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PALAVRA DO PRESIDENTE

Transformando
a vida das pessoas.
Fortalecemos o elo com o crédito,
acreditando que dessa maneira
transformamos a realidade
no campo e nas comunidades
onde atuamos.

20 anos
de evolução e
desenvolvimento
no campo.
Em 2015 comemoramos os 20
anos de uma grande conquista para
a agricultura familiar, a criação de uma
política pública voltada para o campo.
Em meados da década de 90 os
agricultores familiares se viram excluídos, sem crédito, passando por diversas dificuldades e assim decidem se organizar em movimentos sociais e ir as
ruas reivindicar melhores condições de
vida na agricultura familiar. Porém essa
não foi uma luta fácil: nas ruas eles são
humilhados e considerados como vândalos e baderneiros.
Após muitas lutas as recompensas chegam com a criação do Pronaf
em 1995, uma política pública que permitia o acesso ao crédito e incentivava
a produção de alimentos.
Logo após a criação do Pronaf
surgem também as primeiras Cooperativas Cresol com o intuito de promover
o acesso ao crédito aos pequenos agricultores, uma vez que mesmo o recur-
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so sendo liberado pelo Governo Federal
ainda tinha seu acesso restrito para algumas famílias. A Cresol acompanhou
a criação do Pronaf e as evoluções que
ocorreram na agricultura familiar.
Nos últimos 20 anos acompanhamos a transformação das propriedades que se organizaram, a melhoria na
qualidade de vida estampada no sorriso de cada associado, as melhorias na
casa que dão comodidade a toda a família e o aumento na produção de alimentos que classificaram a Agricultura
Familiar como a responsável por 70%
dos alimentos que chegam a mesa dos
brasileiros.
São todas essas transformações
que nos orgulham e nos fazem celebrar 2015 como um ano especial para
a Agricultura Familiar.
Rudemar Casagrande
Diretor-presidente
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Cresol Central SC/RS
		
A Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central SC/RS, é uma instituição financeira composta por cinco Bases Regionais de
Serviços, 43 Cooperativas Singulares e aproximadamente 100 Postos de Atendimento, e conta com mais de 800 colaboradores. Atendendo nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Bahia (em breve em Mato
Grosso do Sul), oferecendo atendimento a mais de 110 mil sócios em cerca de
500 municípios da área de abrangência.
		
O Sistema Cresol Central SC/RS, tem por objetivo a organização, em
comum e em maior escala, dos serviços administrativos, financeiros, econômicos, creditícios, incluindo financiamento habitacional, educativos, de assistência
técnica de interesse de seus associados, integrando a utilização recíproca dos
serviços, com o propósito de cumprir sua missão no fortalecimento das práticas
da agricultura familiar e do desenvolvimento sustentável.
		
Só em 2015, foram realizados mais de 61 mil contratos de crédito para
viabilizar a produção dos associados e é por isso que o Sistema Cresol Central
SC/RS, continuará trabalhando para melhorar ainda mais a qualidade de vida dos
seus associados.
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PRONAF

Agricultura Familiar
e Pronaf: das lutas
à qualidade de vida
no campo
Composta por pessoas que acreditam no que fazem, que resistem em
sair de suas propriedades para morar
em centros urbanos, são homens e
mulheres que plantam, cultivam e extraem da terra o sustento da família e
70% do alimento que chega a mesa
dos brasileiros. Assim são os agriculto6

res e agricultoras familiares que com
suas pequenas áreas de terra representam 85% das propriedades rurais
do Brasil e empregam 77% da mão de
obra do campo.
São pequenas propriedades que,
juntas, tem representatividade e grande
importância na produção de alimentos.
Mas este é o cenário atual da
agricultura familiar, que se consolidou
após muitas dificuldades, lutas, manifestações e reivindicações por melhores condições de vida no campo.
No âmbito econômico, na década de 1960 institui-se no Brasil a revolução verde, que apresentou um plano
de crescimento econômico, pautado
na produção que incentivava o desmatamento para se ter mais área de
terra para o plantio, o uso de sementes
modificadas, agrotóxicos, fungicidas e

o uso de tecnologias. Um plano quase
perfeito, que era voltado para os grandes agricultores e que contribuiu e muito para o enfraquecimento do solo, o
surgimento de diversas pragas e o endividamento do pequeno agricultor que
não conseguiu acompanhá-lo.
Não se pode negar que a produção de alimentos teve um grande salto
neste período, porém o Brasil continuou
enfrentando problemas como a desnutrição, a fome, a desigualdade social
e o êxodo rural. “Nessa época era muito ruim, a única moeda de troca que
se tinha era pedir soja emprestada pro
vizinho ou pra quem tivesse, pagando
40% ao ano porque os bancos eram
pros grandes, os pequenos não tinham
acesso. Então muitas vezes dava uma
entre safra e no outro ano tinha que
pagar 80% de juro e o lucro era praticamente zero. E chegou um momento
que não dava mais e eu decidi sair da
propriedade.” relembra o agricultor familiar e associado da Cresol Constantina, Cedenir Lasta.
Na década de 90, parte dos agricultores familiares que decidiram permanecer no campo entendiam que
sozinhos e sem apoio era praticamente impossível continuar, mas acima de
tudo entendiam que era necessária a
criação de políticas públicas voltadas
para o pequeno agricultor. E foi a partir
desta convicção que, juntamente aos
sindicatos e organizações populares os
agricultores elencaram suas dificuldades, necessidades, suas metas e foram
as ruas reivindicar crédito e políticas públicas que melhorassem a sua qualidade de vida no campo.
Foram inúmeras as manifestações e passeatas que reivindicavam o
crédito, tão necessário para que o agricultor pudesse permanecer na propriedade. E junto com as manifestações
vinham também os inúmeros julgamentos e críticas que os agricultores

recebiam por onde passavam, como
relata o associado da Cresol Quilombo,
e agricultor Zelito Cordazzo. “Na verdade era muito triste aquilo que a gente
viveu na época, parecia que a gente
era alguém que tinha que viver a vida
inteira excluído. Eu sempre lembro que
meus filhos diziam: o pai parece que
gosta de apanhar que ta sempre na
estrada e não consegue nada. E eu
sempre pedia calma pra eles, que um
dia a recompensa ia chegar”, relembra
Cordazzo.
E foi após muitas lutas e calma
-como pedia Cordazzo a seus filhos-,
que as lutas começaram a dar frutos.
A primeira conquista dos agricultores familiares chegou em 1995, quando o Governo Federal cria o Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
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O Surgimento
do Pronaf e as
Cooperativas de
Crédito
Quando foi criado, o Pronaf representou um grande avanço para os
agricultores, que tinham a certeza da
conquista do crédito para investirem
na produção de alimentos. De fato, as
lutas e organizações dos agricultores,
trouxeram muitos avanços, mas ainda
tinham um longo caminho a trilhar, pois
a falta de credibilidade que tinham nas
instituições financeiras tradicionais, a
falta de avalistas e a burocracia tornavam praticamente impossível o acesso
ao crédito ao pequeno agricultor. Neste momento, os agricultores já haviam
avançado muito nas suas conquistas
com a criação desta política pública,
mas se viram desafiados a ir em frente e criar uma instituição financeira dos
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agricultores e para os agricultores familiares. “Junto com o Pronaf veio também o desafio do próprio agricultor ter
uma Cooperativa de Crédito, e com isso
se sentiu mais a vontade, chegava com
mais confiança e facilitou muito.
Eu acho que ali foi onde a gente
entrou dentro de casa”, relembra Cordazzo. E foi a partir do surgimento das
primeiras Cooperativas Cresol, que o
crédito começou a chegar até ao agricultor familiar, como relata Valdir Sangali “O primeiro financiamento que eu fiz
de lavoura, foi na Cresol, porque antes
em outros sistemas financeiros a gente
não tinha acesso. Então a partir do momento que foi criada a Cresol eu e vários outros agricultores tivemos acesso
aos financiamentos”, declara Sangali.
Vinte anos se passaram desde o
surgimento do Pronaf e das Cooperativas Cresol, neste período o Programa
passou por diversas mudanças como
a redução dos juros, a inclusão de linhas de crédito para jovens e mulheres, a inclusão da assistência técnica e
a criação de programas de garantias
da safra. A agricultura familiar também
mudou muito neste período, trocou a
aparência de abandono pelas casas
novas, pelos maquinários modernos,
as plantações maiores e pela qualidade
de vida de toda a família.
Após o acesso ao crédito o agricultor familiar assumiu o seu papel de
sujeito do campo, fez valer seus direitos,
demonstrou a sua força e hoje é referência na produção de alimentos.

ACDC: Um elo entre
a Cooperativa e o
associado
O Sistema Cresol Central desde
sua criação trabalha em suas cooperativas o Programa de Agentes Comunitários de Desenvolvimento Cooperativo
(ACDC’s). Que tem como objetivo aproximar o associado das ações da Cooperativa.
Os Agentes Comunitários de Desenvolvimento Cooperativo tem um papel organizativo dentro da Cooperativa,
eles atuam para fortalecer o processo
político organizativo da Cresol no seu
local de atuação. Complementarmente
também tem um papel formativo, colaborando para informar e qualificar a
compreensão que os associados tem
da Cresol, além de colaborar na divulgação dos produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa junto aos associados que estão no seu local de atuação,
bem como incentivar práticas de sustentabilidade na agricultura familiar. E é
por serem um elo entre a Cooperativa e
as comunidades onde residem, sendo
representantes informais da Cooperati-

va na sua comunidade, que o Sistema
Cresol investe na formação permanente dos seus Agentes Comunitários,
através de encontros, cursos, palestras
e seminários com temas variados.
Desta forma os ACDC’s estão
sempre atualizados, podendo levar informações novas aos moradores das
comunidades onde vivem e se sentem
preparados para atuar. E em contrapartida ajudam a Cresol a ficar cada vez
mais próxima dos associado, através
dos encontros que eles promovem nas
comunidades, os quais a Cresol está
presente.

A escolha dos Agentes Comunitários de Desenvolvimento Cooperativo
se dá através de:
* Pela escolha da comunidade
entre pessoas de confiança e associadas à Cooperativa, devendo sempre
ser referendada pela comunidade na
qual exercerá sua atuação;
* Deve ter pelo menos uma
pessoa por comunidade ou por grupo
local, conforme a reali-dade da cooperativa, cuidando para haver equilíbrio
de gênero, de faixa etária, de etnia,
ente outros aspectos;
* Periodicidade de atuação definida conforme realidade da cooperativa com rodízio de representação;
*Realização de encontros periódicos dos/as ACDC para atividades de
mobilização, de formação e de informação.
Seja você também um ACDC!
Procure a sua cooperativa de crédito
Cresol e faça o seu cadastro!
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A educação
financeira em cena
A Cresol Central sabe da importância que o acesso ao crédito teve para os
agricultores familiares e para as transformações que ocorreram no campo. Mas
sabe também que, além de proporcionar
o acesso ao crédito é preciso preparar as
famílias para que as mesmas saibam a
forma correta de empregar este recurso.
E é com este intuito que a Cresol Central
disponibiliza o crédito orientado para as
famílias que as ajuda a decidir a melhor
forma de investir o dinheiro.
Mas não é só isso, a Cresol sabe
que estas ações de conscientização precisam começar na infância e por isso em
2012 cria a campanha simbolizada pelo
Poupe Poupe Cresol, um personagem
que incentiva e ensina as crianças a importância de poupar e empregar bem
o seu dinheiro. Desde a sua criação, as
Cooperativas desenvolvem ações nas
escolas com palestras, brincadeiras, entre
outras atividades nas quais as crianças
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aprendem brincando como é importante
economizar.
Para tornar sempre presente esta
informação para as crianças a campanha
Poupe Poupe ganhou uma turminha,
que é formada por cofrinhos em formato de sapinhos, porquinhos e vaquinhas.
Além de uma linha de mochilas, livros
infantis, ursos de pelúcia, entre outros
objetos que são adquiridos através de
sorteios nas escolas ou diretamente nas
Cooperativas Cresol.
Todas as ações da campanha
Poupe Poupe são realizadas em conjunto com as escolas do município onde
a Cresol atua, e podem ser idealizadas
pela Cooperativa ou pela própria escola.

Formação
Permanente
O Sistema Cresol Central surgiu
com um grande objetivo: tornar o crédito acessível aos agricultores familiares. Para que este projeto pudesse ser
desenvolvido nada melhor que manter
a administração das Cooperativas nas
mãos dos próprios agricultores familiares. E para cumprir com este propósito
inicial, o Sistema Cresol Central possui
um Departamento de Formação que
é responsável por realizar atividades
formativas periódicas voltadas para a
capacitação de novos diretores, conselheiros, colaboradores e Agentes
Comunitários de Desenvolvimento Cooperativo, além de frequentes cursos
e palestras sobre diversos temas que
dão subsídio ao trabalho de todos.

Para dar suporte a todas estas atividades a Cresol Central conta também
com a assessoria do Instituto Superior
de Filosofia Berthier (IFIBE), o qual colabora com a elaboração de materiais,
orientação metodológica e cursos para
que os mesmos produzam resultados
para todo o Sistema.
Com uma metodologia simples e
voltada para o seu público a Formação
da Cresol Central, propicia que conhecimentos técnicos e empíricos sejam
socializados e utilizados por todos no
Sistema, garantindo um bom desempenho operacional e gerencial que resulta na satisfação dos associados.
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BIODIGESTORES

Biodigestor:
reaproveitar é
a regra da vez
Em época de desastres ambientais cada vez maiores e mais frequentes a população começa a perceber
o quanto agride o meio ambiente e o
quanto precisa mudar suas atitudes
diárias. Uma das soluções encontradas nos últimos anos é a reutilização, a
reciclagem e o reuso de muitos materiais.
Não importa se é uma garrafa
12

pet, uma peça de roupa, algumas folhas de papeis ou restos de comida, o
importante é reutilizar.
A partir da reflexão da importância da sustentabilidade, foram descobertas e divulgadas utilidades para
muitos materiais que antes não tinham
tanto valor, como os detritos animais
que hoje, se utilizados da maneira correta colaboram com o meio ambiente
e com as finanças das famílias. Com a
utilização dos biodigestores o gás metano que antes era liberado no meio
ambiente, contribuindo para o efeito
estufa, agora é utilizado nos fogões gerando economia e contribuindo para a
redução do desmatamento.
Esta tecnologia, mesmo recente no
Brasil, foi criada pelos chineses em 1936.
A Cresol Central SC/RS, desde

2014 possui um projeto em parceria
com Diaconia, através do qual incentiva
a instalação e utilização de biodigestores nas propriedades rurais, pois além
de colaborar com o meio ambiente o
resultado final do processo gera o gás
metano, que substitui o gás de cozinha
e pode ser usado também para alimentar geradores de energia elétrica. Já o
resíduo sólido que sobra no biodigestor
pode ser aproveitado como adubo natural que aumenta a fertilidade do solo
e a saúde das plantações.
São equipamentos de fabricação
simples compostos por três partes: caixa de carga, tanque de fermentação e
a caixa de descarga. Na caixa de carga,
são colocados os dejetos misturados
com água, os quais abastecem o tanque de fermentação, onde é produzido
e armazenado o biogás. Na caixa de
descarga é eliminado o biofertilizante
que pode ser utilizado de duas maneiras: misturado com água serve como
adubação foliar, ou na forma de esterco curtido, sendo colocado no solo para
melhorar a fertilidade do mesmo.
A Cresol acredita que a utilização
de biodigestores em pequenas propriedades rurais é uma tecnologia socialmente justa e economicamente viável,
por ter um custo baixo de instalação,
por gerar uma economia mensal e por
colaborar para a preservação do meio
ambiente.
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VISTA AÉREA - BELA VISTA DA TAQUARA - CHAPECÓ

Antes

Depois

LINHA SÃO JOÃO - DIONÍSIO CERQUEIRA

LINHA PROGRESSO DO OESTE - DIONÍSIO CERQUEIRA

MINHA COMUNIDADE MAIS BONITA

Minha comunidade
mais bonita, um
projeto que rendeu
frutos
Embelezar, criar ambientes agradáveis de encontros, incentivar a cooperação e resgatar os valores de comunidade. Esses são alguns dos objetivos
do Projeto Minha Comunidade Mais
Bonita, realizado pela primeira vez em
2014 pela Cresol Dionísio Cerqueira.
Quando decidiu criar o projeto a
cooperativa buscava resgatar os valo14

res da cooperação, motivá-los a melhorar a comunidade em que vivem e as
suas propriedades também, resultando
assim em qualidade de vida para todos.
A primeira edição do projeto foi
tão satisfatória que em 2015 além de
ser realizada novamente por Dionísio
Cerqueira, motivou também a Cresol
Chapecó a realizar o projeto no município de Nova Itaberaba.
O projeto consiste em convidar
as comunidades para participar, realizar encontros de incentivo e formação
e distribuir as flores para que os participantes iniciem o processo de embelezamento nas comunidades. O restante
do projeto é realizado pela comunidade que utiliza a estrutura já existente e
os materiais que possuem e com isso
transformam o espaço em que vivem.

LINHA PINHEIRO - CHAPECÓ

LINHA PESSEGUEIRO - CHAPECÓ
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Instituição:
Endereço:
C.N.P.J:
CÓD.
110
122
126
131
131
143

Demonstrativos
Cresol Central SC/RS
2015

161
169
183
188
189
198
199
143
161
199

312
324
329
351
341
349

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31.12.2015
Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Cresol Central SC/RS
Rua Esparta, 46 E - Bairro Centro - Chapecó/SC
07.202.627/0001-74
(em R$)
DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES
EXERCICIO ATUAL
EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE
598.373.716,45
626.237.712,03
Disponibilidades
315.517,11
178.321,02
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
10.529.280,61
11.517.563,53
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
10.529.280,61
11.517.563,53
Aplicações em Depósitos de Poupança
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
326.127.475,95
324.565.136,40
Cotas de Fundos de investimentos
27.456.516,46
34.116.887,78
Centralização Financeira - Cooperativas
298.670.959,49
290.448.248,62
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
199.586.286,64
243.487.232,22
Créditos Vinculados
199.586.286,64
243.487.232,22
Devedores p/ Repasse Recursos Credito Rural
202.170.045,46
247.974.921,12
(-) Provisao p/ perdas em repasses Credito Rural
(2.583.758,82)
(4.487.688,90)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4.401.884,13
3.569.685,37
Operações de Crédito
4.463.510,58
3.709.493,08
(Provisão para Oper. de Crédito de Liq. Duvidosa)
(61.626,45)
(139.807,71)
OUTROS CRÉDITOS
57.231.675,96
42.738.985,20
Rendas a Receber
56.379.107,10
42.280.239,26
Diversos
4.274.750,86
3.880.927,94
Outros créditos em liquidação
(3.422.182,00)
(3.422.182,00)
OUTROS VALORES E BENS
181.596,05
180.788,29
Outros Valores e Bens
81.596,09
94.796,21
Despesas Antecipadas (Aluguel)
99.999,96
85.992,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE
354.211.324,81
402.495.553,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
347.228.683,40
395.295.020,08
Devedores p/ Repasse Recursos Credito Rural
346.201.553,98
394.448.980,84
Operações de Credito - Recursos Proprios
843.796,04
562.705,91
Despesas Antecipadas (Aluguel)
183.333,38
283.333,33
INVESTIMENTOS
Participações em Coligadas e Controladas
No País
IMOBILIZADO DE USO
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)
INTANGÍVEL
Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada)
DIFERIDO
Gastos de Organização e Expansão
(Amortização Acumulada)
TOTAL DO ATIVO

411
413
443
445
493
494
499
443
611
613
615
617

PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depositos Interfinanceiros
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Repasses Interfinanceiros
Centralização Financeira - Cooperativas
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Repasses Interfinanceiros
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
De Domiciliados no País
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Sobras ou Perdas Acumuladas
TOTAL DO PASSIVO

2.314.423,89
2.314.423,89
2.314.423,89
572.335,90
1.582.763,98
(1.010.428,08)
4.095.881,62
4.869.583,55
(773.701,93)
149.190,03
(149.190,03)

2.170.786,12
2.170.786,12
2.170.786,12
520.348,46
1.375.962,04
(855.613,58)
4.509.399,15
5.018.983,55
(509.584,40)
149.190,03
(149.190,03)

952.585.041,26

1.028.733.265,84

562.765.879,33
6.087.376,89
259.720,95
5.827.655,94
498.299.723,48
194.926.918,35
303.372.805,13
58.378.778,96
268.924,17
318.472,79
57.791.382,00
346.201.553,98
346.201.553,98
43.617.607,95
29.025.771,06
29.025.771,06
9.821.002,69
4.255.237,89
515.596,31
952.585.041,26

587.798.650,32
54.789.085,41
122.259,53
54.666.825,88
486.770.433,10
239.471.446,82
247.298.986,28
46.239.131,81
236.058,69
249.279,54
45.753.793,58
394.448.980,84
394.448.980,84
46.485.634,68
28.949.038,38
28.949.038,38
14.367.466,82
3.100.158,57
68.970,91
1.028.733.265,84

Chapecó, SC, em 31 de dezembro de 2015.
ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Diretor Responsável Pela Área Contábil
CPF: 795.393.359-49
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ELIANE JANDIRA BETTO
Contadora - CRC/SC - 037163/O-6
CPF: 035.330.459-00

RUDEMAR CASAGRANDE
Diretor Presidente
CPF: 563.287.619-53
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL SC/RS.
Chapecó – SC.
Examinamos as demonstrações contábeis da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL COM
INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL SC/RS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2015 e a respectiva demonstração de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da CRESOL CENTRAL SC/RS, é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da CRESOL CENTRAL SC/RS para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião
sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração da CRESOL CENTRAL SC/RS, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis descritas no parágrafo inicial, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da COOPERATIVA CENTRAL
DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CRESOL CENTRAL SC/RS em 31 de dezembro de 2015,
o desempenho de suas operações e dos seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.
Chapecó, 12 de fevereiro de 2016.
LINEAR AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRCSC 4159/O-6
JOÃO CARLOS SUBACZ
Contador CRCSC 18.585/O-2
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Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - CRESOL CENTRAL SC/RS
Endereço: Rua Esparta, 46, CEP: 89.805-025 - Chapeco - SC
CNPJ: 07.202.627/0001-74
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADO EM 31/12/2015
CRESOL CENTRAL
I - BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstrativos
Consolidados
Cresol Central SC/RS
2015

CÓD.

(em R$ mil)
DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES

Eliminações
698.188,82
259,72
10.529,28
10.529,28

Consolidado
790.061,06
2.330,29
230,62
230,62

121

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações no Mercado Aberto

131

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira Própria

359.874,98
359.874,98

292.843,30
292.843,30

67.031,68
67.031,68

141
142
147
149

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Créditos Vinculados
Repasses Interfinanceiros
Centralização Financeira - Cooperativas

851.191,79
1.460,95
560,05
545.787,84
303.382,95

394.556,52
394.556,52
-

456.635,28
1.460,95
560,05
151.231,32
303.382,95

161
169

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
(Provisão para Oper. de Crédito de Liq. Duvidosa)

188.366,29
233.084,79
(44.718,50)

-

188.366,29
233.084,79
(44.718,50)

181
183
187
189

OUTROS CRÉDITOS
Avais e Fianças Honrados
Rendas a Receber
Diversos
(Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

68.028,65
451,99
59.918,48
11.871,56
(4.213,39)

-

68.028,65
451,99
59.918,48
11.871,56
(4.213,39)

7.438,26
8.120,33
(1.297,77)
615,70
536.827,83
484.325,34
484.325,34

-

7.438,26
8.120,33
(1.297,77)
615,70
536.827,83
484.325,34
484.325,34

32.392,33
32.392,33
32.392,33

-

32.392,33
32.392,33
32.392,33

15.911,16
6.585,85
19.723,63
(10.398,32)

-

4.199,01
4.991,53
(792,52)

-

4.199,01
4.991,53
(792,52)

173,61
(173,61)

-

173,61
(173,61)

110

161

OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
(Provisões para Desvalorizações)
Despesas Antecipadas
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Operações de Empréstimos

315

INVESTIMENTOS
Participações em Coligadas e Controladas
Outros Investimentos

323
324
329

IMOBILIZADO DE USO
Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)

351
359

INTANGÍVEL
Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada)

341
349

DIFERIDO
Gastos de Organização e Expansão
(Amortização Acumulada)

194
197
199

T OT AL DO AT IVO

2.025.077,71

-

698.188,82

15.911,16
6.585,85
19.723,63
(10.398,32)

1.326.888,89

462

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depositos Interfinanceiros
Depósitos a Prazo
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Repasses Interfinanceiros
Centralização Financeira - Cooperativas
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO
Empréstimos no País - Outras Instituições

472

OBRIG. POR REPASSES PAÍS - INSTIT. OFICIAIS
Outras Instituições

190.077,49
190.077,49

15,53
15,53

190.061,96
190.061,96

491
493
494
503

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança Arrecadação de Tributos e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

67.038,38
113,02
2.252,20
1.032,53
63.640,63

-

67.038,38
113,02
2.252,20
1.032,53
63.640,63

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Repasses Interfinanceiros

351.117,36
351.117,36

-

351.117,36
351.117,36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
De Domiciliados no País
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Sobras ou Perdas Acumuladas

210.523,46
165.744,85
165.744,85
10.296,01
22.614,43
11.868,16

-

210.523,46
165.744,85
165.744,85
10.296,01
22.614,43
11.868,16

T OT AL DO PASSIVO

2.025.077,71

CÓD.
411
413
414
441
443
445
451

605
613
615
617

26

Aglutinado
1.488.249,88
2.590,01
10.759,90
10.759,90

Aglutinado
1.463.436,89
502.150,03
53.094,08
5.827,66
443.228,30
698.230,25
316,46
394.540,99
303.372,81
633,42
633,42
5.307,31
5.307,31

Eliminações
698.188,82
259,72
259,72
697.913,57
394.540,99
303.372,58
-

Consolidado
765.248,07
501.890,31
52.834,36
5.827,66
443.228,30
316,68
316,46
0,00
0,22
633,42
633,42
5.307,31
5.307,31

698.188,82

1.326.888,89
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