RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Associados,
Apresentamos as Demonstrações Financeiras da Cooperativa de Crédito Rural Coopavel –
Credicoopavel, relativas a 2021, na forma da Legislação em vigor.
1. Análise do Cenário Econômico
As projeções para o ano de 2021 foram positivas, o PIB – Produto Interno Bruto, por exemplo,
apresentou crescimento de 4,7%, sendo o agronegócio responsável por 0,6% desse valor. A taxa
básica de juros também sofreu alterações, saltando de 2,00% em dezembro 2020 para 9,25%
em dezembro 2021.
O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial de inflação no país, encerrou
2021 a 10,06%. O resultado fica acima do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), de 5,25%, e é o maior em seis anos.
2. Avaliação de Resultados
O ano de 2021 superou as expectativas do planejamento da Credicoopavel, tivemos uma receita
total de R$ 41.582.581,96, sendo que destas, 70,17 % foram oriundas de operações de crédito,
20,20% de aplicações financeiras e 9,63% de demais operações, tais como: prestação de
serviços, recuperação de créditos baixados para prejuízo e reversão de provisões.
Em 2021 a Credicoopavel bateu novo recorde nas sobras líquidas, totalizando R$ 19.610.581,55.
Os ativos totais de 31 de dezembro de 2021 atingiram R$ 401.118.573 e o Patrimônio Líquido
103.831.388.
O total de depósitos representavam em 31/12/2021, R$ 287.539.085, sendo R$ 119.721.868 em
depósitos à vista e R$ 167.817.217 em depósitos a prazo.
O Índice de Basileia, fechou dezembro em 27,92%, estando acima do mínimo exigido (16,25%),
determinado pelo Conselho Monetário Nacional.

3. Política de Crédito
A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, havendo limites
de alçadas pré-estabelecidos a serem observados e cumpridos, cercando ainda a Cooperativa de

todas as consultas cadastrais e com análise do associado através do “RATING” (avaliação por
pontos), buscando assim garantir ao máximo a liquidez das operações.
A Credicoopavel adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682, havendo uma concentração de 71,25 % nos
níveis de “A”, “B e “C”.

4. Governança Corporativa
Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles internos e externos, que
permitem aos associados definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa,
garantindo a sua continuidade, os princípios cooperativistas ou, simplesmente, a adoção de boas
práticas de gestão.
Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na assembleia geral, o poder maior de
decisão.
A gestão da Cooperativa está alicerçada em papeis definidos, com clara separação de funções.
Cabem ao Conselho de Administração as decisões estratégicas e à Diretoria Executiva, a gestão
dos negócios da Cooperativa no seu dia a dia.
Os balanços da Credicoopavel são auditados por auditor externo, que emite relatórios, levados
ao conhecimento dos Conselhos e da Diretoria. Todos esses processos são acompanhados e
fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, órgão ao qual cabe a competência de fiscalizar a
Cooperativa.
A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis e fiscais. Todos os
mecanismos de controle adotados na Cooperativa, além de necessários, são fundamentais para
levar aos associados e à sociedade em geral a transparência da gestão e de todas as atividades
desenvolvidas pela instituição.

5. Sistema de Ouvidoria
A Ouvidoria representa um importante serviço aos cooperados, dispõe de diretor responsável
pela área e um Ouvidor. Atende às manifestações recebidas por meio do sistema tecnológico
específico, atendendo via DDG 0800 e sítio na internet integrado com o sistema informatizado
de ouvidoria, tendo a atribuição de assegurar o cumprimento das normas relacionadas aos

direitos dos usuários, além de atuar como canal de comunicação com os nossos associados e
integrantes das comunidades onde estamos presentes.
No ano de 2021, a Ouvidoria da Cooperativa não registrou nenhuma notificação.

Agradecimentos
Agradecemos a Deus, aos nossos Associados pela preferência e confiança, aos funcionários e
colaboradores pela dedicação.

Cascavel, 31 de dezembro de 2021.
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COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
CNPJ 76.461.557/0001-91
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Valores em R$ 1)

ATIVO
NOTA
Circulante
Disponibilidades
Títulos e Valores Mobiliários
Carteira Própria
Relações Interfinanceiras
Relações Interfinanceiras

04
05
06

Operações de Crédito
Empréstimos e Títulos Descontados
Renegociações e Composição de
Dívidas
Financiamentos Rurais e
Agroindustriais
(-) Provisão para Operações de
Crédito

07

Outros Créditos
Diversos
Outros Valores e Bens
Outros Valores e Bens

08
09

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Operações de Crédito
Empréstimos e Títulos Descontados
Renegociações e Composição de
Dívidas
Financiamentos Rurais e
Agroindustriais
(-) Prov. Oper. Crédito Liquidação
Duvidosa
Permanente
Instalações, Móveis e Equip. de Uso
Sistema Processamento de Dados
Sistema de Transporte
(-) Depreciação Acumulada
TOTAL DO ATIVO

07

PASSIVO
2021

2020

299.082.753
2.648.303
142.600.316
142.600.316
561.799
561.799

297.653.350
3.724.887
179.301.910
179.301.910
0
0

151.841.551
144.386.176
2.295.270
17.974.089
(12.813.985)

112.066.213
114.298.866
2.139.528
5.363.620
(9.735.801)

1.320.067
1.320.067
110.716
110.716

1.688.311
1.688.311
872.029
872.029

101.355.435
101.355.435
101.355.435
109.404.945
3.098.841
388.361
(11.536.712)

69.927.456
69.927.456
69.927.456
79.633.614
4.629.296
571.172
(14.906.626)

680.386
248.479
403.740
621.775
(593.608)

65.487
211.719
363.283
41.990
(551.505)

401.118.574

367.646.293

10

NOTA
Circulante
Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo

11

2021

2020

144.426.663
134.678.564
119.721.869
14.956.695

144.747.155
138.521.505
133.746.823
4.162.232

Relações Interfinanceiras
Obrigações Empréstimos e Repasses
Outros Sistemas de liquidação

12

1.719.043
0
1.719.043

612.451
612.451
0

Relações Interdependências
Recursos em Trânsito de Terceiros

13

288.117
288.117

171.046
171.046

Outras Obrigações
Arrecadação e Tributos Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

14

7.740.940
244.129
5.123.338
356.775
2.016.698

6.054.604
47
4.008.650
318.299
1.727.608

152.860.522
152.860.522
152.860.522
152.860.522

130.028.614
130.028.614
130.028.614
130.028.614

103.831.389
32.541.701
64.425.984
6.863.704

92.870.524
34.970.816
52.659.635
5.240.073

401.118.574

367.646.293

Não Circulante
Exigível a longo prazo
Depósitos
Depósito a prazo
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva Legal
Sobras ou Perdas do Exercício

TOTAL DO PASSIVO

11

15

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

DILVO GROLLI
Presidente
CPF:153.229.129.91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO
Vice Presidente
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI
Diretor Administrativo
CPF:241.609.389-49
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Diretor Financeiro
CPF:577.433.719-72

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO
Contadora
CRC:PR- 043740/O-8

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
CNPJ 76.461.557/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2020
E DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 E 2020
(Valores em R$ 1)

2º semestre/21

2º semestre/20

Exercício
31/12/2021

Exercício
31/12/2020

RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado de Títulos Valores Mobiliários

22.380.284
16.535.124
5.845.160

13.047.643
12.207.664
839.980

37.579.050
29.180.521
8.398.529

25.648.174
23.715.576
1.932.598

DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Despesas Operações de Captação no Mercado
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(6.656.030)
(5.162.898)
(1.493.132)

(1.465.583)
(1.435.970)
(29.613)

(7.182.149)
(7.073.003)
(109.146)

(2.881.672)
(3.012.758)
131.086

RESULTADO BRUTO DA INTERMED. FINANCEIRA

15.724.254

11.582.060

30.396.901

22.766.502

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Receita de Prestação de Serviços
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais

(6.005.803)
286.062
(3.818.674)
(1.662.353)
(26.260)
242.456
(1.027.034)

(3.632.896)
353.312
(2.905.710)
(1.650.932)
(27.782)
948.158
(349.942)

(10.786.319)
570.434
(7.202.980)
(3.252.121)
(48.152)
693.835
(1.547.335)

(7.794.865)
695.811
(5.639.416)
(3.374.308)
(51.745)
1.513.809
(939.015)

RESULTADO OPERACIONAL

9.718.451

7.949.164

19.610.582

14.971.637

RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES

9.718.451

7.949.164

19.610.582

14.971.637

SOBRAS LÍQUIDAS DO SEMESTRE/EXERCÍCIO

9.718.451

7.949.164

19.610.582

14.971.637

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS
Destinação para FATES 5%
Destinação Reservas Legais 60%
SOBRAS/(PERDAS) LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO

9.718.451

7.949.164

(12.746.878)
(980.529)
(11.766.349)
6.863.704

(9.731.564)
(748.582)
(8.982.982)
5.240.073

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)
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COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
CNPJ: 76.461.557/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO
SEGUNDO SEMESTRE 2021 E 2020 E DOS EXERCÍCIOS DE 2021 E 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

Outros resultados abrangentes

2º SEMESTRE

2º SEMESTRE

2021

2020

9.718.451

0,00

LUCRO/PREJUÍZO ABRANGENTE

9.718.451

(Valores em R$ 1)

31/12/2021 31/12/2020

7.949.164

0,00

7.949.164

19.610.582

14.971.637

0,00

19.610.582

0,00

14.971.637

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

Dilvo Grolli
Presidente
CPF: 153.229.129-91
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Vice-Presidente
CPF: 015.855.689-53
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COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
CNPJ 76.461.557/0001-91

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Valores em R$ 1)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido

Capital
Social

Reserva
Legal

SALDO FINAL EM 31.12.2019

27.971.116

Capitalização das sobras de 2019

455.354
1.592.263
(76.138)

Capitalização de juros
IR s/juros capital

6.704.639
(372.319)
(1.304.099)

Capital integralizado
Pgto cota capital
Capital a integralizar

-

Sobras do exercicio
Reserva Legal
FATES

34.970.816
5.240.073
851.600
(35.803)
1.661.293
(8.114.881)
(2.031.396)
32.541.702

SALDO FINAL EM 31.12.2020
Capitalização das sobras de 2020
Capitalização de juros
IR s/juros capital
Capital integralizado
Pgto cota capital
Capital a restituir
Sobras do exercício
Reserva Legal
FATES
SALDO FINAL EM 31.12.2021

Sobras ou Perdas
Acumuladas

43.676.653

8.982.982

52.659.635
11.766.349
64.425.984

455.354

Total
72.103.123

(455.354)

14.971.636
(8.982.982)
(748.582)
5.240.072
(5.240.073)
19.610.582
(11.766.349)
(980.529)
6.863.703

1.592.263
(76.138)
6.704.639
(372.319)
(1.304.099)
14.971.636
(748.582)
92.870.523
851.600
(35.803)
1.661.293
(8.114.881)
(2.031.396)
19.610.582
(11.766.349)
(980.529)
103.831.389

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)
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Presidente
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COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
CNPJ 76.461.557/0001-91

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Segundo Semestre de 2020 e 2021
(Valores em R$ 1)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
SALDO EM 30/06/2020
Capital integralizado
Pgto cota capital
Capital a restituir
Sobras 2º semestre/2020
Rserva Legal
FATES
SALDO FINAL EM 31/12/2020

SALDO EM 30/06/2021
Capital integralizado
Pgto cota capital
Capital a restituir

Capital
Social

SALDO FINAL EM 31/12/2021

7.022.472
7.949.164
(8.982.982)
(748.582)
5.240.072

80.700.859

34.446.787
871.190
(1.453.232)
(1.323.043)

52.659.635
11.766.349
64.425.984

9.892.130
9.718.451
(11.766.349)
(980.529)
6.863.703

96.998.552

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)
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Presidente
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Total

43.676.653
8.982.982
52.659.635

32.541.702

FATES

Sobras ou Perdas
Acumuladas

30.001.734
5.776.667
(372.319)
(435.266)
34.970.816

Sobras 2º semestre/2021
Reserva Legal

Reserva
Legal

Paulo Aparecido Arantes
Diretor Financeiro
CPF:577.433.719-72

5.776.667
(372.319)
(435.266)
7.949.164
(748.582)
92.870.523

871.190
(1.453.232)
(1.323.043)
9.718.451
(980.529)
103.831.389

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
CNPJ 76.461.557/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
2º semestre 2021 e 2020
(Valores em R$ 1)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(Método Indireto)

2º
Semestre/21

2º Semestre/20
(Reclassificado)

Exercício
31/12/2021

Exercício
31/12/2020
(Reclassificado)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras ou Perdas
Ajustes por:
Depreciações e amortizações
Provisão de Crédito de Devedores Duvidosos

9.718.451
59.750
1.488.573

7.949.164

19.610.582

14.971.637

35.995
146.137

76.269
-291.732

77.477
-2.239.672

(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais:
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Títulos e Valores Mobiliários
Operações de Credito
Outros Créditos
Outros Valores e Bens

47.836.130
134.390
101.154.840
(54.287.704)
284.821
549.783

-94.662.245
(59.311.730)
(36.038.390)
685.929
1.947

-33.642.235
(561.799)
36.701.594
(70.911.587)
368.244
761.313

Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais
Depósitos
Relações Interdependências
Obrigações por Repasse do País
Outras Obrigações

-62.008.425
(63.383.197)
1.346.452
(526.479)
554.798

77.770.266
76.867.433

22.279.469
19.601.418
1.719.043
117.071
(612.451)
1.454.389

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(Aumento Redução do Ativo Imobilizado)

(2.905.521)

(8.760.682)

Caixa Liquido Proveniente/usado Atividades de Investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Capital Social
Juros a pagar
Baixa de capital

(308.387)
10.129
1.201.091

8.032.353

-166.919.696
(91.944.106)
(74.135.707)
(977.452)
137.569
144.625.271
148.135.702
(52.546)
(1.826.549)
(1.631.336)
(9.484.983)

(592.962)

2.611

(614.899)

11.595

-592.962

2.611

(614.899)

11.595

1.812.980
(1.001.540)
(2.776.275)

5.776.667
(509.142)
(1.052.247)

3.113.062
(1.467.910)
(10.139.190)

8.752.256
(853.875)
(2.192.046)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento

(1.964.835)

4.215.278

(8.494.038)

5.706.335

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

(5.463.318)

(4.542.793)

(1.076.584)

(3.767.053)

MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa e equivalente de caixa:
Início do período
Fim do periodo
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

8.111.621
2.648.303
(5.463.318)

8.267.680
3.724.887
(4.542.793)

3.724.887
2.648.303
(1.076.584)

7.491.940
3.724.887
(3.767.053)

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)
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COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
CNPJ nº 76.461.557/0001-91
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em R$ 1)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Cooperativa de Crédito Rural Coopavel foi constituída em 24 de novembro de 1981, usa como nome
fantasia a expressão CREDICOOPAVEL, é uma sociedade cooperativa, singular, classificada no segmento
S5, com objetivo social de cooperativa de crédito, equiparada à instituição financeira, com forma e natureza
jurídica própria, com sede no município de Cascavel-PR. Rege-se pelo disposto nas Leis 5.764, de 16.12.1971
e 4.595, de 31.12.1964, e nos artigos 1.093 a 1.096 da Lei 10.406, de 10.1.2002, nos atos normativos do
Conselho Monetário Nacional – CMN e pelo Banco Central do Brasil. A Credicoopavel atua nas regiões Oeste
e Sudoeste do Paraná, encerrou o exercício de 2021 com 8.227 associados. Tem como atividade
preponderante a operação na área creditícia, tendo por objetivo:
(a) proporcionar assistência financeira a seus associados, praticando todas as operações ativas,
passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito, visando o aumento da eficiência, eficácia
e efetividade das atividades dos associados;
(b) o desenvolvimento de programas, no uso adequado do crédito e de prestação de serviços;
(c) o desenvolvimento de programas de educação cooperativista, visando o fortalecimento dos princípios
e valores do cooperativismo;
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
a) As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração da Cooperativa e foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, adaptadas às peculiaridades da
legislação cooperativista e às normas e instruções do Banco Central do Brasil, bem como apresentadas
conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, considerando também
os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para quais o Conselho Monetário
Nacional emitiu posicionamento sobre sua aplicabilidade para instituições financeiras.
A Cooperativa cumpre a obrigatoriedade da Lei 12.973/14 ao que se refere a entrega do arquivo do SPED.
b) Em consonância com a Resolução nº 2 de 12 de agosto de 2020, a divulgação das demonstrações
financeiras deve ser de forma comparativa com o período anterior, cabendo observar que:
I – o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021 está comparado com o Balanço Patrimonial
encerrado em 31 de dezembro de 2020.
II – as demais demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2021 estão comparadas com as
demonstrações do mesmo período do exercício social anterior (31 de dezembro de 2020) e do 2º semestre
2021.
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c) Conforme Resolução CMN 4.433/15 do Banco Central do Brasil, já implantada desde o ano de 2008, a
Ouvidoria na CREDICOOPAVEL, atende por meio de discagem direta gratuita (DDG) através do telefone:
0800 648 0648 ou através do site www.credicoopavel.com.br acessando o link da ouvidoria. O responsável
pela ouvidoria é o Sr. Jeomar Trivilin. A instituição da ouvidoria visa facilitar a comunicação dos cooperados
com a cooperativa, objetivando o aprimoramento dos serviços prestados.
d) Conforme Resolução CMN 4.567/17, foi disponibilizado o canal para comunicação de indícios de ilicitude
relacionados às atividades da CREDICOOPAVEL, através do site www.credicoopavel.com.br acessando o
link canal de denúncias. O referido canal tem como responsável o Diretor Administrativo. A instituição visa a
disponibilização deste canal para que os funcionários, cooperados, parceiros ou fornecedores possam
reportar, sem a necessidade de identificação, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza,
relacionadas às atividades da CREDICOOPAVEL.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do Resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que os ingressos e
dispêndios devem ser incluídos na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os
ingressos e dispêndios de natureza financeira são contabilizados pelo critério pro rata temporis e calculados
com base no modelo exponencial, exceto aqueles relativos a títulos descontados, que são calculados com
base no método linear. As operações de crédito com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço.
b) Estimativas Contábeis
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil, requer que a
Administração use de julgamento na determinação e no registro das estimativas contábeis, quando aplicável.
As contas sujeitas a aplicação de estimativas e julgamento incluem: a seleção das vidas-úteis do ativo
imobilizado, provisão para perdas nas operações de crédito, provisão para contingências e outras similares.
Dessa forma os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas utilizadas. Entretanto,
a Administração da Cooperativa monitora e revisa as estimativas periodicamente e é de opinião que não
deverão existir diferenças significativas.
c) Operações Ativas e Passivas
As operações ativas com encargos pré-fixadas são registradas a valor futuro e retificadas por conta redutora
e as pós-fixadas são registradas pelo valor principal, com acréscimo dos respectivos encargos incorridos,
inclusive atualização monetária, observada a periodicidade da capitalização contratual. Os demais passivos
são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.
d) Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Títulos e Valores Mobiliários e
Instrumentos Financeiros
As Disponibilidades, as Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e os Títulos e Valores Mobiliários são
avaliados pelo custo ou valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias auferidas. Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo e de alta liquidez.
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e) Operações de Crédito
As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro, retificadas por
conta de rendas a apropriar e as operações de crédito pós-fixadas são registradas a valor presente,
calculadas "pro rata temporis", com base na variação dos respectivos indexadores pactuados.
A atualização das operações de crédito vencidas até 60 dias são contabilizadas como receitas de operações
de crédito, e a partir do 61º dia do vencimento, em rendas a apropriar. As operações classificadas como nível
de risco “H” permanecem nessa classificação por seis meses, desde que apresentem atraso superior a 180
dias, quando então são transferidas para prejuízo contra a provisão existente e controladas através de
relatórios gerenciais, por no mínimo cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando no balanço
patrimonial.
f) Provisão de Operações para Crédito de Liquidação Duvidosa
Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização
dos valores a receber, levando-se em consideração a análise das operações em aberto, as garantias
existentes, a experiência passada, a capacidade de pagamento e a liquidez do tomador do crédito bem como
os riscos específicos apresentados em cada operação.
A provisão para perdas com operações de crédito é fundamentada na análise das operações e leva em
consideração a conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos específicos e globais das carteiras,
considerando os critérios de provisionamento, definidos pelo BACEN nas Resoluções CMN 2.682/99 e
2.697/00, acrescida de provisões prudenciais como medida conservadora de proteção contra
inadimplementos.
As operações objeto de renegociação são mantidas, no mínimo, no mesmo nível de risco em que estiverem
classificadas, observado que aquelas registradas como prejuízo devem ser classificadas como de risco nível
“H” quando renegociadas. As operações renegociadas poderão ser reclassificadas para nível de menor risco
após amortização significativa do saldo ou quando fatos relevantes justificarem a mudança do nível de risco
e cumprirem as disposições contidas na Política Operacional de Crédito.
g) Outros Créditos
Direitos a receber de pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no País, inclusive as resultantes do exercício
corrente.
h) Permanente
Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.
O imobilizado de uso corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade. Equipamentos de processamento de dados,
móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, veículos e softwares estão demonstrados pelo custo
de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação do imobilizado de uso é computada pelo
método linear, com base nas taxas anuais mencionadas abaixo, que levam em consideração a vida útileconômica dos bens.
* Móveis e Equipamentos de Uso:............................ 25 %
* Equipamentos Processamento de Dados:...............25 %
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* Sistema de Transporte:...........................................25 %
* Bens Imóveis sujeitos a Depreciação:.......................4 %
i) Obrigações por Empréstimos e Repasses
As obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos recursos,
líquidos dos custos da transação. Em seguida, os saldos de empréstimos tomados são acrescidos de
encargos e juros proporcionais ao período incorrido, apropriados diariamente. As despesas a apropriar
referente aos encargos contratados são registradas mensalmente de acordo com a posição da dívida.
j) Provisões
São reconhecidas quando a Cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita ocorrida em eventos
passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar uma obrigação legal. As
provisões foram registradas e sofrem as atualizações de acordo com as estimativas do risco envolvido.
k) Passivos Contingentes
São reconhecidos contabilmente quando, com base na recomendação dos assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída
no futuro de recursos para a liquidação das ações e, quando os montantes envolvidos forem mensurados
com suficiente segurança. As ações com chance de perda possível são apenas divulgadas em nota explicativa
às demonstrações financeiras e as ações com chances de perda remota não são divulgadas.
l) Segregação do Circulante e Não Circulante
Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a doze meses estão classificados no curto prazo
(circulante), e os com prazos superiores, no longo prazo (não circulante).

m) Demonstração dos Fluxos de Caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão sendo apresentadas
de acordo com o estabelecido pelo CPC 03 (R2).
n) Eventos Subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização
para a sua emissão. São compostos por:



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

NOTA 04 – DISPONIBILIDADES- Caixa e Equivalentes de caixa
As disponibilidades em caixa, depósitos em bancos, aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários são
classificadas como caixa e equivalentes de caixa para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de
caixa, quando atendidas as determinações da Resolução CMN nº 3.604/2008.
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Está composta pelo saldo das contas Caixa, Depósitos Bancários e Reservas Livres (BACEN), abaixo
descritos:
Descrição

31/12/2021

Caixa
Banco do Brasil S/A

152.452

227.832

1.557.418

3.042.757

172

371

251.061

86.142

2.241

2.406

683.459

363.880

1.500

1.500

2.648.303

3.724.887

Caixa Econômica Federal
Banco Bradesco
Banco Safra
Banco Central Conta Liquidação
Banco Santander
Total

31/12/2020

Valores em reais

NOTA 05 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Cotas de Fundos de Renda Fixa

142.600.316

179.301.910

Total

142.600.316

179.301.910

Valores em reais

Os valores acima estão todos lastreados em Títulos de Renda nos fundos administrados por bancos
autorizados a operar pelo Banco Central do Brasil.

NOTA 06 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Banco Central - Pagamento Instântaneo

561.799

0

Total

561.799

0

É o saldo mantido junto ao Banco Central para realizar transações de Pix dos associados.

NOTA 07 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
As operações de crédito estão demonstradas e distribuídas em conformidade com o artigo 11 da Resolução
CMN 2.682/99 e artigo 3º da Resolução CMN 2.697/00. A carteira de crédito está assim composta e
classificada:
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a) Composição total da carteira de créditos por tipo de operação a curto e longo prazo:
31/12/2021

Operações de Crédito
Modalidades

Circulante

Adiantamento a Depositantes
Cheque Especial
Empréstimos
Composição de Divida
Financ. Rurais - Próprios
Financ. Rurais - Direcionados (*)

Não Circulante

330.535
3.439.049
140.616.592
2.295.270
15.798.626
2.175.463

Total

164.655.536

31/12/2020
Total

0
0
109.404.945
3.098.841
295.491
92.869

Total

330.535
3.439.049
250.021.537
5.394.112
16.094.118
2.268.332

70.798
1.866.089
191.995.593
6.768.824
5.112.527
822.265

112.892.147 277.547.683 206.636.096

Valores em reais

(*) Nos Financiamentos Rurais - Direcionados estão inclusas todas as operações concedidas nas
modalidades de Custeio Agrícola e Custeio Pecuário, com recurso de captação transferidos por meio de
repasse interfinanceiro.
b) Composição total da carteira por setor de atividade a curto e longo prazo:
Operações de Crédito

31/12/2021

31/12/2020

Setor Privado

Total

Total

Pessoa Física (*)
Adiantam ento depositante
Cheque especial
Emprestim os
Com posição divida
Rural

322.118

70.694

2.053.725

1.518.269

210.264.936

149.206.809

5.394.112

6.778.978

18.362.450

5.934.792

Pessoa Juridica
Adiantam ento depositante
Cheque especial
Emprestim os
Total

8.417

104

1.385.324

347.820

39.756.600

42.778.631

277.547.683

206.636.096

Valores em reais
(*) No montante das operações de crédito tomadas pelo setor de atividade enquadrado como “Pessoas Físicas” estão classificadas as
operações concedidas aos produtores rurais.

c) Composição total da carteira de créditos por níveis:
Risco

% Provisões

Carteira
31/12/2021
-

Prov p/ Operação de Crédito

31/12/2020

Nível AA

0,00%

Nível A

0,50%

44.631.604

60.420.780

-

Nível B

1,00%

78.932.512

Nível C

3,00%

74.194.239

Nível D

10,00%

Nível E

30,00%

Nível F

31/12/2021
-

31/12/2020
-

223.158

302.104

64.948.248

789.325

649.482

20.951.230

2.225.827

628.537

53.934.332

33.128.256

5.393.433

3.312.826

7.405.001

684.547

2.221.500

205.364

50,00%

8.118.618

11.818.211

4.059.309

5.909.106

Nível G

70,00%

2.977.440

3.499.381

2.084.208

2.449.567

Nível H

100,00%

7.353.935

11.185.443

7.353.935

11.185.443

277.547.683

206.636.096

24.350.696

24.642.428

Total
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d) Operações em prejuízo:

Operações
Saldo Ano Anterior

31/12/2021

31/12/2020

14.740.451

12.711.324

220.756

2.908.008

Registradas em prejuízo
Recuperadas de prejuízo

(231.931)

Total

(878.881)

14.729.277

14.740.451

Valores em reais

São valores de operações de crédito e contas correntes levados a prejuízo e estão demonstrados
cumulativamente. Os lançamentos e as recuperações de prejuízos demonstrados compreendem o período
de 01/01/2021 a 31/12/2021. Estes montantes estão classificados no grupo de Compensado e não compõem
saldo de Balanço.

NOTA 08 – OUTROS CRÉDITOS
Os Créditos Diversos do ativo estão assim demonstrados:

Outros Créditos - Diversos

31/12/2021

Rendas a receber cheque especial
Rendas a receber adiant. depositante
Adiantamento Férias
Cheques bloqueados via compe
Pendências Cartões

31/12/2020

173.901

127.902

21.814

10.103

5.887

17.180

294.876

16.434

10.287

-

Pendências Custeio/BRDE

166.422

80.748

Valores em custódia

616.550

1.422.000

Unimed Funcionarios

-

Outros devedores
Total

1.591

30.329

12.353

1.320.067

1.688.311

Valores em reais

NOTA 09 – OUTROS VALORES E BENS
a) Bens Não de Uso Próprio
Demonstra os valores dos bens recebidos em dação de pagamento:
Im oveis
Imóveis para venda- Dação pagamento

31/12/2021

31/12/2020

32.100

427.100

Bens em regime especial

-

-

(-) Provisão por desvalorização outros valores e bens

-

-

32.100

427.100

Total

8

b) Material em Estoque
Demonstra os estoques de formulários de cheques a serem impressos para os cooperados:
Material em Estoque

31/12/2021

31/12/2020

Cheques

78.616

62.100

Total

78.616

62.100

Valores em reais

c) Despesas Antecipadas
Registra a aplicação de recursos em pagamentos antecipados, de que decorrerão, para a instituição,
benefícios ou prestação de serviços, em períodos seguintes:
Despesas Antecipadas

31/12/2021

31/12/2020

Aquisição de Veículos

-

382.829

Total

-

382.829

NOTA 10 – PERMANENTE
Em 31 de dezembro de 2021, o grupo Permanente está constituído pelos subgrupos a seguir:
a) Mobiliário, Sistema de Processamentos de Dados, Veículos e Outros Equipamentos

Descrição

Custo

31/12/2021
Depreciação
Acumulada

Total

Taxas Anuais
de Deprec. %

Mobiliário

203.445

-190.673

12.772

4%

Sistema de proces. Dados

403.740

-348.388

55.352

25%

Outros Equipamentos
Veiculos
Total

45.034

-14.082

30.952

25%

621.775

-40.465

581.310

25%

1.273.994

-593.608

680.386

-

Valores em reais

Tomando por base as determinações do pronunciamento técnico CPC 01, a Cooperativa não identificou a
necessidade de adequação do valor dos ativos contabilizados, uma vez que os bens registrados no
imobilizado apresentam valor residual inferior ou equiparados àqueles preços praticados pelo mercado.
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b) Composição da Evolução do Permanente
31/12/2020
De scrição

Total

31/12/2021
Adição

Baixa

Mobiliário

201.146

4.116

Sistema de proces. Dados

Total

-1.819

203.443

363.283

40.458

Outros Equipamentos

10.573

34.461

Veiculos

41.990

621.775

-41.990

621.775

616.992

700.810

-43.809

1.273.994

Total

403.740
45.034

Valores em reais

31/12/2020
(-) De pre ciação

Total

31/12/2021
Adição

Baixa

Total

Mobiliário

183.475

9.016

-1.819

190.673

Sistema de proces. Dados

334.071

14.317

0

348.388

Outros Equipamentos

10.573

3.510

0

14.083

Veiculos

23.386

49.496

-32.417

40.465

551.505

76.338

-34.236

593.608

Total
Valores em reais

NOTA 11 – DEPÓSITOS
a) Depósitos à Vista
Corresponde ao saldo do cooperado para livre movimentação disponível nas contas correntes dos
cooperados, não havendo remuneração.
b) Depósitos a Prazo
São valores depositados pelos cooperados sendo pactuados mensalmente e remunerados conforme a
política de captação da Cooperativa. Os rendimentos são calculados de forma pró-rata entre as datas de
aplicação e a data base elaborada, sendo reconhecidos diariamente.
Descrição
Depósitos à Vista
Circulante
Depósitos a Prazo
Circulante
Não Circulante
Total dos Depósitos

31/12/2021

31/12/2020

119.721.869

133.746.823

119.721.869

133.746.823

167.817.217

134.190.846

14.956.695

4.162.232

152.860.522

130.028.614

287.539.086

267.937.669

Valores em reais

Os depósitos, até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por CPF/CNPJ, estão garantidos
pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito – FGCoop, constituído conforme Resoluções CMN Nº
4.150/12 e 4.284/13.
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Estão associadas a este fundo as cooperativas singulares de crédito e os bancos cooperativos integrantes do
Sistema Financeiro de Cooperativismo de Crédito (SNCC). Tem por objeto prestar garantia de créditos nos
casos de decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial de instituição associada. É realizada
mensalmente a contribuição ordinária pelas instituições associadas ao Fundo considerando o percentual de
0,0125% do montante dos saldos das obrigações garantidas, que abrangem as mesmas modalidades
protegidas pelo FGC – Fundo Garantidor de Crédito dos bancos.

NOTA 12 – RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
a) Cheques e outros papeis recebidos
Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Obrigações Junto Participantes do Sist. Liquidação

1.719.043

0

Total

1.719.043

0

São os cheques emitidos pelos associados a serem pagos a instituições financeiras depositantes.

NOTA 13 – RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
a) Recursos em trânsito de terceiros
Descrição
Concesão de serviços públicos
Outros
Total

31/12/2021

31/12/2020

282.326

49.144

5.791

121.902

288.117

171.046

Valores em reais

O valor de R$ 282.326 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais) refere-se à débitos
automáticos autorizados em conta corrente dos cooperados, como: energia, telefonia, água entre outros.
O valor de R$ 5.791 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais) refere-se à boletos de pagamento dos
cooperados recebidos no caixa e no aplicativo, sendo repassado para os bancos e cooperativas emissores
no primeiro dia útil posterior ao do recebimento. Também compõe esse valor os custos com alienações de
veículos repassados ao Detran e demais prestadores.

NOTA 14 – OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
Descrição
IOF s/ Operações de Crédito
IOF s/ Títulos e Valores Mobiliários
Total do IOF a Recolher
Valores em reais

31/12/2021

31/12/2020

243.929

0

200

47

244.129

47
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Os valores demonstrados nesta rubrica são regulamentados pelo Decreto Nº 6.306/2007, Art. 2º.
O valor de R$ 200 (duzentos reais) demonstra os valores descontados sobre os rendimentos auferidos em
aplicações financeiras na carteira de Depósito a Prazo - RDC que sofreram resgate antes dos primeiros 30
(trinta) dias à sua emissão, conforme tabela regressiva de índice anexa ao Decreto Nº 6.306/2007.
b) Sociais e Estatutárias

Descrição

31/12/2021

31/12/2020

Remuneração do Capital a Pagar (a)

1.470.100

853.875

FATES (b)

1.621.842

1.650.646

Cotas de Capital a Pagar (c)

2.031.396

1.504.129

Total

5.123.338

4.008.650

Valores em reais

(a) Refere-se aos juros sobre os saldos de capital social dos cooperados que aguardam a prestação de
contas que será realizada em Assembleia Geral no ano 2022 referente ao exercício 2021 para o
efetivo pagamento.
(b) O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é destinado à prestação de
assistência aos cooperados, seus familiares e aos colaboradores da Cooperativa, segundo programa
aprovado pela Assembleia Geral. É constituído de 5% das sobras do exercício, conforme
determinação estatutária. Os valores são classificados em conta do passivo atendendo à instrução
do BACEN, por meio da Carta Circular Nº 3.224/06, o FATES é registrado como exigibilidade, e
utilizado em despesas para as quais se destina, conforme a Lei 5.764/71 e o Regulamento do FATES.
(c) Refere-se aos saldos de capital social dos cooperados que solicitaram e/ou se desligaram do quadro
social e aguardam a prestação de contas que será realizada em Assembleia Geral no ano de 2022
para o efetivo pagamento.

c) Fiscais e Previdenciárias

Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Impostos e Contribuições a Recolher s/ Serviços de Terceiros

31/12/2021

31/12/2020

7.209

6.615

311.338

278.226

IRRF Aplicações financeiras

30.975

15.782

ISSQN - serviços prestados

7.253

17.676

356.775

318.299

Impostos e Contribuições s/ Salários

Total
Valores em reais
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d) Outras Obrigações – Diversas

Outras Obrigações-Diversas

31/12/2021

31/12/2020

Provisão para despesas de Pessoal

534.989

387.619

Outras despesas administrativas

262.610

161.576

Provisão garantias prestadas

663.913

715.989

Credores diversos

555.186

462.424

2.016.698

1.727.608

Total
Valores em reais

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Patrimônio Líquido da Credicoopavel em 31 de dezembro de 2021 é composto pelas seguintes rubricas:
a) Capital Social:
A evolução do capital social e número de cooperados estão assim apresentados:
Descrição
Capital Social

31/12/2021
32.541.701

Total de Cooperados Ativos

8.227

31/12/2020
34.970.816
6.984

Valores em reais

O Capital Social é representado por quotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada e integralizado
por seus cooperados e está totalmente integralizado em moeda corrente do País.
O voto é pessoal e intransferível sendo que, cada cooperado possui 01 (um) voto, independentemente da
quantidade de quotas-partes que o mesmo detenha.

b) Reservas:

Reservas de Lucros

31/12/2021

31/12/2020

Reserva Legal

64.425.984

52.659.635

Total

64.425.984

52.659.635

Valores em reais

(a) Conforme inciso I, Art. 49 do Estatuto Social está disposto sobre as Reserva Legal com saldo
decorrente de retenção de 60% dos resultados da Cooperativa. A Reserva Legal destina-se a reparar
perdas, compensar prejuízos, quando esgotados os lucros acumulados e as demais reservas de
lucros para atender o desenvolvimento das atividades da Cooperativa.
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c) Sobras ou Perdas Acumuladas:
As Sobras ou Perdas Acumuladas estão assim compostas:

Sobras ou Perdas
Acumuladas

31/12/2021

31/12/2020

Apuração sobras

6.863.704

5.240.073

Total

6.863.704

5.240.073

Valores em reais

NOTA 16 – PARTES RELACIONADAS
As transações com Partes Relacionadas referem-se a saldo e depósitos (à vista e a prazo) e operações de
crédito mantidas na Cooperativa por seus administradores (diretores e conselheiros), por pessoas jurídicas a
eles relacionadas e por membros da família de tais pessoas, assim como a remuneração recebida pelos
administradores.
As operações de crédito e a captação de recursos com partes relacionadas foram contratados em condições
semelhantes às praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.
As transações com partes relacionadas estão assim resumidas até 31 de dezembro de 2021:
a) Remuneração:
31/12/2021
Remuneração de Administradores

3.116.027

31/12/2020
2.430.747

Valores em reais

b) Operações Ativas e Passivas:

Descrição
Operações de Crédito
Depósito à Vista
Depósito a Prazo

Diretoria Executiva e
Conselho de Administração
31.586.592
526.636
7.446.267

Conselho Fiscal
7.691.980
141.190
395.311

% em relação à
carteira total
14,15%
0,56%
4,67%

Valores em reais

c) Capital Social
Descrição

Diretoria Executiva e
Conselho de Administração

Conselho Fiscal

% em relação à
carteira total

Capital Social

1.460.243

359.947

5,59%

Total

1.460.243

359.947

5,59%

Valores em reais
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NOTA 17 – LIMITES OPERACIONAIS
O Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da Resolução 4.553 de 30 de Janeiro de 2017, estabeleceu
a segmentação do conjunto das instituições financeiras para fins de aplicação proporcional da regulação
prudencial, sendo enquadrada em Segmento 1 (S1), Segmento 2 (S2), Segmento 3 (S3), Segmento 4 (S4) e
Segmento 5 (S5), e em 23 de Fevereiro de 2017 a Resolução 4.557 estabeleceu a estrutura de gerenciamento
de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital conforme o enquadramento estabelecido na Resolução
4.553/2017.
A Credicoopavel está enquadrada no Segmento 5 (S5), e por meio das Resoluções 4.606 de 19 de outubro
de 2017, determinou que as instituições financeiras obrigadas a calcular os Ativos Ponderados pelo Risco na
forma simplificada (RWAS5), devem implementar a metodologia facultativa simplificada para apuração do
requerimento mínimo de Patrimônio de Referência Simplificado (PRS5) estrutura de gerenciamento de capital
compatível com a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, e a
dimensão de sua exposição a riscos.
Conforme Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017 em vigor desde 18 de fevereiro de 2018, a mesma
dispõe sobre a metodologia facultativa para apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de
Referência (PRS5) e institui o Capital a serem cumpridos pelas Cooperativas de Crédito que se enquadrem ao
condicionamento dos requisitos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil .
A CREDICOOPAVEL é uma cooperativa singular de crédito não filiada à cooperativa central e deverá manter,
o montante de PRS5 conforme alteração da Resolução 4.606 de 19 de outubro de 2017.

§ 1º No período de 1º de maio de 2020 a 30 de abril de 2021, os percentuais de que tratam os incisos I e
II do caput serão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) e 15% (quinze por cento),
respectivamente. (Incluído pela Resolução nº 4.813, de 30/4/2020.)
§ 2º No período de 1º de maio de 2021 a 31 de outubro de 2021, os percentuais de que tratam os incisos
I e II do caput serão de 11% (onze por cento) e 15,5% (quinze inteiros e cinco décimos por cento),
respectivamente. (Incluído pela Resolução nº 4.813, de 30/4/2020.)
§ 3º No período de 1º de novembro de 2021 a 30 de abril de 2022, os percentuais de que tratam os incisos
I e II do caput serão de 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) e 16,25% (dezesseis inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente. (Incluído pela Resolução nº 4.813, de 30/4/2020.)
Índice de Imobilização: Indica o percentual de comprometimento do Patrimônio de Referência – PR com o
ativo permanente imobilizado. Desde dezembro de 2002, o índice máximo permitido é de 50%, conforme
determina a Resolução CMN nº 2.669, de 25 de novembro de 1999.

Limites

31/12/2021

31/12/2020

PR Para Lim ite de Bas ileia (PRS5_LB)

103.381.388

92.870.524

RWAS5

371.825.256

354.232.142

57.632.915

53.134.821

680.386

65.487

51.690.694

46.435.262

PR Mínim o Requerido para o RWA
Valor da Situação para o Lim ite de Im obilização
Índice de Im obilização (lim ite 50%) - Índice de Im obilização
Índice de Bas iléia - IB

27,92%

26,43%
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NOTA 18 – SEGUROS
É política da Cooperativa manter cobertura de seguros por montantes julgados suficientes para cobrir
eventuais sinistros, de acordo com a natureza das atividades e a orientação dos consultores de seguros.
Bens Segurados
Vida em Grupo

Riscos Cobertos
Morte Acidental ou Natural
ou Invalidez por Doença

Valor Assegurado
105.000

*Valores em reais

Confirmamos a exatidão e integridade desta demonstração, com base nos dados de 31/12/2021 de acordo
com os documentos idôneos fornecidos à Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Cascavel/PR, 31 de dezembro de 2021.

_________________
_
Dilvo Grolli
Presidente

___________________
_
Rudinei C. Grigoletto
Vice-Presidente

__________________
_
Mario J. Zambiazi
Diretor Administrativo

_______________________________
Terezinha de F. Marcussi Mariano
Contadora CRC-PR: 043740/O-8

______________________
_
Paulo Aparecido Arantes
Diretor Financeiro
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Srs.
Conselheiros, Diretores e Associados da
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
Cascavel – PR

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da COOPERATIVA DE CRÉDITO
RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL, que compreendem o balanço
patrimonial, em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL CREDICOOPAVEL em 31 de dezembro de 2021, o resultado de suas
operações, as mutações no seu patrimônio líquido e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil.

Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração e da governança pelas
demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis
de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a CREDICOOPAVEL continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
CREDICOOPAVEL ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da CREDICOOPAVEL são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da empresa.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração.
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 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

Belo Horizonte - MG, 18 de fevereiro de 2022.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Na condição de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Rural Coopavel –
“CREDICOOPAVEL”, cumprindo o que determina o Estatuto Social e a legislação vigente, examinamos as
demonstrações financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras, Demonstração
do Resultado Abrangente, Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração de fluxo de
caixa relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhado das Notas Explicativas e
demais demonstrativos do período.
Baseados nas reuniões mensais realizadas, bem como nas informações recebidas da Diretoria
Executiva, Auditoria Interna e Conselho de Administração no decorrer do Exercício Social, tivemos
condições de acompanhar através de documentos e atos que; os critérios e procedimentos contábeis estão
em consonância com a legislação atual.
Em função do exposto e respaldado no Relatório dos Auditores Independentes apresentado sem
modificação, somos de parecer favorável à aprovação por parte dos senhores associados, das
mencionadas demonstrações, por refletirem corretamente a situação econômica, financeira e patrimonial
da CREDICOOPAVEL em 31 de dezembro de 2021.
Cascavel-PR, 09 de março de 2022.

Paulo Roberto Orso
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