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Ativo 06/2021  12/2020 Passivo  06/2021  12/2020
    
Circulante 18.148 17.504 Circulante 19.261 17.867
       
   Disponibilidades (Nota 6) 226 148  Depósitos (Nota 13) 14.806  11.766
    Depósitos à vista 3.811 1.840
  Títulos e valores mobiliários (Nota 7) 5 5   Depósitos a prazo 10.696 9.926
        Deposito Poupança 299 -
  Relações interfinanceiras (Nota 8) 9.464 8.273   
   Relações interdependências 17 133
  Operações de crédito (Nota 9) 8.268 8.894       
  (-) Provisão para operações de crédito (Nota 9) (266) (244)  Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 14) 4.180 5.698
  Despesas antecipadas 2 16    
   Outras obrigações 258  270
  Outros créditos (Nota 10) 404  324   Tributos e assemelhados 2 -
   Rendas a receber 185 155   Sociais e estatutárias  12 4
   Diversos  219 169   Fiscais e previdenciárias 33 14
    Diversas (Nota 15) 110 162
  Outros valores e bens (Nota 11) 50 90   Provisão (Nota 15) 101 90
  (-) Provisão desvalorização de outros valores e 
bens 

(5) (2)
  

 

    
    
Não Circulante 11.942  11.272 Não Circulante 6.755 6.945
 Realizável a longo prazo   Exigível a longo prazo  

  Operações de crédito (Nota 9) 
10.700 10.100

 
 Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 
14) 

6.755 6.945

      (-) Provisão para operações de crédito (Nota 9) (293) (263)   
  Patrimônio líquido (Nota 17) 4.074  3.964
  Investimentos (Nota 12) 817 769  Capital social 3.142 2.999
  Imobilizado de uso 1.043 948  Fundo de reserva 929 919
  (-) Depreciação de imobilizado de uso (325) (282)  Sobras acumuladas 3  46
      Intangível - -   
      (-) Amortização de Intangível - -   
    
Total do ativo 30.090  28.776 Total do passivo e do patrimônio líquido 30.090  28.776
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 2021  2020
 
Receitas da intermediação financeira 1.289 950
 Operações de crédito (Nota 9) 1.179 874
 Receita de centralização financeira (Nota 8) 110 76
 Receita com títulos e valores mobiliários - -
   
Despesas de intermediação financeira (577) (322)
 Operações de captação no mercado (Nota 13) (114) (115)
 Operações de empréstimos e repasses (Nota 14) (300) (180)
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 9) (163) (27)
   
Resultado bruto da intermediação financeira 712 628
   
Outras receitas e despesas operacionais (768) (682)
 Receitas de prestação de serviços (Nota 18) 282 257
 Despesas de pessoal (Nota 19) (344) (318)
 Despesas administrativas (Nota 20) (318) (349)
 Despesas tributárias (4) (7)
 Outras receitas operacionais (Nota 21) 8 46
 Outras despesas operacionais (Nota 22) (392) (311)
   
Resultado operacional (56) (54)
   
Resultado não operacional 59 2
   
Resultado antes da tributação sobre lucro 3 (52)
   
Imposto de renda e contribuição social - -
 Imposto de renda sobre as sobras líquidas - -
 Contribuição social sobre as sobras líquidas - -
   
Sobras do semestre 3 (52)
 
 
 



Cooperativa de Crédito Rural  de Economia com Interação Solidária de Itatiba do Sul - Cresol Itatiba do 
Sul 
Demonstração de sobras ou perdas abrangentes (DSPA) 
Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares de reais 
 
 
 

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

3 de 24 

 
 
 
 2021  2020
 
Sobras/Perdas líquidas do semestre 3 (52)
 
 Outros resultados abrangentes - -
 
Resultado abrangente do semestre  3 (52)
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Capital 
social 

Fundo de 
reserva

Sobras 
acumuladas Total

  
Em 01 de janeiro de 2020 2.676 898 23 3.597
 Distribuição de sobras (Nota 17 (f)) 23 - (23) -
 Integralizações de capital 85 - - 85
 Baixas de capital (15) - - (15)
 Sobras do semestre - - (52) (52)
  
Em 30 de junho de 2020 2.769 898 (52) 3.615

 

 
Capital 
social 

Fundo de 
reserva

Sobras 
acumuladas Total

 
Em 01 de julho de 2020 2.769 898 (52) 3.615
 Integralizações de capital 260 - - 260
 Baixas de capital (30) - - (30)
 Sobras do semestre - - 123 123
    Destinações legais e estatutárias  

FATES (Nota 17 (e)) - - (4) (4)
Reserva legal - 21 (21) -

 
Em 31 de dezembro de 2020 2.999 919 46 3.964

 
 

 
Capital 
social 

Fundo de 
reserva 

Sobras 
acumuladas

Total 

   

Em 01 de janeiro de 2021 2.999 919 46 3.964 

 Distribuição de sobras (Nota 17 (f)) 34 - (46) (12) 

 Integralizações de capital 154 - - 154 

 Baixas de capital (45) - - (45) 

   Aumento de reserva contas inativas - 10 - 10 

 Sobras do semestre - - 3 3 

   

Em 30 de junho de 2021 3.142 929 3 4.074 
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  2021    2020
  
Fluxos de caixa das atividades operacionais  
  
Sobras antes do imposto de renda e da contribuição social 3 (52)
  
Ajustes as sobras líquidas 206 68
 Despesas de depreciação 43 41
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 163 27
  
Variações patrimoniais (108) 98
    Títulos e valores mobiliários - -
 Relações interfinanceiras (1.192) (2.235)
 Operações de crédito (86) 492
 Outros créditos (79) 57
 Outros valores e bens 57 -
 Depósitos 3.040 2.521
 Obrigações por empréstimos e repasses (1.709) (721)
 Relações interdependências (116) 22
 Outras obrigações (23) (38)
  
Imposto de renda e contribuição social pagos - -
   
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 101 114
  
Fluxos de caixa das atividades de investimentos  
    Baixa (aquisição) de investimentos (48) (21)
    Aquisição de imobilizado de uso (95) (31)
  
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (143) (52)
  
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos  
 Aumento de capital 155 85
 Baixas de capital (45) (15)
 Aumento de reservas contas inativas 10 -
  
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos 120 70
  
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, líquidos 78 132
  
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre (Nota 6) 148 462
  
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre (Nota 6) 226 594
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1 Contexto operacional 
 
A Cooperativa de Crédito Rural e Economia com Interação Solidária de Itatiba do Sul - CRESOL ITATIBA DO SUL 
(“Cooperativa”), fundada em 18 de janeiro de 2003, é uma cooperativa de crédito rural e economia, instituição financeira 
não bancária, de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos e não sujeita a falência. Em relação ao Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica, a mesma adquiriu personalidade da data 25 de junho de 2003, através do registro sob nº 05.745.533/0001-
16. Tem sua constituição e funcionamento regulamentados pela Resolução CMN n° 4.434/2015, de 5 de agosto de 2015, 
do Banco Central do Brasil (BACEN). É filiada à Cooperativa Central de Crédito Rural com Interação Solidária – Cresol Central 
– SC/RS. 
 
A Cooperativa está sediada em Itatiba do Sul RS e tem sua área de ação nos municípios de Itatiba do Sul, Erval Grande, 
Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Bom Jesus, Campestre da Serra, Esmeralda, Monte Alegre dos Campos, Muitos 
Capões, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes, Vacaria, Aricará, Arroio do Meio, Brochier, Campo Bom, Capão Bonito do 
Sul, Capela de Santana, Colinas, Estância Velha, Fazenda Vilanova, Forquetinha, Jaquirana, Marques de Souza, Montenegro, 
Novo Hamburgo, Parobé, Paverama, Portão, Pouso Novo, São Jose do Herval, São Leopoldo, Sério e Tabaí, todos do Estado 
do Rio Grande do Sul. 
 
Tem por objetivo propiciar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados em suas necessidades pessoais e 
atividades específicas, com a finalidade de: melhoria de condições de vida sua e de sua família e fomentar a produção e 
produtividade rural e urbana, bem como a sua circulação e industrialização, além da formação educacional de seus 
associados, no sentido de fomentar o cooperativismo e o associativismo, através da ajuda mútua, da economia sistemática 
e do uso adequado do crédito. 
 
2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, e estão em conformidade com a regulamentação 
emanada do Conselho Monetário Nacional - CMN e do Banco Central do Brasil - BACEN. Consideram as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/1971, a Lei 
Complementar nº 130/2009, as normas e instruções do BACEN, 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, quais sejam: 
 
 CPC 00 (R2) – Pronunciamento Conceitual Básico – Estrutura Conceitual para Elaboração e divulgação de Relatório 

Contábil-Financeiro – homologado pela Resolução CMN nº 4.144/2012; 
 CPC 01 (R1) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos – homologado pela Resolução CMN nº 3.566/2008; 
 CPC 02 (R2) – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis – homologado 

pela Resolução CMN nº 4.524/2016; 
 CPC 03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa – homologado pela Resolução CMN nº 3.604/2008; 
 CPC 04 (R1) – Ativo Intangível – homologado pela Resolução CMN nº 4.534/2016; 

 CPC 05 (R1) – Divulgação sobre Partes Relacionadas – homologado pela Resolução CMN nº 3.750/2009; 
 CPC 10 (R1) – Pagamento Baseado em Ações – homologado pela Resolução CMN nº 3.989/2011; 

 CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro – homologado pela Resolução CMN nº 
4.007/2011; 

 CPC 24 – Evento Subsequente – homologado pela Resolução CMN nº 3.973/2011; 
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 CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – homologado pela Resolução CMN nº 3.823/2009; 
 CPC 27 – Ativo Imobilizado – homologado pela Resolução CMN nº 4.535/2016; 

 CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados – homologado pela Resolução CMN nº 4.424/2015; e 

 CPC 46 – Mensuração do Valor Justo – homologado pela Resolução CMN nº 4.748/2020. 
 
A divulgação dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 31 de julho de 2021. 
 
 
3 Principais políticas contábeis 
 
As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão apresentadas a seguir: 
 
(a) Apuração do resultado 
 
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e as despesas devam ser 
incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 
independentemente de recebimento ou pagamento.  
 
As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao 
período futuro são apresentados em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e as despesas de natureza 
financeira são contabilizadas pelo critério pro rata dia e calculadas com base no modelo exponencial. 
 
 De acordo com a Lei no 5.764/1971, o resultado é segregado e apresentado em atos cooperativos, aqueles 
praticados entre as cooperativas e seus associados ou pelas cooperativas entre si, para a consecução de seus objetivos 
sociais e atos não cooperativos, aqueles que importam em operações com terceiros não associados.  
 
(b) Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de curto prazo e de alta liquidez, com risco 
insignificante de mudança de valor. 
 
(c) Títulos e valores mobiliários 
 
Refere-se a aplicação em quotas de fundos de renda fixa, as quais são registradas pelo seu valor justo na data de 
fechamento. 
 
(d) Instrumentos financeiros derivativos 
 
A Cooperativa não possui instrumentos financeiros derivativos em 30 de junho de 2020 e de 2021. 
 
(e) Relações interfinanceiras - centralização financeira 
 
Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em suas atividades são centralizados através de repasse 
interfinanceiro para a Central Cresol SC/RS, os quais são por ela utilizados para aplicações financeiras de baixo risco. Essas 
operações são caracterizadas como atos cooperativos pela Lei no 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo. 
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(f) Operações de crédito 
 

As operações pré-fixadas são registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta de rendas a apropriar, e as operações pós-
fixadas são atualizadas até a data do balanço, observados os índices contratados. Para as operações vencidas há mais de 60 
dias, os juros permanecerão em rendas a apropriar, até a liquidação da operação. 
 
(g) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) 
 
Constituída em montante julgado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas na realização de créditos a 
receber, leva em consideração a análise das operações em aberto, das garantias existentes e dos riscos específicos 
apresentados na carteira, e fundamentada na análise das operações, considerando a conjuntura econômica, a experiência 
passada, os riscos específicos e globais das carteiras.  
 
Em conformidade com a Resolução no 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a Cooperativa classificou as 
operações de crédito considerando o risco individual de cada devedor. A classificação considerou a qualidade do devedor e 
da operação, incluindo aspectos como: fluxo de caixa, situação econômico-financeira do devedor e setor, grau de 
endividamento, administração, histórico do devedor, garantias, eventuais atrasos, entre outros.  
 
A administração classifica os devedores em nove níveis, sendo "AA" o risco mínimo e "H" o risco máximo. Adicionalmente, 
também são considerados os períodos de atraso estabelecidos pela referida Resolução para atribuição dos níveis de 
classificação dos clientes, da seguinte forma: 
 
Período de atraso  Classificação do cliente 
   
A vencer  AA 
Até 15 dias  A 
De 15 a 30 dias  B 
De 31 a 60 dias  C 
De 61 a 90 dias  D 
De 91 a 120 dias  E 
De 121 a 150 dias  F 
De 151 a 180 dias  G 
Superior a 180 dias  H 
 
A atualização das operações de crédito vencidas em até 59 dias é contabilizada em receitas de operações de crédito, e a 
partir do 60o dia, em rendas a apropriar. As operações classificadas como nível "H" permanecem nessa classificação por seis 
meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas, por cinco anos, em contas de compensação, 
não mais figurando no balanço patrimonial. 
 
(h) Imobilizado 
 
O imobilizado de uso está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo 
método linear, com base nas taxas anuais que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.  
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Os percentuais de depreciação estão abaixo listados: 
Edificações 4% a.a. 
Instalações, móveis e utensílios e sistemas de comunicação, segurança e transporte 10% a.a. 
Sistema de processamento de dados 20% a.a. 
Veículos 20% a.a. 

 
(i) Demais ativos circulantes e não circulantes 
 
Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias pro rata 
dia incorridos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor de mercado e rendas a apropriar. 
 
(j) Redução ao valor recuperável de ativo 
 
O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução no 3.566 de 29 de maio de 2008, determinou a adoção do 
Pronunciamento Técnico CPC 01, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referente ao reconhecimento, mensuração e 
divulgação de redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. O referido pronunciamento institui o teste de 
recuperabilidade de ativos, cujo objetivo é assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por um valor 
superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que ativos estão 
avaliados por valor não recuperável no futuro, a entidade deverá imediatamente reconhecer a desvalorização por meio da 
constituição de provisão para perdas.  
 
O imobilizado e outros ativos não circulantes, são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não 
recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela 
é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço 
líquido de venda e o valor em uso de um ativo. A administração não identificou evidências de perdas não recuperáveis em 
30 de junho de 2021. 
 
(k) Depósitos 
 

Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósitos a prazo e de poupança pré-fixados são registrados  pelo valor futuro, 
retificado pela conta de dispêndios a apropriar; e os depósitos pós-fixados são atualizados  até a data do balanço, observados 
os índices contratados. 
 
(l) Obrigações por empréstimos e repasses 
 
Registradas de acordo com os recursos tomados, sendo atualizados mensalmente de acordo com os juros incorridos no 
período e liquidações que possam ter ocorrido. 
 
(m) Provisão para causas judiciais 
 
Composto basicamente por processos judiciais e administrativos, movidos por terceiros e  
ex-colaboradores, em ações cíveis e trabalhistas. Essas causas judiciais são avaliadas por assessores jurídicos e provisionadas 
quando o risco de perda é considerado provável e quando for possível é provisionado 10%.  
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(n) Demais passivos circulantes e não circulantes 
 
Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a doze meses estão classificados no circulante, e os com prazos 
superiores, no não circulante e estão sendo apresentados nas notas explicativas. 
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias 
em base pro rata dia incorridos, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar. 
 
(o) Provisão para participação nos resultados - PPR 
 
A PPR é uma modalidade de remuneração, baseada na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, variável que não se 
incorpora aos salários dos empregados e está atrelada à performance da Cooperativa. 
 
A legislação determina que o pagamento seja efetuado de acordo com regras previamente estabelecidas por meio de 
Acordo Coletivo de Trabalho homologado junto ao Sindicato da categoria e devidamente registrado no Ministério do 
Trabalho. 
 
4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e 
outras transações. As demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto, estimativas calculadas referentes ao 
valor justo de ativos financeiros, seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para causas judiciais, 
determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em 
relação às estimativas. 
 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.  
 
Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. A principal estimativa e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo período, é a provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD), a qual é calculada conforme descrito na Nota 3 
(g). 
 
 
5 Estrutura de gerenciamento de riscos 
 
A gestão integrada de riscos e de capital é considerada um instrumento essencial para otimizar o uso de recursos e 
oportunidades de negócios eficientes. 
 
O gerenciamento dos riscos ocorre de forma compartilhada entre os 3 (três) níveis, Confederação, Central e Cooperativa 
fundamentado em regulamentações específicas abrange os riscos de crédito, mercado e de taxas de juros da carteira 
bancária, liquidez, operacional, continuidade de negócios, socioambiental e de capital. 
 
A estrutura gerenciamento de riscos e de capital é compatível com a natureza das operações e proporcional à dimensão da 
exposição aos riscos das entidades do Sistema Cresol.  
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a. Risco de Crédito 

 O gerenciamento do risco de crédito é um processo dinâmico, reavaliado periodicamente, e envolve diversas áreas 
do Sistema Cresol, com o intuito de mitigar os níveis de exposição das operações provenientes do não cumprimento de 
obrigações contratadas pelo tomador, e garantir a compatibilidade com as políticas e limites estabelecidos. 
 

b. Risco de mercado e risco de taxa de juros da carteira bancária 

 O risco de mercado e da taxa de juros da carteira bancária abordam a possibilidade da ocorrência de perdas 
resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Confederação, Cooperativas Centrais e Singulares 
na carteira de negociação, bem como de impacto de movimentos adversos das taxas de juros de capital. 
 
 A estrutura de gerenciamento de risco prevê adicionalmente para o risco de mercado e risco de taxa de juros da 
carteira bancária sistemas que considerem todas as fontes significativas de risco e utilizem dados  confiáveis de mercado e 
de liquidez, tanto internos quanto externos. 
 
c. Risco operacional 

 O gerenciamento do risco operacional evolve a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de eventos 
externos  ou de falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas, é um processo dinâmico e 
revisado periodicamente, sendo um trabalho coletivo, envolvendo os donos dos riscos e as diversas áreas da Cresol 
envolvidas no processo. 
 
 A avaliação dos riscos operacionais é efetuada por meio de uma matriz, em que o nível de risco é definido pela 
composição das variáveis frequência (probabilidade) e severidade (impacto), associadas aos riscos inerentes ao processo 
avaliado. 

d. Continuidade de negócios 

 A gestão de continuidade de negócios é um processo abrangente e analisa o impacto nos negócios como 
identificação, classificação e documentação dos processos críticos de negócio; avaliação dos potenciais efeitos da 
interrupção dos processos; estratégias para assegurar a continuidade das atividades da instituição e limitar perdas 
decorrentes da interrupção dos processos críticos de negócio; planos de continuidade de negócios que estabeleçam 
procedimentos e prazos estimados para reinício e recuperação das atividades em caso de interrupção dos processos críticos 
de negócio, bem como as ações de comunicação necessárias. 
 
e. Risco de liquidez 

 O gerenciamento do risco de liquidez trabalha com a possibilidade de ocorrência de desequilíbrios, que possam 
afetar a capacidade de honrar eficientemente obrigações esperadas e inesperadas, inclusive operações de negócios que 
podem estar vinculadas a prestação de garantias. E a possibilidade de não conseguir negociar a preço de mercado uma 
posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 
descontinuidade no mercado. 
 
 Adicionalmente, acompanha o Plano de contingência de liquidez para a Cooperativa, o qual define 
responsabilidades, estratégias e procedimentos para enfrentar situações de estresse. 
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f. Risco socioambiental 

 O risco socioambiental aborda a possibilidade de perdas decorrentes de danos ambientais causados pela instituição 
financeira no desenvolvimento de suas atividades, ou por ações de tomadores de crédito, fornecedores e/ou prestadores de 
serviços com os quais a instituição financeira possui relacionamento. 
 
 Os mecanismos e critérios para o gerenciamento do risco socioambiental buscam mitigar o risco e incluem como 
processos a identificação, a classificação, a avaliação e o monitoramento do risco socioambiental. 
 
g. Gerenciamento de capital 

 O gerenciamento de capital é o processo contínuo de monitoramento e controle do capital, mantido pela 
cooperativa para fazer face aos riscos a que está exposta, visando atingir os objetivos estratégicos estabelecidos. 
 
 
6 Disponibilidades 
 
 06/2021  12/2020
   
Caixa e conta corrente em bancos 226  148
   
 226  148
 
Na determinação da composição dos itens de caixa e equivalentes de caixa foram considerados os seguintes critérios para 
classificação dos ativos: 
 
(a) Ter como finalidade atender a compromissos de curto prazo. 
(b) Possuir conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa. 
(c) Estar exposto a reduzido risco de mudança de valor. 
(d) Ter prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias na data da aquisição. 
 
 
7 Títulos e valores mobiliários 
 
 06/2021 12/2020
  
Títulos de capitalização 5 5
  
 5 5
 
Refere-se a aquisição de títulos de capitalização, as quais são registradas pelo seu valor justo na data do fechamento.  
 
8 Relações interfinanceiras 
 
 06/2021 12/2020
  
Centralização financeira em Cooperativa Central (i) 7.764 7.780
Centralização financeira – SPB Confederação  1.331 395
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Recursos transferidos – Deposito de Poupança Rural 299 -
Outras (ii) 70 98
  
 9.464 8.273

(i) Refere-se aos depósitos efetuados na centralização financeira da Cresol Central SC/RS, determinado no artigo 24 da 
Resolução CMN n° 4.434/2015, com remuneração de, aproximadamente, 98,08% (2020 - 94%) do Certificado de 
Depósito Interfinanceiro (CDI). Parte do saldo de centralização financeira encontra-se custodiado pela Cresol Central 
SC/RS, para garantir operações de repasses na modalidade de custeio (R$ 1.726 em 2021 e R$ 2.306 em 2020). Foram 
registrados no resultado do semestre rendimentos em ingressos de  depósitos intercooperativos no montante de R$ 110 
em 2021 (2020 - R$ 76).  

 
(ii) O saldo de “Outras” refere-se à depósitos bloqueados e cheques devolvidos em conta corrente do associado, remessa 

de cheque não compensados, PIX e valores a receber do Bacen referente a Proagro. 
 

 
9 Operações de crédito  
 
(a) Composição da carteira de créditos  
por tipo de operação (líquido de PCLD) 
 
   06/2021 12/2020

 Circulante 
Não 

circulante Total Total
    
Operações de crédito – Recursos próprios     
 Empréstimos e títulos descontados 2.830 1.476 4.306 3.853
 Financiamentos rurais e agroindustriais 1.389 3.281 4.669 3.749
    
Operações de crédito – Recursos por repasses    
 Financiamentos rurais e agroindustriais 3.783 5.650 9.434 10.885
    
Carteira total 8.002 10.407 18.409 18.487
 
A remuneração média no semestre findo em 30 de junho de 2021 das operações de recursos próprios é de 21,24% ao ano, 
proporcionando uma receita de R$ 874 (2020 - R$ 653 e a remuneração média foi de 23,81% ao ano). A remuneração média 
no semestre findo em 30 de junho de 2021 das operações de recursos por repasses é de 6,36% ao ano, proporcionando 
uma receita de R$ 305 (2020 - R$ 221 e a remuneração média foi de 4,53% ao ano), registrado na rubrica Operações de 
Crédito, da demonstração de sobras e perdas. 
 
Vale ressaltar que a segregação da carteira de credito de 2020 foi reclassificada em circulante e não circulante para uma 
melhor apresentação da nota. Na demonstração anterior o saldo de Circulante de operações de crédito era R$ 9.025 e 
provisão de R$ 105 e no não circulante era de R$ 9.969 e R$ 427 de provisão, passando a apresentar no circulante o valor 
de R$ 8.894 e provisão de R$ 244 e como não circulante o valor de R$ 10.100 e provisão de R$ 263, bem como o valor de 
R$ 25 referente a provisão do cartão cabal que está alocada em outros créditos.  
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(b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco 
 

  Carteira  
Provisão para créditos de 

liquidação duvidosa
     
 06/2021 12/2020  06/2021 12/2020
     

Níveis de risco     
 Nível A 8.487 9.906  42  49
 Nível B 6.406 6.899  64 69
 Nível C 2.768 1.299  83 39
 Nível D 722 448  72 45
 Nível E 350 156  105 47
 Nível F 25 7  13 4
 Nível G 102 84  72 59
 Nível H 108 195  108 195
     
Total 18.968 18.994  559  507
 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa apresentou a seguinte movimentação nos semestres: 
 
 06/2021  12/2020 
    
Saldo inicial 507  496 
Constituição no semestre 171  202 
Reversão no semestre (9)  (105) 
Provisão / reversão baixada para perda no semestre (110)  (86) 
    
 559   507 

 
(c) Distribuição das operações por tipo de cliente  
 
  06/2021 12/2020
   
Cliente   
 Pessoa física  16.088 16.596
 Pessoa jurídica  2.880 2.398
   
  18.968 18.994
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(d) Distribuição por faixa de vencimento 
 06/2021 12/2020
  
Faixas de vencimento  
 Operações vencidas  
 Até 30 dias 128 98
 Entre 31 e 60 dias 35 12
 Entre 61 e 90 dias 19 6
 Entre 91 e 120 dias 6 4
 Entre 121 e 150 dias 6 4
 Entre 151 e 180 dias 1 1
 Entre 181 e 240 dias 1 23
 Entre 241 e 300 dias 3 30
 Entre 301 e 360 dias 3 2
 Entre 361 e 540 dias - -
 Acima de 541 dias - -
  
 202 180
  
 Operações a vencer  
  Até 30 dias 1.240 702
  Entre 31 e 60 dias 498 543
  Entre 61 e 90 dias 751 345
  Entre 91 e 120 dias 806 841
  Entre 121 e 150 dias 554 977
  Entre 151 e 180 dias 686 1.849
  Entre 181 e 240 dias 1.561 1.314
  Entre 241 e 300 dias 1.020 1.086
  Entre 301 e 360 dias 753 912
  Entre 361 e 540 dias 1.861 1.398
  Acima de 541 dias 8.848 8.715
  Vencer prazo indeterminado (cheque especial e limite de crédito) 188 132
  
 18.766 18.814
  
 18.968 18.994
 
(e) Operações renegociadas e em prejuízo 
 
Em conformidade com a Resolução no 2.682/99 (CMN), artigo 11, III, os montantes de operações renegociadas, lançadas 
contra prejuízo e recuperadas de prejuízo estão assim compostos: 
 06/2021 12/2020
  
Operações  
 Renegociadas 1.311 1.192
 Lançadas contra prejuízo (258) (321)
 Recuperadas de prejuízo 151 496
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10 Outros créditos  
 
(a) Rendas a receber 
 
 06/2021 12/2020
  
Remuneração BNDES 164 138
Remuneração DIR (Depósito Interbancário Rural) 21 17
Remuneração Equalização STN - -
Remuneração Coban - -
  
 185 155
 
(b) Diversos 
 
 06/2021 12/2020
  
Avais e fianças honrados 2 33
Adiantamentos e antecipações salariais (i) 16 2
Devedores por compra de valores e bens 70 37
Títulos e créditos a receber (ii) 23 67
Devedores diversos – País (iii) 108 30
  
 219 169

 
(i) A rubrica “Adiantamentos e antecipações salariais” refere-se principalmente ao adiantamento da primeira parcela do   

13º salário bem como, adiantamento referentes a seguros e auditoria. 
 
(ii) A rubrica “Títulos e créditos a receber” refere-se aos débitos perante terceiros do uso do cartão de crédito. 

 
(iii) Na rubrica “Devedores diversos – País” a variação do saldo se deve a valores a receber referente a valores da 

compensação própria. 
 
 

11 Outros valores e bens 
 
 06/2021 12/2020
  
Bens não de uso próprio 50 90
Provisão para desvalorização de outros valores e bens (5) (2)
  
 45 88
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12 Investimentos 
 
 06/2021  12/2020
   
Participação na Central Cresol Central (i) 763  715
Participação em Outras Empresas 54  54
   
 817  769
 
(i) Participação, em 2021, referente a 1,25% (2020 – 1,48%) do capital social da Central Cresol. 
 
 
13 Depósitos 
 
O grupo de depósitos é constituído pelo saldo mantido pelos cooperados em conta corrente (Depósito à vista) e em 
aplicações financeiras (Depósito a prazo), bem como depósitos de poupança, conforme abaixo: 
 
 06/2021  12/2020 

    
Depósitos à vista 3.811  1.840 
Depósitos a prazo 10.696  9.926 
Depósitos Poupança 299  - 

    
 14.806   11.766 
 
As despesas com captação do semestre findo em 30 de junho de 2021 foram de R$ 114 e o percentual médio foi de 0,16% 
ao mês (2020 - R$ 115 e o percentual médio foi de 0,19% ao mês), registrada na rubrica “Despesas de Intermediação 
Financeira – Operações de captação no mercado” na Demonstração de sobras ou perdas. 
 
 
14 Obrigações por empréstimos e repasses 
 
Os empréstimos e repasses tomados pela Cresol Central e repassados para a Cooperativa, são apresentados a seguir: 
 
 
   06/2021 12/2020
    

 Circulante 
Não 

Circulante Total Total
    
Cresol Central SC/RS 4.180 6.755 10.935 12.643
     
 4.180 6.755 10.935 12.643
 
O grupo “Obrigações por empréstimos e repasses” refere-se a recursos tomados junto à Cresol Central SC/RS, com 
vencimento até 15 de julho de 2031. Os encargos financeiros são calculados pro rata, tomando-se por base juros de 
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programas governamentais como o PRONAF, que variam de 0,5 a 16,11% ao ano, incidentes sobre o saldo devedor. No 
semestre findo em 30 de junho de 2021 a taxa média dos encargos referente aos empréstimos tomados com os Bancos foi 
de 6,36% ao ano (2020 – 4,53 % ao ano), representando uma despesa de R$ 300 (2020 - R$ 180), lançada na rubrica 
“Despesas de intermediação financeira - operações de empréstimos e repasses” na demonstração de sobras ou perdas. 
 
 
15 Outras obrigações  
 
(a) Diversas 
 
 06/2021 12/2020
  
Obrigações por aquisição de bens e direitos 15 15
Provisão para pagamentos a efetuar 32 26
Provisão para contingencias 29 29
Provisão para garantias financeiras (i) 72 61
Credores diversos (ii) 63 121
  
 211 252
(i) Na rubrica “Provisão para garantias financeiras” estão contabilizados os valores provisionados pela carteira de crédito    

em que a cooperativa figura como coobrigada. 
  
(ii)  No grupo "Credores diversos" estão contabilizados os saldos de remuneração BNDES Investimento da Base Regional a 

repassar além de saldos de cartão de débito/ crédito, não repassados aos lojistas. 
 
(b) Coobrigações em garantias prestadas 
 
As garantias prestadas pela Cooperativa sob a forma de aval, fiança ou outras coobrigações estão assim compostas: 
 
 06/2021 12/2020
  
Garantias prestadas em operações de associados   
 Carta aval/fiança 3.622 2.797
  
 3.622 2.797
 
 
16 Provisão para causas judiciais  
 
Na data das demonstrações financeiras, a Cooperativa não possuía passivos relacionados a causas judiciais com 
probabilidade de perda considerada como provável.  Além disso, a Cooperativa analisa a existência de ações, envolvendo 
riscos de perda classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos. A 
cooperativa tem apenas R$ 29 de provisão constituída de períodos anteriores. 
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17 Patrimônio líquido 
 
(a) 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: 

 
 06/2021 12/2020

 
Capital social - milhares de reais 3.142 2.999
Número de associados 2.539 2.464

 
(b) Integralizações e baixa de capital 

 
Representam respectivamente o ingresso de novos associados com integralização de cotas-partes e o desligamento de 
associados mediante solicitação de devolução do capital integralizado. 

 
(c) Juros sobre capital próprio 

 
Em 30 de junho de 2021, a Cooperativa não efetuou provisionamento a título de juros sobre o capital próprio o valor. O 
cálculo dos juros sobre capital próprio está de acordo com o disposto na Lei Complementar no 130/2009 e trata-se de 
remuneração das cotas-partes do capital limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia (SELIC). Quando realizado o mesmo é incorporado às cotas de capital dos associados. 
 
(d) Reserva Legal 
 
A Reserva Legal das cooperativas de crédito é constituída de acordo com o artigo 28, inciso I, da Lei no 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, e é destinado a compensar perdas e a atender ao desenvolvimento de suas atividades. Deve ser 
constituído com 10%, pelo menos, das sobras líquidas do exercício, a cooperativa tem aprovado a destinação de 30%, sendo 
que esse percentual pode ser aumentado se deliberado por Assembleia Geral Extraordinária e homologado por meio de 
Estatuto Social. 
 
(e) FATES 
 
De acordo com artigo 28, inciso I, da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, as cooperativas de crédito estão obrigadas a 
constituir o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), destinado à prestação de assistência aos associados, 
seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da Cooperativa, constituído de 5%, pelo menos, das 
sobras líquidas apuradas no semestre, sendo que esse percentual pode ser aumentado se deliberado por Assembleia Geral 
Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social. São destinados ao FATES também, eventuais resultados de atos 
não cooperativos. 
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(f) Destinação do resultado acumulado  
 
Na Assembleia Geral Ordinária de 13 de abril de 2021, foi aprovada a destinação das sobras acumuladas de 31 de dezembro 
de 2020 de R$ 46 (2019 – R$ 23, destinado para Cota Capital), sendo destinado o valor de R$ 34 para a cota capital dos 
sócios e R$12 para o Fates da cooperativa. 
 
 
18 Receitas de prestação de serviços 
 
       
 2021  2020 
    
Rendas de serviços bancários (i) 282  257 
    
 282  257 

 
(i) Estão contabilizadas na rubrica “Rendas de serviços bancários” as tarifas diversas cobradas dos cooperados, além da 

remuneração recebida pela prestação de serviços de repasses interfinanceiros de recursos subsidiados repassados ao 
grupo social recebidos da Cresol Central.  

 
 

19 Despesas de pessoal 
 
 2021  2020 
    

Honorários pagos a diretores e conselheiros (72)   (97) 
Proventos (138)  (111) 
Encargos sociais (69)  (59) 
Benefícios (65)  (51) 
Treinamentos -  - 
    
 (344)  (318) 

 
 
20 Despesas administrativas 
 
 2021 2020 
   
Serviços do sistema financeiro (i) (29)  (96) 
Outras despesas administrativas (17) (23) 
Aluguéis (27) (24) 
Serviços de terceiros (47) (1) 
Serviços de vigilância e segurança (25) (23) 
Transporte (9) (6) 
Processamento de dados (2) (2) 
Promoções e relações públicas (18) (19) 
Despesa de comunicações (36) (25) 
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 2021 2020 
   
Depreciação (43) (41) 
Seguros (5) (7) 
Água, energia e gás (8) (8) 
Serviços técnicos especializados (12) (15) 
Material (9) (10) 
Manutenção e conservação de bens (17) (30) 
Despesa de viagens no país (2) (9) 
Propaganda e publicidade (12) (10) 
   
 (318) (349) 
 
(i)   A variação da conta serviços do sistema financeiro ocorreu por mudança nos valores cobrados pelo código integração.  
 
 
21 Outras receitas operacionais 
 
 2021 2020
Recuperação de encargos e despesas -  -
Recuperação de créditos baixados à prejuízo - 41
Outras rendas operacionais (i) 8 5
  
 8 46
 
(i) Em “Outras rendas operacionais” a principal variação refere-se ao aumento das rendas de equalização financeira de 

Pronaf Custeio. 
 
 
22 Outras despesas operacionais 
 
 2021 2020
  
Descontos concedidos em renegociações  (48)  (55)
Despesas com Cooperativa Central (55) (42)
Despesa com Base Regional de Serviços (45) (45)
Despesas com consultas CAD (8) (7)
Outros (i) (236) (162)
  
 (392) (311)
 
(i) Em “Outros” estão contabilizadas despesas com rateio de custos da confederação, administração de cartão de crédito, 
despesas de mensalidades e perdas operacionais. 
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23 Participação dos colaboradores no resultado 
 
Encontra-se provisionada na demonstração de sobras e perdas na rubrica Despesas de Pessoal (Nota 19) o valor relativo à 
provisão de participação dos colaboradores no resultado (PLR). Essa provisão é realizada de acordo com o disposto na Lei 
nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000. 
 
A PLR é uma modalidade de remuneração variável que não se incorpora aos salários dos empregados e está atrelada a 
performance da Cooperativa. A Legislação determina que o pagamento seja efetuado de acordo com as regras previamente 
estabelecidas por meio de Acordo Coletivo de Trabalho homologado junto ao Sindicato da Categoria e devidamente 
registrado ao Ministério do Trabalho. 
 
Em 30 de junho de 2021, a cooperativa não possui valor provisionado. 
 
 
24 Participação em Fundos Garantidores 
 
A Cooperativa tem participações nos seguintes fundos garantidores: 
 
 
(a) Fundo Garantidor de Solidez Cooperativa (FGSC) 

O Fundo Garantidor de Solidez Cooperativo – FGSC, é regido por regulamento próprio, disposições legais e regulamentares 
aplicáveis e por normas deliberadas pelas cooperativas de crédito integrantes do Sistema Cresol Central SC/RS. 
 
Foi criado com a finalidade de dar apoio financeiro vinculado às ações de incentivo e/ou redirecionamento da gestão das 
cooperativas singulares de crédito integrantes do Sistema Cresol Central SC/RS, quando verificado as seguintes hipóteses: 
 
 Quando o estado econômico-financeiro comprometer a operacionalidade da própria cooperativa singular de crédito 
filiada ou do Sistema Cresol Central SC/RS; 
 Quando sinalizar prejuízo ao quadro social ou à imagem do Sistema Cresol Central SC/RS; 

 Quando ocorrer processos de reorganização societária, envolvendo fusão, incorporação, desmembramento das 
cooperativas singulares de crédito do Sistema Cresol Central SC/RS. 
 
Tem como objetivos, fortalecer o patrimônio das cooperativas filiadas com vistas ao seu regular desenvolvimento, dotando-
as de limites operacionais e de recursos financeiros para fazer face às operações de crédito e dispor de reservas para 
absorver eventuais perdas; recompor limites operacionais das cooperativas beneficiárias dos recursos deste fundo, em 
conformidade com os estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional – CMN e os fixados pelo próprio Sistema Cresol 
Central SC/RS; e, atender outras demandas, desde que caracterizadas situações graves, pontuais, relevantes e /ou urgentes, 
não previstas neste regulamento, mediante prévia justificada e aprovação do Conselho de Administração da Cresol Central 
SC/RS. 
 
Compete ao Conselho de Administração do Sistema Cresol Central SC/RS autorizar a liberação dos recursos deste fundo 
segundo suas regras. 
 
 
 



Cooperativa de Crédito Rural  de Economia com Interação Solidária de Itatiba do Sul - Cresol Itatiba do 
Sul 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 30 de junho  
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

23 de 24 

(b) Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito - FGCoop 
 
Os depósitos à vista e a prazo estão garantidos até o limite de R$ 250 mil por CPF/CNPJ pelo FGCoop (Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito), fundo este constituído por todas as cooperativas de crédito brasileiras e bancos cooperativos 
integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC).  O FGCoop tem por finalidade conforme seu estatuto: I - 
proteger depositantes e investidores das instituições associadas, respeitados os limites e condições estabelecidos no seu 
Regulamento; II - contribuir para a manutenção da estabilidade do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC); e III - 
contribuir para prevenção de crise sistêmica no segmento cooperativista. O Estatuto e o Regulamento do fundo tiveram 
aprovação através da Resolução CMN nº 4.284/2013. 
 
 
25 Transações com partes relacionadas 
 
As transações com partes relacionadas referem-se a saldos de depósitos (à vista e a prazo) e Operações de Crédito mantidas 
na Cooperativa por seus administradores (diretores e conselheiros), assim como a remuneração recebida pelo pessoal-chave 
da administração, isto é, pessoas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da 
Cooperativa, inclusive diretores e executivos da mesma. 
 
Incluem-se na remuneração todos os benefícios de curto prazo e pós-emprego concedidos pela Cooperativa ao pessoal-
chave da administração, em troca dos serviços que lhe são prestados. 
As operações de crédito e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas em condições semelhantes às 
praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações. 
 
 2021  2020
   
Depósitos à vista   
 Pessoas físicas 42  175
   
Depósitos a prazo   
 Pessoas físicas 307  234
   
Operações de crédito 549  872
   
Remuneração de administradores - pessoas chave 72 97
   
As despesas da Cresol Central são rateadas mensalmente para as cooperativas a ela filiadas de acordo com os critérios 
abaixo, conforme estabelecido na Resolução n° 04, de 26 de julho de 2010: 
 
I – Fixo: 40% do valor, igual para todas as cooperativas (valor/nº cooperativas); 
II – Variável: 60% do valor proporcional aos seguintes indicadores das cooperativas: 
a) Associados – peso de 25%; 
b) Patrimônio de Referência – peso 25%; 
c) Ativos – peso 25%; 
d) Depósitos – peso 25%. 
 
No semestre findo em 30 de junho de 2021 o valor de despesas rateadas para a Cooperativa foi de R$ 55 (2020 – R$ 42), 
alocadas no grupo "Outras despesas operacionais" na demonstração de sobras ou perdas (Nota 22). 
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26 Índices de Basiléia e de imobilização 
 
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 CMN no 4.192, de 1º de março 
de 2013, compatível com os riscos de suas atividades, sendo apresentado abaixo o cálculo dos limites: 
   
 
 06/2021 12/2020
  
Limites operacionais  
 Patrimônio de Referência (PR) 4.074 3.963
 Ativos ponderados pelo risco (RWA) 21.353 20.372
 Índice de Basiléia (mínimo de 12%) 19,08% 19,45%
 Imobilizado para cálculo do limite 1.535 1.435
 Índice de imobilização (limite 50%)  25,59%  23,91%
 
 
27 Eventos Subsequentes 
 
Em decorrência dos possíveis efeitos da COVID-19, a Resolução 4.813/2020 estabelece medidas para estimular o Sistema 
Financeiro Nacional a enfrentar o momento adverso, especificamente reduzindo o percentual para cálculo do requerimento 
mínimo de patrimônio de referência de 12% para 10,5%, trazendo esse percentual mínimo para o Índice de Basileia a partir 
de 01/04/2020, esse percentual irá aumentar gradualmente em datas estabelecidas, retornando a 12% em 01/05/2022. 
 
 

*          *          * 
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