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       EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - CUMULATIVA

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento D’Oeste de Rondônia -CREDISIS CRE-
DIBRÁS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta 
data são em número de 2.288 (Dois mil duzentos e oitenta e oito) associados, em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa, a realizar-se no dia 
18/04/2019, no CEDIVI, localizado na RO 01 O Km 4,5 Lado Norte saída para Rolim de Moura, nesta 
cidade de Nova Brasilândia D’Oeste, Estado de Rondônia, em primeira convocação às 18h00min, com 
a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 19h00min, com a presença 
de metade mais um dos associados; e em terceira e última convocação às 20h00min, com a presença de 
no mínimo, 1 O (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem 
do dia: 

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:
1) Reforma Ampla do Estatuto Social;

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:
1) Prestação de contas do exercício de 2018, compreendendo:
     a) Relatório de Gestão;
     b) Balanço;
     c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
     d) Parecer do Conselho Fiscal;
     e) Parecer da Auditoria Externa;
2) Destinação das sobras apuradas no exercício;
3) Eleição dos Componentes do Conselho de Administração;
4) Fixação do valor dos honorários e gratificações dos Diretores e cédulas de presença dos membros       
dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5) Outros Assuntos de interesse social.

Nova Brasilândia D’Oeste - RO, 05 de abril de 2019.

Elói Jose Comachio
PRESIDENTE

Nota: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não será realizada na sede social da Cooperativa de 
Crédito e Investimento D’Oeste Je Rondônia - CREDISIS CREDI BRÁS por falta de acomodações suficiente 
para os cooperados. 
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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

Vivenciamos um grande momento onde 
todos nós podemos desfrutar da nossa Coo-
perativa, seguindo com a mesma seriedade e 
profissionalismo de sempre, e cientes da im-
portância de fazer parte de uma Cooperativa, 
exercemos os direitos e os deveres de partici-
par da construção desse empreendimento. 

O movimento cooperativista brasileiro, 
de uma forma geral, desempenha um papel 
importante na economia nacional, e o coope-
rativismo financeiro tem, com certeza, desta-
que nesse cenário. O segmento vem crescendo 
anualmente em números de associados e de 
ativos financeiros, o que indica sua contribui-
ção direta para o desenvolvimento econômico 
sustentável e a inclusão financeira, gerando o 
bem-estar social de seus associados e das co-
munidades onde está presente. Diante dessa 
realidade podemos dizer que a Credibrás está 
desempenhando bem esse papel, e temos a 
satisfação de dizer que estamos vivenciando 
um momento de muito trabalho e realizações. 

O maior desafio da Credibrás é manter o 
crescimento sustentável e a consolidação do 
Sistema CrediSis, respeitando as diretrizes e 
normativas de acordo com o que regulamen-

A minha gratidão a Deus e a 
todos que contribuíram para 
que mais um capítulo dessa 
história fosse escrito.

Elói José Comachio

ta o Banco Central; manter a gestão e gover-
nança com a participação democrática de seus 
membros, alicerçada na missão, princípios e 
valores enquanto cooperativa. 

Todas as atividades e os resultados finan-
ceiros que serão a-presentados neste relató-
rio referente ao ano de 2018, mais uma vez 
demonstra o trabalho sério, comprometido e 
dedicado dos Conselhos, Diretoria, Gerentes 
e Colaboradores, demonstrando que o traba-
lho feito por muitas mãos se torna mais fácil 
e grandioso. Nossas equipes nunca recuaram 
diante de trabalhos árduos ou tarefas difíceis. 
Acreditamos nos nossos produtos e serviços, 
e o valor que eles agregam aos negócios dos 
nossos Cooperados que permanecem como 
elementos fundamentais do nosso sucesso e 
crescimento contínuo. 

A minha gratidão a Deus e a todos que 
contribuíram para que mais um capítulo dessa 
história fosse escrito. Chegamos em 2019 pre-
parados para novos desafios e para concretizar 
o crescimento que novamente planejamos e 
podermos juntos colher os resultados de nos-
sos esforços. 

Muito obrigado a todos! 
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Sistema de Crédito Cooperativo
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Assembleia - matriz Reinauguração em Novo Horizonte

Assembleia - matriz Café na Apae no Dia de Cooperar

Doação de TV para a escola Pequeno PríncipeCampanha de Natal

Doação de camisetas Ação voluntária na Festa Junina da Apae

AÇÕES 2018
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RESULTADOS 

ECONÔMICOS 2018
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SISTEMA CREDISIS
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                        Sobras+Juros ao capital 

201820172016

Depósitos Totais

201820172016

Carteira de Crédito

201820172016

Patrimônio Líquido

201820172016

Números de Cooperados

201820172016

Ativos Totais

201820172016

R$ 24.335.291

R$ 28.845.430
R$ 32.993.375

R$ 35.000.000

R$ 30.000.000

R$ 5.000.000

R$ 25.000.000

R$ 20.000.000

R$ 10.000.000

R$ 15.000.000

1528

1791
2148

500

2500

1500

3000

1000

2000

R$ 10.000.000

R$ 9.000.000

R$ 11.000.000

R$ 7.000.000

R$ 8.000.000

R$ 5.000.000

R$ 6.000.000

R$ 15.000.000

R$ 20.000.000

R$ 30.000.000

R$ 25.000.000

R$ 10.000.000

R$ 5.000.000

R$ 30.000.000

R$ 25.000.000

R$ 20.000.000

R$ 10.000.000

R$ 15.000.000

R$ 5.000.000

R$ 1.000

R$ 400

R$ 500

R$ 700

R$ 900

R$ 800

R$ 600

R$ 7.517.046 

R$ 8.974.854 

R$ 10.439.698 

R$ 17.069.974

R$ 20.661.374

R$ 22.654.149

R$ 14.966.246 

R$ 17.583.271

R$ 21.679.058

R$ 2.063.425 

R$ 1.626.229

  R$ 1.846.445

CREDISIS CREDIBRÁS
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RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Senhores (as) 
Cooperados (as)

É com satisfação que apresentamos os núme-
ros da CREDISIS CREDIBRÁS. Os resultados nos 
confirmam que as ideias e as ações foram coeren-
tes, e nos estimulam a continuar enfrentando os 
grandes desafios que estão por vir. 

A Governança Corporativa está sendo reali-
zada, e a Cooperativa tem trabalhado com o Pla-
nejamento Estratégico, acompanhado do Plano de 
Ação, onde os gestores e a equipe seguem um cami-
nho traçado, visando o crescimento da instituição. 
O trabalho da Diretoria tem o respaldo nas delibe-
rações do Conselho de Administração, por meio de 
reuniões mensais, e da Assembleia Geral do último 
Exercício de 2018. 

O trabalho do Conselho de Administração 
foi pautado, principalmente, em análise de crédito, 
diminuição de riscos, inadimplência e redução de 
taxas de juros praticadas pela Cooperativa, o que 
beneficia diretamente os nossos Cooperados.

Lembramos aqui os investimentos que a 
CREDIBRÁS realizou, sob a orientação deste con-
selho, sendo eles na capacitação dos Conselheiros, 
Diretores e Colaboradores, melhorias em tecnolo-
gia para atendimento aos cooperados e, principal-
mente, na reforma e construção, pois vale lembrar 
que na nossa agência em Novo Horizonte tivemos 
uma ampla reforma, em Nova Brasilândia houve a 
construção da nova sede e, em 2019, investiremos 
na estrutura da agência de Migrantinópolis, para 
dar a você cooperado um atendimento com mais 
conforto e comodidade.  

No que tange a prestação de contas, esta deve 
ser regular, buscando manter o cooperado a par 
da evolução da Cooperativa, sobretudo, do que é 

feito para assegurar a perenidade do seu patrimô-
nio. 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 sustentabilida-
de e a longevidade da organização, tendo como foco 
o econômico, sem esquecer o aspecto social. E por 
tudo isso que a CREDISIS CREDIBRÁS apresenta 
o Relatório de Gestão para aprovação das contas do 
exercício de 2018, com números significativos con-
solidados em 31/12/2018.

Reafirmamos o nosso compromisso e agra-
decemos a todos os integrantes do Conselho de Ad-
ministração, Conselho Fiscal, Diretores, Gerentes e 
Colaboradores, também a nossa CENTRALCREDI 
que sempre se prontificou a nos auxiliar. Compro-
misso esse que é de gerir nosso empreendimento 
financeiro, no caminho da excelência, com ética e 
responsabilidade, profissionalismo e transparência, 
gerando benefícios aos cooperados e visando o de-
senvolvimento e crescimento da CREDISIS CRE-
-DIBRÁS.

Mais uma vez agradecemos a todos, princi-
palmente a vocês cooperados, que acreditam e se 
dedicam em fazer da CREDISIS CREDIBRÁS uma 
Cooperativa de sucesso e de credibilidade.

A todos nosso muito obrigado.

       Conselho de Administração
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Ativo Nota 2018   2017
 Circulante   25.339.491  23.894.489

Disponibilidades 4 438.661 422.127
Títulos e valores mobiliários 5 14.097 74.155
Relações interfinanceiras 6 5.459.928 5.365.685
Relações interdependênciasit - 80.000
Operações de crédito 7 18.112.101 17.282.647
Outras contas a receber 8 455.121 477.961
Outros valores e bens 9 859.583 191.914

Não circulante 7.653.885  4.950.943
Realizável a longo prazo 4.542.048 3.378.727

Operações de crédito 7 4.542.048 3.378.727
 Permanente 3.111.837 1.572.216

 Investimentos 10 1.447.234 959.997
 Imobilizado de Uso 11 1.642.269 589.304
 Intangível 12 22.334 22.915

 Total do ativo   32.993.376  28.845.432

Passivo Nota 2018   2017
Circulante   22.553.677  19.870.577

Depósitos 13 21.679.058 17.583.271
Depósito à vista 7.374.008 4.651.242
Depósito a prazo 14.305.050 12.932.029

Obrigações por empréstimos e repasses - 1.457.307
Outras obrigações 14 874.619 829.999

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 14 (a) 23.192 18.654
Sociais e estatutárias 14 (b) 246.970 312.812
Fiscais e previdenciárias 14 (c) 96.320 97.101
Outras contas a pagar 14 (d) 508.137 401.432

Patrimônio Líquido 15 10.439.699  8.974.855
Capital social 15 (a) 7.482.307 6.771.015
Reservas de sobras 15 (b) 2.258.365 1.699.143
Sobras ou perdas acumuladas 15 (c) 699.027 504.697

Total passivo e patrimônio líquido   32.993.376  28.845.432
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

 

BALANÇO  

PATRIMONIAL
Em 31de Dezembro de 2017 e 2018

Cooperativa de Crédito e Investimento D’Oeste de Rondônia - CrediSIS CrediBrás
C.N.P.J: 05.597.773/0001-10
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Descrição de conta Nota              2.018 2017

Receitas da intermediação financeira 7.483.159 6.645.580
Operações de crédito 18 7.482.202 6.642.653
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 957 2.927
Despesas da intermediação financeira (2.279.689) (2.234.234)
Operações de captação no mercado 19 (1.417.254) (1.561.815)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (801.496) (605.250)
Operações de empréstimos e repasses (60.939) (67.170)
Resultado bruto da intermediação financeira 5.203.470 4.411.346
Outras receitas/despesas operacionais (3.387.238) (2.682.932)
Receitas de prestação de serviços 20 388.875 304.285
Despesas de pessoal 21 (2.005.010) (1.751.699)
Outras despesas administrativas 22 (2.377.201) (1.780.925)
Despesas tributárias (438) (6.195)
Outras receitas operacionais 23 636.349 587.581
Outras despesas operacionais 24 (29.813) (35.978)
Resultado operacional 1.816.232 1.728.413
Resultado não operacional 30.352 (102.428)
Imposto de renda e contribuição social (139) (80)
Sobras líquidas 1.846.445 1.625.905
Juros sobre capital próprio (448.137) (618.752)
FATES / fundo de reserva e outros fundos (699.281) (504.696)
Sobras/perdas exercício anterior - 2.240
Sobras ou perdas líquidas 699.027 504.697
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

DEMONSTRAÇÕES DE 

SOBRAS OU PERDAS

Cooperativa de Crédito e Investimento D’Oeste de Rondônia - CrediSIS CrediBrás
C.N.P.J: 05.597.773/0001-10

Em 31de Dezembro de 2017 e 2018
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DEMONSTRAÇÕES DO 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31de Dezembro de 2017 e 2018
Cooperativa de Crédito e Investimento D’Oeste de Rondônia - CrediSIS CrediBrás
C.N.P.J: 05.597.773/0001-10

Eventos
Capital Social Reservas de Sobras Sobras 

ou Perdas 
Acumuladas

Totais

Subscrito a Realizar Legal Estatutária

Saldo em 1º de janeiro de 2017 5.552.609 (261.994) 1.295.386                  - 931.045 7.517.046

Movimentações de capital - 47.078 - - - 47.078

Aumento de capital por 
subscrição/realização 1.433.321 - - - - 1.433.321

Distribuição de sobras - - - - (931.045) (931.045)

Ajustes de exercício anterior - - - - 2.240 2.240

Sobras ou perdas do exercício - - - - 1.625.905 1.625.905

Juros sobre o capital próprio - - - - (618.752) (618.752)

Destinação das sobras

Fundo de reserva - - 403.757 - (403.757) -

FATES - - - - (100.939) (100.939)

Saldo em 31/12/2017 6.985.930 (214.916) 1.699.143                  - 504.697 8.974.854

Movimentações de capital - 113.406 - - - 113.406

Aumento de capital por 
subscrição/realização 597.886 - - - - 597.886

Distribuição de sobras - - - - (504.697) (504.697)

Sobras ou perdas do exercício - 1.846.445 1.846.445

Juros sobre capital próprio - (448.137) (448.137)

Destinação das sobras

Fundo de reserva - - 559.222 - (559.222) -

FATES - - - - (140.059) (140.059)

Saldo em 31/12/2018 7.583.816 (101.510 2.258.365                  - 699.027 10.439.698

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 
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Demonstrativo de fluxo de caixa           2.018          2.017 
Fluxo proveniente de atividades operacionais

Sobras/perdas líquidas 1.398.308 911.310
Constituição do FATES (140.059) (95.843)

Contas de resultado credoras 8.538.735 7.586.015
Contas de resultado devedoras (7.140.427) (6.578.862)

Ajuste por:
Reversão parcial da provisão para créditos de liquidação duvidosa 564.130 (57.001)
Depreciações e amortizações 160.873 85.782
Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários 60.058 (67.793)
Redução (aumento) em relações interfinanceiras (94.243) (441.378)
Redução (aumento) em relações interdependências 80.000 (7.000)
Redução (aumento) em operações de crédito (2.556.905) (3.534.399)
Redução (aumento) em outras contas a receber 22.840 (354.080)
Redução (aumento) em outros valores e bens (667.669) 495.911
Aumento (redução) em depósitos 4.095.787 2.617.025
Aumento (redução) em outras obrigações 44.620 (417.501)

   Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.967.740 (769.126)

Fluxo proveniente de atividades de investimento

Aquisição de imobilizado de uso                                                                                    (1.213.257) (235.524)

Participação cooperativa central (487.237) (250.939)

Caixa líquido usado nas atividades de  investimento (1.700.494 (486.463)

Fluxo proveniente de atividades de financiamentos

Relações interfinanceiras (1.457.307) 847.711

Distribuição de sobras (504.697) (931.045)
Aumento (redução) capital social - 2.240
Reservas 711.292 1.480.399

    Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (1.250.712) 1.399.305

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 16.534 143.716

Variação líquida das disponibilidades 422.127 278.411

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 438.661 422.127

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 16.534 143.716

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO
DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Cooperativa de Crédito e Investimento D’Oeste de Rondônia - CrediSIS CrediBrás
C.N.P.J: 05.597.773/0001-10

Em 31de Dezembro de 2017 e 2018
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (em reais) 

1 – Contexto operacional

A Cooperativa de Crédito e Investimento D´Oeste 
de Rondônia - CREDISIS CREDIBRÁS, é uma 
sociedade cooperativa de responsabilidade limitada. 
Integrante do Sistema Financeiro Nacional e do 
Sistema de Crédito Cooperativo - CREDISIS, 
constituída em 04/12/2002, autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, conforme Processo 
de Autorização nº 0201180092 de 07/03/2003 com o 
objetivo de:

•Estimular o desenvolvimento econômico e o 
interesse comum dos associados;

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

•Promover o aprimoramento técnico, educacional 
e social de seus dirigentes, associados, seus 
familiares e empregados;

•Prestar serviços inerentes às atividades 
específicas de instituição financeira.

2 – Apresentação das demonstrações
       financeiras

As demonstrações financeiras sob a responsabilidade 
da Administração foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis 

às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (Bacen), considerando as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, especificamente 
aquelas aplicáveis às entidades Cooperativas, 
a Lei do Cooperativismo n° 5.764/1971, a lei 
Complementar n° 130/2009 e as normas e instruções 
do Bacen, apresentadas conforme o Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
(COSIF), e os pronunciamentos, orientações e as 
interpretações do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) aprovados pelo Bacen até o 
momento são: CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual 
para Elaboração de Relatório Contábil-Financeiro - 
Resolução CMN nº 4.144/12, Resolução 3.566/2008 
- Redução ao Valor Recuperável do Ativo (CPC 01), 
Resolução 3.604/2008 - Fluxo de Caixa (CPC 03), 
Resolução 3.750/2009 - Divulgação sobre Partes 
Relacionadas (CPC 05), Resolução 3.989/2011 - 
Pagamento Baseado em Ações (CPC 10), Resolução 
4.007/2011 - Políticas Contábeis, Mudanças 
de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23), 
Resolução 3.973/2011 - Eventos subsequentes (CPC 
24) e Resolução 3.823/2009 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25), 
Resolução 4.535/2016 - Ativo Imobilizado (CPC 07) 
e Resolução 4.424/2015 - Benefícios a Empregados 
(CPC 33 - R1).
Atualmente, não é possível estimar quando o Banco 
Central irá aprovar os demais Pronunciamentos 
Contábeis do CPC e tampouco se sua utilização 
será de forma prospectiva ou retrospectiva. Com 
isso, ainda não é possível estimar os impactos 
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contábeis da utilização desses pronunciamentos nas 
demonstrações financeiras da Cooperativa.

3 – Resumo das principais práticas contábeis

a) Estimativas contábeis
A elaboração das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas adotadas no Brasil, 
requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e no registro das estimativas contábeis, 
quando aplicável. As contas sujeitas a aplicação 
de estimativas e julgamento incluem: à seleção das 
vidas-úteis do ativo imobilizado, provisão para 
perdas nas operações de crédito, provisão para 
contingências e outras similares. Dessa forma os 
resultados reais podem apresentar variações em 
relação às estimativas utilizadas. Entretanto, a 
Administração da Cooperativa monitora e revisa as 
estimativas periodicamente e é de opinião que não 
deverão existir diferenças significativas. 

b) Apuração do resultado 

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

c) Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalente de caixa conforme Resolução 

3.604/2006 do CMN incluem caixa, depósitos 
interbancários e as relações interfinanceiras de curto 
prazo e de alta liquidez, com risco insignificante 
de mudança de valores e limites, com prazo de 
vencimento igual ou inferior a 90 dias.

d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As aplicações interfinanceiras de liquidez são 
registradas pelo valor de aplicação ou aquisição, 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço.

e) Títulos e valores mobiliários

Os títulos e valores mobiliários quando existentes são 
classificados com base em um conjunto de critérios 
para registro e avaliação da carteira de títulos, 
definidos pela Circular nº 3.068/01 do Banco Central, 
de acordo com a intenção da Administração, em 
três categorias específicas, atendendo aos seguintes 
critérios de contabilização:

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

(ii) Títulos mantidos até o vencimento - Títulos 
e valores mobiliários para os quais a Administração 
possui a intenção e a capacidade financeira de manter 
até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos.

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

f) Operações de crédito e provisão para créditos de 
liquidação duvidosa

As operações de crédito são classificadas de acordo 
com o julgamento da Administração quanto ao nível 
de risco, levando em consideração o manual de 
crédito, a experiência passada e os riscos específicos 
em relação à operação, aos devedores e garantidores, 
observando os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução CMN N. 2682/99, que requer a análise 
periódica da carteira e sua classificação em nove 
níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco 
máximo). As operações classificadas como nível 
“H” permanecem nessa classificação por 180 
dias, quando então são baixadas contra a provisão 
existente e controladas, por cinco anos, em contas 
de compensação, não mais figurando no balanço 
patrimonial. 
As rendas de operações de crédito vencidas há mais 
de 60 dias, independentemente do seu nível de risco, 
somente serão reconhecidas no resultado após o seu 
efetivo recebimento.
A operação renegociada é mantida no mínimo no 
mesmo nível de risco em que estava classificada antes 
da renegociação e aquela que estava anteriormente 
registrada como prejuízo passa a ser classificada 
como de risco nível “H”. Somente é realizada a 
reclassificação para categoria de menor risco quando 
houver amortização significativa da operação 
ou quando fatos novos relevantes justificarem a 
mudança da classificação de risco.

g) Outros créditos

Direitos a receber de pessoas físicas ou jurídicas 
domiciliadas no País, inclusive as resultantes do 
exercício corrente.

h) Ativos e passivos circulantes

Os ativos e passivos circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis de realização.

i) Investimentos

O saldo é representado por aportes de capital na 
Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro 
Ltda.

j) Imobilizado

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

k) Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que 
tenham por objeto bens incorpóreos destinados 
à manutenção da Cooperativa ou exercidos com 
essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil 
definida são geralmente amortizados de forma linear 
no decorrer de um período estimado de benefício 
econômico. Os ativos intangíveis compreendem 
softwares adquiridos de terceiros e são amortizados 
ao longo de sua vida útil estimada.

l) Valor de recuperação de ativos - Impairment.

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

São reconhecidas quando a Cooperativa tem uma 
obrigação presente legal ou implícita ocorrida 
em eventos passados, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para saldar uma 
obrigação legal. As provisões foram registradas e 
sofrem as atualizações de acordo as estimativas do 
risco envolvido.

n) Passivos contingentes 

São reconhecidos contabilmente quando, com base 
na opinião de assessores jurídicos, for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, gerando uma provável saída no 
futuro de recursos para a liquidação das ações e, 
quando os montantes envolvidos forem mensurados 
com suficiente segurança. As ações com chance 
de perda possível são apenas divulgadas em nota 
explicativa às demonstrações financeiras e as ações 
com chances de perda remota não são divulgadas.

o) Segregação do circulante e não circulante 

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos 
inferiores a doze meses estão classificados no 
circulante, e os com prazos superiores, no longo 
prazo (não circulante).  

p) Demonstração dos fluxos de caixa 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram 
preparadas pelo método indireto e estão sendo 
apresentadas de acordo com o estabelecido pelo 
CPC 03 (R2).

q) Eventos subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-
base das demonstrações contábeis e a data de 
autorização para a sua emissão. São compostos por:

 Eventos que originam ajustes: são aqueles 
que evidenciam condições que já existiam na data-
base das demonstrações contábeis;

 Eventos que não originam ajustes: são 
aqueles que evidenciam condições que não existiam 
na data-base das demonstrações contábeis.
4 – Caixa e equivalentes de caixa

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

Descrição 2018 2017
Caixa 438.661 422.127
Total 438.661 422.127

 

5 – Títulos e valores mobiliários

Esta rubrica demonstra os valores dos investimentos 
em títulos de renda fixa e em cotas de fundos de 
investimentos conforme composição abaixo: 

Descrição 2018 2017
Cotas de fundo referenciado 14.097 74.155
Total 14.097 74.155

 

6 – Relações interfinanceiras

Referem-se a depósitos efetuados na centralização 
financeira da Cooperativa Central de Crédito 
Noroeste Brasileiro, artigo 24º da Resolução CMN 
nº 4.434.

Descrição 2018 2017
Centralização financeira - 
Cooperativas 5.459.928 5.349.625

Cheques e outros papéis - 16.060
Total 5.459.928 5.365.685
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7 – Operações de crédito

Em 31 de dezembro de 2018 as operações de crédito estão demonstradas e distribuídas em conformidade com 
o art. 11 da Resolução CMN 2.682/99 e art. 3º da Resolução CMN 2.697/00: 

a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

Modalidade 2018 2017
Circulante Não circulante Total

Adiantamento 125.998 - 125.998 63.395
Cheque especial 704.817 14.222 719.039 765.348
Desconto 1.892.239 - 1.892.239 2.027.314
Empréstimo 10.319.833 3.866.832 14.186.665 10.429.090
Financiamentos 66.919 929.291 996.210 1.228.007
Crédito rural 6.062.735 - 6.062.735 6.912.827
(-) Prov. para créditos de liquidação 
duvidosa (1.060.440) (268.297) (1.328.737) (764.607)

Total 18.112.101 4.542.048 22.654.149 20.661.374

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

Nível / percentual de risco / situação AD e cheque 
especial

Empréstimos

Total
 em 2018

Provisão
 em 2018

Total 
em 2017

Provisão
 em 2017

Títulos 
descontados

Financiamentos

A 0,50% Normal 142.620 10.046.567 10.189.187 (50.946) 19.098.679 (95.493)

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

B 1% Normal 253.463 4.531.418 4.784.881 (47.849) 146.449 (1.464)

B 1% Vencidas 533 29.952 30.485 (305) 1.086 (11)

C 3% Normal 296.515 6.419.912 6.716.427 (201.493) 66.930 (2.008)

C 3% Vencidas 3.363 40.015 43.379 (1.301) 19.302 (579)

D 10% Normal 111.463 437.392 548.854 (54.885) 1.241.159 (126.026)

D 10% Vencidas - 11.590 11.590 (1.159) 9.839 (984)

E 30% Normal 21.311 895.294 916.155 (274.532) 335.303 (100.591)

E 30% Vencidas 4.118 28.462 32.580 (9.774) 14.596 (4.379)

F 50% Normal 3.849 29.584 33.433 (16.716) 27.659 (13.830)

F 50% Vencidas 6 4.192 4.198 (2.099) 2.474 (1.237)

G 70% Normal - 5.253 5.253 (3.677) 128.043 (89.630)

G 70% Vencidas - 8.210 8.210 (5.747) 20.298 (14.209)

H 100% Normal 7.615 83.285 90.900 (90.900) 212.244 (212.244)

H 100% Vencidas 180 567.174 567.354 (567.354) 101.921 (101.921)

Total Normal 836.836 22.448.704 23.285.090 (740.998) 21.256.466 (641.286)

Total Vencido 8.200 689.596 697.796 (587.739) 169.516 (123.320)

Total Geral 845.036 23.138.301 23.982.886 (1.328.737) 21.425.982 (764.607)

Provisões   (1.328.737)  (764.607  

Total Líquido   22.654.149  20.661.374  
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c)  Distribuição das operações segregadas por tipo de cliente e atividade econômica:

Descrição 2018 2017

Setor privado

Pessoa Física

Empréstimos 9.596.474 5.389.385

Títulos descontados 1.345.432 935.730

Adiantamento a depositante 98.163 13.174

Cheque especial 418.392 147.400

Financiamentos 715.391 658.702

Financiamentos rurais 6.062.735 7.090.312

Pessoa Jurídica

Empréstimos 4.590.191 4.862.220

Títulos descontados 546.807 1.091.584

Adiantamento a depositante 27.835 50.221

Cheque especial 300.647 617.948

Financiamentos 280.819 569.305

Subtotal 23.982.886 21.425.982

              Provisão (1.328.737) (764.607)

Total 22.654.149 20.661.374

d) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:

Descrição Até 90 De 91 a 180 Acima de 180 Total
Adiantamentos 118.958 4.767 2.273 125.998
Títulos descontados 1.702.054 190.184 - 1.892.238
Empréstimos 12.833.759 721.250 631.658 14.186.667
Financiamentos 966.748 13.709 15.753 996.210
Financiamentos rurais 6.014.285 45.852 2.599 6.062.736
Cheque especial 689.000 24.517 5.521 719.038
Total 22.324.804 1.000.279 657.804 23.982.887
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e) Composição da carteira de crédito por nível de risco:

                                                                                                                                                                                                                  2018

Risco Valor da carteira
Percentual Percentual 

provisionado
Valor provisionado

BACEN Efetuado

AA - 0,0% 0,0% -
A 10.189.189 0,5% 0,5% 50.946
B 4.815.366 1,0% 1,0% 48.154
C 6.759.806 3,0% 3,0% 202.794
D 560.444 10,0% 10,0% 56.044
E 949.184 30,0% 30,0% 284.756
F 37.632 50,0% 50,0% 18.816
G 13.463 70,0% 70,0% 9.424
H 657.803 100,0% 100,0% 657.803
Total 23.982.887 1.328.737

f) Concentração dos maiores devedores 

Posição 2018  % 2017
1º 937.510 3,91 548.423
2º 883.189 3,68 524.876
3º 689.072 2,87 466.557
4º 654.457 2,73 348.971
5º 460.053 1,92 345.410
6º 440.143 1,84 309.228
7º 418.646 1,75 307.233
8º 415.622 1,73 289.938
9º 381.178 1,59 285.878

10º 373.251 1,56 277.216
Maiores devedores 5.653.121 23,57 3.703.730

Os demais devedores 18.329.766 76,43 17.722.252

Total geral dos devedores 23.982.887 100 21.425.982
Valores em reais

g) Movimento de créditos baixados como prejuízo:

Descrição 2018 2017

Operações incluídas no período 157.552 508.453

Recuperações/Renegociações 168.330 147.760
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8 – Outras Contas a Receber

a) Diversos

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

Descrição 2018 2017
Adiantamento a fornecedores 239.779 101.349
Devedores por compra de valores e bens 200.604 347.093
Devedores diversos - País (i) 17.018 29.239
Créditos por avais e fianças honrados 3.391 2.122

Adiantamento a funcionários 1.216 3.409

Outros impostos e contribuições a compensar 1.020 342
Provisão para outras contas a receber (7.907) (5.593)
Total 455.121 477.961

(i) Devedores diversos

Descrição 2018 2017

Comissão seguro prestamista a receber 9.996 6.984
Tarifa interbancária 3.269 3.748
Devedores por compra de valores e bens 2.000 -
Pendência a regularizar bancos 1.752 2.925
Depósitos bloqueado - 13.230
Pendência a regularizar 1 -
Pendência a regularizar operações - 2.352
Total 17.018 29.239

9 – Outros valores e bens

Representado basicamente por bens Não de Uso Próprio, recebido em dação de pagamento de dívidas, material 
em estoque utilizado no desenvolvimento das atividades. Registram-se ainda no grupo as despesas antecipadas, 
referente a prêmios de seguros.

Descrição 2018 2017

Bens não de uso próprio 815.000 130.000

Material em estoque 31.780 47.047

Despesas antecipadas 12.803 14.867

Total 859.583 191.914
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10 -  Investimentos

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

Descrição Valor Integralização
Percentual de 

Participação na 
Central

Saldo em 31/12/2017                 959.997 
Integralização de capital 487.237 4,94%
Saldo em 31/12/2018             1.447.234 4,94%

11 – Imobilizado de uso

Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo 
método linear, com base nas taxas informadas na tabela abaixo:

Imobilizado de uso Imobilizações 
em curso

Edificações 
benfeitorias

Moveis e
equipamentos 

de uso

Sistema de 
comunicação

Sistema de 
processamento 

de dados

Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Taxa de 
depreciação% a.a. (*) 4% 10% 10 a 20% 20 a 50% 10 a 20% 20%
Custo
Saldo em 1º/01/2017            139.444          46.180             189.344               4.905              170.576        76.401        49.903    676.753 
Adições            137.980                    -                16.952                       -                  53.945        17.382                  -      226.259 
Baixas                       -                      -                           -                      -                           -                   -                     -                 -   
Transferências (144.211)                   -                  4.767                       -               139.444                   -                    -                 -   
Saldo em 31/12/2017            133.213         46.180            211.063              4.905              363.965        93.783        49.903    903.012 
Depreciação
Saldo em 1º/01/2017                       -   (8.920) (71.372) (3.567) (109.923) (30.045) (12.892) (236.719)
Despesa de 
depreciação                        -   (2.423) (18.630) (192) (36.982) (8.781) (9.981) (76.989)

Baixas                        -                      -                          -                         -                            -                    -                    -                 -   
Saldo em 31/12/2017                        -   (11.343) (90.002) (3.759) (146.905) (38.826) (22.873) (313.708)
Valor contábil         
Saldo em 31/12/2017            133.213        34.837            121.061              1.146             217.060        54.957        27.030   589.304 

Custo
Saldo em 31/12/2017            133.213        46.180            211.063               4.905              363.965        93.783        49.903    903.012 

Adições            944.963        259.164              23.219                      -                  57.571           9.461        35.270 1.329.648 
Baixas         (119.337)   (500) (1.500)                       -                           -                    - (5.348) (126.685)
Transferências (74.906)                   -                16.757                      -                 39.678        18.471                  -   -
Saldo em 31/12/2018            883.933        304.844            249.539               4.905              461.214     121.715        79.825 2.105.975 
Depreciação
Saldo em 31/12/2017                       -   (11.343) (90.002) (3.759) (146.905) (38.826) (22.873) (313.708)
Despesa de 
Depreciação                        -   (40.993) (22.374) (192) (67.832) (10.125) (12.669) (154.185)
Baixas                       -                     -                          -                        -                           -                     -             4.187      4.187 
Saldo em 31/12/2018                            

-   (52.336) (112.376) (3.951) (214.737) (48.951) (31.355) (463.706)

Valor contábil         
Saldo em 31/12/2018            883.933        252.508            137.163                  954              246.477        72.764        48.470 1.642.269 
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Tomando por base as determinações do pronunciamento técnico CPC 01, a Cooperativa não identificou a 
necessidade de adequação do valor dos ativos contabilizados, uma vez que os bens registrados no imobilizado 
apresentam valor residual inferior ou equiparados àqueles preços praticados pelo mercado.

12 – Intangível

Nesta rubrica registram-se os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados à manutenção da 
companhia, tais como a licença de uso de software.

Descrição 2018 2017

Software 51.714 41.419

Amortização acumulada (29.380) (18.504)

Total 22.334 22.915

13 – Depósitos

Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósitos a prazo recebem encargos financeiros contratados e 
estão mantidos no circulante por não possuir restrição para resgate. Os depósitos estão garantidos pelo FGCoop 
- Fundo Garantidor do Cooperativismo conforme Resolução CMN 4.284, de 2013.

Descrição 2018 2017
Depósitos a vista 7.374.008 4.651.242
Depósitos a prazo 14.305.050 12.932.029
Total 21.679.058 17.583.271

14 – Outras obrigações

a) Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados

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

Descrição 2018 2017

Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 23.192 18.654

Total 23.192 18.654
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b)   Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

Está registrado em Obrigações Sociais e Estatutárias o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 
- FATES de atos com associados que é constituído com a destinação de 5% das sobras brutas do exercício, 
conforme determinação estatutária.

Descrição 2018 2017

Fundo de assistência técnica, educacional e social 170.184 108.369

Cotas de capital a pagar 70.813 183.886

Juros ao capital a pagar 5.973 20.557

Total 246.970 312.812

c)  Fiscais e previdenciárias 

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

Descrição 2018 2017
I.N.S.S a recolher 38.318 32.941

Imposto retido na fonte a recolher 23.144 35.236

I.R.R.F s/ folha de pagamento 21.190 17.185
F.G.T.S a recolher 11.642 9.858
PIS s/ folha de pagamento 1.467 1.232
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 549 41

Imposto de renda a pagar 10 33

Contribuição sindical a recolher - 311

Mensalidade sindical a recolher - 264

Total 96.320 97.101

d) Diversas

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

Descrição 2018 2017
Provisão despesas com pessoal 360.967 299.498
Provisão para pagamento de juros ao capital 92.412 75.428
Credores diversos - País (i) 40.693 9.396
Outras despesas administrativas 14.065 17.110
Total 508.137 401.432

(i)  Credores diversos
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Rubrica composta pelas contas abaixo relacionadas representam obrigações da CREDIBRÁS para com terceiros, 
conforme demonstrado:

Descrição 2018 2017

Pendência a regularizar bancos 37.371 4.377

Tarifa interbancária 3.322 3.419

Repasse contribuição OCB - 1.517

Pendência a regularizar - 83

Total 40.693 9.396

15 – Patrimônio líquido

a) Capital social

O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado por seus 
cooperados. De acordo com o Estatuto Social cada cooperado tem direito a um voto, independentemente do 
número de suas cotas-partes, apresentando um saldo em 31 de dezembro de 2018 de R$ 7.482.306.

b) Sobras ou perdas acumuladas

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

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

Descrição 2018 2017
Ajustes de exercícios anteriores - 2.240
Sobras líquidas do exercício 1.398.308 1.007.153
Sobras líquidas, base de cálculo das destinações 1.398.308 1.009.393
Destinações estatutárias (699.281) (504.696)
Reserva legal - 40% (559.222) (403.757)
FATES (Destinação estatutária - 10%) (139.805) (100.939)
FATES (Resultados de atos não cooperativos - 0,06 %) (254) -
Sobras à disposição da Assembleia Geral 699.027 504.697

16 - Divulgação sobre partes relacionadas (CPC 05 E RESOLUÇÃO CMN 3750/09) 



- 32 - Relatório de Gestão Anual 2018  

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, 
dirigir e controlar as atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais pessoas. 
As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas atribuições 
estabelecidas em regulamentação específica. Nos termos da Resolução 4.434/2015, do Conselho Monetário 
Nacional, a concessão de créditos e a prestação de garantias a membros de órgãos estatutários devem observar 
critérios idênticos aos utilizados para os demais associados.
As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações da cooperativa, 
e caracterizam-se basicamente por transações financeiras em regime normal de operações, com observância 
irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central, tais como movimentação de contas correntes, 
aplicações e resgates de RDC e operações de crédito.
As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias, caução e alienação 
fiduciária.

a) Remuneração paga aos administradores

Os administradores são remunerados na forma de pró-labore pagos via folha de pagamento. O valor total da 
remuneração dos administradores, incluindo gratificações e outros benefícios, é apresentado em rubrica de 
dispêndio e despesa de pessoal, nas demonstrações das sobras e estão apresentados conforme abaixo:

Descrição 2018 2017

Remuneração 226.333 143.702
Total 226.333 143.702

17 – Limites operacionais - índice de Basiléia

O patrimônio de Referência (PR) da Cooperativa apresenta-se compatível com o risco de suas atividades, 
calculado com base no regime prudencial simplificado, conforme previsto na Resolução nº 4.194/2013 do 
Conselho Monetário Nacional.

Descrição 2018

Ativos ponderados por risco - RWAS5           26.479.913 

Patrimônio de referência para limite de Basiléia           10.417.364 

Patrimônio de referência mínimo requerido             3.177.590 

Índice de Basiléia 39,34%

18 – Operações de crédito - resultado
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Descrição 2018 2017

 Rendas de operações de crédito (i)              7.330.547    6.508.265 

 Recuperação de créditos baixados como prejuízo                 169.869       147.760 

 Rendas de créditos por avais e fianças honrados                          764                470 

 Despesas de cessão de operações de crédito                    (18.978)          (13.842) 

Total    7.482.202    6.642.653 

(i) Rendas de operações de crédito

Descrição 2018 2017

Empréstimos                                 4.417.911    3.687.488 

Financiamentos rurais - aplicações recursos livres    1.648.495       845.024 

Títulos descontados                            771.482       762.337 

Financiamentos                                 258.152       256.980 

Adiantamentos a depositantes                   234.507       226.106 

Financiamentos rurais – aplicações                               -          10.964 

Financiamentos rurais - aplicações recursos                               -       719.366 

Total    7.330.547    6.508.265 

19 - Operações de captação no mercado

Descrição 2018 2017

 Despesas de depósitos a prazo                                         1.387.633    1.537.260 

 Despesas de contribuição de fundo garantido               29.621          24.555 

Total    1.417.254    1.561.815 

20 - Receita de prestação de serviços

Descrição 2018 2017

Cartão de crédito - Mastercard                    170.246          98.567 

Outros serviços - atos cooperados                 125.681       139.351 

Cobrança                                          38.815          21.086 

Tarifas bancárias - PF                            30.865          24.063 

Tarifas bancárias - PJ                            15.480          13.132 

Rendas Bancoob                                                5.736            4.498 

Rendas de outros serviços                                     2.052            3.588 

Total       388.875       304.285 
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21 -  Despesas com pessoal

Descrição 2018 2017

Salários    1.143.134    1.004.159 

Encargos sociais                   483.061       422.408 

Benefícios                         375.447       287.329 

Treinamento                             3.368          37.803 

 Total              2.005.010    1.751.699 

22 - Despesas administrativas

Descrição 2018 2017

Serviços do sistema financeiro                 225.558       172.389 

Honorários da diretoria                            192.016       163.142 

Processamento de dados                       188.517       117.687 

Depreciação                                  136.277          76.989 

Conselho de administração                       136.025          38.820 

Promoções e relações públicas                   87.805       120.781 

Aluguéis                                        80.578          67.469 

Serviços técnicos especializado                    67.391          60.782 

Conselho fiscal                                    63.748          67.040 

Água, energia e gás                             56.075          45.703 

Comunicações                                    42.850          41.916 

Transporte                                      41.922          83.638 

Serviços de terceiros                           36.945          17.635 

Amortização                                     29.122            9.859 

Material                                        27.703          28.922 

Seguros                                         23.596          14.389 

Manutenção e conservação de                     21.312          14.053 

Propaganda e publicidade                        14.213                   -   

Serviços de vigilância e segurança                    13.207                658 

Viagem no país                                    2.146            5.953 

Publicações                                              -                  360 

Outras (i)       890.195       632.741 

Total    2.377.201    1.780.925 

(i) Outras Despesas Administrativas
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Descrição 2018 2017

 Despesas com registro                                             4.132            8.523 

 Despesas com fretes carretos                                      1.022            1.091 

 Despesas com emolumentos Judiciais e cartorários                      1.458            6.522 

 Despesas com assembleia geral                                   16.631                568 

 Despesas com copa e cozinha                                     20.369          22.211 

 Despesas com contribuição sindical patronal e cooperativa                   15.442          38.274 

 Despesas com cadastros e consultas                              65.441          65.050 

 Despesas com taxas impostos municipais                                834            1.934 

 Despesas com alvará de localização e funcionamento                          919                692 

 Despesas com uniformes                                                873            5.146 

 Despesas com mensalidade associação comercial                              -                350 

 Despesas com lanches e refeições                                  3.974            3.507 

 Despesas com taxas diversas                                             39            4.402 

 Despesas com custas judiciais                                     9.983          16.890 

 Taxa manutenção OCB                                           1.200            1.200 

 Despesas com medicamentos                                             365                223 

 Rateio despesas da central                               546.642       449.565 

 Despesas com reuniões                                             9.975            6.408 

 Rateio despesas matriz                                   134.061                     - 

 Rateio despesa corretora                                    56.535                     - 

 Outras despesas administrativas                                   298                183 

Total       890.195       632.741 

23 - Outras receitas operacionais

Descrição 2018 2017

Ingressos de depósitos intercooperativos                 262.916       385.051 

Reversão de provisões operacionais                          77.500       148.088 

Recuperação de encargos e despesas                          22.492          11.591 

Outras                               273.441          42.851 

Total       636.349       587.581 

24 - Outras despesas operacionais
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Descrição 2018 2017

Dispêndios de depósitos intercooperativo                      1.717            5.260 

Despesas de descontos concedidos em renegociação                              3            6.754 

Fundo de Contingência          28.093          23.964 

Total 29.813          35.978 

25 - Gerenciamento de riscos

Resumo da descrição da estrutura de gerenciamento de riscos

a) Gerenciamento de riscos

As cooperativas de crédito estão sujeitas a riscos de diferentes tipos e naturezas que são inerentes ao negócio. 
Afim de identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar esses riscos, o Sistema CrediSIS 
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, 
assegurando a solidez e perenidade do Sistema. O Sistema CrediSIS considera que o gerenciamento de riscos é 
peça fundamental e estratégica para que seus objetivos sejam alcançados. De forma resumida, as estruturas de 
gerenciamento de riscos são:

b) Risco operacional

Implantada em conformidade com a resolução nº 4.557/2017 do CMN, objetiva a identificação, mensuração, 
avaliação, monitoramento, reporte, controle 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.

c) Risco de crédito

Implantada em conformidade com a resolução nº 4.557/2017 do CMN, 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 obrigações financeiras nos termos 
pactuados.

d) Risco de liquidez

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

e) Risco de mercado

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

f) Risco socioambiental

Implantada em conformidade com a resolução nº 4.557/2017 do CMN, objetiva identificar, 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, fornecedores 
e/ou prestadores de serviço.

g) Gestão de continuidade do negócio

Elaborada em conformidade com a resolução nº 4.557/2017 do CMN, a Política de Gestão de Continuidade 
de Negócios (GCN) é o documento que contempla diretrizes, orientações, princípios básicos e a estrutura 
necessária para identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar a ocorrência de eventuais 
perdas, interrupções de atividades críticas e eventos extraordinários, proporcionando a resposta adequada à 
recuperação e restauração dos processos críticos, assegurando assim a continuidade das atividades do Sistema 
CrediSIS. 

h) Prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo – PLD/FT

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

i) Gerenciamento de capital

Implantado em conformidade com a resolução nº 4.557/2017 do CMN e visando os objetivos estratégicos 
do sistema CrediSIS, o gerenciamento de capital continuamente identifica, mensura, avalia, monitora, 
reporta, controla e mitiga as exposições aos riscos esperados e inesperados, assim como mantém os níveis de 
requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), Patrimônio de Referência de Nível I e de Capital 
Principal.
Informações Adicionais
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O relatório completo da estrutura de gerenciamento de riscos do Sistema CrediSIS está disponível no site www.
credisis.com.br no caminho “Sobre o CrediSIS/ Gerenciamento de Riscos”.

Ouvidoria

A ouvidoria tem como atribuição, assegurar a observância das normas regulamentares que disciplinam a 
atividade e daquelas relativas aos direitos dos usuários dos produtos e serviços oferecidos pela cooperativa. 
Atua como canal de comunicação entre a instituição e seus associados, inclusive na mediação de conflitos.
Instituída pelo componente organizacional único de ouvidoria dispõe de diretor responsável pela área e ouvidor. 
O trabalho realizado pela Ouvidoria auxilia no monitoramento dos processos de qualidade e boas práticas, bem 
como na observância dos normativos internos CrediSIS. 
As manifestações são acolhidas por meio telefônico de discagem gratuita - 0800 648 0020 e pelo formulário 
eletrônico disponível no endereço: www.credisis.com.br

Nova Brasilândia D’ Oeste/RO, 31 de dezembro de 2018.

Eloi José Comachio Itamar Bozi
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

CPF: 283.699.209-34 CPF 946.060.997-04

Lucas Chiquessi da Silva Rafael Esteves da Silva
DIRETOR EXECUTIVO CONTADOR

CPF: 528.570.002-78 CRC: RO-006989/O-7
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PARECER DA AUDITORIA EXTERNA

Aos Administradores
Credibrás - Cooperativa de Crédito 
Rural de Nova Brasilândia Ltda.
Nova Brasilândia D ́Oeste - RO

   
Examinamos as demonstrações financeiras da 

Cooperativa de Crédito Rural de Nova Brasilândia Ltda. 
(“instituição”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demons-
trações de sobras ou perdas, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis 
meses findo nessa data, bem como as respectivas notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra da Cooperativa de Crédito Rural de Nova Brasilândia 
Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o período de seis 
meses findo nessa data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, complementadas pelas reso-
luções emitidas pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

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 “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação a Asso-
ciação, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabi-
lidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior

As demonstrações financeiras relativas ao exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins 
de comparação, foram examinadas por outros auditores 
independentes que emitiram relatório de auditoria data-
do em 29 de março de 2018, sem ressalvas.

Responsabilidade da Administração e da Governança 
sobre as demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade da Associação 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 Associação ou ces-
sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Associação são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjun-
to, estejam livres de distorção relevante, independente-
mente 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 bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo 
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com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

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

• Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, indepen-
dentemente 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 in-
ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da associação.

• 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 ad-

ministração, da base contábil de continuidade operacio-
nal e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da as-
sociação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de audito-
ria 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 con-
dições futuras podem levar a associação a não mais se 
manter em continuidade operacional. 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente as informações das entidades ou ati-
vidades de negócio da Companhia para expressar uma 
opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da au-
ditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações sig-
nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos.

 

Nova Brasilândia D’ Oeste, 5 de abril de 2019.

Cleber Araujo
CONTADOR

CRC 1SP213655/O-8

Mazars Auditores Independentes
CRC 2SP023701/O-8
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Conselheiros Fiscais abaixo assinados, 
da Cooperativa de Crédito e Investimento D’Oes-
te de Rondônia -CREDISIS CREDIBRAS, em reu-
nião realizada em 21/03/2019, em observãncia ao 
disposto no artigo 56 da Lei 5.764/71, e no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, examinaram 
as demonstrações financeiras, relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, com-
preendendo o balanço patrimonial, demonstrativos 
do resultado do exercício e demais documentos e 
informações pertinentes as operações realizadas 
pela CREDISIS CREDIBRÁS.         

De posse do balancete patrimonial, demons-
trações contábeis, financeiras, pareceres da audi-
toria interna e externa independente e respectivas 
comprovações documentais, foram analisadas as 

contas referente ao ano de 2018, sendo prestado 
por parte da Diretoria Executiva todas as informa-
ções e esclarecimentos julgados necessários. 

De forma geral, as demonstrações da CRE-
DISIS CREDIBRÁS apresentaram um equilíbrio 
entre as receitas provenientes de seu objeto social e 
os gastos para executar sua finalidade institucional, 
estando em conformidade com as normas juridicas 
e contábeis aplicáveis. 

Assim, por evidenciarem de forma transpa-
rente o desempenho e a gestão dos recursos aplica-
dos, no exercício findo em 31/12/2018, este Con-
selho emite PARECER FAVORÁVEL a aprovação 
pela Assembleia Geral das contas do ano exercício 
2018.

Nova Brasilândia D’Oeste-RO, 21 de março de 2019.

Ítalo Ramos Batista Tharik Bruno Seixas P. Abichabki
COORDENADOR SECRETÁRIO
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