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Cooperativa de Crédito Rural Seara - CREDISEARA
Endereço: Avenida Beira Rio, 06 - Centro , CEP: 89.770-000 - Seara - SC
CNPJ: 00.204.963/0001-07
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2016
I - BALANÇO PATRIMONIAL
CÓD.

(em R$)

110

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES
ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades

EXERCÍCIO ATUAL
45.367.490,22
100.052,21

EXERCÍCIO ANTERIOR
40.294.973,59
86.193,98

131

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira Própria

3.946.433,10
3.946.433,10

2.086.580,79
2.086.580,79

141

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar

32.412.528,11
46.874,58

32.135.380,26
81.130,83

149

Créditos Vinculados
Centralização Financeira - Cooperativas

32.365.653,53
32.365.653,53

32.054.249,43
32.054.249,43

161
169

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

181
183
187
189
194
197
199

8.279.475,82
9.673.970,30
(1.394.494,48)

5.520.070,36
6.802.327,49
(1.282.257,13)

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

288.577,70
6.133,78
165.411,01
122.855,32
(5.822,41)

180.911,35
106.384,14
135.421,90
(60.894,69)

OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
(Provisões para Desvalorizações)
Despesas Antecipadas

340.423,28
406.192,59
(94.500,00)
28.730,69

285.836,85
324.604,59
(89.131,66)
50.363,92

NÃO CIRCULANTE
16.254.764,13
16.254.764,13

15.392.280,51
15.392.280,51

PERMANENTE

1.659.585,61

1.540.406,48

315

INVESTIMENTOS
Participações em Coligadas e Controladas
Outros Investimentos

1.420.418,03
1.420.418,03
1.420.418,03

1.363.660,93
1.363.660,93
1.363.660,93

323
324
329

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

341
349

DIFERIDO
Gastos de Organização e Expansão
(Amortização Acumulada)

161

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Operações de Empréstimos

T O T AL
CÓD.

DO

AT I V O

411
414

DISCRIMINAÇÃO DOS VERBETES
PASSIVO CIRCULANTE
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo

441
443

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Repasses Interfinanceiros

451

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros

491
493
494
503

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

239.167,58
40.000,00
479.024,28
(279.856,70)
63.281.839,96

176.745,55
40.000,00
389.100,46
(252.354,91)
1.748,00
(1.748,00)
57.227.660,58

EXERCICIO ATUAL
42.888.353,30
37.631.517,25
3.860.306,82
33.771.210,43

EXERCICIO ANTERIOR
37.773.732,32
34.252.349,13
4.220.637,21
30.031.711,92

4.695.528,26
4.984,00
4.690.544,26

3.052.319,92
5.050,00
3.047.269,92

9.447,46
9.447,46

-

551.860,33
2.146,39
442.248,33
31.977,49
75.488,12

469.063,27
2.415,58
371.898,48
24.898,34
69.850,87

10.629.415,03
10.629.415,03

10.632.508,46
10.632.508,46

9.764.071,63
7.835.855,00
7.835.855,00
953.853,12
974.363,51

8.821.419,80
7.184.791,00
7.184.791,00
832.745,60
803.883,20

63.281.839,96

57.227.660,58

NÃO CIRCULANTE
Repasses Interfinanceiros

605
615
617

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

DO

P AS S I V O

II - DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS
CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

10
711
715

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
- Operações de Credito
- Resultado de Oper. Com Tít. e Valores Mobiliários
- Ingressos de Depósitos Intercooperativos

15
812
814
820

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
- Operações de Captação no Mercado
- Operações de Empréstimos e Repasses
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

20

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(10 - 15)

50
721
722
822
824
826
725
832

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
- Receitas de Prestação de Serviços
- Rendas de Tarifas Bancárias
- Despesas de Pessoal
- Outras Despesas Administrativas
- Despesas Tributárias
- Outras Receitas Operacionais
- Outras Despesas Operacionais

60

II SEMESTRE
EXERCÍCIO ATUAL
3.836.105,25
1.524.871,62
205.694,67
2.105.538,96

EXERCÍCIO ATUAL
7.165.079,28
2.845.545,20
307.747,66
4.011.786,42

EXERCÍCIO
ANTERIOR
5.991.635,85
2.283.008,46
120.812,82
3.587.814,57

(2.044.139,70)
(1.957.393,41)
(204.739,32)
117.993,03

(4.161.134,94)
(3.765.817,09)
(377.286,78)
(18.031,07)

(3.366.123,30)
(3.084.130,70)
(329.778,41)
47.785,81

1.791.965,55

3.003.944,34

2.625.512,55

(957.853,02)
235.599,85
17.760,73
(409.915,85)
(594.918,18)
(1.290,71)
165,55
(205.254,41)

(1.857.002,75)
415.464,07
34.661,02
(766.464,37)
(1.193.732,76)
(9.403,07)
457,56
(337.985,20)

(1.704.893,98)
393.018,43
33.810,51
(745.941,84)
(1.050.669,92)
(9.590,84)
2,81
(325.523,13)

RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)

834.112,53

1.146.941,59

65

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 e 830)
- Receitas não Operacionais
- Despesas não Operacionais

(24.505,54)
2.751,92
(27.257,46)

75

RESULTADO ANTES DESTINACOES(60 + 65)

809.606,99

80
890
891

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
- Provisão para Imposto de Renda
- Provisão para Contribuição Social

85

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)
- Fundo de Reserva
- FATES
- FATES Ato não Cooperativo cfe Lei 5764/71 art. 87 C43

90

SOBRAS/PERDAS A DISPOSICAO AGO (75 - 80 - 85)

(8.858,33)
(4.152,35)
(4.705,98)
-

800.748,66

65.428,97
105.084,06
(39.655,09)
1.212.370,56

920.618,57

52.601,96
221.910,84
(169.308,88)
973.220,53

(8.858,33)
(4.152,35)
(4.705,98)

(5.386,18)
(2.525,22)
(2.860,96)

(229.148,72)
(120.351,22)
(60.175,61)
(48.621,89)

(163.951,15)
(96.783,44)
(48.391,72)
(18.775,99)

974.363,51

803.883,20

III - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
EVENTOS
Saldo em 31.12.2015
AUMENTO DE CAPITAL:
Sobras e Reservas (capital social)
Integralização de Capital
Devolução de Capital

Capital
Social
7.184.791,00

120.351,22

7.835.855,00

953.853,12

8.821.419,80

(803.883,20)
899.168,00
(248.104,00)
756,30

1.203.512,23
(120.351,22)
(60.175,61)

1.203.512,23
(60.175,61)

(48.621,89)
974.363,51

(48.621,89)
9.764.071,63

756,30

Resultado Exercício 2016
Destinação Reserva Legal
Destinação Fates
(-) FATES ato não Cooperativo cfe Lei 5.764/71, art 87

Total

(803.883,20)
899.168,00
(248.104,00)

Capitalização de Reserva Legal

Saldo em 31.12.2016

Reserva
Sobras/Perdas
Legal
Disp.AGO
832.745,60
803.883,20

IV - FLUXO DE CAIXA
FLUXO DE CAIXA
MODELO DIRETO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO
ANTERIOR

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Juros e comissões

7.165.079,28

5.991.635,85

(4.143.103,87)

(3.413.909,11)

Recuperação de empréstimos baixados para prejuízo

91.378,21

(101.798,98)

Outros recebimentos
Pagamentos de dispêndios para custeio de atividades

555.666,71
(2.344.412,42)

648.742,59
(2.284.006,84)

1.324.607,91

840.663,51

(3.734.126,43)

(86.304,02)

Juros pagos

Subtotal
(Aumento) diminuição em ativos operacionais
Recursos de curto prazo
Adiantamentos e antecipações

(127.996,53)

676.482,85

(2.171.256,41)

(6.526.070,67)

Depósitos de clientes

3.379.168,12

5.090.405,10

Recursos de curto prazo

1.623.561,93

126.068,42

Recursos de capital social
Caixa líquido das atividades operacionais antes do imposto de renda e contribuição social

(152.062,90)
141.895,69

(124.317,47)
(3.072,28)

Imposto de renda e contribuição social pagos

(8.858,33)

(5.386,18)

Caixa líquido das atividades operacionais

133.037,36

(8.458,46)

Outros títulos negociáveis a curto prazo
Aumento (diminuição) em passivos operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos

56.757,10

8.646,21

Compra de ativo imobilizado

(175.936,23)

21.232,18

Caixa líquido das atividades de investimento

(119.179,13)

29.878,39

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

13.858,23

21.419,93

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

86.193,98

64.774,05

100.052,21

86.193,98

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

V - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL
A Cooperativa é uma cooperativa de crédito singular filiada a Cresol Central SC/RS e tem por objetivos a organização em comum de serviços financeiros,
econômicos, creditícios, educativos, habitacionais e assistência técnica aos seus associados. Pode praticar todas as operações regida pela legislação
do Sistema Cooperativo do Brasil, Lei n º 5.764/71, Lei nº 4.595/64 que criou o Sistema Financeiro e Resolulção nº 4.434/15 do Conselho Monetário
Nacional.
A Crediseara tem área de atuação limitada ao município sede e aos municípios limítrofes Itá, Xavantina, Arvoredo, Ipumirim, Arabutã, Xaxim e Paial todos
de Santa Catarina, autorizada a Funcionar pelo Bacen sob nº PT 9400339856, Registro na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº
42400012558.
NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de
Contabildiade, especificamente aquelas aplicaveis a entidades cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/71 e Lei Complementar nº 130/09 e a Lei
do Sistema Financeiro Nacional nº 4.595/64, normas e instruções do Banco Central do Brasil e apresentadas conforme o Plano Contabil das Instituições
do Sistema Financeiro Nacional - COSIF.
NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demostrações contábeis estão definidas a seguir:
a) Apuração de Resultado:
As Receitas e Despesas são apropriadas mensalmente, pelo regime de competência, em cumprimento as Normas Brasileiras de Contaibilidade.
b) Ativo Circulante e Não Circulante:
Estão demonstrados pelos valores de realização, incluído, quando aplicáveis os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data da
competência. Os valores realizáveis em até 360 dias, compõem o Ativo Circulante, após este prazo integram o Ativo Não Circulante.
c) Títulos e Valores Mobiliários:
O saldo dos recursos da aplicação financeira da Cooperativa está assim constituído na data do Balanço:
BANCO
Banco do Brasil S/A
Banco do Brasil S/A
Total das aplicações financeiras

MODALIDADE
Titulo Capitalização
Fundos

SALDO EM 31/12/2016
1.129.471,93
2.816.961,17
3.946.433,10

d) Relações Interfinanceiras
O grupo esta composto por:
1 - Direitos junto ao sistema de liquidação
Depósitos em cheques de associados que no encerramento do exercício ficaram bloqueados em função do prazo de compensação, alem dos cheques
devolvidos em 31/12/2016 que deverão ser creditados pela compensação no dia 02/01/2017.
Descrição
Dep Bloq.Banco E Cheques Devolvidos
Total

31/12/2015

31/12/2016
81.130,83
81.130,83

2 - Créditos Vinculados
Refere-se a coberturas de proagro deferidas ainda não ressarcidas pelo Banco Central do Brasil.
Descrição
31/12/2015
Proagro
Total

45.285,27
45.285,27

31/12/2016
-

1.589,31
1.589,31

3 - Centralização Financeira
Atendendo ao estabelecido na Resolução nº 4.434/15 do CMN, e na Circular 3.238/04 do Bacen foi contabilizado no subgrupo centralização financeira
cooperativas, do grupo relaçoes interfinanceira, referente a disponibilidade financeira da Cooperativa, proveniente do saldo mantido em conta de deposito
junto a Cresol Central SC/RS.
Descrição

31/12/2015

31/12/2016

Centralização Financeira

32.054.249,43

32.365.653,53

Total

32.054.249,43

32.365.653,53

e) Operações de Crédito:
As operações prefixadas foram registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta de rendas a apropriar, e as operações pós fixadas, pelo valor presente,
atualizadas pro rata temporis até a data do balanço.
1- O saldo dos recursos de Direitos a receber em carteira de Crédito de Recursos Próprios esta assim constituído na data do Balanço:
Modalidade
Adto a depositante
*Uso do Limite de Cheque Especial
Desconto de Cheques
Financiamento de Veículos
Pré-Custeio e Pré Investimento
Empréstimos Linhas livres
Procap
Financiamentos - Outros
Total
Total concedido em Limites à liberar:

31/12/2015

31/12/2016

12.467,96
86.230,44
268.696,03
878.007,48
412.812,96
6.697.673,10
81.557,68
3.647,91
8.441.093,56

8.566,40
66.258,88
681.148,30
1.306.835,40
1.216.924,30
7.253.657,82
44.102,83
793,90
10.578.287,83

769.237,20

419.541,12

O aumento dos saldos da carteira de crédito recursos próprio deve-se a demanda do quadro social por recursos junto a Cooperativa.

2 - O saldo dos recursos de Direitos a receber em carteira de Repasses esta assim constituído na data do Balanço. O prazo médio de
retorno da carteira segue os prazos do órgão repassador.
Modalidade

31/12/2015

31/12/2016

Investimentos – BNDES
Custeios – BNDES
Custeios - CEF
Custeio - Banco do Brasil
Custeios - Itau

13.010.580,22
181.350,70
163.642,31
10.286,28
387.654,93

13.345.441,02
1.555.091,40
109.338,27
340.575,91

Total

13.753.514,44

15.350.446,60

O aumento dos saldos da carteira de crédito repasses deve-se a captação de recursos (aumento do limite para a Cooperativa) devido ao patrimônio
líquido e demanda do quadro social por recursos junto a Cooperativa.
3 - Coobrigaçoes e Riscos em Garantias Prestadas
A Cooperativa possui coobirgação junto ao Cooperado em operações de investimento contraídas com o BRDE, e Cartão de Crédito com o Banco do
Brasil contabilizadas no grupo COSIF 3013090.
Modalidade
Coobrigações – BRDE
Cartão de Crédito BB
Total

31/12/2015

31/12/2016

480.293,26

977.290,32

-

44.216,00

480.293,26

1.021.506,32

f) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa está constituída conforme prevê a Resolução 2.682/99, e reclassificação conforme manual interno da
Cresol Central SC/RS onde cada devedor apresenta uma classificação em função do risco, bem como em função do efetivo atraso a partir de 15 dias,
estando a carteira de empréstimos, outros créditos e coobrigações assim classificada em 31.12.2016:
Demonstrativo do volume de recursos conforme nivel de risco

Valor

Provisão para reclassificação de créditos
Provisão pra outros créditos
Provisação classificação coobrigaçoes

1.394.494,48
5.822,41
19.138,71

Níveis / %Provisões
Operações Normais
Operações Vencidas
17.671.714,41
A - 0,50%
254.863,08
4.780.238,34
B - 1,00%
524.568,73
409.482,70
C - 3,00%
237.254,01
79.449,39
D - 10,00%
97.313,50
68.375,06
E - 30,00%
36.581,28
241.789,85
F - 50,00%
661.097,85
8.427,87
G - 70,00%
38.355,87
250.903,63
H - 100,00%
442.329,76
SUB-TOTAL
23.510.381,25
2.292.364,08
Além do que determina a referida resolução, foram constituídas provisões por reavaliação das operações de acordo
com o grau de risco atribuído.

VALOR PROVISIONADO
94.247,34
53.569,33
26.835,08
17.676,28
45.489,83
451.443,91
32.748,62
697.445,21
1.419.455,60
-

Total Geral
1.419.455,60
Obs: A carteira provisionada inclui as carteiras de recursos prórpios e repasses contabilizadas nas contas 1.6.0, 1.8.1 e as coobrigações contabilizadas
nas contas 3.0.1
g) Oscilação do Prejuízo
Em conformidade com a Resolução nº 2.682/99 (CMN), artigo 11, III.
Os créditos transferidos são créditos migrados entre as contas de prejuízo não considera uma nova baixa.
Creditos Baixados são os créditos efetivamente reconhecidos como prejuízo no período.
Créditos Recuperados valores que retornaram das contas de prejuízo no período e ficaram no final do exercício assim compostos:
Descrição
Saldo Anterior
Créditos Transferidos
Créditos Baixados Para Prejuízo
Créditos Recuperados de Prejuízo
Saldo Atual

31/12/2015
2.825.503,16
2.552.382,71
210.029,96
2.674.452,11
2.913.463,72

h)Outros Créditos
Os créditos diversos, classificados no grupo de outros créditos do ativo, estão assim compostos:
Descrição
31/12/2015
Havais e fianças honrados
Rendas a Receber
106.384,14
Devedores por compra de Valores e Bens
129.989,89
Títulos e Créditos a Receber
5.432,01
Devedores Diversos Pais
Provisão com caracteristica de concessão de credito
-

31/12/2016
2.913.463,72
134.961,52
218.858,23
457.528,03
2.809.755,44

31/12/2016
6.133,78
165.411,01
119.855,32
3.000,00
(5.822,41)

Provisão sem caracteristica de concessão de credito
(60.894,69)
Total
180.911,35
282.443,92
1- Rendas a receber: Remuneração a receber da operacionalização de recursos de repasses via BNDES.
2- Devedores por conta de valores e bens: Venda de bens não de uso próprio com negociação com associados para retorno da liquidez.
3-Devedores Diversos: Operação de desconto de cheque a debitar.
4 - Provisões com caracteristicas de concessão de crédito: Contempla a carteira de outros créditos do grupo 1.8.1 Avais e fianças honrados e
1.8.8.35. Devedores por compras de valores e bens.

i) Outros Valores e Bens
Outros Valores e Bens esta assim composta observando o prazo de permanência dos bens na referida rubrica é constituído provisão para
desvalorização.
1 - Bens não de Uso próprio:
Descrição
31/12/2015
31/12/2016
Imóveis
304.104,59
311.692,59
Veículos e Afins
14.500,00
Maquinas e equipamentos
6.000,00
(-) Desvalorização
(89.131,66)
(94.500,00)
TOTAL
235.472,93
217.192,59
Imóveis: Para bens imóveis o prazo de permanência na rúbrica contábil é de três exercícios, após esse prazo caso não vendido é transferido para a
rúbrica bens em regime especial.
Demais bens: Prazo de permanênencia de um ano, caso não vendido é transferido para a rúbrica bens em regime especial.
Desvalorização: é constitúida desvalorização dos demais bens proporcional a 1/12 avos.
2 - Bens em regime especial:
Descrição
Imóveis
Veículos e Afins
Maquinas e equipamentos
Total

31/12/2015

31/12/2016
-

80.000,00
8.500,00
6.000,00
94.500,00

Bens não de uso próprio não vendidos no prazo regulamentado. São desvalorizados integralmente quando transferidos para bens em regime especial.
j) Despesas Antecipadas
Descrição
31/12/2015
Despesa Antecipada Aluguel
40.770,69
Despesa Antec de Brindes em Campanha
9.593,23
Total
50.363,92
1-Despesa antecipada aluguel: saldo refere-se a adiantamento de aluguel conforme contrato firmado entre as partes.
k) Permanente:
É demonstrado ao custo de aquisição considerado os seguintes aspectos:
Investimentos - São contabilizados pelo valor de cotas integralizadas assim composto:
Entidade
Cresol Central SC/RS
Base Regional de Serviços
Coopertec
Total dos investimentos

31/12/2015
1.325.721,07
30.177,89
7.761,97
1.363.660,93

31/12/2016
28.730,69
28.730,69

31/12/2016
1.382.478,17
30.177,89
7.761,97
1.420.418,03

l) Imobilizado - São contabilizados pelo custo de aquisição.
As depreciações são calculadas pelo método linear com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado.
Bem

-

Bens imóveis sujeitos a depreciação
Instalações móveis e equipamentos
Sistema de Comunicação
Equipamentos de Process. de Dados
Sistema de Segurança
Sistema de Transporte

Depreciação(%) | Vida útil(em anos)

04%
10%
20%
20%
20%
20%

Saldo dos bens - 31/12/2016

25
10
05
05
05
05

10.000,46
81.367,46
1.881,51
48.022,60
11.711,27
86.184,28

Diferido - São contabilizados pelo valor investido e foram baixado do balanço devido a amortização integral. A contabilização era de bens adquiridos
atravez de projeto de investimento que abrangia aquisição de notebook, impressora, nobreak. Esses equipamentos ainda estão em uso pela Cooperativa.
m) Passivo:
Depósitos: O grupo de depósitos é constituído pelo saldo mantido pelos cooperados em conta corrente (Depósitos a Vista) e em aplicações financeiras
(Depósitos a Prazo), conforme:
Descrição
31/12/2015
31/12/2016
Depósitos á vista
4.220.637,21
3.860.306,82
Depósitos à prazo
30.031.711,92
33.771.210,43
n) Relações Interfinanceiras:
Descrição
Recebimentos Remetidos

31/12/2015

31/12/2016
5.050,00

4.984,00

o) Obrigações por Empréstimos e Repasses
Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os encargos e as variações monetárias incorridas até a data do fechamento.
Operações de recursos repassados, direcionados conforme regra específica de cada linha de financiamento do orgão repassador captados
juntos a Cresol Central SC/RS.
1- Emprestimos e Repasses
Instituição - Finalidade
Cresol Central - Investimento
Cresol Central - Pronaf Custeio
Cresol Central - Procapcred
Total

Circulante
2.696.321,52
1.966.594,81
27.627,93
4.690.544,26

Não circulante
10.613.005,03
16.410,00
10.629.415,03

Total
13.309.326,55
1.966.594,81
44.037,93
15.319.959,29

p) Relaçoes Interdependências
Descrição
31/12/2015
Cobranças de Terceiros em Transito
Total
Cobrança de Terceiros em Transito: Valor de boletos a creditar na conta corrente do associado no prazo de float.

31/12/2016
9.447,46
9.447,46

q)Outras Obrigações
Descrição

31/12/2015

Cobrança e Arrecadação de Tributos
2.415,58
Sociais e Estatutárias
371.898,48
Fiscais e Previdenciárias
24.898,34
Total
399.212,40
1-Cobrança e Arrecadação de Tributos: saldo refere-se a valor de IOF PF e PJ a pagar.
2-Sociais e Estatutarias: valor refere-se ao Fundo de Assistencia Tecnica Educacional e Social - FATES
3-Fiscais e Previdenciárias: valor refere-se a provisão de encargos sobre férias e IRRF a pagar.
r)Diversas
Operações recebidas de associados de forma antecipada, a serem pagas aos órgãos repassadores dos recursos
DESCRIÇÃO
31/12/2015
Obrigação para pagamentos a efetuar
49.614,81
Provisão para contingências
18.924,56
Credores Diversos
1.311,50
Total
69.850,87
1-Obrigação para pagamentos a efetuar: Provisão de férias a pagar.
2-Provisão para contingências: possui provisão para reclassificação da carteira de coobrigação.
3-Credores Diversos: O saldo refere-se a seguros a pagar a seguradora.

31/12/2016
2.146,39
442.248,33
31.977,49
476.372,21

31/12/2016
53.664,84
19.138,71
2.684,57
75.488,12

NOTA 04: PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) O Capital Social
O capital social é dividido em cotas-partes de valor unitário equivalente a R$ 1,00 (um real), sendo que cada associado tem direito a um voto,
independentemente do número de suas cotas-partes. O capital social e número de associados estão assim compostos:
Descrição
31/12/2015
31/12/2016
Sócios
3093
3273
Capital Social
7.184.791,00
7.835.855,00
b) Integraliação e baixa de capital
Representam respectivamente o ingresso de novos associados com integralização de cotas-partes e o desligamento de associados mediante de
devolução de capital integralizado

c) Juros sobre o capital próprio: Em 31 de dezembro de 2016, a Cooperativa não provisinou valores a título de juros sobre capital próprio. O cálculo dos
juros sobre o capital próprio está de acordo com o dispositivo na Lei Complementar nº 130/09 e trata-se de reumuneração das cotas-partes do capital
limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
d)Reservas: O fundo de reserva das cooperativas de crédito é constitúido de acordo com o artigo 28, inciso I, da Lei nº 5.764/71, e é destinado a
compensar perdas e a atender ao desenvolvimento de suas atividades.
Descrição
31/12/2015
31/12/2016
Reserva Legal
832.745,60
953.853,12
Total
832.745,60
953.853,12
e) Sobras ou perdas acumuladas
O Resultado do Exercício de 2016 está assim demonstrado:
Descrição
Sobras/Perdas do 1º Semestre
Sobras/Perdas do 2º Semestre
Resultado do Exercício 2016
Destinações:
(-) Fates ato não Cooperativo cfe Lei 5.764/71, art 87 = 4,04%
(-) Fates Destinação Estatutária = 5%
(-) Reserva Legal = 10%
Sobras/Perdas Líquidas de 2016 a Disposição da AGO

Valor
2.004.260,89
800.748,66
1.203.512,23
(229.148,72)
(48.621,89)
(60.175,61)
(120.351,22)
974.363,51

f) FATES: De acordo com artigo 28, inciso I da Lei nº 5.764/71, as cooperativas de crédito estão obrigadas a constituir o Fundo de Assitência Técnica,
Educacional e Social (FATES), destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previstos nos estatutos, aos
colaboradores da Cooperativa, constituído de no mínimo 5%, das sobras líquidas apuradas no exercício, sendo que esse percentual pode ser
aumentado se deliberado por Assembléia Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social.

NOTA 05: PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS GARANTIDORES
a) Fundo Garantidor de Solidez Cooperativo (FGSC):
O Fundo Garantidor de Solidez Cooperativo – FGSC, é regido por rregulamento próprio, por disposições legais e regulamentares aplicáveis e por normas
a serem deliberadas pelas cooperativas de crédito integrantes do Sistema CRESOL CENTRAL SC/RS.
Possuí como objeto garantir a solidez, a estabilidade financeira das cooperativas de crédito participantes e integrantes do Sistema CRESOL CENTRAL
SC/RS, bem como, na hipótese de ser constatada insuficiência de recursos financeiros para pagamento, tempestivo, aos depositantes de depósitos à
vista e/ ou a prazo.
O FGSC tem por finalidade dar apoio financeiro vinculado à ações de incentivo e/ou redirecionamento da gestão às cooperativas filiadas quando
verificadas qualquer uma das seguintes hipóteses:
a) quando o estado econômico-financeiro comprometer a operacionalidade da própria cooperativa filiada ou do sistema;
b) quando sinalizar prejuízo ao quadro social ou à imagem do SISTEMA CRESOL CENTRAL SC/RS;
c) quando ocorrer fusão ou incorporação entre cooperativas do SISTEMA CRESOL CENTRAL SC/RS.
b) Fundo

Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGcoop

A cooperativa de crédito participa do do FGCoop, Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), que tem por objetivo contribuir com a
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, garantindo depósitos e viabilizando a assistência financeira a instituições com eventuais dificuldades de
liquidez e ainda viabilizando soluções de mercado. Abrange também a regulação prudencial, supervisão eficiente, legislação, práticas adequadas de
gestão e metodologias adequadas de contabilidade e de transparência na divulgação de informações à população.
O FGCoop garante que os créditos na conta da cooperativa, movimentados na conta corrente, até o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
Reais):
a) Devem ser somados todos os créditos de cada credor identificado pelo CPF ou CNPJ na mesma cooperativa.;
b) Os cônjuges são considerados pessoas distintas, seja qual for o regime de casamento;
c) Os créditos de dependentes são computados separadamente;
d) Nas contas conjuntas, o valor de garantia é limitado a R$ 250.000,00 ou ao saldo da conta, quando inferior a esse limite, dividido pelo número de
titulares, sendo o crédito do valor garantido feito de forma individual.
NOTA 06: RECEITAS - DESPESAS
Descrição
- Receitas não Operacionais
- Despesas não Operacionais
- Outras Receitas Operacionais
- Outras Despesas Operacionais

31/12/2015
221.910,84
(169.308,88)
2,81
(325.523,13)

31/12/2016
105.084,06
(39.655,09)
457,56
(337.985,20)

1-Receitas não Operacionais: Ganho de Capital com a Cresol Central, ganho de capital imobilizado e reversão desvalorização de outros valores e bens.
2-Despesas não Operacionais: Desvalorização bens não de uso, perda de capital venda bens não de uso, perda de capital baixa de imobilizado.
3-Outras Receitas Operacionais: Rendas por havais e fianças honrados.
4-Outras Despesas Operacionais: Despesa com convênios celebrados entre a Cresol Central e a Base Regional (mensalidades), Contribuição ao FGSC,
Consultas CAD(SPC/Serasa), Mensalidades Diversas.
NOTA 07: RELATÓRIO DA OUVIDORIA
Os relatórios da Ouvidoria encontram-se a disposição dos associados na sede da Cooperativa no município de Seara - SC
NOTA 08: RISCO DE MERCADO
O Risco de Mercado pode ser entendido como risco de perdas em decorrência de oscilações em variáveis econômicas e financeiras como taxa de juros
taxas de cambio, preços de ações e de commodities. O Risco de Mercado pode ainda ser definido como uma medida de incerteza relacionada aos
retornos esperados em decorrência de variações em fatores de Mercado. Objetivo é evidenciar na Cooperativa o nível de exposição ao risco de mercado.
A política de gerenciamento do risco de mercado tem como propósito medir, monitorar e controlar a exposição de mercado de cada instituição
abrangendo fontes relevantes inerentes aos riscos.
O risco de mercado mede casamento/descasamento entre ativos e passivos, além das condições que estão expostas as captações, operações de
crédito e aplicações financeiras. Para isso, considera comportamento das taxas Pré-fixadas, taxas indexadas, prazos, custo do dinheiro e perspectivas
de mercado, denominada teste de estresse.
O Sistema Cresol Central SC/RS monitora os resultados dos riscos de mercado mensalmente. A CREDISEARA apresentou no mês de fechamento do
exercício os seguintes riscos de Mercado:
Risco dos Ativos:
Risco dos Passivos:
Risco Global:

-5,63%
-0,04%
-5,67%

OBSERVAÇÃO:
Para calcular o risco de Mercado sobre os Passivos foi considerado uma taxa média estimada de 0,95% ao mês.
Para o risco dos Ativos, foi projetado uma taxa média de empréstimos de 2,35% ao mês e 0,95% ao mês sobre aplicação no mercado financeiro.
A CREDISEARA possui ainda em sua estrutura de risco de mercado um diretor responsável e os dados acima citados encontram-se arquivados na
sede da cresol e a disposição dos interessados.

NOTA 09: RISCO OPERACIONAL
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos,
pessoas e sistemas, ou de eventos externos.
A política de gerenciamento de Risco Operacional do Sistema Cresol Central SC/RS está de acordo com a Resolução 3.380/2006 do Banco Central. A
estrutura de risco operacional visa monitorar, revisar, manter e aperfeiçoar as operações para garantir maior segurança aos associados.
A avaliação de riscos operacionais tem como principal objetivo analisar os processos e verificar possíveis falhas que possam resultar em perdas
financeiras ou outros impactos, como desgaste de imagem, danos a ativos físicos, clima organizacional, etc.
A identificação prévia e monitoramento dos riscos garante maior segurança aos associados, por meio das avaliações dos processos e dos controles
podendo identificar os problemas e realizar planos de ações com vistas a adequações necessárias para minimizar a possibilidade de ocorrência de
perdas.
NOTA 10: RISCO DE CREDITO
O Gerenciamento do Risco de Crédito do Sistema Cresol Central SC/RS está de acordo com a Resolução 3721/2009 do CMN.
Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco
do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.
O gerenciamento de riscos de crédito estabelece padrões relativos a regra de decisão, limites, classificação de riscos e provisionamento, e
monitoramento da carteira de crédito. Os procedimentos para gerenciamento do risco compreendem no mínimo:
• Análise mensal dos limites estabelecidos;
• As liberações de crédito são analisadas e deliberadas no sistema de tecnologia conforme regras de alçadas do sistema.
• Análise mensal dos descasamentos de prazo;
• Cálculo de taxa média de juros praticadas e spreads;
• Análise mensal das provisões constituídas, comparativa com a inadimplência;
• Acompanhamento das cobranças das operações de recebimento duvidoso conforme política de cobrança do sistema regulamentado no manual
operacional de crédito.
NOTA 11: RISCO SÓCIO AMBIENTAL
O desenvolvimento econômico em bases sustentáveis e o apoio a iniciativas de preservação ambiental e a investimentos de caráter social fazem parte do
compromisso da Cresol Central SC/RS e suas filiadas com as gerações presente e futuras.
A promoção do desenvolvimento sustentável, de forma proativa e em todos os empreendimentos apoiados, é o objetivo principal da Política
Socioambiental da Cresol Central SC/RS, com foco em uma concepção integrada das dimensões econômica, social, ambiental e regional.
A Cresol Central SC/RS entende que investimentos na melhoria do desempenho ambiental e social de atividades produtivas e de infraestrutura são
indutores de desenvolvimento econômico e social para os municípios de atuação. Por isso, assume ser de fundamental importância o respeito aos
princípios socioambientais na concessão de crédito e mantém o compromisso de disponibilizar recursos adequados para a promoção de atividades
social e ambientalmente sustentáveis.
A Política Socioambiental define instrumentos e diretrizes que apoiam a Cresol Central SC/RS no cumprimento de sua Missão – Fortalecer e estimular a
interação solidária entre agricultores e cooperativas através do crédito orientado e da educação financeira com a construção do conhecimento, visando o
desenvolvimento sustentável.

NOTA 12: FLUXO DE CAIXA
Caixa: compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.
Equivalentes de caixa: São aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de
caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
Fluxos de caixa: São as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa.
O fluxo de caixa proporciona base para avaliar a capacidade que a cooperativa possui de gerar caixa, equivalentes de caixa e suas necessidades de
liquidez. Através do Fluxo de caixa é possível avaliar as mudanças nos ativos líquidos da cooperativa e sua estrutura financeira.
Caixa e equivalência de caixa
Caixa
Total

Inicial

Final
86.193,98
86.193,98

100.052,21
100.052,21

NOTA 13: ÍNDICES DE BASILÉIA(RWARPS - IMOBILIZAÇÃO E LIMITE DE EXPOSIÇÃO POR CLIENTE)
As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter permanentemente, valor de
Patrimônio de referência (PR) apurado nos termos da resolução n° 4.192 (CMN) De 01 de Março de 2013, compatível com os riscos da atividade, sendo
apresentado abaixo o cálculo dos limites.
Limites operacionais
RWA
Patrimônio de Referência (PR)
PR para RWA
Patrimônio de Referência exigido (PRE)
Margem Adicional Capital Principal (2,5%)
Limite do PR (sobra ou insuficiência)
Índice de Basiléia (mínimo 10,5%)
Imobilizado para cálculo do limite
Índice de imobilização (limite 50%)

2015
26.938.343,71
8.821.419,80
8.821.419,80
2.828.526,09
673.458,59
5.319.435,12
32,75%
214.685,41
2,43%

2016
32.389.609,51
9.764.071,63
9.764.071,63
3.400.909,00
809.740,24
5.553.422,39
30,15%
277.107,44
2,84%

NOTA 14: PARTES RELACIONADAS - PESSOAL CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
As partes relacionadas são as pessoas físicas que tem autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da Cooperativa sendo
esses os eleitos para os cargos dos Conselhos Administrativo e Fiscal. A remuneração paga ou a pagar pelos serviços desses profissionais refere-se
exclusivamente aos honorários e aos correspondentes encargos trabalhistas que, no exercício de 2016, totalizam R$ 158.822,56, conforme deliberado na
AGO de 27/02/2016. As operaçoes de créditos e captação de recursos com parte relacionadas foram contratadas em condições iguais as praticadas
com os demais associados, vigentes nas datas das operações.
Descrição

Operaçoes de Crédito

Depósitos

Capital Social

Diretoria e Conselho de Administração.

425.704,28

506.053,64

Conselho Fiscal

416.929,88

219.751,79

53.697,00

Total

842.634,16

725.805,43

158.746,00

Seara - SC, 31.12.2016

VALDIR MAGRI
Presidente e Diretor Responsável Pela Área Contábil
CPF: 670.158.679-15

VIVIA LETÍCIA TREVISAN
CONTADORA - CRC/SC 032026/O-4
CPF: 057.193.479-09

105.049,00








