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RESUMO

OLIVEIRA, Claudio André de. Cooperativas de crédito de Florianópolis - SC: um
estudo sobre a elaboração e publicação das demonstrações contábeis. 73 f.
Monografia (Curso de Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC, Florianópolis, 2006.

O objetivo geral desta pesquisa consiste em verificar se os aspectos relacionados
elaboração e publicação das demonstrações contábeis das cooperativas de
crédito, instaladas no município de Florianópolis, estão em conformidade com as
normas brasileiras de contabilidade, regulamentadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, no que tange aos aspectos contábeis específicos em
Entidades Cooperativas. Desta forma, o estudo foi caracterizado como descritivo
de abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de uma pesquisa bibliográ fica e
documental, considerando que o presente estudo dar-se-6 com base em materiais
já elaborados e publicados. A pesquisa foi desenvolvida com base no número de
cooperativas cadastradas na Organização das Cooperativas no Estado de Santa
Catarina — OCESC, composta por treze cooperativas de crédito, tendo sido
analisadas apenas quatro devido à disponibilidade destas demonstrações. A
pesquisa conclui que as cooperativas em questão deixam de cumprir quase todas
as determinações das normas, e que a grande maioria dessas organizações,
cerca de 69%, não disponibiliza em seus sítios eletrônicos os demonstrativos
contábeis necessários para que, tanto seus cooperados quanto os demais
interessados, possam ter acesso ás informações que necessitam.
Palavras-chave: Cooperativas de Crédito. Demonstrações Contábeis. Normas
Brasileiras de Contabilidade.

ABSTRACT

OLIVEIRA, Claudio André de. Credit Cooperative in Florianópolis - SC: a study
about the elaboration and publication of the Financial Statements. 73 p. Research.
(Accounting Course). Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,
Florianópolis — SC, 2007.

The objective of this research consists in verify if the aspects related to the
elaboration and publication of the Financial Statements of the credit cooperatives,
located in Florianõpolis-SC, are in compliance with the brazilian rules of
accounting, regulated by the Federal Advice of Accounting (Conselho Federal de
Contabilidade — CFC),
related to the specific accounting aspects in the
cooperative entities. By this way, this research is characterized as a descriptive
research and it has a qualitative meaning, it is classified as a bibliographical and
documental research, considering that it has been done based on the material and
articles that has already been published. The research was developed based on
the number of cooperatives registered in the Organization's cadastre of the
Cooperatives in the State of Santa Catarina (Organização das Cooperativas do
Estado de Santa Catarina — OCESC), composed by thirteen cooperatives of
credit, it had been analyzed only four of this total, because of the difficulty to have
access to their Financial Statements . The research concludes that the
cooperatives in question doens't allow almost all of the determinations of the
norms, and that the great majority of these organizations, about 69%, do not
divulge their Financial Statements in the electronic means, being difficult for the
investors and other interested to have access to the information that they that
need.
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Accounting.
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LISTA DE QUADROS

Quadro 1 Diferenças quanto As nomenclaturas para as Cooperativas

30

Quadro 2 Características das cooperativas de crédito analisadas

34

Quadro 3 Questões investigativas nas DC das Cooperativas de Crédito

35

Quadro 4 Informações obrigatórias pela NBC T 10.8

37

Quadro 5 Quesitos atendidos

42

LISTA DE ABREVIATURAS

AGI

Aliança Cooperativa Internacional

AGO

Assembléia Geral Ordinária

BP

Balanço Patrimonial

CDLCOOP

Cooperativa de Crédito dos Profissionais do Comércio de
Confecções de Tecidos e Afins da Região Metropolitana de
Florianópolis

CFC

Conselho Federal de Contabilidade

COOMARCA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Magistrados e
Profissionais do Direito Catarinense

CREDIAGRO

Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Funcionários do
Sistema Estadual da Agricultura

CREDIBAN

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Bancários e
Economários da Grande Florianópolis

e do Vale do Rio

Camboriú
CREDICREA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais do
CREA da Região Metropolitana de Florianópolis

CREDIFIESC

Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Funcionários do
Sistema FIESC

CREDISC

Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores
Públicos do Estado de Santa Catarina

CREDITRAN

Cooperativa de Crédito Mutuo dos Despachantes de Trânsito de
Santa Catarina

CREDPOM

Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores da
Policia Militar do Estado de Santa Catarina

CREDTEC

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores
das Instituições de Ensino da Região Metropolitana de

Florianópolis
DC

Demonstrações Contábeis

DLPA

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

DMPL

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

DOAR

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos

DRE

Demonstração do Resultado do Exercício

JUCESC

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

NBC

Norma Brasileira de Contabilidade

OCB

Organização das Cooperativas Brasileiras

OCESC

Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina

RATES

Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social

SICOOB

Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina

Central SC
UNICRED

Cooperativa Central de Economia

Central SC

Unicred's do Estado de Santa Catarina

UNICRED

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e

Florianópolis

Pro fi ssionais da Area da Saúde da Grande Florianópolis

e

Crédito Mútuo das

SUMARIO

1 INTRODUÇÃO

13

1.1 TEMA E PROBLEMA

14

1.2 OBJETIVOS

15

1.2.1 Objetivo Geral

15

1.2.2 Objetivos Específicos

16

1.3 JUSTIFICATIVA

16

1.4 METODOLOGIA

17

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

21

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

22

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

23

2.1 AS PRIMEIRAS COOPERATIVAS

23

2.2 CONCEITUAÇÃO

24

2.3 PRINCiPIOS COOPERATIVISTAS

25

2.4 AREAS DE ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS

27

2.5 FORMA JURIDICA

28

2.6 ASPECTOS CONTÁBEIS

29

2.6.1 Diferenciação em algumas nomenclaturas

30

2.6.2 Notas Explicativas

32

3 ANALISE DOS RESULTADOS

34

3.1 CARACTERÍSTICAS DAS COOPERATIVAS DE CREDITO ANALISADAS

34

3.2

QUANTO AOS ITENS INVESTIGADOS NAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

34

3.3 QUANTO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS NOTAS EXPLICATIVAS

36

3.4 QUANTO À AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS COOPERATIVAS

ANALISADAS

41

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

44

4.1 QUANTO A PROBLEMÁTICA

44

4.2 QUANTO AOS OBJETIVOS

45

4.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

46

REFERÊNCIAS

47

ANEXO A — Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas CREDIBAN em
31/12/2005 e 31/12/2004

52

ANEXO B — Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas CREDISC em
31/12/2005 e 31/12/2004

60

ANEXO C — Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 10.8 Dos Aspectos
Contábeis Específicos em Entidades Cooperativas

69

13

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos três anos presenciou-se um aumento da demanda no mercado
de empréstimos pessoais oferecidos a juros mais baixos às pessoas necessitadas
de recursos fi nanceiros. Em 2004, existiam no Brasil cerca de 1.684 postos de
atendimento de cooperativas de crédito (EMPREENDEDOR, 2006). No ano
passado esse número cresceu para 2.135 postos, sendo uma das causas desse
aumento a redução de 1% a 3% nos juros, signi fi cando uma notável diferença no
montante em relação ao cobrado por outras instituições financeiras (BONA, 2007,
p.14).
Em Santa Catarina, conforme dados obtidos da Organização das
Cooperativas do Estado de Santa Catarina - OCESC, atualmente existem um total
de 252 cooperativas credenciadas (OCESC, 2006), divididas em cooperativas de
consumo, agropecuária, educacional, especial, habitacional, de infra-estrutura,
mineral, de produção, de saúde, de trabalho, de transporte e de crédito. Contudo,
das cooperativas cadastradas na OCESC, as de crédito são as que representam
um percentual mais significativo, aproximadamente 25% (64 cooperativas das 252
cadastradas). Tratando-se de Florianópolis, este índice cresce para 48% (13
cooperativas de crédito de um total de 27 em exercício). Estes dados vêm
demonstrar a importância das cooperativas de crédito em seu segmento.
Esse tipo de cooperativa concede créditos e presta serviços aos seus
associados de maneira mais simples que os bancos comerciais ou outras
instituições financeiras, sendo lucrativo na aplicação e apresentando uma taxa de
juros menor que o mercado convencional. A cooperativa de crédito pertence a
todos os cooperados cuja distribuição dos resultados se da por igual proporção
nas transações feitas entre associados e a cooperativa.
Com a expansão deste segmento estas organizações vislumbram uma
oportunidade de obterem mais interessados aderindo as cooperativas de crédito.
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Contudo, a captação de novos cooperados depende muito da confiabilidade,
solidez e das garantias de retorno do investimento que as cooperativas de crédito
oferecem. Uma das formas de se comprovar a credibilidade desses órgãos de
crédito é verificando como estão elaborando e publicando seus resultados,
informando sua posição econômico-financeira e patrimonial aos seus cooperados.
Com o intuito de prestar esse tipo de esclarecimento aos interessados em
cooperar-se em organizações de crédito, o presente trabalho apresentará as
formas de elaboração e publicação das demonstrações contábeis (DC) e seus
respectivos resultados nas organizações credenciadas junto a OCESC no
município de Florianópolis, denominadas cooperativas de crédito, bem como,

demonstrará se as mesmas estão em conformidade quanto ás normas

e

regulamentos específicos dessas organizações, verificando a confiabilidade e a
fidedignidade das publicações de suas DC, uma vez que devem atender as
normas legais e regulamentos.

1.1 TEMA E PROBLEMA

A multiplicação das cooperativas de crédito tem se dado pela
acessibilidade dos financiamentos oferecidos por esse tipo de organização.
Nessas associações, os juros são substancialmente menores, pois as
cooperativas não visam o lucro e possuem custos mais baixos nas operações,
chegando a oferecer uma diferença de 3% a 4% ao mês nos juros do cheque
especial em relação a outros bancos (BONA, 2007). Como exemplo, o Banco do
Brasil tem juros em torno de 7% ao mês em contas especiais (BANCO DO
BRASIL, 2007). Ressalta-se que, basicamente, a estrutura dessas entidades se
faz sob a união voluntária de indivíduos interessados em melhorar sua renda, seja
emprestando dinheiro ou abrindo financiamento.
Apesar de apresentarem uma legislação especi fi ca, Lei n° 5.764 de
16/12/71, as cooperativas de crédito precisam seguir critérios estabelecidos pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), órgão responsável por normatizar as
práticas contábeis no Brasil.
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As normas criadas para disciplinar os aspectos contábeis das entidades
cooperativas definem desde a escrituração ate a forma

e estrutura das

demonstrações contábeis. Contudo, não se sabe ao certo se as cooperativas de
crédito seguem as normas legais ou não. Diante dessa incerteza, realizar-se-6
alguns apontamentos sobre as demonstrações contábeis publicadas no ano de
2005, das cooperativas de credito instaladas no município de Florianópolis,
levando em consideração o que determina o CFC, com o intuito de verificar se as
mesmas estão atendendo às normas impostas pelo órgão regulamentador, e
como torna-se importante apresentar as demonstrações contábeis dentro dos
padrões exigidos para a confiabilidade de seus cooperados.
0

tema escolhido para esta monografia surgiu como um desafio,

representando os aspectos contábeis relacionados ás cooperativas de crédito. No
que concerne à abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa por
se tratar de uma pesquisa que se interessa em descrever a complexidade de
determinado problema ou pelo fato dos dados pesquisados serem analisados com
certa profundidade e não se utilizar de instrumentos estatisticos. Porém, no
tratamento de alguns dados, utiliza-se de instrumentos quantitativos a fim de
facilitar o entendimento das interpretações.
Assim, com o propósito de identificar os aspectos contábeis relacionados
ás normas editadas pelo CFC, a questão problema passa a ser:

como as

cooperativas de crédito do município de Florianópolis estão procedendo na
elaboração e publicação de suas demonstrações contábeis?

1.2 OBJETIVOS

Visando descrever o tratamento mais adequado para a elaboração e as
publicações das demonstrações contábeis das cooperativas de crédito instaladas
no município de Florianópolis, a pesquisa apresenta os seguintes objetivos:

1.2.1 Objetivo Geral
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0 objetivo geral desta pesquisa é identificar a conformidade com as
normas do CFC na elaboração e publicação das demonstrações contábeis, das
cooperativas de crédito instaladas no município de Florianópolis.

1.2.2 Objetivos Específicos

Vislumbrando a concretização do objetivo geral deste trabalho, destacamse os seguintes objetivos específicos:
•

Identificar as normas e regulamentos publicados pelo Conselho Federal de
Contabilidade para as referidas entidades;

•

Verificar de que forma as demonstrações contábeis das cooperativas estão
sendo elaboradas e publicadas;

•

Evidenciar se as terminologias utilizadas nas demonstrações contábeis
estão de acordo com o que determinam as resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade;

•

Verificar se as notas explicativas contêm o minimo de informações exigidas
pela norma.

1.3 JUSTIFICATIVA

Levando-se em consideração a importância cada vez maior das
cooperativas, criadas na sociedade brasileira, e especialmente no município de
Florianópolis, para promover a comunhão de valores e a convergência dos
interesses coletivos ou geradores de emprego e renda, cabe um estudo acerca
das técnicas contábeis utilizadas nessas entidades, bem como da evidenciação
nas demonstrações geradas pela contabilidade.
A contabilidade, por mensurar a situação patrimonial, tornou-se uma peça
importante de credibilidade e transparência para as entidades cooperativas.
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Segundo Temp (2004, p. 42), "a comunicação cooperativista trata do todo: não s6
do mix de produtos ou serviços, mas dos valores e credos, sua marca, sua
imagem". Temp (2004, p. 42) a fi rma ainda que:

0 dirigente cooperativista deve saber usar esses recursos porque, em
última análise, precisa diariamente manter unidos todos os elos dessa
corrente: cooperados, funcionários, clientes, governo, imprensa etc .
exercitando as ferramentas da comunicação para manter seu maior
patrimônio: a credibilidade.

Portanto, na medida em que as organizações buscam desenvolver-se, o
profissional da área contábil deve dominar o conhecimento das normas e
regulamentos que regem essas organizações, buscando ser urn profissional de
ampla visão, não preocupando-se em apenas atender ao fisco, mas sim, aos
demais órgãos pertinentes ás cooperativas, uma vez que devem atender a todos
os interessados em fazer parte de uma cooperativa.
Desta forma, o presente estudo visa contribuir para confrontar a prática de
escrituração adotada neste tipo de organização com as normas contábeis
regulamentadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

1.4 METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa representa os passos a serem seguidos na
elaboração de uma pesquisa cientifica, objetivando demonstrar os métodos e
procedimentos utilizados para a elaboração do trabalho monográfico. De acordo
com Minayo (1994), a metodologia é o caminho do pensamento e a prática
exercida na abordagem da realidade. Ocupando um lugar central no interior das
teorias, a metodologia está sempre se referindo a elas (MINAYO, 1999).
Ao elaborar-se um trabalho cientifico, é necessário ter o conhecimento do
signi fi cado de ciência.

Ciência significa: 1) Informação; conhecimento; noticia. 2) Saber que se
adquire pela leitura e meditação; instrução. 3) Conjunto organizado de
conhecimentos sobre determinado objeto, em especial os obtidos
mediante a observação dos fatos e um método próprio. (AURÉ.L10, p.
114).
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De acordo com Selltiz, Wrightsman e Cook, (1987, P. 35) "a ciência é um
processo de descoberta no qual usamos os melhores instrumentos e ferramentas
para responder a nossas questões". Portanto, a busca pelo conhecimento é uma
busca constante na qual o ser humano deve estar sempre questionando, para que
somente desta forma ele possa estar totalmente interado dos fenômenos que o
cercam.
No que diz respeito a pesquisa, é conceituada como um processo que se
inicia com a identificação de um problema e termina com uma resposta, que pode
ser aceita pela comunidade cientifica ou dar origem a novas pesquisas (BEUREN,
2004).
Neste contexto, buscou-se trabalhar uma forma de pesquisa em termos
dos procedimentos de elaboração e publicação das demonstrações contábeis das
cooperativas de crédito de Florianópolis , os quais demonstrem sua transparência
e credibilidade de seus atuais cooperados.
Quanto aos procedimentos de pesquisa, trata-se de uma pesquisa
bibliográfica e documental, considerando que o presente estudo dar-se-á com
base em materiais já elaborados e publicados. Para BEUREN e RAUPP (2004,
p.86) este tipo de pesquisa constitui:

Parte da pesquisa descritiva ou experimental, quando objetiva recolher
informações e conhecimentos prévios acerca de um problema para o
qual se procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer
experimentar. Por ser de natureza teórica a pesquisa bibliográfica é parte
obrigatória, da mesma forma como em outros tipos de pesquisa, haja
vista que é por meio dela que tomamos conhecimento sobre a produção
cientifica existente.

Cabe considerar que as fontes da pesquisa bibliográfica aqui realizada são
constituídas principalmente por materiais disponibilizados em sitias eletrônicos.
Quanto aos objetivos, utilizou-se o método descritivo, nos quais os
resultados foram obtidos e apresentados conforme dados observados, relatados e
identificados. De acordo com Andrade (apud BEUREN: RAUPP, 2004, p. 81)
"pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registra-los, analisá-los,
classificá-los e interpretá-los sem a interferência do pesquisador".
A análise será documental e, devido as suas características, pode chegar a
ser confundida com a pesquisa bibliográfica. Conforme GIL (1999), quando as
demonstrações contábeis analisadas estão em sua forma primária e estiverem
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sendo apresentadas de forma secundária, como quadros e relatórios, a pesquisa
documental pauta-se em materiais que não necessariamente receberam uma
análise, podendo a serem reelaborados de acordo com os objetivos do
pesquisador.
Já segundo Silva e Grigolo (2002), a pesquisa documental vale-se de
materiais que ainda não receberam nenhuma análise aprofundada. Este tipo de
pesquisa visa selecionar, tratar e interpretar a informação bruta, para que possa
de alguma forma contribuir para a comunidade cientifica.
Desta forma, buscar-se-6 publicações formuladas acerca do tema para
fornecer o embasamento teórico necessário.
BEUREN e RAUPP (2004, p.92), afirmam que:

Na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em
relação ao fenômeno estudado. A abordagem qualitativa visa destacar
características não observadas por meio de um estudo quantitativo, haja

vista a superficialidade deste Ultimo.

Na pesquisa qualitativa concebem-se analises mais profundas em relação
ao tema que está sendo estudado, facilitando a descoberta de dimensões não
conhecidas do problema e permitindo formular e comprovar novas hipóteses sem
a utilização de números.
O processo de seleção das cooperativas de crédito, a serem analisadas
neste trabalho, iniciou-se com uma pesquisa ao endereço eletrônico da OCESC.
No município de Florianópolis foram identificadas 13 (treze) cooperativas deste
segmento, são elas:
•

SICOOB CENTRAL SC - Cooperativa Central de Crédito de Santa
Catarina;

•

UNICRED CENTRAL/SC - Cooperativa Central de Economia e Crédito
Mútuo das Unicred's do Estado de Santa Catarina;

•

CREDITRAN - Cooperativa de Crédito Mútuo dos Despachantes de
Trânsito de Santa Catarina;

•

CDLCOOP - Cooperativa de Crédito dos Profissionais do Comércio de
Confecções de Tecidos e Afins da Região Metropolitana de Florianópolis;

•

CREDIBAN - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Bancários e
Economários da Grande Florianópolis e do Vale do Rio Camboriú;
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•

CREDIAGRO -

Cooperativa de Economia

e

Crédito Mútuo dos

e

Crédito Mútuo dos

Funcionários do Sistema Estadual da Agricultura;
•

CREDIFIESC -

Cooperativa de Economia

Funcionários do Sistema FIESC;
•

COOMARCA - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Magistrados
e Profissionais do Direito Catarinense;

•

UNICRED FLORIANÓPOLIS - Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo
dos Médicos e Profissionais da Area da Saúde da Grande Florianópolis;

•

CREDICREA - Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Profissionais
do CREA da Região Metropolitana de Florianópolis;

•

CREDISC - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos do Estado de Santa Catarina;

•

CREDPOM - Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores da
Policia Militar do Estado de Santa Catarina;

•

CREDTEC - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores
das Instituições de Ensino da Região Metropolitana de Florianópolis.

Para ter acesso as demonstrações contábeis das cooperativas de crédito,
foram realizadas pesquisas nos endereços eletrônicos das mesmas, nos quais
verificou-se que: dentro as 13 cooperativas de Florianópolis apenas 4
disponibilizavam as demonstrações contábeis em seus sítios eletrônicos. No
intuito de obter acesso as DC de um número maior de cooperativas, foram
realizados contatos através de

e-mail,

telefone

e

visitas as sedes das

cooperativas de crédito. 0 objetivo era obter as referidas DC do período de 2005,
entretanto, nenhuma das cooperativas pesquisadas informou

o local de sua

publicação, conforme determina a NBC T 6. Enfim, somente 4 cooperativas
tiveram suas DC publicadas efetivamente. Portanto, as análises dos resultados
apresentadas neste trabalho foram obtidas das seguintes cooperativas de crédito:
•

CDLCOOP;

•

CREDIBAN;

•

COOMARCA;

•

CREDISC.
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Neste estudo, aspectos como divulgação e obtenção das DC, nos sítios
eletrônicos das cooperativas de crédito, serão apontadas e analisadas as DC com
maior relevância com o objetivo de qualificar a amostra final das cooperativas que
serão discutidas. Após esta triagem, será apurado se todas as entidades
apresentam as demonstrações contábeis em conformidade com a NBC T 10.8 e
se a conta Lucros ou Prejuízos Acumulados foi substituida pela conta Sobras ou
Perdas à Disposição da Assembléia Geral, respectivamente, de acordo com o que
determina a NBC T 10.8 em seu item 3.3. Será investigado, ainda , se a
Demonstração do Resultado do Exercício teve sua denominação alterada para
Demonstração de Sobras ou Perdas, de acordo com a NBC T 10.8, item 4.
Por Ultimo, sera verificado se todas as cooperativas apresentaram notas
explicativas, e se estas apresentaram o minimo de informações exigidas pela
NBC T 10.8. Dentre elas, destacamos:
•

Principais práticas contábeis adotadas;

•

Apresentação analítica dos principais grupos de contas, quando não
apresentados no balanço patrimonial;

•

Investimentos relevantes;

•

Saldos (ativos e passivos) e transações (receitas e despesas) com partes
relacionadas que não sejam associados;

•

Composição do imobilizado e diferido;

•

Composição da conta Capital Social;

•

Composição, forma e prazo de realização das perdas registradas no Ativo
(item 10.8.2.7).

1.5 LIMITAÇOES DA PESQUISA

Esta pesquisa procura demonstrar como as cooperativas de crédito
instaladas no município de Florianópolis estão elaborando e divulgando suas DC
Os resultados obtidos não podem ser generalizados para outros tipos de
cooperativas (agropecuária, consumo, habitacional, etc) como também para ouras
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regiões do Brasil , pois poderão ocorrer particularidades não identificadas por este
estudo.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Com o intuito de proporcionar um melhor entendimento,

o presente

trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos.
0 primeiro refere-se à apresentação do tema, no qual são apresentados os
objetivos (geral e específicos), a justificativa do trabalho e as razões que
motivaram a elaboração do estudo, a metodologia, as limitações da pesquisa,
bem como a organização do estudo.
0 segundo capitulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, no
que se refere respectivamente: às primeiras cooperativas e conceituação, os
princípios do cooperativismo, áreas de atuação das cooperativas e sua forma
jurídica. Também são expostos os aspectos contábeis específicos em entidades
cooperativas, bem como sua diferenciação de nomenclaturas e suas notas
explicativas.
No terceiro capitulo, faz-se a descrição do caso pesquisado, com análise
dos seus resultados e, por Ultimo, o quarto capitulo destinado às conclusões,
recomendações e possíveis sugestões.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capitulo tem por objetivo apresentar a fundamentação teórica desse
estudo.
Assim sendo, primeiramente procura-se caracterizar

o surgimento das

primeiras cooperativas. Posteriormente a conceituação de cooperativa,
consequentemente os princípios cooperativistas e areas de atuação, bem como a
forma jurídica. Por Ultimo, aborda-se os aspectos contábeis.

2.1 AS PRIMEIRAS COOPERATIVAS

0 cooperativismo surgiu na cidade de Rochdale na Inglaterra, no ano de
1843. De acordo com Hartug (2006), trabalhadores enfrentavam problemas como
o desemprego na região, causado pela substituição do trabalho artesanal por
máquinas. Os trabalhadores, preocupados com o sustento de suas famílias e
percebendo que o uso da máquina estava se expandindo por toda a Europa.
começaram a se organizar em busca de soluções para seus problemas, criando
assim uma sociedade de consumo, baseada no cooperativismo puro, ou seja,
cada operário economizaria pequenas parcelas de seus rendimentos durante o
período de doze meses, tentando desta maneira tirá-los da situação indesejável
que se encontravam até o momento.
Com a participação de vinte e sete homens e uma mulher, realizou-se no
mês de novembro do ano de 1843 a primeira reunião desses operários, do qual
resultou a fundação de um armazém comunitário, cujo capital inicial foi de vinte e
oito libras, o que representava urna libra que cada um dos trabalhadores havia
economizado. (HARTUG, 2006, p. 13).
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No Brasil, segundo Gawlak e Ratzke (2005) os primeiros movimentos
cooperativistas surgiram no séc. XIX, estimulados por militares, profissionais
liberais, operários

e

também por funcionários públicos. Esse movimento

inicialmente ocorreu na área urbana de Ouro Preto, em Minas Gerais, por volta de
1889, com a criação da Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários
Públicos. Logo, o cooperativismo se expandiu para outros estados brasileiros
como Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Já no território catarinense, os pioneiros responsáveis pela criação de uma
sociedade cooperativista foram os imigrantes italianos localizados na região do
Médio Vale do ltajai, mais precisamente em Rio dos Cedros, com o intuito de
facilitar o comércio de fumo que produziam. (OCESC, 2003).
Quanto às cooperativas de crédito que se tem conhecimento, as primeiras
tiveram sua origem na Alemanha no ano de 1850, e no Brasil, em 28 de
dezembro de 1902 surgiu a primeira cooperativa de crédito no estado do Rio
Grande do Sul. Por volta de 1932, esse segmento começou a se desenvolver no
estado catarinense sob a denominação de Caixa Rural União Popular do Porto
Novo, então distrito de Chapecó, e atualmente município de ltapiranga. (OCESC,
2003).
Após 164 anos do surgimento da primeira cooperativa no mundo, percebese que o objetivo inicial de suprir a necessidade de emprego e de venda de
produtos fabricados, ainda permanece como maiores impulsionadores para a
expansão do cooperativismo.

2.2 CONCEITUAÇÃO

A definição de cooperativa, conforme encontro realizado em Manchester,
no ano de 1995, ficou então definida como sendo a seguinte:

Cooperativa é uma associação autônoma de pessoas, unidas
voluntariamente, para atender suas necessidades e aspirações
econômicas, sociais e culturais comuns, através de uma empresa
coletiva e democraticamente controlada (SCHIMIDT; PERIUS, 2003. p.
63).
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Entretanto, é importante salientar que os interesses econômicos de uma
cooperativa se sobrepõem aos interesses sociais e culturais. Hartug (2006),
afirma que cooperação é o "método de ação pelo qual indivíduos ou famílias com
interesse comuns constituem um empreendimento", demonstrando desta forma
que não basta apenas que uma pessoa tenha o interesse nos negócios a serem
executados por este tipo de organização, mas sim que um grupo de pessoas
trabalhe em conjunto, unindo forças para alcançar seus objetivos. 0
cooperativismo é baseado em valores de ajuda mútua, responsabilidade de todos
os envolvidos, democracia em sua administração, igualdade e solidariedade de
seus cooperados Sendo assim, conforme CULT! (2002, p. 6) o cooperativismo é
visto como um:

Sistema mais adequado, participativo, democrático e justo para atender
as necessidades e os interesses específicos dos trabalhadores, além do
que, proporciona o desenvolvimento integral, que pressupõe não
somente o desenvolvimento econômico dos indivíduos, mas também o
social intelectual e cultural, do individuo por meio do coletivo.

Logo, o cooperativismo passa a ser considerado, em si, um sistema que
considera as cooperativas como uma forma ideal de organização das atividades
socioeconômicas da humanidade, e é dentro desse sistema que aparecem as
cooperativas, como unidade econômica adequada a tais ideais.
Cooperar, segundo a OCESC (OCESC, 2006), significa colaborar com
outras pessoas, visando a alcançar resultados comuns. Cooperados são as
pessoas que se associam a uma cooperativa com o intuito de constituir uma
sociedade justa, livre

e

fraterna, em bases democráticas, através de

empreendimentos que atendam as suas reais necessidades.

2.3 PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS

Os princípios cooperativistas são os constituintes das linhas orientadoras
para as cooperativas levarem os seus valores a pratica. Após reformulação
desses princípios, realizados nos Congressos de 1937, 1966 e 1995 da Aliança
Cooperativa Internacional (Ad), são em número de sete, de acordo com dados
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da OCESC que, mundialmente, regem o Cooperativismo e descendem, em linha
direta, dos ideais firmados por aqueles pioneiros de Rochdale. Conforme Gawlak
(2005, p. 22), esses princípios são:

1. Adesão voluntária e livre: todas as pessoas têm liberdade de
associar-se a uma cooperativa.
2. Gestão democrática pelos membros: a cooperativa e administrada
conforme vontade de seus associados e são eles que definem as
prioridades com base nas necessidades e objetivos estabelecidos.
3. Participação econômica dos associados: os associados integralizam
o capital social da cooperativa, mediante quotas-partes. Os membros
destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes finalidades:
a) desenvolvimento das suas cooperativas;
b) retorno de beneficio aos membros na proporção das suas
transações com a cooperativa:
C) apoio a outras atividades aprovadas pelos membros.
4. Autonomia e independência: as cooperativas são empreendimentos
autônomos, controlados por seus associados, que devem decidir sobre
suas atividades, de fi nir sua missão. objetivos e metas
5. Educação, formação e informação: este principio objetiva o
desenvolvimento cultural e profissional do associado e da sua familia.
6. Intercooperação: se os associados se ajudam mutuamente, as
cooperativas deverão fazer o mesmo. SÓ assim haverá um crescimento
econômico, cultural e social dos associados e do sistema cooperativo.
7. Interesse pela comunidade: as cooperativas contribuem para o
desenvolvimento da comunidade com a geração de empregos,
produção, serviços e preservação do meio ambiente, mediante políticas
aprovadas pelos seus associados.

Desta forma, a participação torna-se mais clara, quando estabelecidos os
direitos e deveres do quadro social, que segundo Hartug (2006, p. 32), define
como sendo:

•

Direitos dos cooperados:
- Votar e ser votado;
- Participar das operações da cooperativa;
- Receber retorno proporcional as suas operações no final do
exercício;
- Examinar livros e documentos;
- Convocar, conforme legislação vigente, Assembléia caso seja
necessário:
- Solicitar esclarecimentos ao Conselho de Administração.
- Opinar e defender as suas idéias;
- Propor medidas de interesse da cooperativa e;
- Demitir-se da cooperativa e receber seu capital, de acordo com
o Estatuto.
Deveres dos cooperados:
- Participar das assembleias;
- Operar com a cooperativa;
- Aumentar seu capital na cooperativa;
- Acatar decisão da maioria;
- Votar nas eleições da cooperativa;
- Cumprir seus compromissos com a cooperativa;
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- Denunciar falhas:
- Não comentar falhas da cooperativa fora dela;
- Manter-se informado a respeito da cooperativa e;
- Acompanhar os eventos de educação cooperativista

Enfim, quanto mais abrangente for a visão da atualidade política e maior o
comportamento com os valores e princípios do cooperativismo por parte dos
dirigentes

e dos

cooperados,

mais viabiliza-se a importância do sistema

cooperativo.

2.4 AREAS DE ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS

Percebe-se que as cooperativas têm sido identificadas como um
movimento econômico e social dinâmico dentro da sociedade, buscando a

participação e integração entre cooperados, dirigentes e funcionários para a
obtenção de urn desenvolvimento mais eficiente do sistema. Inicialmente
composto por sete ramos de atividades cooperativistas, hoje as cooperativas
passaram a ter treze ramos, classificados de acordo com o segmento onde
atuam:
•

Agropecuário;

•

Consumo;

•

Crédito;

•

Educacional;

•

Especial;

•

Habitacional;

•

Infra -Estrutura;

•

Mineral;

•

Produção;

•

Saúde;

•

Trabalho;

•

Transporte;

•

Turismo e lazer.
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Em cada uma dessas áreas de atuação existem particularidades

e

obrigações diferenciadas que devem ser cumpridas, como é o caso das
cooperativas de crédito, objeto de estudo deste trabalho.

2.5 FORMA JURÍDICA

As organizações cooperativistas são regidas pela Lei n°. 5.764, de 16 de
dezembro de 1971. Dentro deste ordenamento jurídico, destacam-se os artigos 3°
e o 4° abaixo descritos:

Art. 3' Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o
exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem
objetivo de lucro.
Art. 4 0 As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência.
constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das
demais sociedades pelas seguintes características:
I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados , salvo
impossibilidade técnica de prestação de serviços;
II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;
Ill - limitação do número de quotas-partes do capital para cada
associado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de
proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos
objetivos sociais;
IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos a
sociedade;
V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações
e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam
atividade de credito, optar pelo critério da proporcionalidade;
VI - quorum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral
baseado no número de associados e não no capital;
VII - retorno das sobras liquidas do exercicio, proporcionalmente as
operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrario da
Assembléia Geral;
VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica
Educacional e Social;
IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;
X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos
estatutos, aos empregados da cooperativa;
XI - area de admissão de associados limitada as possibilidades de
reunião, controle, operações e prestação de serviços,

Cabe salientar que a leitura deixa clara a interpretação conceitual citada
acima e a natureza destas atividades econômicas. Contudo, é de suma
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importância a celebração de um contrato entre seus membros, em vista do
comprometimento com os artigos citados.
Importante destacar que em função do exposto no art. 3° da Lei 5.764/71,
no qual a sociedade cooperativa não objetiva o lucro (grifo nosso), considerase que a função primordial de uma organização cooperativista

é de prestar

coletivamente os serviços de que necessitam o seu quadro social, ou seja, a
cooperativa é constituída para prestar serviços aos seus próprios cooperados.
0 novo código civil brasileiro, Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, trás
ainda em seu art. 1094 que o capital social sera variável, a medida do ingresso e
da retirada dos sócios, independentemente de qualquer formalidade
homologatória, ou seja, basta que o interessado em associar-se apresente-se,
comprovando sua a fi nidade ao escopo da sociedade cooperativa, e comprometase a pagar o valor das quotas-partes que subscrever, nas condições que lhe
forem oferecidas.

2.6 ASPECTOS CONTÁBEIS

Toda escrituração contábil requer um principio que envolva a continuidade
das empresas, bem como conhecimentos dos recursos técnicos previstos nas
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
Esben e Latin (2004, p. 18), afirmam que:

[...] na existência de uma entidade independente de sua classificação e
de seus objetivos, a contabilidade se faz presente, registrando e
acompanhando as alterações no patrimônio ao longo do tempo,
gerando informações úteis a tomada de decisão e a sua continuidade

Por sua vez, o CFC, órgão responsável por disciplinar os aspectos
contábeis das diversas entidades do Brasil, estabeleceu critérios que devem ser

aplicados as cooperativas, no que diz respeito aos aspectos contábeis dessas
entidades - NBC T 10.8,
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2.6.1 Diferenciação em algumas nomenclaturas

0 quadro 1 resume as principais alterações que as cooperativas devem
considerar quando elaboram suas demonstrações contábeis, e em seguida são
apresentadas considerações relativas às alterações.

Diferenças quanto as
nomenclaturas

Entidades Diversas

Entidades Cooperativas

Decorrente de:
- Ato Corporativo: ingressos e
dispêndios;
- Ato não corporativo: receitas.
custos e despesas.

Da movimentação
econômico-financeira

Receitas, custos e despesas

Do registro contábil:
Investimentos

Avaliados pelo custo de aquisição
Avaliados apenas pelo custo de
ou com base no valor de patrimônio
aquisição.
liquido.

Do resultado do
exercício

Lucros ou prejuizos acumulados

Sobras ou perdas a disposição
da assembléia geral

Da demonstração do
resultado

Demonstração do resultado do
exercício

Demonstração de sobras ou
perdas

Quadro 1 — Diferenças quanto as nomenclaturas para as cooperativas.
Fonte: Adaptado da NBC T 10.8

No que concerne à movimentação econômico- fi nanceira, o item 1.2 da
NBC T 10.8, traz o significado do ato coorporativo, que diz respeito àqueles que
se traduzem na prestação de serviços diretos aos seus associados, sem objetivo
de lucro, para obterem em comum melhores resultados para cada um deles em
particular" e também o item 1.4 da mesma norma, definindo com sendo um ato
corporativo aquele "disposto no estatuto social como ingressos e dispèndios" e
ato não corporativo "de fi nida como receitas, custos e despesas".
Quanto aos itens

de avaliação dos componentes patrimoniais. de

demonstrações contábeis, de registros contábeis, das notas explicativas e
divulgação das demonstrações, obedecem a uma mesma prescrição legal: devem
ser elaboradas baseadas nas determinações da NBC T 3 (Conceito, Conteúdo,
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Estrutura e Nomenclatura das Demonstrações Contábeis), e sua divulgação
devera seguir o que a NBC T 6 (Da Divulgação das Demonstrações Contábeis)
determina. Basicamente, são diferenciadas entre si no que diz respeito a
caracterização das atividades e as situações especiais inerentes a cada atividade.
A NBC T 3 ; aprovada pela Resolução CFC n° 686, de 14 de dezembro de
1990, define e conceitua as demonstrações contábeis, dizendo quais devem ser
elaboradas. Sao elas:
•

Balanço Patrimonial (BP);

•

Demonstração do Resultado (DRE);

•

Demonstração dos Lucros ou Prejuizos Acumulados (DLPA);

•

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL); e

•

Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR).

Segundo a NBC T 10.8, aprovada pela Resolução CEO n° 920 de 19 de
dezembro de 2001, em seu item 5.1, "estão dispensadas da elaboração da
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, observando as disposições
da NBC T 3.5 e a terminologia própria aplicável as Entidades Cooperativas".
Reforçada pela determinação da NBC T 10.8, a NBC T 4 diz que as DC devem
ser complementadas por notas explicativas que contenham um minimo de
informações definidas nesta última norma.
A NBC T 6, aprovada pela Resolução CFC n° 737 de 27 de novembro de
1992, define que as DC devem ser publicadas na imprensa oficial ou privada,
com o "objetivo de fornecer, aos seus usuários, um conjunto minimo de
informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, legal, física e social
que lhes possibilitem o conhecimento e a análise da situação da Entidade".
A finalidade da Demonstração do Resultado é evidenciar a composição do
resultado de uma entidade em determinado período. Segundo o item 4.1 da NBC
T 10.8, nas entidades cooperativas a denominação da Demonstração do
Resultado é alterada para Demonstração de Sobras ou Perdas.
Isto é devido ao fato das Entidades Cooperativas não visarem o lucro como
objetivo principal, e, portanto, não sendo correto a apresentação da nomenclatura
"Lucros ou Prejuízos Acumulados" em suas demonstrações contábeis.
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Visando uma melhor forma de apresentação no Balanço Patrimonial
dessas entidades, o item 3.3 da NBC T 10.8 determina que a conta Lucros ou
Prejuízos Acumulados deva possuir uma nova redação. sendo substituída por
Sobras ou Perdas à Disposição da Assembléia Geral, conta integrante do grupo
Patrimônio Liquido, sendo o valor das sobras ou perdas do exercicio registrado
nessa conta.
0 item 2.6 desta mesma norma diz que quando o resultado liquido por
positivo (sobras), deve ser destinado para Reserva de Assistência Técnica,
Educacional e Social - RATES, não sendo rateado entre os cooperados.

E

quando forem negativas, as perdas serão levadas á Reserva Legal e ainda se
esta reserva não ter como cobrir as perdas,

o rateio será feito entre os

associados. Isso indica que ao final de cada exercício, a entidade deve apresentar
na conta Sobras ou Perdas do exercício em seu Balanço Patrimonial apenas o
resultado daquele período.

2.6.2 Notas Explicativas

De acordo com a NBC T 10.8, em seu item 7.2, determina ainda que as
demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas que
contenham, pelo menos, as seguintes informações":

a) contexto operacional da Entidade Cooperativa
b) as principais atividades desenvolvidas pelas Entidades Cooperativas:
c) forma de apresentação das demonstrações contábeis;
d) principais praticas contábeis adotadas;
e) apresentação analítica dos principais grupos de contas, quando não
apresentados no balanço patrimonial;
f) investimentos relevantes, contendo o nome da entidade investida,
número e tipo de ações/quotas, percentual de participação no capital.
valor do Patrimônio Liquido, data-base da avaliação, resultado apurado
por ela no exercício, provisão para perdas sobre os investimentos e.
quando da existência de ágio e/ou deságio, valor envolvido, fundamento
e critério de amortização;
g) saldos (ativos e passivos) e transações (receitas e despesas) com
partes relacionadas que não sejam associados, com desdobramento
conforme a natureza das operações;
h) composição do imobilizado e diferido, valores respectivos das
depreciações, amortizações e exaustões acumuladas. taxas adotadas e
montantes do período;
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i) composição dos tipos de empréstimos, financiamentos, montantes a
vencer a longo prazo, taxas. garantias e principais cláusulas contratuais
restritivas;
j) contingências existentes, com especificação de sua natureza,
estimativa de valores e situação quanto ao seu possível desfecho;
k) composição da conta Capital Social, com número de associados
existentes na data do encerramento do exercicio e valor da quota-parte;
I) discriminação das reservas, detalhamento suas natureza e finalidade;
m) mudanças de critérios e práticas contábeis que interfiram na
avaliação do patrimônio da Entidade Cooperativa, destacando seus
efatos;
n) composição, forma e prazo de realização das perdas registradas no
Ativo (item 10.8.2.7); e
o) eventos subseqüentes.

De modo geral, percebe-se que as DC das Entidades Cooperativas devem
seguir a mesma padronização das demais entidades, exceto quanto a alguns
registros contábeis, principalmente no que diz respeito ao resultado do exercício.
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3 ANALISE DOS RESULTADOS

Em pesquisa ao sitio eletrônico das cooperativas, observou-se certa
dificuldade quanto à obtenção das DC, considerando que, das treze cooperativas
apenas quatro disponibilizaram suas DC, e nenhuma foi obtida após contato por
correio eletrônico, contato telefônico ou diretamente em suas sedes. Importante
ressaltar que nenhuma delas apresentou informações relacionadas às suas
normas e regulamentos.

3.1 CARACTERÍSTICAS DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO ANALISADAS

0 Quadro 2 resume as principais características das cooperativas de

crédito analisadas.

COOPERATIVA
Características

Ramo de Atividade

Inicio das Atividades

CDLCOOP

CREDIBAN

COOMARCA

CREDISC

Confecções de

Bancários e

Magistrados e

Servidores

Tecidos e Afins

Economários

Profissionais do Direito

Públicos

Outubro 2001

Setembro 2000

Novembro 1999

Julho 1999

340

700

600

1.400

Número de
Cooperados

uadro 2 — Características das Cooperativas de Crédito Analisadas
Fonte: Dados da pesquisa
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3.2 QUANTO AOS ITENS INVESTIGADOS NAS DEMONSTRAÇÕES
CONTABEIS

Segue abaixo o Quadro 3, onde constam os itens investigados nas DC das
cooperativas de crédito, bem como o resultado da pesquisa.

COOPERATIVA
QUESTÃO

ITEM

1

2

3

Apresenta todas as demonstrações que
determina a NBC T 3?
A conta Lucros/Prejuízos Acumulados foi
substituida por Sobras ou Perdas a
Disposição da Assembléia Gera/, conforme
NBC T 10.8.3.3?
A Demonstração do Resultado teve sua
denominação alterada para Demonstração
de Sobras ou Perdas conforme NBC T
10.8.4.1?

Coomarca Credisc

CDLCoop

Crediban

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Não

4

0 resultado positivo decorrente de ato não
corporativo foi destinado para RATES,
conforme NBC T 10.8.2.6?

NP*

NP

NP

NP

5

Apresenta Notas Explicativas?

Não

Sim

Não

Sim

*NP: Não Publicado;
Quadro 3 — Questões investigadas nas DC das Cooperativas de Crédito
Fonte. Dados da pesquisa

•

temi:

Verificou-se que todas as entidades não observaram as determinações da
norma, ou seja, todas não apresentaram as DC exigidas legalmente. Notou-se
que quase todas as cooperativas se preocuparam em divulgar apenas duas DC
ao invés das cinco exigidas pela NBC T 3. A CREDITRAN foi a única que divulgou
somente o Balanço Patrimonial.

•

Item

2:

Quanto a substituição da nomenclatura da conta Lucros ou Prejuízos
Acumulados por Sobras ou Perdas a disposição da Assembléia Geral, segundo
item investigado, todas as cooperativas fi zeram a devida substituição da conta
titulo.
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Por sua vez, a CREDISC foi a única cooperativa a apresentar em seu
Balanço Patrimonial um saldo negativo desta conta, não caracterizando, portanto,
o nome sobras e sim perdas liquidas.

•

Item 3:
A CREDIBAN foi a única que alterou a nomenclatura da Demonstração do

Resultado do Exercício para Demonstração de Sobras ou Perdas, demonstrando
desta forma adequação à norma estabelecida.

•

Item 4:
Apenas a CREDISC informou em suas notas explicativas sobre resultado

obtido com operações realizadas com não associados, previsto no art. 86 da Lei
n°. 5.764/71. Porém, a destinação desse resultado não está de acordo com o item
2.6 da NBC T 10.8, o qual determina que o resultado liquido, quando positivo,
deverá ser destinado para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional

e

Social (RATES), não podendo ser objeto de rateio entre os cooperados. No caso,
a CREDISC destinou sua sobra liquida para a apreciação da Assembléia Geral
Ordinária (AGO). As demais não divulgaram a respeito do assunto em seus sítios
eletrônicos.

•

Item 5:
Verificou-se que apenas duas, a CREDIBAN e a CREDISC, elaboraram

notas explicativas ás demonstrações contábeis. O tópico 3.2 deste capitulo realiza
a análise das informações contidas nessas notas.

3.3 QUANTO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS NOTAS EXPLICATIVAS

0 Quadro 4 demonstra quais informações devem constar nas notas
explicativas, de acordo com a NBC T 10.8. Em seguida, apresentamos o
resultado da análise em forma de relatório.
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ITEM

DESCRIÇÃO

COOPERATIVA**
C4
Cl
C2 1 C3

NP*** Sim

NP

Sim

Não

NP

Não

NP

Sim

NP

Sim

Principais pi-Micas contábeis adotadas

NP

Sim

NP

Sim

E

Apresentação analítica dos principais grupos de contas,
quando não apresentados no balanço patrimonial

NP

Não

NP

Não

F

Investimentos relevantes, contendo o nome da entidade
investida, número e tipo de ações/quotas, percentual de
participação no capital, valor do Patrimônio Liquido, data-base
da avaliação, resultado apurado por ela no exercício, provisão
para perdas sobre os investimentos e, quando da existência
de ágio e/ou deságio, valor envolvido, fundamento e critério
de amortização

NP

Sim

NP

Sim

G

Saldos (ativos e passivos) e transações (receitas e despesas)
com partes relacionadas que não sejam associados, com
desdobramento conforme a natureza das operações

NP

Sim

NP

Sim

H

Composição do imobilizado e diferido, valores respectivos das
depreciações, amortizações e exaustões acumuladas, taxas
adotadas e montantes do período

NP

Sim

NP

Sim

I

Composição dos tipos de empréstimos, financiamentos,
montantes a vencer a longo prazo, taxas, garantias e
principais cláusulas contratuais restritivas

NP

Não

NP

Não

J

Contingências existentes, com especificação de sua natureza,
estimativa de valores e situação quanto ao seu possível
desfecho

NP

Sim

NP

Sim

K

Composição da conta Capital Social, com número de
associados existentes na data do encerramento do exercício e
valor da quota-parte

NP

Sim

NP

Sim

L

Discriminação das reservas, detalhamento suas natureza e
finalidade

NP

Sim

NP

Não

M

Mudanças de critérios e pi-Micas contábeis que interfiram na
avaliação do patrimônio da Entidade Cooperativa, destacando
seus efeitos

NP

Não

NP

Não

N

Composição, forma e prazo de realização das perdas
registradas no Ativo (item 10.8.2.7)

NP

-

NP

Não

0

Eventos subseqüentes

Não

NP

Não

A

Contexto operacional da cooperativa

B

Principais atividades desenvolvidas pela cooperativa

NP

C

Forma de apresentação das demonstrações contábeis

D

..

,

,-

--

t_

,
: Nao publicado;
**C1: CDLCOOP; C2: CREDIBAN; C3: COOMARCA: C4: CREDISC.
Quadro 4 — Informações obrigatórias pela NBC T 10.8.
Fonte: Adaptado da NBC T10.8

NP

38
Devido as cooperativas CDLCOOP E COOMARCA não divulgarem suas
notas explicativas, não foi possível a análise das mesmas, no que tange aos itens
determinados pela NBC T 10,8. Segue abaixo, portanto, as análises obtidas das
notas explicativas das cooperativas de crédito CREDIBAN e CREDISC.

ff

Item A:
Ambas as entidades investigadas observaram a exigência da norma,

apresentando em seu contexto operacional o tipo de organização, legislação na
qual são regidas e também seus objetivos como cooperativas.

•

Item B:
Quanto as principais atividades desenvolvidas pelas cooperativas,

nenhuma delas citou em notas explicativas informações do tipo: receber,
beneficiar, padronizar, armazenar. industrializar e comercializar a produção
recebida dos associados, prestar serviços de assistência técnica e orientação aos
associados, ou ainda, instituir programas de desenvolvimento das atividades
visando agregar receita aos associados e obter recursos para financiamento de
custeio, investimentos e comercialização da produção dos associados, na medida
das possibilidades e o interesse social aconselhar.

•

Item C:
Com relação a este item, tanto a CREDIBAN quanto a CREDISC

informaram que suas DC foram elaboradas de acordo com a Lei do
Cooperativismo (Lei n°. 5.764/71) e da Lei n°. 4.595/64 que criou o Sistema
Financeiro, e Resolução 3.321/05 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe
sobre constituição. autorização e funcionamento das cooperativas de crédito.

•

Item D:
Todas as entidades investigadas observaram a exigência da norma, ou

seja, apresentaram as principais praticas contábeis adotadas pela entidade.
Apesar disso, nenhuma das cooperativas mencionou em suas notas explicativas
que "as DC foram elaboradas em conformidade com a Norma Brasileira de
Contabilidade NBC T 10.8", norma esta que, além de outras já mencionadas no

39
decorrer deste trabalho, devem servir como base para a escrituração, registro,
elaboração e publicação de informações contábeis.

•

Item E:
Quanto a apresentação analítica dos principais grupos de contas, quando

não apresentados no balanço patrimonial, as cooperativas não se preocuparam
em demonstrar em suas notas explicativas, impossibilitando desta forma que seja
realizada alguma análise mais aprofundada nos respectivos grupos de contas.

•

Item F:
Com relação aos investimentos relevantes, as cooperativas mencionaram

no grupo de conta ativo permanente, subgrupo investimentos o nome da entidade

investida. No caso da SICOOB Central/SC, o número e tipo de quotas, a
participação no capital, mas não em percentual; o valor do Patrimônio Liquido,
representado pela participação de associados

e o montante em espécie;

provisões para operações de crédito, faltando as demais informações como, database da avaliação, resultado apurado por ela no exercício, e, quando da
existência de ágio e/ou deságio, valor envolvido, fundamento

e critério de

amortização.
Contudo, não se sabe quais foram os eventos que efetivamente tiveram
relevância no resultado da entidade, pois nesta pesquisa foi realizada analise
superficial das DC, e não analise mais próxima de auditoria.

•

Item G:
Os saldos

e transações

com partes relacionadas que não sejam

associados foram apresentados em forma de relações interfinanceiras junto a
Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina, ao lado do montante, não
havendo, portanto, cumprimento do que determina a norma, ou seja, com
desdobramento conforme a natureza das operações.
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•

Item H:
Neste item as entidades demonstraram a composição do imobilizado e

diferido com os devidos montantes de depreciação acumulada, não mencionando
apenas as taxas adotadas no período.

•

Item I:
Nenhuma das cooperativas analisadas demonstrou em suas notas

explicativas a composição dos tipos de empréstimos, financiamentos, montantes
a vencer a longo prazo, taxas, garantias e principais cláusulas contratuais
restritivas.

•

Item J:
A CREDIBAN e a CREDISC evidenciaram em suas notas explicativas os

seus passivos contingentes, especificando sua natureza, estimativa de valores e
situação quanto ao seu possível desfecho, como determina a norma.

•

Item K:
No que diz respeito à composição da conta Capital Social, as cooperativas

estão de acordo com a norma, informando o número de associados na data do
encerramento do exercício bem como o valor das respectivas quotas-parte.

•

Item L:
Neste item que trata da discriminação das reservas, detalhamento de sua

natureza e finalidade, observação importante deve ser realizada devido ao fato
que, apenas neste item as cooperativas em análise se diferenciam, sendo que a
CREDIBAN é a única que informa o destino de seu resultado, destacando o
montante que irá para Reserva Legal, RATES e AGO.

•

Item M:
Já que as informações quanto às mudanças de critérios e práticas

contábeis que interfiram na avaliação do patrimônio da Entidade Cooperativa,
destacando seus efeitos, não constam em suas notas explicativas, não se pode
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afirmar com exatidão que tal item não foi observado pelas entidades somente pelo
fato de estas informações não estarem disponíveis em seus sítios eletrônicos.

•

Item N:
As cooperativas em análise não constituíram perdas registradas em seus

ativos, por este motivo não houve nenhuma menção de composição, forma e
prazo de realização das perdas em suas notas explicativas.

•

Item 0:
Não

houve registro de eventos subseqüentes em nenhuma das

cooperativas, não sendo feita então a divulgação destas informações em suas
notas explicativas.

3.4 QUANTO À AVALIAÇÃO

QUALITATIVA DAS COOPERATIVAS

ANALISADAS

0 quadro 5 demonstra, dentre as cooperativas analisadas, as que melhor
atenderam os itens relacionados às informações contidas nas demonstrações
contábeis e suas respectivas notas explicativas.

COOPERATIVA

ITEM
CDLCOOP

CREDIBAN

COOMARCA

CREDISC

1

0

0

0

0

2

1

1

1

1

3

0

1

0

0

4

0

0

0

0

5

0

1

o

1

A

0

0

0

1

B

0

0

0

0

C

0

1

0

1

D

0

1

0

1

E

0

0

0

0
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F

0

1

0

1

G

0

1

0

1

H

0

1

o

1

I

O

O

0

o

J

0

1

0

1

K

0

1

0

1

L

0

1

o

o

M

O

O

o

O

N

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

11

1

10

QUESITOS
ATENDIDOS

Quadro 5 - Quesitos atendidos.
Fonte: Dados da pesquisa

Visando identificar qual cooperativa melhor atendeu ás normas
regulamentadas pelo CFC, o Quadro 5 tem o intuito de verificar o número de
quesitos atendidos pelas cooperativas em análise, estipulando para cada quesito
um ponto. Desta forma, constatando qual cooperativa atende a um maior número
de itens das normas em questão. Assim, torna-se possível apontar quais as
cooperativas de credito que estão mais próximas do padrão exigido.
Observa-se que as cooperativas CREDIBAN e CREDISC foram as que
atenderam a um número maior de quesitos exigidos pelas normas legais,
mantendo-as com qualidade superior na elaboração

e publicação

das

demonstrações das demais cooperativas de crédito.
A CDLCOOP e a COOMARCA foram prejudicadas nesta análise por não
publicarem suas notas explicativas, deixando de pontuar alguns quesitos
importantes como práticas contábeis adotadas, investimentos relevantes.
composição do imobilizado e diferido, tipo de empréstimos e também o capital
social com número de associados existentes na data do encerramento do
exercício. Além disso, tiveram seus desempenhos prejudicados por atenderem a
apenas 1 (um) dos 5 (cinco) quesitos formulados quanto ás informações
investigadas em suas demonstrações contábeis.
Ressalta-se que foram realizados contatos via e-mail e telefone com todas
as cooperativas em análise, inclusive com o representante efetivo do Sistema
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Cooperativo Catarinense, a OCESC, órgão responsável pela criação e registro de
cooperativas, e encarregado também dos serviços anteriormente a cargo de
órgãos governamentais, coordenando o encaminhamento da documentação
correspondente à Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), aos órgãos
normativos estatais e à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC).
Em nenhuma das tentativas houve sucesso, impossibilitando uma apreciação
mais precisa das demonstrações contábeis analisadas
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Para que os contabilistas tenham a possibilidade de realizar seu trabalho
da maneira mais correta possível, agregando valor aos interessados na entidade,
é preciso seguir regras e legislações no que concerne à escrituração contábil e
práticas contábeis adotadas. Para as entidades cooperativas não é diferente. 0
presente estudo se dispôs a apontar a maneira como as cooperativas de crédito
do município de Florianópolis elaboram

e

publicam suas demonstrações

contábeis, verificando se as mesmas estão de acordo com as normas e
regulamentos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade.

4.1 QUANTO À PROBLEMÁTICA

Quanto a problemática apresentada no item 1.1 desta pesquisa, a proposta
era responder à questão: como as cooperativas de crédito do município de
Florianópolis estão

procedendo na elaboração

e publicação

de suas

demonstrações contábeis?
A partir da revisão bibliográfica em normas editadas pelo CFC (normas
estas a serem seguidas para a correta elaboração e publicação das DC de
entidades cooperativas), concluiu-se que a elaboração das demonstrações não
esta sendo realizada por completo, com base nas determinações das normas em
questão. Quanto à publicação das mesmas, conclui-se que elas não são
publicadas com freqüência em seus sítios eletrônicos.
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4.2 QUANTO AOS OBJETIVOS

Quanto aos objetivos propostos e descritos no item 1.2.2 deste trabalho, os
objetivos específicos foram alcançados, uma vez que as normas e regulamentos
publicados pelo Conselho Federal de Contabilidade, para as referidas entidades
também foram aqui descritas, de forma que pudesse alcançar o objetivo geral
deste trabalho.
Outro objetivo especifico era verificar de que forma as demonstrações
contábeis das cooperativas estão publicadas,

e se configuram fácil acesso,

apontando para a transparência das informações. Em pesquisa feita aos sítios
eletrônicos das cooperativas relacionadas na amostra inicial, pôde-se constatar
relativa falta de transparência quanto à divulgação das mesmas, considerando
que apenas quatro cooperativas (das treze iniciais) puderam ser analisadas
disponibilizando suas DC em seus endereços eletrônicos. Tendo em vista a
dificuldade de contato com as cooperativas, não foi possível verificar se toda a
amostra definida tem publicado suas DC de acordo com as normas.
Quanto á evidencia das terminologias utilizadas nas DC (foram cinco os
itens aqui investigados), observou-se que apenas um, no que diz respeito a
substituição da nomenclatura da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados por
Sobras ou Perdas á Disposição da Assembléia Geral, foi cumprido por todas as
cooperativas analisadas, estando eles apresentadas no item 3.1 deste trabalho. A
observação destes itens pode ser considerada básica para fins deste estudo, pois
as normas são claras

e não deixam dúvidas quando realizam

essas

determinações.
Relativamente às informações contidas em notas explicativas (outro
objetivo especifi co), observou-se que das quinze informações obrigatórias, oito
constavam nas duas cooperativas que dispuseram suas notas explicativas em
seus sítios eletrônicos. No caso da CREDIBAN, continha uma informação a mais
que a outra entidade em análise. Sao informações consideradas relevantes para
esse tipo de entidade, pois dizem respeito diretamente aos associados que
possam buscar em demonstrativos contábeis e notas explicativas como encontrase econômica e financeiramente a entidade da qual fazem parte.
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Com isso, pode-se afi rmar que tanto o objetivo geral quanto os objetivos
específicos não foram atingidos de maneira geral, pois apenas duas cooperativas
publicaram em seus sítios eletrônicos sua DC e notas explicativas e, ainda assim,
não totalmente em acordo com as normas.

4.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

0 estudo até aqui empreendido objetivou não apenas o conhecimento
amplo acerca das demonstrações contábeis elaboradas

e publicadas por

cooperativas de crédito no município de Florianópolis, mas também a
necessidade urgente de estudos aprofundados nas questões demonstradas no
seu desenvolver.
Com

o

crescimento das entidades cooperativas no Brasil, mais

especificamente na capital catarinense, torna-se cada vez mais importante que as
DC tomem transparência no que diz respeito as informações que são transmitidas
aos seus mais diversos usuários, sejam eles cooperados, interessados em se
associar, ou ainda o Estado em seu papel de fiscalizador, uma vez que elas
demonstram a evolução patrimonial e financeira das diversas entidades.
Como recomendação e sugestão para próximos trabalhos relacionados ao
assunto em tela, poderiam realizar-se analises em cooperativas de crédito que
atuam em outras Unidades da Federação, com o objetivo de comparar as
realidades identificadas em Florianópolis com outras localidades, verificando se a
area de atuação interfere no modo em que prestam contas de suas informações
contábeis à sociedade.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Em R Mil
ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL ik LONGO PRAZO
Disponibilidades
Caixa
Depósitos Bancários
Títulos e Valores Mobiliários

Titulo de Renda Fixa
Cotas de Fundos de Investimento
Relações Interfinanceiras

Central. Financeira — Cooperativas
Operações de Crédito

Exercício

Exercício

2005

2004

'

2.288

1.665

58

21

9
49

21
0

1045

514

1040
5

488
26

178

132

178

132

965

959

17

Adiantamento a Depositantes
Cheque Especial
Empréstimos

135

14
207

875

727

Títulos Descontados
( - ) Prov. p/ Operações de Crédito

19

26

-81

-15

42

39

137

122

67
70

45
77

0

0

2.425

1.787

Outros Créditos
PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido
TOTAL DO ATIVO
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BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO
CIRCULANTE E EXIGÍVEL

Exercício

A LONGO PRAZO

Depósitos

Depósitos â Vista
Depásitos a Prazo
Relações Interdependência

Exercício

2005
1.880

2004
1.345

1.824

1.303

437
1.387

278
1.025

0

2

0

2

56

40

5
7
44

4
6
30

545

442

379

329

379
0

329
0

Reservas de Lucros
Reserva Legal

90

48

90

48

Sobras ou Perdas Acumuladas

76

65

2.425

1.787

Celesc, Casan, Telesc, Casa Feliz
Outras Obrigações
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

Cotas—País
(-) Capital a Realizar

TOTAL DO PASSIVO
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DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS DO EXERCiCIO

Receitas da Intermediação Financeira

2° Semestre

Exercício

Em R Mil
Exercício

2005

2005

2004

328
281
47

623
541
82

480
394

-91
-91

-162
-162

-141
-141

Provisão p/Crédito Liquidação Duvidosa
Despesas
Reversão de Provisões

-31
-31
0

-66
-66

-12
-12
0

Resultado Bruto da Interm. Financeira

206

395

327

-129
95
-126
-121

-268
177
-235
-227

-261
143

-9
64
-32

-10
86
-59

57
-36

77

127

66

-42
-42
0

-38
-38

10
10

0

0

35

89

76

5

13

11

30

76

65

Operações Crédito
Resultado de Oper.cfrit.Valores Mobiliários
Despesas de Intermediação Financeira

Operações de Captação no mercado

Outras Receitas/Despesas Operacionais

Receitas Prestação Serviços
Despesas com Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional

Rendas Não Operacionais Brutas
Desp N/ Operac.Brutas Deduz/ganhos
Resultado Antes Tributação
Participação Estatutária (FATES/RL)
Sobras Liquidas

86

-203
-2 19
-3
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Notas Explicativas sobre as Demonstrações Contábeis para período
findo em 31 de dezembro de 2005
NOTA 01 — DA COOPERATIVA E SEUS OBJETIVOS
A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
BANCÁRIOS E ECONOMIÁRIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E DO VALE
DO RIO CAMBORIU, instituição financeira não bancária, de direito privado, regida
pela legislação do Sistema Cooperativo do Brasil, Lei 5.764/71, Lei 4.595/64 que
criou o Sistema Financeiro e Resolução 3.321/05 do Conselho Monetário
Nacional, que dispõem sobre a constituição a autorização, o funcionamento, as
alterações estatutárias e cancelamentos de funcionamento de cooperativas de
crédito. Têm por objetivo propiciar, através da mutualidade, a assistência
financeira e prestação de serviços, tipicamente bancários, aos associados.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Estão sendo apresentadas de acordo com a legislação especifica do
Sistema Cooperativo, com observância as instruções do Banco Central do Brasil,
previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional —
COSIF, aplicados com uniformidade em relação ao mesmo período do exercício
anterior. Sendo destacado em notas explicativas especificas as mudanças
ocorridas.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) - Apuração do Resultado :
As Receitas e Despesas são apropriadas mensalmente, pelo regime de
competência, em cumprimento a normas de contabilidade, ao COS1F 1.1.2.5.b e
Circulares 3.020/00 e 2.682/96 do BACEN.
b) - Operações Ativas e Passivas:

As operações Ativas e Passivas com encargos pós-fixados são registradas
pelo valor principal, com acréscimo dos respectivos encargos pactuado inclusive
atualização monetária, observada a periodicidade da capitalização contratual.
Aqueles com encargo financeiro prefixado estão registrados a valor futuro,
retificado por contas de rendas a apropriar ou despesas a apropriar, em contas de
subgrupos internos em conformidade ao previsto no COSIF 1.1.10.6.
c) — Relações Interfinanceiras
Atendendo ao estabelecido na Circular 3.238/04 do Bacen, foi
contabilizado no subgrupo Centralização Financeira — Cooperativas, do grupo
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relações interfinanceiras, o valor de R$ 178 mil referente á disponibilidade
fi nanceira da cooperativa, proveniente do saldo mantido em conta de depósito
junta a Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina.
d) — Ativo Permanente
Estão demonstrados ao custo de aquisição e corrigidos monetariamente
ate 31/12/1995, conforme estabelece Lei 9.249/95, deduzido conforme o caso as
provisões para perdas nos investimentos e depreciação/amortização para os
imobilizados e diferidos.
e) — Depreciação/Amortização
As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear com
base em taxas determinadas pelo prazo de vida OW estimado, levando em
conta as seguintes taxas anuais:
* Instalações, móveis e equipamentos de uso

- 10% a.a.

* Transporte e Sist. equip. Proc. de Dados

- 20% a.a.

* Bens imóveis sujeitos a depreciação

- 04% a.a.

f) — Provisões Trabalhistas
Os encargos com férias e 13° salário são reconhecidos por competência
mensal, segundo o período aquisitivo.
g) — Provisões Administrativas
As despesas administrativas cumpridas em meses futuros são
contabilizadas como provisões, atendendo ao regime de competência.

NOTA 04— APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS

As aplicações interfinanceiras de liquidez são avaliadas ao custo de
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos
de eventuais provisões para desvalorização, quando aplicável.
a) De Títulos e Valores Mobiliários
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Tipo Aplicação
Livres

57

Valor

CDB/RDB

1.040

CDI
TOTAL

5
1.045

NOTA 05 — PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO
De conformidade com as Resoluções n° 2.682/99 e 2.697/00, está sendo
procedida a Provisão para operações de Créditos, observado os aspectos
definidos para dimensionamento do volume necessário de provisão. Na forma que
estabelece o citado instrumento, a seguir demonstramos o volume de recursos e
valor da provisão, conforme nível de risco.
a) Por Nível de Provisão
Em R$ Mil
Nivel de
Provisão
A
B
C
D
E
F

G
H
TOTAL

Operações
Normais

Operações Vencidas = ou
inferior a 60 dias
..
3
5
2
1
1
_.
17
29

834
31
52
17
11
22
12
7
986

Operações
Vencidas =ou
Superior 60 dias
-

1
3
3
2
22
31

Valor
Provisão

4
0
2
2
5
13
10
46
82

b) — Por Vencimento:
Prazos

Operações De Crédito
60

Vencidas

A Vencer até 180 dias
A Vencer até 360 dias
A Vencer acima 360 dias
TOTAL

628
198
160
1.046

c) Oscilação do Preiuizo:
Tipo
Levados a Prejuízos

Em R$ Mil
Valor
37
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NOTA 06- OUTROS CRÉDITOS
Em R$ Mil
Discriminação

Valor
23
5
1
1
10
1
41

Serviços Prestados a Receber
Centralização Financeira
Adiantamento de Férias

PIS Judicial
COFINS Judicial

Devedores Diversos
TOTAL

NOTA 07- ATIVO PERMANENTE
a) Investimentos
Em R$ Mil

Investida
Sicoob Central - SC

Tipo

Quantidade
1.294,58

Cotas Partes

Valor Atual Investido
66

b) Imobilizado de Uso
Discriminação
Imóveis
Móveis e Equipamentos
Sistema de Comunicação

Processamento de Dados
Sistema de Segurança
TOTAL

Valor
Acumulado
42
15
1
45
1
104

Depreciação
Acumulada
3
4

Em R$ Mil_
Residual

27

39
11
1
18

34

1
70

C) Diferido
Discriminação

Outros Gastos Diferidos
TOTAL

Valor
Acumulado
2
2

Amortização
Residual
Acumulada
2
2

0
0

NOTA 08- OUTRAS OBRIGAÇÕES
Discriminação
Cobrança e Arrecadações de Tributos e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Provisões Trabalhistas
Provisões Administrativas
Provisões Passivas Contingentes
Credores Diversos — Pais
TOTAL

_.... ___._
Valor
2
6
6
19
7
12
5
57

1
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NOTA 09— PATRIMONIO LÍQUIDO
a)

- Correção Monetária

Os valores da correção monetária procedida até 31/12/95, conforme
determinado pela Lei 9.249/95, foram incorporados ao capital social
b) - Capital Social
0 Capital Social está representado pela participação de 731 (Setecentos e
trinta e um) associados, atingindo o montante de R$ 379 mil.
c) - Do Resultado a Distribuir
Atendendo ao estabelecido no artigo 6° do estatuto social, o resultado a
distribuir teve reduções da Reserva Legal em 10% (dez por cento) equivalente a
R$ 9 mil; FATES em 5% (cinco por cento) equivalente a R$ 4 mil, ficando a
disposição da AGO R$ 76 mil.
NOTA 10— DA TRIBUTAÇÃO DOS RESULTADOS
a)

- Com Atos Cooperativos

Sendo nosso objetivo social regulamentado pela Lei 5.764/71, e
possuirmos operações, ativas e passivas, somente com associados, procedemos
aos cálculos de tributação de Imposto e Contribuição, conforme prevê o artigo 182
do Decreto 3.000/99 — Regulamento do Imposto de Renda — RIR e artigo 30 da
Lei 11.051/2004 — PIS e COFINS.
b)

- Com Atos Não Cooperativos

As receitas apuradas com prestação de serviços a não associados,
prevista no artigo 86 da Lei 5.764/71, estão sendo tributadas conforme determina
o artigo 183 do Decreto 3.000/99 e Lei 8.212/1991.

NOTA 11 — PASSIVOS CONTINGENTES
As contingências com PIS e COFINS existentes até dezembro/2004,
acham-se cobertas por depósitos judiciais específicos, no valor de R$ 12 mil,
julgado suficientes a cobertura de eventuais desembolsos.
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NOTA: Em 2005 buscou-se desenvolver ações para sedimentar pontos os quais
não estão diretamente vinculados aos objetivos afins de nossa atividade, que é a
intermediação financeiras, mas de grande importância para o fortalecimento da
instituição, como a implantação do setor de cobrança, com acompanhamento de
assessoria jurídica e uma área destinada a formular estratégias para a
consolidação da marca CREDISC no mercado.
As medidas adotadas, somadas A implantação do Posto de Atendimento no
Centro Administrativo do Estado, exigiram um elevado custo a principio, refletindo
no resultado final do exercício, no entanto, devem ser analisadas as ações como
um grande investimento que trará resultados positivos para um crescimento sobre
bases sólidas e de longo prazo.
BALANÇO PATRIMONIAL
(em milhares de Reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Caixa
Bancos
Títulos e Valores Mobiliários
Titulo de Renda Fixa

Relações Interfinanceiras
Centralização Financeira
Operações de Crédito
Adiantamento a Depositantes
Cheque Especial
Empréstimos

Títulos Descontados
Financiamentos
(-)Provisão p/oper.de Crédito
Outros Créditos
Diversos
PERMANENTE

Investimentos
Imobilizado
Diferido
TOTAL DO ATIVO

Exercício 2005

Exercício 2004

7.296
561
56
0
1910
1910
837
837
4.228
31
179
4.222
78
8
(290)
265
265
434
181
127
126
7.730

6.925
638
59
579
2.435
2.435
0
0
3.473
29
189
3.324
43
21
(133)
379
379
193
125
56
12
7.118
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BALANÇO PATRIMONIAL

(em milhares de Reais)
PASSIVO
CIRCULANTE E EX. A LONGO PRAZO
Depósitos
Depósitos a Vista
Depósitos a Prazo
Relações Interdependencia
Celesc, Casan, Telesc, Casa Feliz
Obrigações Empréstimos e Repasses
Repasse Bancoob
Outras Obrigações
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciarias
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Cotas - Pais
(-)Capital a Realizar
Reservas de Lucros
Reserva Legal
Reservas Especiais de Lucros
Sobras ou Perdas Acumuladas
TOTAL DO PASSIVO

Exercício 2005

Exercício 2004

6.380
6.050
423
5.627
0
0
69
69
261
1
20
240
1.350
1.051
1.637
(586)
299
118
173
8
7.730

5.913
5.518
468
5.050
3
3
143
143
249
12
11
226
1.205
840
1.388
(548)
365
115
166
84
7.118
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em milhares de Reais)
Exercício 2005
Receitas da Intermediaçâo Financeira
1.757
Operações Crédito
1.757
Despesas de Intermediação Financeira
(862)
Operações de Captação no mercado
(818)
Operações Empréstimos e repasses
(44)
Provisão para Crédito Liquidação Duvidosa
(258)
Despesas
(258)
Reversão de Provisões
Resultado Bruto da Interm. Financeira
6 37'
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
(620)
Receitas Prestação Serviços
47
Despesas Pessoal
(477)
Outras Despesas Administrativas
(411)
Despesas Tributárias
(12)
Outras Receitas Operacionais
348
Outras Despesas Operacionais
(115)
Resultado Operacional
17
Resultado Não Operacional
el
Rendas Não Operacionais Brutas
0
Resultado Antes Tributação
17
Sobras Liquidas
17
* As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Exercício 2004

1.43
1.43
(625
(628
(56
5
5
81
(584
8
(417
(413
(59
32
(108
22
(44
••

18
18
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CREDISCSERVI
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NOTAS EXF CATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM
31 o DEZE.ABRC: DE 2005
Em whores de Reois

NOTA 01 - DA COOPERATIVA E SEUS OBJETIVOS
A Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores Públicos do
Estado de Santa Catarina - SICOOB/SC - CREDISC, instituição financeira
não bancária, de direito privado, regida pela legislação do Sistema Cooperativo
do Brasil, Lei 5.764/71, Lei 4.595/64 que criou o Sistema Financeiro e
Resolução 3.321/05 do Conselho Monetário Nacional, que dispõem sobre a
constituição a autorização, o funcionamento, as alterações estatutarias e
cancelamentos de funcionamento de cooperativas de crédito. Têm par objetivo
propiciar, através da mutualidade, a assistência financeira e prestação de
serviços, tipicamente bancários, aos associados.
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Estão sendo apresentadas de acordo com a legis,ação especifica do Sistema
Cooperativo, com observância as instruções do Banco Central do Brasil,
previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional COSIF, aplicados com uniformidade em relação ao mesmo período do exercício
anterior. Sendo destacado em notas explicativas especificas as mudanças
ocorridas.
NOTA 03 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS
a) Apuração do Resultado:
As Receitas e Despesas são apropriadas mensalmente, pelo regime de
competência, em cumprimento a normas de contabilidade, ao COSIF 1.1.2.5.b
e Circulares 3.020/00 e 2.682/96 do BACEN.
b) Operações Ativas e Passivas:
As operações Ativas e Passivas com encargos pós-fixados são registradas pelo
valor principal, com acréscimo dos respectivos encargos pactuado inclusive
atualização monetária, observada a periodicidade da capitalização contratual.
Aqueles corn encargo financeiro prefixado estão registrados a valor futuro,
retificado por contas de rendas a apropriar ou despesas a apropriar, em contas
de subgrupos internos em conformidade ao previsto no COSIF 1.1.10.6.
c) Relações Interfinanceiras:
Atendendo ao estabelecido na Circular 3.238/04 do Bacen, foi contabilizado no
subgrupo Centralização Financeira - Cooperativas, do grupo relações
interfinanceiras, o valor de Rs 837 mil, referente à disponibilidade financeira
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da cooperativa, proveniente do saldo mantido em conta de deposito junta a
Cooperativa Central de Crédito de Santa Catarina.

d) Provisão Para Operações de Crédito:
Foi constituída com base nos parâmetros das Resoluções 2.632/99, levando-se
em consideração o risco da operação, com base nos critérios de consistência,
realizações e informações internas e externas.

e) Depreciação/Amortização:
As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear com base
em taxas determinadas
pelo prazo de vida útil estimado, levando em conta
as seguintes taxas anuais:
* Instalações, moveis e equipamentos de uso
* Sistema de Processamento de Dados

- 10% a . .
- )0% a.a.

f) Provisões Trabalhistas
Os encargos com ferias e 13:• salário são reconhecidos
mensal„ segundo o período aquisitivo.

por competência

r.1) Provisões Administrativas

As despesas administrativas cumpridas em meses futuros são contabilizadas
como provisões, atendendo ao regime de competência.

NOTA 04- APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS
As aplicações inteifinanceiras de liquidez são avaliadas ao custo de aquisição,
acrescido dos rendimentos auferidos ate a data do balanço, deduzidos de
eventuais provisões para desvalorização, quando aplicável.

a) De Titulo e Valores Mobiliários
Tipo Aplica&ão

Em Rea is

. Valor

Livres
Vinculados a Operações Compromissadas 1
Total

1.910

837
2.747

NOTA 05 - PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CREDITO

De confomudade com as Resoluçaes n° 2.682 99 e 2.697 00. a Provisão para operavies de
Cr&ditos. observado os aspectos definidos para dunensionamento do volume necessario de provisào.
Na forma que estabelece o citado instrumento , a seguir demonstramos o volume de recursos e seus
respectivos percentuais de provisSo , conforme nivel de risco.
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CREDISCSERWIDORS%

a) Por Nivel de Provisão
Em Vilharc de Rai:

Provisao
0,5
1
3
10
30
50
70
100

Níveis
A
C
C.)
E
G
H

Valor Contábil
4.110
99
49
20
53
27
12
140

Complemento de ProvisAo
Total das Provisões

Provisào Contábil
20

16
14

8
140
88

4.510

290

b) Por Carteira:
Ern I '3'eS cc =ea s

Carteira
Adiantamento a Depositantes
Cheque Especial
Empréstimo Pessoa - CAC
Cheques Descontados - TD
Total

31
iS0
4.' 1 1
73

4.510

b) Por Vencimento:
EmNIElants F-ea:i

Prazos

Operacires De Credit°

Vencidas
A Vencer ate 180 dias
A Vencer ate 360 dias
A Vencer acima 360 dias
Total

170
1.623
981
1.736

4.510

NOTA 06 - OUTROS CROITOS
.. U.. . ,..“ ,

Discrim inação_

1....
Devedores
—
D-e-.2.:Liarantias - Intec2o Fiscal — 1
Devedores Dep Garantias-InterposlOo trabalhista
:
Devedores Diversos - Pais
1
Rua: Marecn.al Guilherme. 147— Edifició
Fones (48) 3224-2!
,

Jau x

Valor
1
189
74
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264

[Total

NOTA 07 - ATIVO PERMANENTE
a)

Investimentos
ELL

Investida
Sicoob Central - SC

Nithict s fe

Valor Atual Investido
1.30

Tipo

:Cotas Partes

b) Imobilizado de Uso
Er:

Disc rim inação

Valor

Depreciação

Acumulado

Ac umulada

Instalac6es
Hovels Eqpt) de Uso
Sistema de Comunicação
Processamento de Dados
.
Sistema de Viqpncia
j
Total

c)

541
1
97
34 •
188 .

Rex:,

Residual

o

1
12
43
4L
61_

43
1
53
29
126

Diferido
Erz MEheei

Disc riminação
Aquisição Desenv. Logiciais
Gastos Imóveis terceiros
Outros Gastos Diferidos
Total

•11

?,42.3

Valor
Amortização
Residual
Ac umulado Acumulada
15P
6
9
129
117
121
5
4
149
22
126

NOTA 8 - OUTRAS 013RIGA(.36ES
7.ea:i

Discriminação
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias

Valor
1
)0
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COOPER4T ma DE ECO NOMA E CREDITO /aurora Dos
SUMO° PM PURLKOS DO IADO DE SANTA CATARINA

Diversas
•
•
•
•
Total

Provisões Trabalhistas
Provisões Administrativas
Provisões Passivas Contingentes
Credores Diversos - Pais

28
17
186
260

NOTA 09- PATRIMÔNIO LIQUIDO

Capital Social:
0 Capital Social esta representado pela participação de 1.427 (um mil quatrocentos e vinte e
sere) associados. atingindo o montante de R$ 1.051 mil.
NOTA 10 — DA TRIBUTAÇÃO DOS RESULTADOS
a) Com Atos Cooperativos
Sendo nosso objetivo social regulamentado pela Lei 5.764/71, e possuirmos
operações, ativas e passivas, somente com associados, procedemos aos
cálculos de tributação de Imposto e Contribuição, conforme prevê o artigo 182
do Decreto 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR e artigo 30
da Lei 11.051/2004 - PIS e COFINS,
b) Com Atos Nao Cooperativos
As receitas apuradas com prestação de serviços a não associados, prevista no
artigo 86 da Lei 5.764/71, estão sendo tributadas conforme determina o artigo
183 do Decreto 3.000/99 e Lei 8.212/1991.
NOTA 11 - DESTINAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM TERCEIROS

O resultado obtido com operações realizadas com não associados, conforme
prevê o artigo 86 da Lei 5.764/1971, não foram transferidos para FATES Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social e sim estão incorporadas ao
res_iltado do exercício para ser deliberado pela AGO - Assembleia Geral
Ordinária.

NOTA 12 - PASSIVOS CONTINGENTES
PTS/ (0FINS:

As Leis 9.71f 8 e 9.718 . 98 alteradas parcialmente por Medidas Provisórias are a de n° .2158-35 2001.
pelas
Leis 10.637 de 30 de dezembro de 2002. 10.676 de 22 de maio de 2003 e 10 684 de 30 de
implementadas com a Instrução Normativa 145 da SRF de 09 de dezembro de 1999. 247 de 21 demaio de 2003.
novembro de
Rua: Marechal Guilherme, 147 — Edifício Daux Boabaid —CEP* 88.015-000 —
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2002. e 35S de 09 de setembro de 2CO. estabeleceram que a contribuição para o PIS e a C'OFINS e devida pelas
pessoas juridicas de direito privado. calculadas com base no faturamento a partir de 01 de fevereiro de 19,
aplicando-se. todavia as sociedades cooperativas sobre os fatos geradores a partir de novembro de 1999.A
administração da cooperativa. orientada por seus advosados , entende que somente as operações praticadas com
não associados geram receitas sujeitas a incidência de PIS e COFNS. Como não pratica tais operações. não
possui receitas sujeitas ao pagamento das contribuições.
Em re:ação a C OFNS. a Cooperativa vem efetuando deposito judicial desde novembro de 19P9. ate 31 12'04.
totalizando RS 162 miL no encerramento do exercicio.
Em relação a Coat:lbw* para o PIS. a Cooperativa vem efetuando depósito judicial desde junho de 2002 ate
1 :2 2CC4. totalizando R$ 23 mil. no encerramento do exercicio.
Eventuais efeitos contrarios ao eatendimento da administração serão integralmente reconhecidos na data da sua
ocorrência tempestiva.
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC T 10 — DOS ASPECTOS CONTÁBEIS ESPECIFICOS EM ENTIDADES
DIVERSAS
NBC T 10.8 — ENTIDADES COOPERATIVAS
10.8.1 — DISPOSIÇÕES GERAIS
10.8.1.1 — Esta norma estabelece critérios e procedimentos específicos de
avaliação, de registro das variações patrimoniais e de estrutura das
demonstrações contábeis, e as informações minimas a serem incluidas
em notas explicativas para as Entidades Cooperativas, exceto as que
operam Plano Privado de Assistência á Saúde, conforme definido em
Lei.
10.8.1.2 —

Entidades Cooperativas são aquelas que exercem as atividades na
forma de lei especifica, por meio de atos cooperativos, que se
traduzem na prestação de serviços diretos aos seus associados, sem
objetivo de lucro, para obterem em comum melhores resultados para
cada um deles em particular. Identificam-se de acordo com o objeto ou
pela natureza das atividades desenvolvidas por elas, ou por seus
associados.

10.8.1.3— Aplicam-se às Entidades Cooperativas os Princípios Fundamentais de
Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade, especialmente
a NBC T 2 e a NBC T 4, com as alterações tratadas nos itens 10.8.5.1,
10.8.6.1 e 10.8.7.1, bem como todas as suas Interpretações e os
Comunicados Técnicos editados pelo Conselho Federal de
Contabilidade.
10.8.1,4 — A movimentação econômico-financeira decorrente do ato cooperativo.
na forma disposta no estatuto social, é definida contabilmente como
ingressos e dispêndios (conforme definido em lei). Aquela originada do
ato não-cooperativo é definida como receitas, custos e despesas.
10.8.1.4.1 —As receitas e os ganhos, assim de fi nidos no item 3.3.2.1, a, da NBC
T 3.3, bem como as demais rendas e rendimentos , nesta norma fi cam
denominados de ingressos.
10.8.1.4.2 — Os custos dos produtos ou mercadorias fornecidos (vendidos) e dos
serviços prestados, as despesas, os encargos e as perdas, pagos ou
incorridos, assim definidos no item 3.3.2.1, b, da NBC T 3.3, fi cam
denominados dispêndios.
10.8.1.5 — O exercício social das Entidades Cooperativas é fixado em seus
estatutos sociais.
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10.8.1.6 — O capital social das Entidades Cooperativas é formado por quotaspartes, que devem ser registradas de forma individualizada por se
tratar de sociedade de pessoas, segregando o capital subscrito e o
capital a integralizar, podendo, para tanto, ser utilizados registros
auxiliares.
10.8.1.7 — Nas Entidades Cooperativas, a conta Capital Social é movimentada
por:
a) livre adesão do associado, quando de sua admissão, pelo valor das
quotas-partes fixado no estatuto social;
b) pela subscrição de novas quotas-partes, pela retenção estatutária
sobre a produção ou serviço, pela capitalização de sobras e pela
incorporação de reservas, exceto as indivisíveis previstas em lei e
aquelas do item 10.8.2.12 desta norma;
c) retirada do associado, por demissão, eliminação ou exclusão.
10.8.1.8 — As sobras do exercício, após as destinações legais e estatutárias.
devem ser postas a disposição da Assembléia Geral para deliberação
e, da mesma forma, as perdas liquidas, quando a reserva legal é
insuficiente para sua cobertura, serão rateadas entre os associados da
forma estabelecida no estatuto social, não devendo haver saldo
pendente ou acumulado de exercício anterior.
10.8.1.9 — As Entidades Cooperativas devem distribuir as sobras liquidas aos
seus associados de acordo com a produção de bens ou serviços por
eles entregues, em função do volume de fornecimento de bens de
consumo e insumos, dentro do exercício social, salvo deliberação em
contrario da Assembléia Geral.
10.8.1.10 — A responsabilidade do associado, para fins de rateio dos dispêndios,
perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos, até quando
aprovadas as contas do exercício social em que se deu o
desligamento. Em caso de sobras ou perdas, aplicam-se as mesmas
condições.
10.8.1.11 — Os elementos do patrimônio das Entidades Cooperativas serão
atualizados monetariamente na forma prevista na Resolução CFC n.°
900, de 22 de março de 2001, e legislações posteriores.
10.8.1.12 — Os fundos previstos na legislação ou nos estatutos sociais, nesta
norma, são denominados Reservas.
10.8.2 — DO REGISTRO CONTABIL
10.8.2.1 —A escrituração contábil é obrigatória.
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10.8.2.2 — Os investimentos em Entidades Cooperativas de qualquer grau devem
ser avaliados pelo custo de aquisição.

10.8.2.3 — Os investimentos em Entidades não-Cooperativas devem ser avaliados
na forma estabelecida pela NBC T 4.
10.8.2.4 — 0 resultado decorrente de investimento relevante em Entidades nãoCooperativas deve ser demonstrado em conta especifica.
10.8.2.5 — 0 resultado decorrente de recursos aplicados para complementar as
atividades da Entidade Cooperativa deve ser apropriado contabilmente
por atividade ou negócio a que estiver relacionado.
10.8.2.6 — 0 resultado liquido decorrente do ato não-cooperativo, quando positivo,
deve ser destinado para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional
e Social, não podendo ser objeto de rateio entre os associados. Quando
negativo, deve ser levado a Reserva Legal e, se insuficiente sua
cobertura, sera rateado entre os associados.
10.8.2.7 — As perdas apuradas no exercício, não-cobertas pela Reserva Legal,
serão rateadas entre os associados, conforme disposições estatutárias e
legais, e registradas individualmente em contas do Ativo, após
deliberação da Assembléia Geral.
10.8.2.7.1 — Não havendo deliberação da Assembléia Geral pela reposição das
perdas apuradas, estas devem ser debitadas no Patrimônio Liquido,
na conta de Perdas Não Cobertas pelos Cooperados.
10.8.2.8 — As despesas de Assistência Técnica Educacional e Social serão
registradas em contas de resultados e poderão ser absorvidas pela
Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, em cada período
de apuração.
10.8.2.9 — Os ajustes de exercícios anteriores devem ser apresentados como
conta destacada no Patrimônio Liquido, que sera submetida a
deliberação da Assembléia Geral.
10.8.2.10 — As provisões e as contingências serão registradas em conta de
resultado e, em contrapartida, no Passivo.
10.8.2.11 — As provisões constituídas por Entidades Cooperativas especificas,
destinadas a garantir ativos ou riscos de operações, deverão ser
registradas em conta de Passivo.
10.8.2.12 — As Reservas de Incentivos Fiscais e Reavaliação são consideradas
indivisíveis.
10.8.3 — DO BALANÇO PATRIMONIAL
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10.8.3.1 — O Mango Patrimonial das Entidades Cooperativas deve evidenciar os
componentes patrimoniais, de modo a possibilitar aos seus usuários a
adequada interpretação das suas posições patrimonial e financeira,
comparativamente com o exercício anterior.
10.8.3.2 — A conta Capital, item 3.2.2.12, /, da NBC T 3.2, será denominada
Capital Social.
10.8.3.3 — A conta Lucros ou Prejuízos Acumulados. item 3.2.2.12, /It da NBC T
3.2, será denominada Sobras ou Perdas à Disposição da Assembléia
Geral.
10.8.4 — DA DEMONSTRAÇA0 DE SOBRAS OU PERDAS
10.8.4.1 — A denominação da Demonstração do Resultado da NBC T 3.3 é
alterada para Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual deve
evidenciar, separadamente, a composição do resultado de determinado
período, considerando os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato
cooperativo, e das receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo,
demonstrados segregadamente por produtos, serviços e atividades
desenvolvidas pela Entidade Cooperativa.
10.8.5 — DA DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.8.5.1 — Na elaboração desta demonstração, serão observadas as disposições
da NBC T 3.5 e a terminologia própria aplicável às Entidades
Cooperativas, dispensada a elaboração da Demonstração de Lucros ou
Prejuízos Acumulados — NBC T 3.4.
10.8.6 — DA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
10.8.6.1 — Na elaboração desta demonstração serão observadas as disposições
da NBC T 3.6 e a terminologia própria aplicável ás Entidades
Cooperativas.
10.8.7 — DA DIVULGAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
10.8.7.1 — A divulgação das demonstrações contábeis deve obedecer à NBC T 6
— Da Divulgação das Demonstrações Contábeis.
10.8.7.2 — As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas
explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações:
a) contexto operacional da Entidade Cooperativa;
b) as principais atividades desenvolvidas pela Entidades Cooperativa:
c) forma de apresentação das demonstrações contábeis;

ANEXO C — Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 10.8 Dos 73
Aspectos Contábeis Específicos em Entidades

d) principais praticas contábeis adotadas:
e) apresentação analítica dos principais grupos de contas, quando não
apresentados no balanço patrimonial;
f)

investimentos relevantes, contendo o nome da entidade investida,
número e tipo de ações/quotas, percentual de participação no capital,
valor do Patrimônio Liquido, data-base da avaliação, resultado
apurado por ela no exercício, provisão para perdas sobre os
investimentos e, quando da existência de ágio e/ou deságio, valor
envolvido, fundamento e critério de amortização;

g) saldos (ativos e passivos) e transações (receitas e despesas) com
partes relacionadas que não sejam associados, com desdobramento
conforme a natureza das operações;
h) composição do imobilizado e diferido, valores respectivos das
depreciações, amortizações e exaustbes acumuladas, taxas
adotadas e montantes do período;
i)

composição dos tipos de empréstimos, financiamentos, montantes a
vencer a longo prazo, taxas, garantias e principais cláusulas
contratuais restritivas;

j)

contingências existentes, com especificação de sua natureza,
estimativa de valores e situação quanto ao seu possível desfecho;

k) composição da conta Capital Social, com número de associados
existentes na data do encerramento do exercício e valor da quotaparte;
I) discriminação das reservas, detalhando sua natureza e finalidade;
m) mudanças de critérios e praticas contábeis que interfiram na
avaliação do patrimônio da Entidade Cooperativa, destacando seus
efeitos;
n) composição, forma e prazo de realização das perdas registradas no
Ativo (item 10.8.2.7); e
o) eventos subseqüentes.

