os melhores
resultados em conjunto, faz com que o nosso objetivo maior seja as
pessoas. Claramente que o resultado financeiro relevante é também
necessário para manter a solidez e o crescimento da nossa cooperativa,
mas o fato de o cooperado ser o dono do negócio o torna não apenas
um mero cliente, mas também o responsável ativo desse
crescimento. 
E assim fizemos e continuaremos a fazer graças ao trabalho
em equipe executado, desde os colaboradores até a diretoria,
onde todos trabalham com o objetivo de levar até as pessoas
que confiaram em nosso proposito os princípios do
cooperativismo e mostrar que mesmo em meio as
dificuldades, trabalhando juntos podemos ir mais
longe.
Nosso desejo é que todos continuem ampliando
horizontes. 

Muito obrigado!

Tarciso Gabiatti
Diretor Presidente

CPF 408.969.789-15



O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito e Investimento – CREDISIS OESTE reuniu-se na sede da entidade 
à Rua São Paulo, 2536, centro da cidade de Espigão do Oeste, Estado de Rondônia, no cumprimento das 
atribuições legais e estatutárias, com o objetivo de examinar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 
Líquido, e as respectivas Notas Explicativas, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Com base nas avaliações e através de comparativo com ano anterior, acompanhamos a evolução do quadro 
associativo e financeiro que nos foi disponibilizado. Verificamos que as demonstrações 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 2019 na ordem de R$ 1.436.664,00 (um milhão 
e quatrocentos e trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e quatro reais).

Com base em tais documentos, endossamos e ratificamos o parecer da Auditoria Externa e Interna, decorrente da 
incumbência que lhes foram atribuídas e às competências técnicas que possuem, onde tivemos condições 
de acompanhar os procedimentos 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 2019.

Assim, à unanimidade este Colegiado é favorável à aprovação das contas apresentadas pela Diretoria, 
oportunidade em que recomendamos, portanto, a sua aprovação pelos Ilmos. Srs. cooperados.

Espigão do Oeste/RO, em 30 de março de 2020.

Fabiano Roberto Correa de Freitas
Coordenador

Marcos Roberto Vieira
Conselheiro

Valter Henrique Gundlach
Secretário
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Fiscal
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Administracao
RELATÓRIO DE

Senhores(as) Cooperados(as)

Ao entregarmos mais um relatório de gestão, trazemos aos associados as realizações da cooperativa no 
período 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 referente 
ao ano de 2019, colocando em evidência a transparência dos pontos primordiais da nossa instituição, 
com a certeza da aplicação das boas práticas de governança. 
O ano de 2019 trouxe dificuldades para todo o país, com instabilidades políticas e financeiras, 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 2019. 
A cooperativa tem trabalhado com Planejamento Estratégico, acompanhado de Plano de Ação, onde os 
gestores e a equipe, seguem um caminho traçado, visando o crescimento da instituição. Certo do caminho 
percorrido 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 2019, com números significativos consolidados em 31/12/2019, sendo: 
Operações de Crédito: R$ 20.339.099,48
Depósitos à Vista:  R$ 9.238.182,10
Depósitos a Prazo: R$ 4.826.828,38
Capital Social:  R$ 5.533.526,36;
Número de Cooperados: 960.
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 
eficiência 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 
confiança dos cooperados e a dedicação e comprometimento dos conselheiros e colaboradores. 
Agradecemos a todos que acreditam e se dedicam em fazer da CrediSIS Oeste, uma Cooperativa de sucesso e 
de credibilidade.   

“Sem viabilidade econômica uma cooperativa não existe, mas sem viabilidade social ela não tem razão de ser”. 
Roberto Rodrigues

O Conselho de Administração. 

~

~



Sua Empresa
PARA VOCÊ E

Financiamentos
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Crédito
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App
CrediSIS

Internet
Banking
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Eletrônicos

Empréstimos Capital de
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos cooperados e administradores da
Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – CREDISIS OESTE
Espigão D’Oeste RO

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras da 
Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – 
CREDISIS OESTE (“Cooperativa”), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2019 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo 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 2019, 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 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.

ÊNFASE

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 in-
tegrado de riscos (operacional, crédito, liquidez, 
mercado, socioambiental, gestão de continuidade 
do negócio e gerenciamento de 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 22, a 
estrutura de gerenciamento de risco ainda
não foi implementada nesses moldes pela 
CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédi-
to Ltda. 

Nossa opinião não está modificada por esses 
assuntos.

OUTROS ASSUNTOS

As demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, apresentadas 
para fins de comparação, foram examinadas 
por outros auditores independentes, que 
emitiram relatório de auditoria, datado de 
8 de fevereiro de 2019, sem modificação. 



Relatório de Gestão Anual 2019     |     13

RESPONSABILIDADES DA ADMINIS-
TRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 in-
ternos 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 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 demonstra-
ções financeiras.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR 
PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRA-
ÇÕES 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 detecta 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 demonstra-
ções financeiras. 

Como parte de uma auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais 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, in-
dependentemente 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 prove-
niente 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 contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas 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 ca-
pacidade de continuidade operacional da Co-
operativa. Se concluirmos que existe incerte-
za 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
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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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Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – CREDISIS OESTE
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (em reais)

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

Disponibilidades

Relações interfinanceiras

Operações de crédito

Outros créditos

Outros valores e bens

Não circulante   

Realizável a longo prazo

 Operações de crédito

Investimentos

Imobilizado de uso

Intangível   

Total do ativo

199.974

4.739.842

14.670.504

67.558

20.036

2.425.395

1.001.730

1.115.467

291.280

16.918

22.123.309

Ativo
Circulante

485.458

4.091.494

19.310.899

49.729

8.574

2.840.168 

506.385

2.062.843

259.627

11.313 

26.786.322

23.946.154 19.697.914

2019Nota 2018
Reapresentado

(nota 2b)

Depósitos

Relações interfinanceiras

Relações interdependências

Outras obrigações

Patrimônio líquido   

Capital social

Reserva de sobras

Sobras acumuladas

Total do passivo e patrimônio líquido

13.881.459

-

-

515.924

7.725.926

4.814.623

2.198.656

712.647

22.123.309

Passivo
Circulante

14.065.011

3.091.021

108

603.974

9.026.208 

5.533.526

2.849.890

642.792

26.786.322

17.760.114 14.397.383

2019Nota 2018
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Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – CREDISIS OESTE

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  (em reais)

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

Operações de crédito

Ingressos de depósitos intercooperativos

Dispêndios da intermediação financeira

Operações de captação no mercado

Operações de empréstimos, cessões e repasses

Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa

Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa

Resultado bruto da intermediação financeira

Outros (dispêndios) ingressos operacionais

Ingressos de prestação de serviços

Dispêndios administrativos

Dispêndios de pessoal e honorários

Outros ingressos operacionais

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

Sobra líquida do exercício

4.235.616

258.113

(502.520)

(218.371)

(116.346)

(166.541)

(1.262)

3.991.209

(2.409.436)

439.720

(1.158.484)

(1.545.989)

170.774

(315.457)

1.581.773 

2.185 

1.583.958 

(230)

1.583.728

295.181 

1.878.909

Ingressos da intermediação financeira

4.793.607

191.565

  (762.328) 

(278.570)

(112.044)

(358.672)

  (13.042) 

4.222.844

    (2.783.388) 

623.358

(1.347.441)

(1.831.430)

110.679

  (338.554) 

     1.439.456 

  (395) 

     1.439.061 

  (2.427) 

1.436.634

  302.915 

1.739.549

4.985.172 4.493.729

2019

4(i)

8

9

5d

13

14

15

16

17

12b

Nota 2018
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Cooperativa de Crédito e Investimento do Oeste – CREDISIS OESTE

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  (em reais)

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

Aumento de capital com sobras

Distribuição de sobras

Integralizações de capital

Devoluções de capital

Utilização da reserva

Sobra líquida do exercício

Distribuição de juros ao capital

Destinação da reserva legal

Destinação da reserva de contingências

FATES - cooperados

FATES - não cooperados

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Aumento de capital com sobras

Distribuição de sobras

Integralizações de capital

Devoluções de capital

Aumento de reserva com créditos recuperados em prejuízo

Utilização da reserva

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

-

(338.486)

609.990

(480.455)

(28.246)

1.878.909

(295.181)

-

-

(158.367)

(67)

7.725.926 

-

(516.364)

777.975

(255.355)

8.669

(227)

1.739.549

(302.915)

-

-

(142.843)

(8.207)

9.026.208

Saldos em 1º de janeiro de 2018 

-

-

-

-

-

-

-

633.464

-

-

- 

1.963.267 

-

-

-

-

8.669

-

-

-

571.371

-

-

- 

2.543.307

1.329.803 6.537.829

Reserva
legal

-

-

-

-

(28.246)

-

-

-

79.183

-

- 

235.389 

-

-

-

-

-

(227)

-

-

-

71.421

-

- 

306.583

184.452

Reserva
para

contingências

(124.301)

(338.486)

-

-

-

1.878.909

(295.181)

(633.464)

(79.183)

(158.367)

(67) 

712.647 

(196.283)

(516.364)

-

-

-

-

1.739.549

(302.915)

(571.371)

(71.421)

(142.843)

(8.207) 

642.792

462.787

Sobras
acumuladas

124.301

-

609.990

(480.455)

-

-

-

-

-

-

  - 

     4.814.623 

196.283

-

777.975

(255.355)

-

-

-

-

-

-

-

  - 

5.533.526

4.560.787

Capital
social

Reservas de sobras

Total
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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 2019 e de 2018 (em reais)

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

Sobra ajustada do exercício

Sobra líquida do exercício

Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa

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

Obrigações por empréstimos e repasses

Outras obrigações

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos

Aumento de investimentos

Aquisições de imobilizado de uso

Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamentos

Distribuição de sobras

Integralizações de capital

Devoluções de capital

Aumento de reserva com créditos recuperados em prejuízo

Utilização da reserva

Distribuição de juros ao capital

(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

2.120.467 

1.878.909

166.541

1.262

73.755

(2.132.273)

(85.713)

(2.047.097)

537

1.546.409 

4.722.663

-

-

(3.124.985)

(51.269)

(456.560)

(422.517)

(34.043)

(532.378)

(338.486)

609.990

(480.455)

-

(28.246)

(295.181)

545.665 

4.156.116 

4.701.781

Fluxo de caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

     2.200.028 

1.739.549

358.672

13.042

88.765

    (4.288.479) 

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 

4.537.912

1.123.231 1.534.603

2019 2018
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EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 (em reais) 
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO OESTE - CREDISIS OESTE

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 do 
Oeste – CREDISIS OESTE (“Cooperativa”), fundada 
em 29 de outubro de 2001, é uma instituição 
financeira não bancária, sociedade cooperativa 
de responsabilidade limitada, 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, 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 6 de março 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:

Disponibilidades

Relações interfinanceiras

Operações de crédito

Outros créditos

Outros valores e bens

Não circulante

Realizável a longo prazo

 Operações de crédito

Investimentos

Imobilizado de uso

Intangível

Total do ativo

199.974

4.739.842

14.670.504

67.558

20.036

2.425.395 

1.001.730

1.115.467

291.280

16.918 

22.123.309

Ativo
Circulante

-

-

1.414.811

-

-

(1.414.811) 

(1.414.811)

-

-

-

-

1.414.811 19.697.914

Impacto das
  alterações 

199.974

4.739.842

13.255.693

67.558

20.036

  3.840.206 

2.416.541

1.115.467

291.280

  16.918 

22.123.309

    18.283.103 

Original
 apresentado

Balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2018

Reapresentado
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c) Descrição das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na 
preparação dessas demonstrações financeiras 
estão resumidas a seguir e foram aplicadas 
de modo consistente nos exercícios apresentados, 
salvo disposição em contrário.

a.1) Apuração do resultado

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

a.2) Estimativas contábeis

A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da administração da Cooperativa 
no processo de aplicação das práticas contábeis. 
As demonstrações financeiras da Cooperativa 
incluem, portanto, estimativas referentes à 
seleção das vidas-úteis do ativo imobilizado, 
provisão para perdas nas operações de crédi-
to, provisão para contingências e outras simi-
lares. Os resultados reais podem apresentar 
variações em relação às estimativas. A admi-
nistração da Cooperativa monitora e revisa as 
estimativas e suas premissas pelo menos 
anualmente.

c.3) Caixa e equivalentes de caixa

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

c.4) Títulos e valores mobiliários e Relações 
interfinanceiras – ativo

Classificados conforme a intenção da administração 
da Cooperativa em mantê-los até o vencimento, 
são atualizados pelos rendimentos pactuados 
auferidos até a data do balanço, não superando 
o valor de mercado.
A Circular BCB n° 3.068/2001, que trata da 
classificação dos títulos e valores mobiliários 
com base em um conjunto de critérios para 
registro e avaliação da carteira de títulos, não 
se aplica às cooperativas de crédito.

c.5) Operações de crédito

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 permanecerão em 
rendas a apropriar, até a liquidação da opera-
ção.

Sobre as operações de crédito, a administração 
da Cooperativa constituiu provisão para perdas 
em montante 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, capacidade de geração 
de resultados, fluxo de caixa, administração 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), 
conforme determina a Resolução CMN nº 
2.682/1999, que classifica as operações em 
nove níveis de risco (de AA a H).

c.6) Investimentos

Representados por participações societárias 
avaliadas ao custo de aquisição.

c.7) Imobilizado de uso

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

c.8) Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são 
mensurados no reconhecimento inicial ao custo 
de aquisição e, posteriormente, deduzidos da 
amortização acumulada e perdas do valor re-
cuperável, quando aplicável. A amortização é 
calculada pelo método linear ao longo de sua 
vida útil estimada.
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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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As disponibilidades e as relações interfinanceiras (nota 4) são classificadas como caixa e equivalentes
de caixa para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, quando atendido às
determinações da Resolução CMN nº 3.604/2008.

As disponibilidades e as relações interfinanceiras (nota 4) são classificadas como caixa e equivalentes
de caixa para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, quando atendido às
determinações da Resolução CMN nº 3.604/2008.

(i) Refere-se aos depósitos efetuados na centralização financeira da CREDISIS – Central de Cooperativas
  de Crédito Ltda., determinado no artigo 24º da Resolução CMN n° 4.434/2015. Possui remuneração
  de 70% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para as aplicações com cumprimento da
  reserva de liquidez, e as aplicações excedentes são remuneradas com 90% do CDI. Foram registrados
  no resultado do exercício rendimentos em ingressos de depósitos intercooperativos no montante de
  R$ 191.565 em 2019 (R$ 258.113 em 2018).

(i) Refere-se aos depósitos efetuados na centralização financeira da CREDISIS – Central de Cooperativas
  de Crédito Ltda., determinado no artigo 24º da Resolução CMN n° 4.434/2015. Possui remuneração
  de 70% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para as aplicações com cumprimento da
  reserva de liquidez, e as aplicações excedentes são remuneradas com 90% do CDI. Foram registrados
  no resultado do exercício rendimentos em ingressos de depósitos intercooperativos no montante de
  R$ 191.565 em 2019 (R$ 258.113 em 2018).

2019 2018DESCRIÇÃO

Disponibilidades

Relações interfinanceiras

485.458

  4.052.454 

4.537.912

199.974

4.501.807

4.701.781

3 – COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2019 2018DESCRIÇÃO

Direitos junto ao sistema de liquidação

Centralização financeira (i)

39.040

  4.052.454 

4.091.494

238.035

4.501.807

4.739.842

4 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

a) Composição por tipo de operação e prazo de vencimentoa) Composição por tipo de operação e prazo de vencimento

5 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Adiantamento a depositantes

Cheque especial e conta garantida

Empréstimos e financiamentos

Títulos descontados

Financiamentos rurais

Provisão para operações de crédito de
liquidação duvidosa

18.784

534.598

7.090.312

7.702.668

511.692

    (185.820)

15.672.234

20.107

765.557

5.985.620

9.647.131

3.373.386

    (480.902)

   19.310.899 

2019 2018

DESCRIÇÃO Circulante

-

-

514.121

-

-

  (7.736)

506.385

Não
Circulante

18.784

534.598

6.077.092

7.702.668

511.692

    (174.330)

14.670.504

Circulante

-

-

1.013.220

-

-

  (11.490)

1.001.730

Não
Circulante

20.107

765.557

6.499.741

9.647.131

3.373.386

    (488.638) 

19.817.284

Total Total
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b) Composição por nível de risco e situação de vencimentob) Composição por nível de risco e situação de vencimento

A

B

C

D

E

F

G

H

0,5

1,0

3,0

10,0

30,0

50,0

70,0

100,0

5.524.235

9.350.916

856.794

89.399

9.315

-

480

  26.915

15.858.054

-

99

15.342

38.970

28.940

65.384

174.693

5.659

  329.087

2019 2018

Vencidas

6.345.668

10.937.488

2.406.396

99.427

86.521

41.183

49.924

  10.228

19.976.835

Vincendas

-

1.079

634

29.675

3.554

-

-

26.054

60.996

Vencidas

5.524.235

9.349.837

856.160

59.724

5.761

-

480

  861

15.797.058

Vincendas

6.345.668

10.937.587

2.421.738

138.397

115.461

106.567

224.617

  15.887 

20.305.922

Total%
Nível de Provisão
risco Total

c) Composição do não circulante por ano de vencimentoc) Composição do não circulante por ano de vencimento

2020

2021

2022

1.007.691

5.529

-

1.013.220

Ano 2018

-

437.453

  76.668 

514.121

2019

d) Movimentação da provisão para operações de crédito de liquidação duvidosad) Movimentação da provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa

Créditos baixados para prejuízo

Constituição da provisão

Reversão de provisão para operações de crédito (nota 17)

Saldo final

207.381

(166.541)

- 

(185.820)

Saldo inicial (226.660)

48.094

(358.672)

  7.760 

(488.638)

(185.820)

20182019
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e) Créditos baixados como prejuízo

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 2019, os créditos baixados como prejuízo e registrados em conta de compensação
montam R$ 893.780 (R$ 873.113 em 2018). Em 2019, foram recuperados créditos baixados como prejuízo
no montante de R$ 22.560 (R$ 42.685 em 2018), registrados em outros ingressos operacionais (nota 16).

e) Créditos baixados como prejuízo

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 2019, os créditos baixados como prejuízo e registrados em conta de compensação
montam R$ 893.780 (R$ 873.113 em 2018). Em 2019, foram recuperados créditos baixados como prejuízo
no montante de R$ 22.560 (R$ 42.685 em 2018), registrados em outros ingressos operacionais (nota 16).

6 – INVESTIMENTOS

CREDISIS - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. 1.115.467

DESCRIÇÃO 2018

2.062.843

2019

7 – IMOBILIZADO DE USO

Instalações

Móveis e equipamentos de uso

Sistema de processamento de dados

Sistema de segurança

Sistema de transporte

DESCRIÇÃO

Taxa
anual de

depreciação

2018

4%

10%

20%

20%

20%

20%

Custo

33.500

195.511

267.105

37.041

  42.500

  575.657

Depreciação
acumulada

(13.225)

(79.404)

(166.922)

(21.771)

  (34.708)

(316.030)

Líquido

20.275

116.107

100.183

15.270

7.792 

259.627

Líquido

29.810

106.696

119.982

18.500

16.292

291.280

2019

8 – DEPÓSITOS

Depósitos à vista

Depósitos a prazo (i)

10.127.957

3.753.502

13.881.459

DESCRIÇÃO 2018

9.238.182

  4.826.829 

14.065.011

2019
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2019 2018DESCRIÇÃO

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
 Provisão para pagamentos a efetuar
 Credores diversos no País

  29.793 

202.846
1.236

5
  8.716

 212.803

  70.124 

425
279.945

  10.884     
  291.254 

603.974

21.613 

166.512
977

1
6.141

 173.631

60.516 

326
231.090
28.748 

260.164 
515.924

10 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

2019DESCRIÇÃO

Repasses interfinanceiros crédito rural 0,41% mar/2020 3.091.021

9 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

Recursos tomados em instituições financeiras na forma de Depósito Interfinanceiro Rural (DIR), tendo
como garantia aplicações interfinanceiras de liquidez realizadas pela CREDISIS – Central de Cooperativas
de Crédito Ltda. No exercício de 2019, foram registrados R$ 112.044 no resultado em operações de
empréstimos, cessões e repasses.

Recursos tomados em instituições financeiras na forma de Depósito Interfinanceiro Rural (DIR), tendo
como garantia aplicações interfinanceiras de liquidez realizadas pela CREDISIS – Central de Cooperativas
de Crédito Ltda. No exercício de 2019, foram registrados R$ 112.044 no resultado em operações de
empréstimos, cessões e repasses.

(i) Os depósitos a prazo são remunerados por encargos financeiros calculados com base no CDI e podem
  ser contratados em prazos de vencimento variados.

No exercício de 2019, foram registrados R$ 278.570 (R$ 218.371 em 2018) no resultado em
operações de captação 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 limites 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 cooperativista. O Estatuto e o Regulamento do fundo tiveram aprovação
através da Resolução CMN nº 4.284/2013

(i) Os depósitos a prazo são remunerados por encargos financeiros calculados com base no CDI e podem
  ser contratados em prazos de vencimento variados.

No exercício de 2019, foram registrados R$ 278.570 (R$ 218.371 em 2018) no resultado em
operações de captação 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 limites 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 cooperativista. O Estatuto e o Regulamento do fundo tiveram aprovação
através da Resolução CMN nº 4.284/2013

Encargos
financeiros
incidentes

ao mês

Repasse Pronamp Safra

Modalidade
Vencimento

final
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11 – PASSIVOS CONTINGENTES

(i) O FATES tem sua formação, classificação e utilização conforme a Lei do Cooperativismo e normas
  do BACEN (nota 12b).

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 anos.

(i) O FATES tem sua formação, classificação e utilização conforme a Lei do Cooperativismo e normas
  do BACEN (nota 12b).

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 anos.

No desenvolvimento de suas operações a Cooperativa está sujeita a certos riscos, representados por
ações tributárias, cíveis e processos trabalhistas, que são discutidas nas esferas administrativa e judicial.
A Cooperativa não possui processos que indicam perda provável ou possível em 31 de dezembro de
2019 e de 2018.

No desenvolvimento de suas operações a Cooperativa está sujeita a certos riscos, representados por
ações tributárias, cíveis e processos trabalhistas, que são discutidas nas esferas administrativa e judicial.
A Cooperativa não possui processos que indicam perda provável ou possível em 31 de dezembro de
2019 e de 2018.

a) Capital social

É representado pelas integralizações de 960 e 729 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$ 777.975
(R$ 609.990 em 2018), e também ocorreram devoluções em 2019, no montante de R$ 255.355
(R$ 480.455 em 2018).

O capital social é de R$ 5.533.526 e de R$ 4.814.623 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 960 e 729 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$ 777.975
(R$ 609.990 em 2018), e também ocorreram devoluções em 2019, no montante de R$ 255.355
(R$ 480.455 em 2018).

O capital social é de R$ 5.533.526 e de R$ 4.814.623 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:

2019 2018DESCRIÇÃO

Sobras do exercício, base de cálculo e destinações

Destinações estatutárias e outras destinações:

 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

1.878.909

(295.181)

(633.464)

(79.183)

(158.367)

(67)

712.647

12 – 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 21 de março de 2019, foi aprovada a destinação das
sobras acumuladas do exercício de 2018 para aumento de capital (R$ 196.283) e distribuição de
sobras (R$ 516.364).

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 21 de março de 2019, foi aprovada a destinação das
sobras acumuladas do exercício de 2018 para aumento de capital (R$ 196.283) e distribuição de
sobras (R$ 516.364).

(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 20 de fevereiro de 2020, foram aprovados os juros ao
 capital nas contas dos cooperados. 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) 5% para a reserva de contingências, regida por regulamento próprio, constituído e aprovado em
    AGO em 25 de abril de 2015. 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”.

(iv) 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 10 (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 20 de fevereiro de 2020, foram aprovados os juros ao
 capital nas contas dos cooperados. 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) 5% para a reserva de contingências, regida por regulamento próprio, constituído e aprovado em
    AGO em 25 de abril de 2015. 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”.

(iv) 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 10 (i)).

2019 2018DESCRIÇÃO

Rendas de cobrança

Rendas de serviços de custódia

Rendas de tarifas

Outros serviços

51.558

652

64.608

  506.540

623.358

38.443

521

46.019

354.737

439.720

13 – INGRESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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2019 2018DESCRIÇÃO

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

(410.033)
(257.647)
(115.670)

(88.765)
(76.442)
(63.144)
(56.428)
(46.385)
(29.298)
(28.105)
(27.460)
(21.737)
(19.385)
(14.810)
(11.981)

(9.854)
(2.187)

  (68.110) 
(1.347.441)

(273.607)
(195.782)
(171.333)

(73.755)
(98.110)
(60.037)
(21.676)
(34.441)
(24.230)
(22.894)
(33.218)
(18.278)
(36.783)
(11.968)

(9.876)
(7.944)
(1.933)

(62.619)
(1.158.484)

14 – DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS

2019 2018DESCRIÇÃO

Proventos

Honorários e cédulas de presença

Encargos sociais

Benefícios a empregados

Remuneração de estagiários

Treinamentos

(837.730)

(397.563)

(361.170)

(227.245)

(7.450)

  (272) 

(1.831.430)

(645.904)

(383.565)

(320.689)

(178.411)

(6.474)

(10.946)

(1.545.989)

15 – DISPÊNDIOS DE PESSOAL E HONORÁRIOS
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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.

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.

19 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

2019 2018DESCRIÇÃO

Juros sobre o capital (nota 13b)

Contribuições ao fundo de contingências na Central

Descontos concedidos

Outros dispêndios

(302.915)

(34.389)

(484)

  (766) 

(338.554)

(295.181)

(18.508)

(609)

(1.159)

(315.457)

17 – OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

2019 2018DESCRIÇÃO

Recuperação de créditos baixados para prejuízo (nota 5e)

Reversão de provisão para operações de crédito (nota 5d)

Rendas de créditos por avais e fianças honrados

Recuperação de encargos e despesas

Reversão de provisão para outros créditos

Outros ingressos   

22.560

7.760

2.798

2.067

173

75.321 

110.679

42.685

-

1.573

2.648

11.919

111.949

170.774

16 – OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

18 – SEGUROS CONTRATADOS

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,
títulos e valores mobiliários, operações de crédito e depósitos a prazo.
Não foram realizadas operações com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios.

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,
títulos e valores mobiliários, operações de crédito e depósitos a prazo.
Não foram realizadas operações com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios.

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

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



Relatório de Gestão Anual 2019     |     31

21 – CREDISIS – CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA.

A CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda. representa suas associadas perante os organismos
governamentais e privados ligados ao cooperativismo e às instituições financeiras.

a) Atribuições estatutárias

A CREDISIS - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. (“Cooperativa Central”) tem por objetivos organizar
em comum e em maior escala do capital e dos serviços econômico-financeiro e assistências de interesse
das associadas, supervisionando, integrando, orientando e auditando suas atividades; proporcionar
através da mutualidade, assistência 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 CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédito Ltda. representa suas associadas perante os organismos
governamentais e privados ligados ao cooperativismo e às instituições financeiras.

a) Atribuições estatutárias

A CREDISIS - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. (“Cooperativa Central”) tem por objetivos organizar
em comum e em maior escala do capital e dos serviços econômico-financeiro e assistências de interesse
das associadas, supervisionando, integrando, orientando e auditando suas atividades; proporcionar
através da mutualidade, assistência 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.

2019 2018DESCRIÇÃO

Principais saldos:
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

747.326

1.115.963

970.015

122.158

32.386

263.944

133.619

725.474

1.496.709

882.062

136.911

32.863

249.800

133.765
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2019 2018DESCRIÇÃO

Principais saldos:
Ativo

 Relações interfinanceiras (nota 4(i))

Ativo permanente

 Investimentos (nota 7)

Passivo circulante

 Relações interfinanceiras (nota 10)

Principais operações:

 Ingressos com intermediação financeira (nota 4(i))

 Operações de empréstimos, cessões e repasses (nota 10)

 Dispêndios administrativos (nota 15)

 Outros dispêndios operacionais (nota 18)

4.052.454

2.062.843

3.091.021

191.565

(112.044)

(410.033)

(34.389)

4.501.807

1.115.467

-

258.113

-

(273.607)

(18.508)

b) Saldos das transações da Cooperativa com a CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédito
Ltda. nos exercícios
b) Saldos das transações da Cooperativa com a CREDISIS – Central de Cooperativas de Crédito
Ltda. nos exercícios

22 – RESUMO DA DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

As cooperativas de crédito estão sujeitas a riscos de diferentes tipos e naturezas que são inerentes
ao negócio. Afim de identificar, mensurar, 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 implementação 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:

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 implementação 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:

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

a) Risco de liquidez

O gerenciamento do risco operacional objetiva 
a identificação, mensuração, avaliação, moni-
toramento, reporte, controle e mitigação dos 
riscos associados as falhas, deficiências ou 
inadequações de processos, pessoas ou sis-
temas, aspectos legais ou regulatórios, resul-
tantes de eventos internos ou externos.

b) Risco de crédito

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 crédito a 
fim de se antecipar ás ocorrências de perdas 
ou possíveis perdas associadas ao não cumprimento 
pelos cooperados de suas respectivas obriga-
ções financeiras nos termos pactuados.
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c) Risco de liquidez

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 pagamento e recebimento.

d) Risco de mercado

O gerenciamento de risco de mercado tem por 
objetivo identificar, mensurar, avaliar, monitorar, 
reportar, controlar e mitigar o impacto da flu-
tuação dos valores de mercado de instrumentos 
detidos pelo Sistema CrediSIS em sua centralização 
financeira e de acordo com suas políticas.

e) Risco socioambiental

O gerenciamento de risco socioambiental objetiva 
identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, 
controlar e mitigar a possibilidade de ocorrência 
de perdas decorrentes de danos socioambientais 
causados pelas ações das cooperativas do 
Sistema CrediSIS, de seus cooperados, forne-
cedores e/ou prestadores de serviço.

f) Gestão de continuidade do negócio

A Política de Gestão de Continuidade de Negócios 
(GCN) é o documento que contempla diretrizes, 
orientações, princípios básicos e a estrutura neces-
sária para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, 
reportar, controlar e mitigar a ocorrência de even-
tuais perdas, interrupções de atividades críticas e 
eventos extraordinários, proporcionando a res-
posta adequada à recuperação e restauração dos 
processos críticos, assegurando assim a continui-
dade das atividades do Sistema CrediSIS.

g) Gerenciamento de capital

O gerenciamento de capital, visando os objetivos 
estratégicos do Sistema CrediSIS, continuamente 
identifica, mensura, avalia, monitora, reporta, con-
trola e mitiga as exposições aos riscos esperados e 
inesperados, assim como mantém os níveis de re-
querimentos mínimos de Patrimônio de Referên-
cia (PR), Patrimônio de Referência de Nível I e de 
Capital Principal.

Claiton da Costa Cont
Contador CRC: RO-009617/O-5

CPF: 007.793.892-55

Tarciso Gabiatti
Diretor Presidente e responsável pela área contábil
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