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Examinamos as demonstrações financeiras da 
Solidária - Central Cresol Baser
31 de dezembro de 2014
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
 
Responsabilidade da administração 
sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por 
 
Responsabilidade dos auditores independentes
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
estão livres de distorção relevante.
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação dasdemonstrações financeiras
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Cooperativa. 
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sobre as demonstrações financeiras 
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Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação 
Central Cresol Baser("Cooperativa") que compreendem o balanço patrimonial em 

de dezembro de 2014e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercíciofindo nessa data, assim como o resumo das 
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. 

onsabilidade da administração  
sobre as demonstrações financeiras  

A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
nstituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
estão livres de distorção relevante. 

olve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação dasdemonstrações financeiras da Cooperativa para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Cooperativa.  

 

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação 
("Cooperativa") que compreendem o balanço patrimonial em  

e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, das mutações do 
findo nessa data, assim como o resumo das 

A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 

BACEN e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 

fraude ou por erro. 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 

olve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada 

da Cooperativa para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
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Uma auditoria inclui também a avaliação da
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
opinião. 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária 
2014 e o desempenho combinado
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
 
Ênfase 
 
Base de elaboração das demonstrações 
contábeis combinadas 
 
Chamamos a atenção para a Nota 2
contábeis combinadas não oper
esses balanços patrimoniais combinados, assim como 
seus fluxos de caixa combinados
da posição patrimonial e financeira das singulares combinadas, 
combinados e seus fluxos de caixa combinados 
operado como uma única entidade durante o exercício findo nessa data
em virtude desse assunto. 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes 
ao exercício anterior 
 
O exame das demonstrações financeiras do 
responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de
abril de 2014, sem ressalvas.
 
 
 
 
 

a Central de Crédito Rural com  
Central Cresol Baser 

Uma auditoria inclui também a avaliação dadequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Central Cresol Baser

combinado de suas operações e os seus fluxos de caixa
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

elaboração das demonstrações  
 

Chamamos a atenção para a Nota 2 (a), que descreve que as singulares incluídas n
não operaram como uma única entidade no exercício findonessa data

esses balanços patrimoniais combinados, assim como o desempenho combinado
combinados para o exercício findo nessa data não são necessariamente um indicativo 

da posição patrimonial e financeira das singulares combinadas, bem como os seus desempenhos 
combinados e seus fluxos de caixa combinados que poderiam ter existido caso essas singulares tivessem 

mo uma única entidade durante o exercício findo nessa data. Nossa opinião não está ressalvada 
 

Auditoria dos valores correspondentes  

O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 
responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de

, sem ressalvas. 

 

das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 

e apropriada para fundamentar nossa 

anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinadas da 

Central Cresol Baserem 31 de dezembro de 
de suas operações e os seus fluxos de caixa combinados para o exercício 

findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 

(a), que descreve que as singulares incluídas nas demonstrações 
aram como uma única entidade no exercício findonessa data. Dessa forma, 

combinado de suas operações e os 
não são necessariamente um indicativo 

bem como os seus desempenhos 
riam ter existido caso essas singulares tivessem 

. Nossa opinião não está ressalvada 

dezembro de 2013 foi conduzido sob a 
responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, com data de8 de 
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Demonstrações contábeis
individuais 
 
A Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária 
conjunto de demonstrações contáb
2014, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, sobre o qual emitimos relatório de auditoria sem modificações, em 
31 de março de 2015. 
 
 
Barueri,17dejunhode 2015
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes  
CRC 2SP000160/O-5 "F" PR
 
 
 
Carlos Alexandre Peres 
Contador CRC 1SP198156/O

a Central de Crédito Rural com  
Central Cresol Baser 

METROPO12.JUN 

onstrações contábeis 

Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária - Central Cresol Baser
conjunto de demonstrações contábeis individuais referentes ao exercício findo em 

, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, sobre o qual emitimos relatório de auditoria sem modificações, em 

 

 
5 "F" PR 

Contador CRC 1SP198156/O-7 "S" PR 

 

Central Cresol Baser elaborou um 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 

, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, sobre o qual emitimos relatório de auditoria sem modificações, em 

Analice
Carimbo



Demonstrações financeiras combinadas – 
Sistema cooperativo Cresol Baser 
Balanço patrimonial em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Ativo 2014 
 

2013 
 

Passivo 2014 
 

2013 

 
    

  
 

 Circulante 1.232.602  1.094.904  Circulante 1.064.226  958.613 
        Disponibilidades (Nota 5) 22.375  26.004  

  
 

         Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5) 5.065  23.153  Depósitos (Nota 11) 523.581  479.600 

        Títulos e valores mobiliários (Nota 6) 413.622  338.606  Depósitos a vista 103.772  99.731 

        Relações interfinanceiras  31.479  30.851  Depósito a prazo 419.809  379.869 

    Operações de crédito (Nota 7) 724.941  649.618   
 
 

         Outros créditos (Nota 8) 26.777  20.113  
     Relações interdependências 13.895  10.333 

        Outros valores e bens (Nota 9) 8.343  6.559  
Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 12) 474.251  429.145 

    
 
 

 
   Outras Obrigações 52.499  39.535 

   
        Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 43  462 

 726.625  542.908  
        Sociais e estatutárias 5.065  4.681 

   
        Fiscais e previdenciárias 1.693  889 

    Realizável à Longo Prazo 691.947  512.815  
        Diversas (Nota 13) 45.698  33.503 

    Operações de crédito (Nota 7) 691.738  512.777   
 

 
    Despesas antecipadas (Nota 9) 209  38  Exigível a longo prazo 589.434  417.284 

   
Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 12)      589.434    417.284 

    Permanente 34.678  30.093  
 

 
        Investimentos (Nota 10) 11.812  8.327  

Patrimônio Líquido (Nota 15)  305.567  261.915 
        Intangível 75  -  

Capital social 273.892  221.633 

        Imobilizado 22.791  21.766  
Fundo de reserva 33.912  27.193 

       
Sobras ou (perdas) acumuladas (2.237)  13.089 

 
 
  

 
 
  

   
         

Total do Ativo 
1.959.227 

  
1.637.812 

  Total do Passivo 
1.959.227 

  
1.637.812 

 

 
 
 

 
  

 
 

 



Demonstrações financeiras combinadas –  
Sistema cooperativo Cresol Baser 
Demonstração das sobras ou perdas 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2014   2013 

  
 
 

 
Receitas da intermediação financeira  190.597  160.201 
    Operações de fundos de investimento  41.225  25.581 
    Repasses interfinanceiros  -  12.228 
    Operações de renda fixa  2.792  2.125 
    Operações de crédito  146.580  120.267 

 
 

 

 

 Despesas da intermediação financeira  (86.093)  (95.031) 
    Operações de captação no mercado  (34.465)  (28.739) 
    Operações de empréstimos e repasses   (5.773)  (25.057) 
    Reversão (Constituição) créditos de liquidação duvidosa  (45.855)  (41.235) 

 
 

 

 

 Resultado bruto da intermediação financeira  104.504  65.170 

 
 

 

 

 Outras receitas e despesas operacionais  (90.399)  (40.827) 
    Receitas de prestação de serviços (Nota 16)  8.878  12.820 
    Rendas de tarifas bancárias (Nota 16)  11.517  7.773 
    Despesas de pessoal (Nota 17)  (59.176)  (45.787) 
    Despesas administrativas (Nota 18)  (49.327)  (38.746) 
    Depreciação  (3.964)  (3.567) 
    Despesas tributárias  (295)  (148) 
    Outras receitas (Nota 19)  36.974  51.734 
    Outras despesas (Nota 20)  (35.006)  (24.906) 

 
 

 

 

 Resultadooperacional  14.105  24.343 

  

 

 

 

  
Resultado não operacional 

 
333 

 
518 

 
 
Resultado antes da tributação sobre lucro 

 

14.438 

 

24.861 

 
 

 
 

  
 
Imposto de renda e contribuição social 

 
(138) 

 
(59) 

  Provisão para imposto de renda  (20)  (17) 
Provisão para contribuição social  (118)  (42) 
 
 
Sobras do exercício  

 

14.300 

 

24.802 
 

    
 

 
 



Demonstrações financeiras combinadas –  
Sistema cooperativo Cresol Baser 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais 
 
 

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

Fundo de 
reserva 

Sobras 
(Perdas)acu

muladas Total
 

  
   

 Em 1o de janeiro de 2013 165.472  19.832 1.956 187.260
  Distribuição de sobras 3.637  199 (6.502) (2.666)
  Integralizações de capital 64.839  - 133 64.972 

 Baixas de capital (13.189)  (312) - (13.501) 
 Sobras do exercício -  1.443 24.802 26.245 
 Destinações legais e estatutárias 874  6.031 (7.300) (395) 

Fates -  - (1.229) (1.229) 
Reserva Legal -  6.031 (5.125) 906 
Juros ao capital próprio 874  - (867) 7 
Outras reservas estatutárias -  - (79) (79) 

 
     

Em 31 de dezembro de 2013 221.633  27.193 13.089 261.915 

 
    

 Em 1o de janeiro de 2014 221.633  27.193 13.089 261.915 
 Distribuição de sobras 8.027  263 (18.413) (10.123) 
 Integralizações de capital 67.712  - 22 67.734 
 Baixas de capital (26.653)  2.260 - (24.393) 
 Sobras do exercício -  - 14.300 14.300 
 Destinações legais e estatutárias 3.173  4.196 (11.235) (3.866) 

Fates -  - (1.591) (1.591) 
Reserva Legal -  4.196 (6.522) (2.326) 
Juros ao capital próprio 3.173  - (3.121) 52 
Outras reservas estatutárias -  - (1) (1) 

 
    

 Em 31 de dezembro de 2014 273.892  33.912 (2.237) 305.567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Demonstrações financeiras combinadas –  
Sistema cooperativo Cresol Baser 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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 2014 2013 

 
  

Fluxos de caixa das atividades operacionais   
   

Sobras antes do imposto de renda e da contribuição social 14.438 24.861 
   

Ajustes as sobras/perdas líquidas 3.964 3.254 
 Despesas de depreciação e amortização 3.964 3.254 
   

Variações patrimoniais (60.784) (49.601) 
Titulos e valores mobiliários (75.016) (48.001) 
 Operações de crédito (254.284) (198.196) 
 Outros créditos (6.664) 5.763 
 Outros valores e bens (1.955) (704) 
 Depósitos 43.981 80.626 
     Relações interfinanceiras (628) (29.621) 
 Obrigações por empréstimos e repasses 217.256 123.818 
 Relações Interdependênciais 3.562 4.196 
 Outras obrigações 12.964 12.518 
   

Imposto de renda e contribuição social pagos (138) (58) 
   

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (42.520) (21.544) 
   

Fluxos de caixa das atividades de investimentos   
 Aquisição de investimentos (3.485) (507) 
 Aquisição de imobilizado de uso (4.333) (4.644) 
 Aplicação no intangível (75) - 

   

Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimento  (7.893) (5.151) 
   

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos (7.893) (5.151) 
   
Variações patrimoniais   
 Aumento de capital 41.159 55.084 
 Fundo de reserva 5.984 7.473 
 Sobras ou perdas acumuladas (15.326) (22.248) 
Despesas de juros ao capital (3.121) (909) 
   

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 28.696 39.400 
   

Aumento (diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (21.717) 12.705 
   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 49.157 36.452 
   

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 27.440 49.157 
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Presidente 
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