


O relatório de sustentabilidade 2013 da
Sicoob Credicitrus foi impresso em papel

certificado com o selo FSC (Conselho de
Desenvolvimento Florestal), reconhecido

em mais de 75 países em todos os
continentes, atestando que é procedente

de processo produtivo manejado de forma
ecologicamente adequada, socialmente

justa e economicamente viável e no
cumprimento de todas as leis vigentes.
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MENSAGEM 
DA DIRETORIA 
DIRETORIA EXECUTIVA:

Raul Huss de Almeida (Diretor-presidente)
Siguetoci Matusita (Diretor de Planejamento e Controle)
Maria Madalena Fernandes Rocha (Diretora Administrativa/Operacional)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Fabio Arroyo Lima
Gláucio Eduardo da Silveira
Ivan Chiara Bertolami
Marcos Lourenço Santin
Nehemias Alves de Lima

COMEÇA UM NOVO 
CICLO DE EXPANSÃO
O momento presente é um marco divisório na trajetória da 
Sicoob Credicitrus. Pronta a adotar um novo modelo de 
governança a partir de 2014, nossa Cooperativa está 
encerrando um período de desenvolvimento expressivo e, ao 
mesmo tempo, inaugurando uma nova etapa que promete 
ser de progresso ainda maior. 

Com o novo modelo de governança, explicado com mais 
detalhes nas páginas 12 e 13 deste relatório, a gestão passa 
a contar não só com os líderes que construíram a tradição de 

para os cargos executivos de direção, que possam 
acrescentar ainda maior dinamismo ao nosso dia a dia. Para 
a ocupação desses cargos, será dada preferência a 

detenham experiência adquirida e amadurecida no dia a dia 
dos negócios cooperativos.
Essas mudanças coincidem com um momento histórico. Em 
2013, nossa Cooperativa completou 30 anos de atividades. 
Essas três décadas podem ser divididas em dois períodos de 
15 anos. No primeiro, com o apoio fundamental da 
Coopercitrus, construiu uma base muito sólida, embora 
relativamente pequena se comparada aos números atuais. 
No segundo, após adquirir autonomia operacional, 
transformou-se no que é hoje. Registrou recordes sucessivos 

cooperativa brasileira de sua categoria a alcançar o nível 
máximo de segurança de crédito e, por meio de um 
planejamento estratégico cuidadosamente executado, 
preparou-se em todos os níveis para os novos tempos que 
começam agora.
O símbolo maior dessa transição é a nova sede 
administrativa da Cooperativa, inaugurada em novembro de 
2013 em Bebedouro-SP, com a presença de autoridades 

cooperativismo brasileiro, além de cooperados. Trata-se de 
um edifício que se destaca na paisagem urbana não só pela 
modernidade arquitetônica, mas principalmente pela 
sustentabilidade ambiental, que lhe valeu a obtenção do 
selo AQUA (Alta Qualidade Ambiental), a mais rigorosa 

É importante observar que o novo edifício-sede e todos as 

Mineiro apresentam um denominador comum: áreas 
reservadas para permitir a incorporação de novos serviços e 
a acomodação de novos funcionários sem a necessidade de 
investimentos em novas instalações. Assim, aproveitando de 

a Cooperativa está aparelhada para atender um número 
muito maior de associados, com a mesma qualidade atual, 
porém com custos proporcionalmente menores.

Perspectivas promissoras

Além das mudanças mencionadas, que devem contribuir para 

da Cooperativa, há outros fatores que devem ter efeito 
igualmente positivo: a poupança e os novos produtos que o 
Bancoob já está desenvolvendo e devem ser colocados ao 
alcance de todos os associados de nossa Cooperativa. A 
poupança apresenta várias vantagens. Os recursos captados 
permanecem na região de origem e são reaplicados em 
operações de crédito rural, ampliando o apoio proporcionado 
aos produtores agropecuários. O Bancoob por sua vez abriu 
duas novas frentes, que em breve estarão à disposição dos 
nossos associados: previdência privada, há muito aguardada; 
e consórcio, para aquisição de veículos de todos os tipos e 
imóveis urbanos e rurais.
Com isso, mostram-se ainda mais promissoras as boas 
perspectivas que a admissão de novos cooperados e o novo 
modelo de governança, somados aos novos produtos do 
Bancoob, abrem para a expansão dos negócios de nossa 
Cooperativa.

Mais um ano de recordes

Em 2013, a Sicoob Credicitrus repetiu o bom desempenho dos 
anos anteriores, com novos recordes, mesmo considerando 
as instabilidades que têm afetado os negócios ligados às 
culturas de laranja e cana-de-açúcar, nas quais está inserida 
uma ponderável parcela dos produtores rurais associados. 
Além disso, do ponto de vista macroeconômico, o PIB 

encerrou o ano perto de 6%, prosseguiu como uma séria 
ameaça, levando o Banco Central a promover sucessivas 

que o crescimento da Selic eleva os custos de captação de 

resultados. 

Cooperativa cresceu, conforme revelam os indicadores 
apresentados nas páginas 18 e 19. Foi particularmente 
notável a expansão de aproximadamente 18% em nossas 
operações de crédito, que somaram mais de R$ 2,2 bilhões, 
demonstrando que o apoio às necessidades dos cooperados 
foi mantido em nível alto. Em contrapartida, visando a 
prevenir eventuais problemas futuros na liquidação de 
operações contratadas anteriormente, foram feitas 
provisões mais altas. Essa medida preventiva mais 

patrimônio líquido, que ainda assim cresceu 11,93%, 
chegando a R$ 910 milhões.
A conclusão, após a análise de todos os indicadores de 
desempenho citados é a de que, embora avançando em ritmo 

oferecendo ainda mais segurança aos seus associados.
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2013 EM RESUMO

2013EM RESUMO

Reforma do Estatuto Social

No dia 19 de junho, aproximadamente 400 cooperados reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, em Bebedouro, 
aprovaram o novo texto do Estatuto Social da Sicoob Credicitrus, estabelecendo novas regras para a governança da 
Cooperativa. Essas regras foram ditadas por recomendações do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, 
para possibilitar que a gestão das cooperativas de crédito seja aperfeiçoada e, com isso, permitam que um número 

páginas 12 e 13 (no capítulo “Governança Cooperativa”), estabelecem a segregação entre o Conselho de 
Administração, que continuará a ser eleito a cada quatro anos em Assembleia Geral Ordinária, e a Diretoria Executiva, 

Nessa AGE, o diretor-presidente da Cooperativa, Raul Huss de Almeida, enfatizou: “Estamos vivendo um importante 

atuação que marcou nossas três décadas de existência, pois, com o novo modelo aprovado, o tradicional 

30 anos de crescimento

produzida a publicação “30 Anos em Revista”, enviada a todos os cooperados. A revista relata, de forma resumida, a 

na área de sustentabilidade.

Nova sede administrativa

No dia 27 de novembro, foi inaugurado o novo edifício-sede da Sicoob Credicitrus, construído em Bebedouro-SP. 
Participaram da solenidade autoridades civis e religiosas do município, líderes do sistema cooperativo, dirigentes de 
cooperativas, representantes do setor bancário e cooperados, além de membros dos Conselhos de Administração e 
Fiscal e diretores executivos da Sicoob Credicitrus e da Coopercitrus.

Desempenho tem novos recordes

Poupança

Expansão da rede de atendimento

outubro. Adicionalmente, cinco postos já existentes foram transferidos para novas instalações, mais amplas e 
confortáveis: Monte Aprazível e Novo Horizonte, em março, Taiúva, em junho, Colina, em julho, e Garça, em dezembro. 
As novas unidades, assim como aquelas que passaram a contar com novas instalações, exibem o moderno padrão 

complementa o visual de todos os PAs, que ainda contam com área privativa de estacionamento para os cooperados.

Mais apoio ao produtor rural

A Sicoob Credicitrus ampliou o apoio aos produtores agropecuários por meio de novas ações. Lançou uma linha de 

recebimento do trator. Em parceria com a Coopercitrus, organizou a Feacoop, em Bebedouro, e participou da 

Rede de Convênios

associados ainda poderão contar com melhores taxas, mais agilidade e menos burocracia na obtenção de 

Parcerias comerciais

a GM, que permite a aquisição de veículos da marca com descontos especiais. Na área de seguros, duas novas 

Prêmio

A Sicoob Credicitrus obteve, em 2013, a primeira colocação no Prêmio “Melhores Empresas para Estagiar” relativo a 2012.

Ações de solidariedade

A exemplo do que tem ocorrido desde a fundação da Sicoob Credicitrus, os cooperados aderiram de forma expressiva 

forma, esgotaram em tempo recorde todos os mais de 2 mil lugares para o show “Do tamanho do nosso amor” com a 
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NOVA SEDE ADMINISTRATIVA

O NOVO EDIFÍCIO-SEDE DA SICOOB CREDICITRUS CONSTRUÍDO EM BEBEDOURO-SP, INAUGURADO NO DIA 
27 DE NOVEMBRO, SIMBOLIZA DE FORMA MUITO EXPRESSIVA O MOMENTO DE TRANSIÇÃO PARA UMA 
FASE DE CRESCIMENTO MAIS INTENSO A PARTIR DE 2014. SEUS SETE PAVIMENTOS, COM ÁREA TOTAL DE 
9.309 M2, FORAM PROJETADOS PARA ABRIGAR TODAS AS ÁREAS DE DECISÃO E COORDENAÇÃO E O NÚCLEO 
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESTE INSTALADO EM UMA ÁREA ESPECIALMENTE CONCEBIDA PARA 
ESSE FIM, DOTADA DOS MAIS AVANÇADOS RECURSOS DE SEGURANÇA.

NOVA SEDE
ADMINISTRATIVA

A sustentabilidade é a marca mais evidente no novo 
edifício, que assim se enquadra na categoria 
internacionalmente denominada de “green building”. 
Desse modo, valoriza a imagem que a Cooperativa 
construiu e fortaleceu desde os primeiros dias de sua 
história. É importante salientar que, desde o início do 
processo de seleção da empresa responsável pelo projeto 
do prédio, o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva determinaram que as medidas ambientais e 
visando à qualidade e à produtividade do trabalho 
deveriam ser prioritárias na concepção do novo prédio.

O vencedor do processo licitatório foi o arquiteto Nelson 
Dupré, de São Paulo, que trazia em seu currículo uma 
longa lista de obras corporativas caracterizadas pelos 
cuidados ambientais. Em seu projeto, tudo foi pensado 
considerando o equilíbrio com o meio circundante, a 
começar pelo impacto visual do edifício na paisagem 
urbana de Bebedouro. A orientação do edifício em relação 
à trajetória do sol foi outro ponto considerado, de modo a 
assegurar períodos adequados de sombreamento, visando 
a reduzir a carga térmica dos ambientes internos e, 
consequentemente, o uso de ar condicionado e da energia 
correspondente, sem qualquer prejuízo ao conforto e à 

foram projetadas áreas internas com vegetação, 
prevendo-se também, nos espaços possíveis, ventilação e 
iluminação naturais.
 
A preocupação ambiental estendeu-se à escolha dos 
materiais utilizados na construção e também os sistemas 
operacionais e os equipamentos do edifício para 
proporcionar economia de energia e água. A nova sede foi 
o primeiro edifício de escritórios do interior paulista 

mercado brasileiro, concedida pela Fundação Vanzolini, 

pelos professores do Departamento de Engenharia de 

Paulo. Além disso, o projeto do edifício obteve um 
reconhecimento público no primeiro semestre de 2010, 

Arquitetura Corporativa na categoria “Escritório Predial 

toda a América Latina, é conferido pela Flex Eventos, 

reúne a cada dois anos em São Paulo as mais recentes 
novidades em produtos e soluções para o mercado 
corporativo.

de forma detalhada na publicação “30 Anos em Revista”, 

de 2013. Os quesitos contemplados são divididos em 14 
grupos. A Sicoob Credicitrus obteve aprovação em todos, 
sendo que em seis deles alcançou o nível “superior” e em 

de obras, a gestão dos resíduos e a manutenção. Notas 
superiores foram atribuídas à escolha de produtos, 
sistemas e processos, à gestão da energia, ao conforto 
interno relativo a temperatura e umidade, ao conforto 
olfativo, e à qualidade do ar e da água. Os demais itens 
aprovados foram a relação do edifício com o entorno, a 
gestão da água, o conforto acústico e visual e a qualidade 
sanitária dos ambientes.
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PERFIL DA COOPERATIVA

HISTÓRIA 

Fundada em 14 de setembro de 1983, em Bebedouro-SP, a 
Sicoob Credicitrus completou 30 anos de atividades em 
2013, ocupando a posição de maior cooperativa de 

Paulo e três no Triângulo Mineiro).
 
VISÃO

Ser a excelência no atendimento, com sustentabilidade.

MISSÃO 

qualidade, agilidade e melhor gestão dos recursos, 
participando do desenvolvimento da comunidade.

VALORES CORPORATIVOS

Os valores corporativos são os princípios éticos que 
orientam a atuação da Sicoob Credicitrus perante seus 
públicos interno e externo, e são brevemente descritos a 
seguir.

DIGNIDADE

Acima de tudo, o ser humano. O ser humano sempre em 
primeiro lugar em todos os projetos e ações da 

uma regra de conduta que a Sicoob Credicitrus aplica no 
relacionamento com cooperados, funcionários, 
fornecedores e parceiros.

COOPERAÇÃO

resultados. A união de esforços e interesses é um modelo 

atendendo as reais necessidades e expectativas dos 
cooperados, com custos mais baixos e melhores 
resultados para todos. 

PERFIL DA
COOPERATIVA

PARTICIPAÇÃO

perspectiva, o cooperado contribui para enriquecer as 
decisões e a gestão da Cooperativa e tornar mais efetiva 
a preservação de seu patrimônio e a oferta de produtos e 
serviços adequados aos seus interesses.

PROFISSIONALISMO

gestão, nos processos e nas operações, em todos os 

expansão da Sicoob Credicitrus resulte em qualidade 
crescente para todos que dela dependam, interna ou 
externamente.

INOVAÇÃO 

Firme no presente com os olhos no futuro. A busca de 
novas soluções e de melhorias contínuas, sempre tendo 
como alvos o benefício do cooperado e o fortalecimento 
da Cooperativa, tem sido uma das características mais 
marcantes da permanente evolução da Sicoob 
Credicitrus.

SOLIDEZ

Base forte garante crescimento contínuo. Resultado de 
cuidadoso planejamento e práticas alicerçadas em regras 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cooperativismo promove desenvolvimento humano. O 
cooperativismo de crédito proporciona benefícios diretos 
e indiretos para todos: o cooperado, sua família, seus 
empregados e a região em que vive. Gera empregos, 
renda e progresso, e contribui para a distribuição das 

A Sicoob Credicitrus cumpre amplamente esse papel em 

responsabilidade social perante a comunidade, criou 
juntamente com a Coopercitrus a Ação Social Cooperada 

a entidades sociais com reconhecida utilidade pública 
instaladas nos municípios nos quais está presente.
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GOVERNANÇA COOPERATIVA

Novas regras

A partir da AGO de 2014, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva passarão a ser órgãos independentes. 
O primeiro será eleito, como anteriormente, pela AGO. Já a Diretoria não mais será exercida por membros do Conselho 

• Conselho de Administração - É o órgão responsável pelas políticas administrativas e operacionais, pela aprovação 
do planejamento estratégico e do plano de continuidade de negócios, pela eleição, supervisão e controle da Diretoria 
Executiva e, ainda, por zelar pela proteção do capital dos investidores. O Conselho terá sete membros. Um ocupará 
o cargo de Presidente do Conselho; outro, o de Vice-Presidente; e um terceiro, o de Diretor Presidente Executivo. Os 
demais serão conselheiros vogais.
• Diretoria Executiva – Subordinada ao Conselho de Administração, será composta pelo Diretor Presidente Executivo 

Conselho de Administração, por meio de deliberação por maioria absoluta.

Princípios da governança

A prestação de contas deve ser regular, mantendo o cooperado a par da evolução da Cooperativa, dos seus produtos 

abrangendo os aspectos social e ambiental.

Controle

submetidas periodicamente a uma auditoria externa e ao controle do Conselho Fiscal, também eleito pelos 

Planejamento estratégico

Gestão de riscos

monitoramento do Sicoob São Paulo.

Informações - 
sobre as estruturas da Cooperativa de gerenciamento de riscos de mercado 
(cumprindo a Resolução do Conselho Monetário Nacional CMN nº 3.464/06)
e riscos operacionais (cumprindo a Resolução CMN nº 3.380/06).

A GOVERNANÇA REÚNE AS REGRAS E PRÁTICAS QUE ORIENTAM A GESTÃO DAS OPERAÇÕES DA 
SICOOB CREDICITRUS. ESSAS REGRAS ESTÃO REUNIDAS NA ÁREA DE CONTROLES INTERNOS, 
SUBORDINADA À DIRETORIA EXECUTIVA, E ESTÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTA DE TODA A 
EQUIPE DA COOPERATIVA NO SEU PORTAL CORPORATIVO INTERNO.
A RESPONSABILIDADE PELA GOVERNANÇA É DA DIRETORIA EXECUTIVA, POR DELEGAÇÃO DO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, QUE REPRESENTA OS COOPERADOS. O CONSELHO É ELEITO EM 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, COM MANDATO DE QUATRO ANOS. DESDE A FUNDAÇÃO DA 
COOPERATIVA, ALGUNS DOS MEMBROS DO CONSELHO FORAM DESIGNADOS PARA OCUPAR A 
DIRETORIA EXECUTIVA. NESSE PARTICULAR, A PARTIR DE 2014, PASSARÃO A VIGORAR AS 
NOVAS REGRAS DEFINIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
BEBEDOURO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. NESSE ENCONTRO, APROXIMADAMENTE 400 
COOPERADOS, REPRESENTANDO TODOS OS MUNICÍPIOS NOS QUAIS A SICOOB CREDICITRUS 
ESTÁ PRESENTE, APROVARAM O NOVO TEXTO DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA, 
APERFEIÇOANDO SEU SISTEMA DE GESTÃO, CONFORME SE EXPLICA A SEGUIR.

GOVERNANÇA 
COOPERATIVA
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GOVERNANÇA COOPERATIVA

Pessoas

Para atingir seus objetivos, a gestão da Sicoob Credicitrus tem como principal premissa a qualidade de seus recursos 
humanos, aos quais oferece remuneração e condições de trabalho competitivas, oportunidades de ascensão 

 
Sistemas

Continuidade dos negócios

Segurança da informação

procedimentos a serem seguidos por toda a equipe da Cooperativa nas ações relacionadas a captação, tratamento, 

Código de Ética

Política de divulgação

Marketing

Principal instrumento de divulgação e promoção dos produtos e serviços da Sicoob Credicitrus e de seus diferenciais 

]

Ouvidoria

A Ouvidoria pode ser contatada pelo site www.sicoobcredicitrus.com.br - 24 horas por dia -, por meio de ligação 
telefônica gratuita ao número 0800-770-6883 ou pessoalmente em qualquer posto de atendimento ou na sede da 
Cooperativa. O atendimento por telefone ou pessoal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
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74,34%

15,93%

4,42%
3,54%

1,77%

62,83%

35,4%

1,77%

100%

%



 

 

 

 

       

    

  

16 17

EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO

EVOLUÇÃO DO
DESEMPENHO
a mais do que no ano anterior. 
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EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO



 

 

 

 

       

    

  

RESULTADO SOCIAL ECONÔMICO
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SOCIAL ECONÔMICO
RESULTADO

ECONOMIA SOCIAL

Resultado Social Econômico

Economia proporcionada aos cooperados

R$ 548.395.257,71

R$ 314.056.586,60

R$ 152.145.109,30

R$ 82.193.561,81

1 - TAXA DE JUROS + ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2 - TARIFAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Economia proporcionada aos cooperados

3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO
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BALANÇO
PATRIMONIAL,

notas explicativas
e pareceres

BALANÇO PATRIMONIAL, NOTAS
 EXPLICATIVAS E PARECERES

Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus

31 de dezembro de 2013 e de 2012

Parecer dos auditores independentes
Relatório dos auditores independentes



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

3 - RESULTADO EXERCÍCIO

2013 2012

CIRCULANTE

3.220.492.218

NOTA

3.494.826.768

Depósitos à vista, a prazo e sob aviso
Obrigações por empréstimos e repasses
Obrigações sociais e estatutárias

Outras obrigações

Obrigações por empréstimos e repasses

Capital social
Reserva legal

1.260.449.371
880.240.326

20.583.481
6.420.299

124.565.653

2.292.259.130

109.239.804
5.996.896

115.236.700

515.238.288
134.874.961

11.594.441
63.679.175
65.567.693
22.041.830

812.996.388

12
13
14

15

13
16

17

1.359.872.122
961.749.403

20.485.476
7.877.703

123.098.901

2.473.083.605

107.010.138
4.814.367

111.824.505

584.140.220
147.615.420

15.526.559
56.476.435
72.745.233
33.414.791

909.918.658

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
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ATIVO

3 - RESULTADO EXERCÍCIO

2013 2012

CIRCULANTE

Títulos e valores mobiliários

Títulos e valores mobiliários

PERMANENTE

TOTAL DO ATIVO

2.275.597
400.292.818

29.046.534
 1.409.603.457

 10.963.162

1.852.181.568

762.419.919
456.649.050
33.369.433
1.288.973

1.253.727.375

55.508.534

53.709.117
3.099.926
2.265.698

114.583.275

3.220.492.218

NOTA

3
4

5
6

4
6
16

8
9
10

11

2.999.759
477.884.965

28.569.712
 1.582.893.771

 23.594.980

2.115.943.187

585.648.360
618.170.217
36.060.687

452.034

1.240.331.298

63.794.773

69.832.360
2.936.825
1.988.325

138.552.283

3.494.826.768

7

7
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Segundo Exercícios ndos em

semestre 31 de dezembro

2013 2013 2012

(Em reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Sobras do semestre / exercício 83.022.385 103.960.411

Ajustes
Depreciação e amortização 4.477.882 5.223.397
Resultado das baixas do ativo imobilizado (790.569) (204.579)
Adição (baixa) em provisão para contingências (1.182.529) (8.741.077)
Provisão para perda com operações de crédito 40.894.637 42.375.310

126.421.806 142.613.462  
Variações nos ativos e passivos

Operações de crédito   (375.706.119) (461.287.265)  
Outros bens e valores a receber      (11.794.879) (6.867.978)
Títulos e valores mobiliários e relações

inter nanceiras   33.861.389 (23.343.735)
Depósitos judiciais (2.691.254) (2.355.116)
Depósitos à vista, a prazo e sob aviso 99.422.752 174.344.860 
Obrigações por empréstimos e repasses  79.279.411 203.241.814 
Obrigações sociais e estatutárias (98.004) (14.410.863)
Outras obrigações (18.945.277) (5.862.500)

Caixa proveniente das (aplicado nas) operações (70.250.175) 6.072.679
Imposto de renda e contribuição social pagos (828.823) (727.304)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (71.078.998) 5.345.375

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em investimentos (8.286.239) (5.944.523)
Recebimentos pelas vendas de bens do ativo imobilizado 1.583.538 442.750
Aquisições de ativo imobilizado (19.168.181) (20.463.044)
Aquisição de ativo diferido e intangível (1.785.441) (1.515.397)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (27.656.323) (27.480.214)

Fluxos de caixa das atividades de nanciamentos
Admissões (retiradas) de cooperados, líquidas 6.863.941 9.700.848
Integralização de capital 31.343.500 26.216.500
Caixa proveniente de incorporação 776.580
Sobras distribuídas (4.542.803) (2.168.258)

Caixa líquido gerado pelas atividades de nanciamentos 33.664.638 34.525.670

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos (65.070.683) 12.390.831

Caixa e equivalentes de caixa no inicio
do semestre / exercício (Nota 3)

 

96.640.154 84.249.323

Caixa e equivalentes de caixa no nal 
do semestre / exercício (Nota 3)

46.100.735

2.236.725
(507.768)

91.047
20.315.861

68.236.600

(220.459.161)
(9.822.969)

(113.930.954)
(1.693.861)

2.366.011
101.323.121

2.687.276
92.571.630

(78.722.307)
(469.714)

(79.192.021)

(3.200.936)
1.018.898

(10.714.034)
(907.521)

(13.803.593)

7.132.406
17.523.000

(2.454.283)

22.201.123

(70.794.491)

102.363.962

31.569.471 31.569.471 96.640.154
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DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS

154.086.589 288.576.263 251.206.485
48.994.282 86.466.380 91.741.965

203.080.871 375.042.643 342.948.450

(49.073.798) (85.067.718) (84.706.065) 
(28.031.870) (55.632.479) (53.437.319) 

6.3 (20.315.861) (40.894.637) (42.375.310) 
(97.421.529) (181.594.834) (180.518.694) 
105.659.342 193.447.809 162.429.756

3.296.499 5.625.307 3.536.952

(31.277.999) (60.941.831) (52.242.518)
 (515.481)

 
(1.012.909)

 
(715.898)

 

18 (23.803.007)
 

(45.510.837)
 

(38.460.689)
 19 15.905.706

 
27.102.253

 
45.673.941

 20 (53.445.501)
 

(66.082.031)
 

(40.474.302)
 

(89.839.783)
 

(140.820.048)

 
(82.682.514)

 15.819.559 52.627.761 79.747.242

168.593

 

282.041 1.735.861

15.988.152 52.909.802 81.483.103

(469.713) (828.825) (869.154)

15.518.439 52.080.977 80.613.949

17.2 30.112.583 30.112.583 22.477.308

Ingressos da intermediação nanceira
Operações de crédito
Resultado de operações com
títulos e valores mobiliários

Dispêndios da intermediação nanceira
Operações de captação no mercado
Operações de empréstimos e repasses
Provisões para operações de crédito

Resultado bruto da intermediação nanceira

Outros ingressos (dispêndios) operacionais
Ingresssos de prestação de serviços
Dispêndios de pessoal, honorários 
da diretoria e dos conselhos de

Dispêndios tributários
Outros dispêndios administrativos
Outros ingressos operacionais
Outros dispêndios operacionais

Resultado operacional

Receitas não operacionais, líquidas

Sobras/ lucro antes do imposto
de renda e da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social 
sobre atos não cooperativos

Sobras / lucro líquido do semestre /
exercício antes da reversão dos juros
sobre o capital integralizado

Juros sobre o capital

Sobras do semestre / exercício 45.631.022 82.193.560 103.091.257

Segundo Exercícios ndos em
semestre 31 de dezembro

Nota 2013 2013 2012

(Em reais)
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Capitalização de reserva especial de desenvolvimento
Reversão de sobras capitalizadas
Integralização de capital
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Realização da reserva de contingências
Sobras do semestre
Proposta para destinações estatutárias e legais

Juros sobre o capital integralizado
Reserva legal (25%)
Reserva de sobras
FATES (5%)
FATES, lucro de operações com não cooperados 
FIS (1%)

Capital
social

Reserva
legal

Reserva
especial

de sobras
Reserva de

contingência

 Sobras à
disposição da

Assembleia
Geral  Total 

Reserva
especial de
desenvolvi-

mentoNOTA

Em 31 de dezembro de 2013

Em 1° de julho de 2013 552.396.336 134.902.037 71.593.835 65.567.693 36.562.540 861.022.441

17.2 7.107.426

 

(9.561.710) (2.454.284)
(18.949) 18.949

17.1 17.523.000

      

17.523.000
7.132.407 7.132.407

16 (c) (15.117.400)

   

15.117.400

 
45.631.022 45.631.022

17.2
15.526.559 (30.112.583) (14.586.024)

12.694.434 (12.694.434)
16.739.250 (16.739.250)

(2.538.887) (2.538.887)
(1.303.239) (1.303.239)

(507.778) (507.778)

584.140.220 147.615.420 15.526.559 56.476.435 72.745.233 33.414.791 909.918.658

Capital
social

Reserva
legal

Reserva
especial

de sobras
Reserva de

contingência

 Sobras à
disposição da

Assembleia
Geral  Total 

Reserva
especial de
desenvolvi-

mentoNOTA

Destinação das sobras de 2011 
Distribuição de sobras em espécie
Capitalização de reserva especial de desenvolvimento
Capitalização de reserva especial de sobras
Reversão de sobras capitalizadas
Integralização de capital

Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Capitalização de reserva
Aumento de capital por incorporação
Sobras do exercício
Proposta para destinações estatutárias e legais

Juros sobre o capital integralizado
Reserva legal (25%)
Reserva de sobras
FATES (5%)
FATES - lucro de operações com não cooperados 
FIS (1%)

Em 31 de dezembro de 2012

Destinação das sobras de 2012
Distribuição de sobras em espécie
Capitalização de reserva especial de desenvolvimento
Capitalização de reserva especial de sobras
Reversão de sobras capitalizadas
Integralização de capital
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Capitalização de reserva
Realização da reserva de contingências
Sobras do exercício
Proposta para destinações estatutárias e legais

Juros sobre o capital integralizado
Reserva legal (25%)
Reserva de sobras
FATES (5%)
FATES, lucro de operações com não cooperados 
FIS (1%)

Em 31 de dezembro de 2013

Em 1° de janeiro de 2012 443.430.084 112.814.981 13.384.178 61.939.375 41.879.647 18.001.282 691.449.547

17.3 4.693.044 8.872.119 (13.565.163)
(4.436.119) (4.436.119)

7.758.874 (7.758.874)
13.384.178 (13.384.178)

(83.824) 83.824
17.1 26.216.500 26.216.500

11.968.709 11.968.709
7.132.319 (7.132.319)

17.1 738.404 1.822.669 2.561.073
103.091.257 103.091.257

17.2
11.594.441 (22.477.308) (10.882.867)

20.153.487 (20.153.487)
31.446.920 (31.446.920)

(4.030.697) (4.030.697)
(2.134.876) (2.134.876)

(806.139) (806.139)

515.238.288 134.874.961 11.594.441 63.679.175 65.567.693 22.041.830 812.996.388

17.3 6.764.960 13.188.349 (19.953.309)
(2.088.519) (2.088.519)

17.2 7.107.426 (9.561.710) (2.454.284)
11.594.441 (11.594.441)

(46.025) 46.025
17.1 31.343.500 31.343.500

6.863.941 6.863.941
5.273.689 (5.273.689)

16 (c) (15.117.400) 15.117.400
82.193.560 82.193.560

17.2
15.526.559 (30.112.583) (14.586.024)

12.694.434 (12.694.434)
16.739.250 (16.739.250)

(2.538.887) (2.538.887)

(1.303.239) (1.303.239)
(507.778) (507.778)

584.140.220 147.615.420 15.526.559 56.476.435 72.745.233 33.414.791 909.918.658

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em reais)
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COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS - SICOOB CREDICITRUS
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013.
EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

1 - Contexto operacional

A Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus ("SICOOB CREDICITRUS") é uma cooperativa de crédito singular com sede em 

de São Paulo - SICOOB SÃO PAULO (Nota 22), acionista do Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB e componente do SICOOB – Sistema de 
Cooperativas de Crédito Integrantes do BANCOOB.

Votuporanga.

 

2.2.1 - Caixa e equivalentes de caixa

2.2.3 - Operações de crédito

2.2.4 - Investimentos

 

2.2.6 - Diferido

2.2.7 - Intangível

sua vida útil estimada.
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2.2.8 - Redução ao valor recuperável de ativos

perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstancias indicarem que o valor contábil não 
pode ser recuperável.

2.2.9 - Obrigações por empréstimos e repasses

As obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de 
transação. Em seguida, os empréstimos e repasses tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de 
encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis").

2.2.10 - Provisão para contingências

Decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por terceiros, 

conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos 

apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.

Existem situações em que a cooperativa questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si e, por 
ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que 
haja a caracterização da liquidação do passivo. Quando não há possibilidade de resgate dos depósitos, a menos que ocorra 
desfecho favorável da questão para a cooperativa, os mesmos são apresentados como dedução do valor do passivo 
correspondente.
 
2.2.11 - Demais ativos e passivos circulante e não circulante

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias auferidos.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

2.2.12 - Apuração das sobras

2.2.13 - Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado em operações consideradas 
como atos não-cooperativos, de acordo com as alíquotas vigentes para o imposto de renda - 15%, acrescida de adicional de 
10%, e para a contribuição social - 15%. O resultado apurado em operações realizadas com cooperados é isento de tributação.

3 - Caixa e equivalentes de caixa

2.275.597       

       

65.318.023

    

29.046.534    

96.640.154      

Disponibilidades
Títulos e Valores Mobiliários (Nota 4)

2013 2012

2.999.759

28.569.712

31.569.471

da Resolução CMN nº 3.604 (Nota 2.2.1).

4 - Títulos e valores mobiliários

SÃO PAULO (Nota 22), com remuneração de, aproximadamente, 100% do CDI. 

liquidez imediata, os quais resultaram, no exercício de 2013, em ingressos de depósitos intercooperativos no montante de        

6 - Operações de crédito
6.1 - Composição da carteira por modalidade

    

1.162.712.737

(400.292.818)

762.419.919

Ativo circulante

Realizável a longo prazo

2013 2012

1.063.533.325

(477.884.965)

     585.648.360

2014
2015
2016

2018
2025

58.913.314
15.643.408
4.043.333
6.157.137

299.556.426
378.106.301

762.419.919

2013 2012

61.697.519
7.708.114
6.652.987

262.337
122.355.104
386.972.299

585.648.360

Adiantamentos a depositantes
Cheque especial/conta garantida

Títulos descontados
Financiamentos rurais próprios
Financiamentos rurais de repasses
Provisão para perdas com operações de crédito   

Ativo circulante

Realizável a longo prazo

2.460.464
100.198.131
737.307.743
86.253.393

100.411.538
881.532.300
(41.911.062)

1.866.252.507
(1.409.603.457)

456.649.050

2013 2012

2.551.732
116.993.742
937.537.020
105.455.128
136.020.091
949.315.179
(46.808.904)

2.201.063.988
(1.582.893.771)

618.170.217
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2012 %

6.2 - Operações de crédito de longo prazo, por ano de vencimento
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:

6.3 - Movimentação da provisão para perdas com operações de crédito

6.4 - Recuperação de créditos anteriormente baixados

31 de dezembro de 2013 (2012 - R$ 31.446.920), e foi registrada em contrapartida de “Outros ingressos operacionais” (Nota 19), 
no resultado.

6.5 - Operações de crédito renegociadas

Em 31 de dezembro de 2013, o saldo das operações de crédito renegociadas monta a R$ 73.252.793 (2012 - R$ 15.138.171) e 

6.6 - Composição da carteira por nível de risco e situação de vencimento

          

2013 2012

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 a 2026

151.980.008
100.678.684
88.285.738
80.631.056
31.038.755

146.025
3.888.784

456.649.050

185.741.312
209.664.520
139.835.653
61.694.893
11.410.477
9.823.362

2013 2012

 
   

    
   

Saldo inicial 14.165.095 
(-) Créditos baixados para prejuízo (16.138.087)   
Provisão constituída no exercício 63.013.417     
(-) Reversão da provisão (20.638.107)   
Provisão advinda da incorporação (Nota 17.1 (iii)) 1.508.744        

41.911.062          

41.911.062
(35.996.795)

70.828.556
(29.933.919)

46.808.904

Nível
de risco Provisão Vencidas A vencer Total Vencidas A vencer Total

AA
A 0,5%
B 1%
C 3%
D 10%
E 30%
F 50%
G 70%
H 100%

Provisão para perdas 
com operações de crédito

               

1.288.221 697.136.899 698.425.120
7.333.688 1.097.540.539 1.104.874.227
4.029.339 19.217.734 23.247.073

15.108.923 13.068.560 28.177.483
1.027.821 4.242.076 5.269.897
1.121.751 12.905.024 14.026.775
2.562.097 1.846.167 4.408.264
1.725.063 2.824.911 4.549.974
7.312.464        17.872.292 25.184.756

41.509.367 1.866.654.202 1.908.163.569

(10.770.593) (31.140.469) (41.911.062)            

Total 30.738.774 1.835.513.733 1.866.252.507

2013 2012

    

     

     
       

169.618.346
1.941.619.277

29.081.240
16.796.502
6.225.690
6.010.264
2.903.742
3.945.283
6.219.910

2.182.420.254

(23.361.933)

69.692
9.274.199

16.419.886
5.940.631
2.318.533
3.212.575
3.923.233

14.643.172
9.650.717

65.452.638

(23.446.971)

42.005.667 2.159.058.321

169.688.038
1.950.893.476

45.501.126
22.737.133
8.544.223
9.222.839
6.826.975

18.588.455
15.870.627

2.247.872.892

(46.808.904)

2.201.063.988

 
 
 
 

 

 

2013

  

7 - Outros valores e bens a receber

(i) Referem-se a bens recebidos em pagamentos de operações de crédito vencidas há longa data. Estes bens recebidos foram registrados pelo valor dessas 
operações e, quando aplicável, reduzidos de provisão para perda na realização, conforme laudos técnicos de avaliação desses bens a valor de mercado, 
elaborados por especialistas externos à Sicoob Credicitrus.

8 - Investimentos

R$ 1.318.184 no SICOOB SÃO PAULO e no BANCOOB, respectivamente (2012 - R$ 1.537.898 e R$ 2.123.708, respectivamente). 
Adicionalmente, sobras e dividendos foram distribuídos e capitalizados no montante de R$ 2.523.770 e R$ 2.915.648 pelo SICOOB 
SÃO PAULO e BANCOOB, respectivamente (2012 – R$ 2.282.917 pelo SICOOB SÃO PAULO) (Nota 19).

9 - Imobilizado

2013 2012

  
   
  

Relações interdependencias 1.711.260 
Rendas a receber 41.715
Diversos 390.951
Bens não de uso próprio (i) 9.986.048
Despesas antecipadas 122.161       

Ativo circulante

Realizável a longo prazo

12.252.135    

3.925.078
50.718

876.612
19.107.948

24.047.014

86.658

(10.963.162)(23.594.980)

1.288.973452.034

Cooperativa Central de Crédito do
Estado de São Paulo – SICOOB SÃO PAULO
Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
Outros

36.484.216

27.288.372

11.415

10.770

63.794.773

2013 2012

32.431.809

23.054.540

11.415

10.770

55.508.534

Terrenos

Instalações

Móveis, utensílios,
equipamentos e
sistemas de
comunicação

Equipamentos de
processamento
de dados

Imobilizações em andamento

Veículos

Taxas anuais de
depreciaçãoCusto Depreciação acumulada Líquido Líquido

2013 2012 %

1.296.391

3.417.539

1.198.066

6.045.391

2.454.020

39.062.180

235.530

53.709.117

2.386.718

38.122.004

9.195.943

11.374.694

5.608.264

2.994.629

150.108

69.832.360

2.169.059

2.745.380

7.567.454

6.936.543

365.494

19.784.930

2.386.718

40.291.063

11.942.323

18.942.148

12.544.807

2.994.629

515.602

89.617.290

4

10

10

20

10 a 20

618.170.217



36 37

BALANÇO PATRIMONIAL, NOTAS
 EXPLICATIVAS E PARECERES

  

 

10 - Diferido

As adições em benfeitorias em imóveis de terceiros no exercício de 2013 montaram, aproximadamente, R$ 614.003 (2012 -          
R$ 84.278) e referem-se, substancialmente a instalação e reforma de PAs.

11 - Intangível

12 - Depósitos à vista, a prazo e sob aviso

Conforme Resolução CMN 4.284/13, estão garantidos, até o limite de R$ 250.000 por CPF ou CNPJ, pelo Fundo Garantidor do 

13 - Obrigações por empréstimos e repasses

 

 

2013 2012

 
   

   

 
   

Benfeitorias em
imóveis de terceiros

Softwares

    

Taxas anuais de
amortizaçãoCusto Amortização acumulada Líquido Líquido

9.485.565 6.550.249 2.935.316 3.082.756 10 a 20

1.425.789 1.424.280 1.509 17.170 10 a 20

10.911.354 7.974.529 2.936.825 3.099.926

%

 
   
 

   

2013 2012

   

Softwares

Taxas anuais de
amortizaçãoCusto Amortização acumulada Líquido Líquido

%

7.185.642 5.197.317 1.988.325 2.265.698 5 a 20

 

Depósitos à vista 279.773.238 265.348.651
Depósitos sob aviso 43.523.666 54.900.399
Depósitos a prazo 1.036.575.218 940.200.321

1.359.872.122 1.260.449.371

 

2013 2012

 

Juros anuais de 3% 2.828.395 3.055.119

Juros anuais de 5,5% 722.408.783 858.363.538

Juros anuais de 5,5% + TR 343.522.363 128.061.473

1.068.759.541 989.480.130

Passivo circulante (961.749.403) (880.240.326)

Não circulante - Exigível a longo prazo

Securitização
Custeio agrícola

Poupança rural

107.010.138 109.239.804

 

2013 2012

As operações de empréstimos e repasses são garantidas por penhor, cédulas rurais e avais dos diretores.

Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:

14 - Obrigações sociais e estatutárias

(i) - O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados 
da cooperativa e é constituído por 5% das sobras líquidas do exercício e pelo resultado de operações com não cooperados 
(Nota 17.2).

(ii) - O FIS é destinado a promoção de ações de natureza social, educacional e cultural, bem como ações relativas à 

15 - Outras obrigações

 

2013 2012

2014 80.760.274
2015 86.797.876 15.566.002
2016 8.826.631 3.724.887
2017 7.842.909 6.133.522
2018 714.326
2025 2.828.396 3.055.119

107.010.138 109.239.804

 

2013 2012

10.018.747 11.417.946
1.970.920 1.857.271
4.771.870 4.113.674

FATES - Fundo de assistência técnica,
educacional e social (i)
FIS - Fundo de investimento social (ii)

Cotas de capital a pagar 3.723.939 3.194.590

20.485.476 20.583.481

2013 2012

 Juros procapcred 3.209.866 4.082.976
Cheques administrativos 106.471.821 110.691.493

2.038.736 1.644.195
Fornecedores de imobilizado 2.793.443 2.301.174
Provisões de férias 4.157.086 3.647.756
Outros 4.427.949 2.198.059

123.098.901 124.565.653
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16 - Provisões para contingências

(a) Para fazer face às eventuais perdas que possam advir de determinadas questões em discussão judicial e administrativa, a 
cooperativa, considerando a natureza, a complexidade dos assuntos envolvidos e a avaliação de seus assessores jurídicos, 

para cobrir perdas em caso de desfecho desfavorável.

judiciais, relacionados às contingências:

(i) - A cooperativa questiona judicialmente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF incidente sobre os 

Consequentemente, vem registrando as correspondentes obrigações, as quais estão sendo apresentadas líquidas dos valores 
que foram integralmente depositados em juízo, que em 31 de dezembro de 2013 montam a R$ 56.360.796 (2012 - R$ 56.380.554).

realizados mensalmente pela cooperativa na Caixa Econômica Federal - CEF, e não em Conta Única do Tesouro Nacional, 

Taxa Selic, para o período compreendido entre agosto de 2005 e agosto de 2008, e lavrou auto de infração no valor aproximado 
de R$ 28.200.000.
 
Os consultores jurídicos da cooperativa entendem que o risco de perda é provável apenas para a diferença de atualização 

aproximadamente, R$ 4.800.000, valor esse provisionado pela cooperativa no exercício de 2011. No exercício de 2012, a 
cooperativa obteve decisão judicial favorável em primeira instância para este processo, no entanto, a União recorreu desta 
decisão. Nesta etapa do processo, os valores foram apurados e atualizados e o resultado foi que a estimativa inicial efetuada 
pelo consultor jurídico da cooperativa estava maior do que o risco envolvido em aproximadamente R$ 1.400.000 (saldo 
atualizado para o exercício de 2012). Portanto, em 31 de dezembro de 2013, o saldo remanescente provisionado e atualizado é 
de R$ 3.579.669.

(ii) - A cooperativa é parte envolvida em outros processos tributários em andamento e está discutindo essas questões tanto 

as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de 
seus consultores legais externos e internos.

constitui ato cooperativo, não caracterizando base imponível para tributação, não apura o IRPJ e a CSLL sobre rendimentos das 

no que se refere a essa tese para o período de 1999 a 2002. No exercício de 2012, a cooperativa obteve decisão favorável, 
transitada em julgado e sem a possibilidade de recurso, para a referida autuação e reverteu a provisão de contingência 
tributária até então constituída, no montante de R$ 7.300.000. 

2013 2012

Contingências tributárias 71.020.626 72.203.154
(-) Dep sitos judiciais (66.206.259) (66.206.258)

4.814.367 5.996.896

Adicionalmente, em agosto de 2010, a cooperativa sofreu nova autuação, para os exercícios de 2006 e de 2007, no montante 
atualizado de, aproximadamente, R$ 43.000.000. A cooperativa, baseada no seu entendimento e na opinião de seus assessores 

desfecho desfavorável, são assegurados pela Reserva de Contingência (Nota 17.2).

(c) - No segundo semestre de 2010, sem qualquer precedente, a cooperativa  foi autuada pela Secretaria da Receita Federal - 
SRF sobre a não retenção de IRRF, pertinente a distribuição de sobras dos exercícios de 2006 e 2007, no valor de R$ 11.275.566. 

para liquidação dessa demanda, em caso de desfecho desfavorável, estariam garantidos pela Reserva de contingência (Nota 
17.2). Em dezembro de 2013, encerrou-se a discussão administrativa sem obtenção de êxito para a Cooperativa, restando 

judicial do valor discutido atualizado (R$ 26.556.681,16) e consequente provisão do valor correspondente, ou  2) o  pagamento 

correspondente a essa questão tributária que estava registrada na rubrica de Reserva de Contingências, no Patrimônio Líquido 

integral do débito e consequente realização do montante retido na Reserva de Contingência.

17 - Patrimônio líquido

17.1 - Capital social

(i) - O capital é representado por cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada.

(ii) - No exercício de 2013, a cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 31.343.500 com recursos provenientes 
do PROCAPCRED - Programa de Capitalização de Cooperativas de Crédito, nos termos da Resolução CMN nº 3.346 (2012 -           
R$ 26.216.500).

(iii) - Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de julho de 2012, foi deliberada a incorporação da totalidade de 
quotas da Cooperativa de Crédito Rural do Planalto Paulista – CREDISOLO, para a data-base de 1° de setembro de 2012, com o 
aumento do capital social em R$ 738.404, homologado pelo Banco Central do Brasil em 23 de novembro de 2012.

17.2 - Destinações estatutárias e legais

De acordo com o artigo nº 65 do estatuto social da cooperativa e com a Lei nº 5.764/71, as sobras líquidas terão a seguinte 
destinação:

Sobras do exercício, base de cálculo das destinações 82.193.560
 

103.091.257
 

Destinações estatutárias
Juros sobre o capital integralizado (30.112.583)

 

(22.477.308)
 Reserva legal - 25% (12.694.434)

 

(20.153.487)

 FATES  - Fundo de assistência técnica, educacional e social - 5% (2.538.887)
 

(4.030.697)
 FATES  - lucro de operações realizadas com não cooperados (1.303.239) (2.134.876)

FIS - Fundo de investimento social - 1% (507.778) (806.139)
Reserva especial de desenvolvimento (16.739.250) (31.446.920)

Sobras à disposição da Assembleia Geral 18.297.389 22.041.830

2013 2012
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• Juros sobre o capital integralizado remunerado anualmente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - SELIC, limitado ao máximo de até 12% ao ano, a serem propostos pelo Conselho de Administração da cooperativa.

• 5% para o Fundo de assistência técnica, educacional e social - FATES, destinado a atividades educacionais, à prestação de 

 
• O valor total recuperado, referente às operações de créditos baixadas como prejuízos, será destinado à constituição da 

constituição, poderá ser distribuída em quotas partes de capital, ou ainda, ser aplicada em benefícios sociais que contemplem 
os associados ou funcionários da cooperativa. Em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em outubro de 2013 foi aprovado a 
destinação de R$ 9.561.710, sendo 80% destinado aos cooperados e os 20% restante em benefícios a seus funcionários, o que 

• 1% (um por cento), pelo menos, para o Fundo de investimento social - FIS, destinado a promover ações de natureza social, 
educacional e cultural, bem como ações relativas à preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável.

Além dessas destinações, a Lei nº 5.764/71 prevê (i) que os resultados positivos das operações com não-cooperados serão 

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2013, foi proposta a distribuição de juros de 7% 
sobre o capital integralizado na cooperativa, no montante de R$ 30.112.583 (R$ 25.595.682, líquido do Imposto de Renda Retido 
na Fonte - IRRF), dos quais R$ 12.045.033 (R$ 10.238.278, líquido do IRRF), contabilizados em contrapartida de "Depósitos à vista, 
a prazo e sob aviso", serão distribuídos em espécie e R$ 18.067.550 (R$ 15.357.404, líquido do IRRF) serão capitalizados "ad 
referendum" da aprovação da Assembleia Geral Ordinária. O montante a ser capitalizado, líquido do IRRF, foi contabilizado 

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de dezembro de 2012, foi proposta a distribuição de juros de 7% 
sobre o capital integralizado na cooperativa, no montante de R$ 22.477.308 (R$ 19.105.696, líquido do Imposto de Renda Retido 
na Fonte - IRRF), sendo R$ 8.612.341 (R$ 7.511.255, líquido do IRRF) distribuídos em espécie e R$ 13.864.967 (R$ 11.594.441, líquido 
do IRRF) capitalizados "ad referendum" da aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

Adicionalmente, conforme determinado pela Circular nº 2.739 do BACEN, os juros sobre o capital integralizado foram 

para ser reapresentado como destinação das sobras do exercício, na demonstração das mutações do patrimônio líquido.

Em Assembleia Geral Ordinária de 24 de março de 2004 foi aprovada a criação da Reserva de contingência, destinada a 

em caso de eventual desfecho desfavorável (Notas 16 (b) e 16(c)) anualmente atualizados.

17.3 - Aprovação das destinações

As destinações estatutárias e legais e a destinação das sobras dos exercícios sociais de 2012 e de 2011 foram aprovadas nas 
assembleias gerais ordinárias realizadas em 10 de abril de 2013 e 28 de março de 2012, respectivamente.

 

 
 
 

2013 2012

18 - Outros dispêndios administrativos

19 - Outros ingressos operacionais

20 - Outros dispêndios operacionais

(6.037.329)

 

(6.663.345)
Despesas de comunicação (4.740.129)

 

(4.355.547)
Aluguéis (5.436.621)

 

(4.692.786)
Serviços técnicos contratados (3.430.942)

 

(2.532.703)
Vigilância e segurança (4.485.522)

 

(3.899.923)
Propaganda, publicidade, promoções e relações públicas (6.555.728)

 

(4.893.515)
Processamento de dados (2.861.983)

 

(1.185.459)
Serviços de terceiros (3.333.423)

 

(2.863.387)
Despesas com transportes e viagens (2.327.605) (2.062.188)
Outros (6.301.555) (5.311.836)

(45.510.837) (38.460.689)

2013 2012

 

1.185.575 825.536
8.741.077

16.739.250 31.446.920
5.439.418 2.282.917
2.296.369 2.355.116

Ingressos de depósitos intercooperativos (Nota 5)
Reversão de provisão para contingências
Recuperação de créditos baixados com prejuízo (Nota 6.4) 
Dividendos recebidos (Nota 8)
Atualização monetária de depósitos judiciais
Outros 1.441.641 22.375

27.102.253 45.673.941

Juros sobre o capital integralizado (Nota 17.2) (30.112.583)

 

(22.477.308)

 Depreciação e amortização (4.999.734)

 

(5.223.397)

 Descontos concedidos (6.351.193)
 

(1.319.476)
 Contribuições ao fundo garantidor - FGS (3.781.826)

 
(3.341.186)

 Juros sobre captações do procapcred (5.007.798)
 

(8.104.931)
 Pagamento de contingências tributárias (Nota 16 (c)) (15.279.083)

Outros (549.814)
 

(8.004)

(66.082.031) (40.474.302) 

2013 2012



42 43

BALANÇO PATRIMONIAL, NOTAS
 EXPLICATIVAS E PARECERES

   

 

 

 

21 - Partes relacionadas - Pessoal chave da administração

21.1 - Remuneração do pessoal chave da administração

O pessoal-chave da administração inclui os membros da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A 

21.2 - Saldos e transações com o pessoal chave da administração

As operações de crédito e os depósitos à vista e sob aviso são realizados em condições normais de mercado.

22 - Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo – SICOOB SÃO PAULO

organismos governamentais e entidades privadas.

22.1 - Atribuições estatutárias

outras.

(i) Principais saldos

Ativo
Operações de crédito  - circulante 2.644.230

 

3.453.083

 

25.941

 

121.740

 

Passivo
Depósitos a vista e sob aviso 14.024.062

 

14.554.597

 

Patrimônio líquido
Capital social 2.723.122

 

2.842.027

 

(ii) Principais operações

Ingresso com operações de crédito 444.653

 

514.764

 

Dispêndio com captações 1.084.569

 

1.353.758

 

2013 2012

477.884.965

 

400.292.818

 

28.569.712

 

29.046.534

 

585.648.360

 

762.419.919

 

36.484.216

 

32.431.809

 
1.185.575

 

825.536

 

86.466.380

 

91.741.965

 

(7.090)

 

(3.300)

 

(i) Principais saldos

Ativo circulante

Ativo realizável a longo prazo

Ativo permanente

(ii) Principais operações

Dispêndios com captação
Outros dispêndios (104.694) (302.742)

 

2013 2012

22.2 - Saldos e transações com o SICOOB SÃO PAULO

As operações são realizadas em condições normais de mercado.

Paulo perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes do capital que subscrever, proporcionalmente à sua 
participação nessas operações.

24 - Gerenciamento de riscos

24.1 - Risco operacional

O gerenciamento do risco operacional da Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus objetiva garantir a aderência 

O processo de gerenciamento do risco operacional do Sicoob consiste na avaliação qualitativa dos riscos objetivando a 
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2012

24.2 - Riscos de mercado e liquidez

 

24.3 - Risco de crédito

25 - Gerenciamento de capital

26 - Garantias

27 - Cobertura de seguros 

 
28 - Medida Provisória nº 627

*          *          *

Conselho de Administração

Contador
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Aos Administradores e Associados
Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus

 

Responsabilidade dos auditores independentes

 
Opinião

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 "F"

PARECER DO
CONSELHO FISCAL

MARIA TEREZA DE SOUZA LIMA UCHÔA

MARCOS ANTONIO MUTTON

SERGIO LUIZ JAQUETTO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Rodrigo Ribeiro Viñau
Contador CRC 1SP236048/O-1
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UM COMPONENTE OBRIGATÓRIO
Os líderes que escreveram a história da Sicoob Credicitrus, com o apoio de todos os cooperados, sempre defenderam a 
ideia de que a responsabilidade social é parte integrante do modelo de negócios do cooperativismo de crédito. Portanto, 
é um requisito, um componente obrigatório, e não um fator acessório ou opcional. 

EM PRIMEIRO LUGAR, SEMPRE O SER HUMANO
Em todas as atividades que desenvolve, a Sicoob Credicitrus toca a vida de pessoas dentro e fora de sua estrutura. São 

próximas páginas, são seis: os cooperados, seus familiares e empregados; os funcionários e seus dependentes; o meio 
cooperativista; as comunidades nas quais presta atendimento aos cooperados; seus fornecedores de produtos e 
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O modelo de negócios do cooperativismo de 
crédito, por sua natureza peculiar, favorece 
o desenvolvimento das localidades nas quais 
está inserido.  Isso se explica pelo resultado 
social econômico, já mencionado: as 
economias proporcionadas aos cooperados 
representam uma importante riqueza que 
permanece em suas regiões de origem. 

cooperados e suas famílias e, indiretamente, 
seus funcionários e a comunidade em que 
vivem, trabalham e desfrutam do lazer, pois 
esses recursos serão aplicados em compras, 
na contratação de serviços e em 
investimentos em instalações, equipamentos 
e outras melhorias, sempre gerando negócios 
e, consequentemente, empregos e renda.
Além dessas vantagens típicas do modelo 
cooperativista, a Sicoob Credicitrus ainda 
proporciona outros três benefícios que 
merecem destaque: Viva Bem Plus, Viva Bem 
Feliz e convênios comerciais.
 
Viva Bem Plus

O Viva Bem Plus é uma espécie de pecúlio exclusivo da 
Sicoob Credicitrus. Trata-se de um subproduto do Cotas 
PLUS, que, por sua vez, foi um produto inovador criado 
para incentivar os cooperados a subscrever cotas de 
capital da Cooperativa. O Cotas PLUS foi concebido para 
aproveitar as vantagens do Programa de Capitalização 
das Cooperativas de Crédito (Procapcred), instituído 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) para materializar o objetivo do governo 
federal de fortalecer o cooperativismo de crédito no 
País. O associado que adere ao programa tem vantagens 
imediatas, como aumento do limite do cheque especial 
proporcionalmente ao valor das cotas adquiridas e taxa 
de juros de apenas 2,5% ao mês. E tem vantagens de 

para o futuro, que poderá ser resgatada parcialmente, 
em parcelas mensais, durante 20 anos, quando o 

Cooperativa. O Viva Bem Plus é justamente esse 
benefício, que desempenha o papel de uma 
aposentadoria adicional. Em 2013, já usufruíam desse 
benefício 272 associados.

NO INÍCIO, NO
MEIO E NO FIM: 
O COOPERADO

Viva Bem Feliz

Por determinação do Banco Central, no último dia útil de 
cada ano, cada cooperado deve receber os juros sobre o 
saldo médio de seu capital. Esse valor, que a Sicoob 
Credicitrus batizou de Viva Bem Feliz, pois é distribuído 
em um período em que as despesas familiares se 
concentram, corresponde a parte das sobras que os 
associados teriam direito a receber somente após a AGO 
de apresentação de contas do exercício, realizada 

Em 30 de dezembro de 2013, o valor antecipado aos 
cooperados foi de R$ 30.112.583,19. Deste montante, 
60% foram convertidos em novas cotas de capital, 
proporcionalmente aos respectivos saldos. Os 40% 
restantes foram distribuídos em espécie, dando-se a 
cada cooperado a opção de também ter sua parte 
convertida em novas cotas de capital.
 
Facilidades comerciais

meio de taxas e condições mais favoráveis, a Sicoob 
Credicitrus tem buscado proporcionar aos seus 
associados vantagens na aquisição de bens duráveis, 

fabricantes ou com organizações de revenda. 

acordo anterior com a Fast Shop, para aquisição de 

com a Electrolux, permitindo a compra dos produtos da 
marca com descontos de até 35%, desde que pagos com 
o cartão Sicoobcard Mastercard Credicitrus. 
Para os cooperados que têm CNPJ, renovou o convênio 

aquisição de veículos da marca com descontos 
especiais.
Para os produtores rurais, ampliou os convênios 

agrícolas que são fornecedores da Coopercitrus e 
lançou uma linha de crédito especial para os 
cooperados participantes do Consórcio Nacional Valtra, 

seus lances para antecipar o recebimento de tratores. 
Quanto aos convênios comerciais, os produtores rurais 

diferenciadas, dos produtos de 12 empresas:  Valtra, 
Baldan, DMB, FMCopling, Geo Agri, Jacto, Jumil, Kamaq, 
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CÉREBRO 
E MÚSCULOS
DO SISTEMA
A Sicoob Credicitrus é a soma de todas as pessoas que a compõem. Do ponto de vista 
operacional, é a soma principalmente de seus funcionários, que, sob a orientação de 
conselheiros e diretores, dão à Cooperativa a capacidade de tomar as melhores 
decisões em benefício de cada cooperado e a energia necessária para transformar 
continuamente ideias em ações. Por isso, já se tornou um lugar-comum no meio 

organização. Em 2013, a Sicoob Credicitrus contou com 710 colaboradores, sendo 673 
funcionários, 30 estagiários e sete aprendizes, além de três diretores. No ano, foram 
feitas 87 contratações, sendo 60 funcionários, 26 estagiários e um aprendiz. Essa 
equipe é predominantemente jovem, a diferença entre o número de homens e 
mulheres é muito pequena, a maioria tem no máximo oito anos de casa e seu nível de 
escolaridade é um dos mais altos do mercado.



 

 

 

 

       

    

  

54 55

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Formando a futura geração

no futuro próximo, deve assumir posições de maior responsabilidade na estrutura da Cooperativa. E nessa área, 

programa lhe valeram o primeiro lugar no prêmio “Melhores Empresas para Estagiar”, relativo a 2012. A premiação é 

Mercado e o capítulo paulista da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP)
Aproveitamento
durante o ano.  O aproveitamento dos estagiários tem sido elevado: em 2013, 14 foram efetivados como funcionários.
Envolvimento das famílias - Por outro lado, o programa “Aprendiz Cooperativo”, mantido desde 2008 em parceria 
com o Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo em São Paulo (Sescoop/SP) prosseguiu em 2013 com a 

Treinamentos para todos

cooperados, a Cooperativa proporcionou 80 treinamentos em educação cooperativista e 

participou de mais de um treinamento durante o ano.

Benefícios acima da média

posição muito competitiva no mercado de trabalho, além de contribuir de forma diferenciada 

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR - incluindo assistência médica e odontológica, é oferecido aos 
funcionários - e extensivo a seus dependentes legais –, estagiários e aprendizes.
VACINA ANTIGRIPAL - anualmente, é promovida campanha de imunização dos funcionários, 
sem custo para estes.
EXAMES PERIÓDICOS - é mantido programa regular de prevenção de doenças, por meio de 
exames periódicos. 

AUXÍLIO CRECHE/BABÁ
meses recebem auxílio para educação infantil.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - oferecido a todos os funcionários.
AUXÍLIO REFEIÇÃO - para pagamento das refeições do funcionário em restaurantes, 
lanchonetes e similares.
AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO - benefício de caráter assistencial, para satisfação das 
necessidades pessoais e familiares do funcionário.
COMPLEMENTO SALARIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE - em caso de 
afastamento por mais de 15 dias.
BOLSA-AUXÍLIO
universitária (nas áreas consideradas prioritárias pela Cooperativa) e também do MBA em 
Gestão de Cooperativas, mantido em parceria com a FUNDACE/USP – Ribeirão Preto.
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SICOOB PREVI

Segurança também é prioritária

de tornar as atividades da Cooperativa compatíveis com a preservação da vida e a promoção 
da saúde dos seus funcionários, estagiários e aprendizes. 

grande adesão, e realizou a 5ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT 
2013), com palestras proferidas por especialistas convidados, abordando temas como 
relacionamento interpessoal, segurança da informação e proteção contra os perigos da 
internet, otimização do tempo e controle do stress no trabalho.
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GESTOS DE
CIDADANIA 

 Criando consciência ambiental

Além dos apoios proporcionados a terceiros, a Sicoob 
Credicitrus, diretamente ou por intermédio da Ação 
Social Cooperada, mantém duas iniciativas criadas com o 
objetivo de despertar a consciência ambiental 
principalmente de crianças e adolescentes: a exposição 
“Homem x Natureza – um percurso pelos 4 elementos” e 
o projeto de educação ambiental mantido em parceria 
com a Estação Experimental de Citricultura de 
Bebedouro. A exposição “Homem x Natureza” foi lançada 
em 2010. Destaca-se pela forma criativa com que aborda 
os impactos das ações humanas no planeta e, em 
especial, nas áreas urbanas. Utilizando como recurso 
visual e didático os quatro elementos da natureza – 
água, ar, terra e fogo – mostra de forma dramática os 
efeitos negativos das atividades econômicas, em nível 
empresarial, público e individual. Em paralelo, apresenta 
saídas e soluções para uma vida mais equilibrada. As 
visitas à exposição são apoiadas por monitores – 
estudantes de Biologia, Gestão Ambiental e áreas 
correlatas -, que dão todas as explicações 
complementares necessárias. Desde seu lançamento até 

(Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Bebedouro, 
Fernandópolis, Guaíra, Pitangueiras, Ribeirão Preto, 
Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, São Paulo, 
Viradouro e Vista Alegre do Alto), recebendo a visita de 
mais de 110 mil pessoas. Em 2013, foi montada em Frutal, 
MG, e nos municípios paulistas de Borborema, Nova 
Granada, Paraíso e São Manuel, acolhendo mais 30 mil 
visitantes.
Por outro lado, o programa de educação ambiental 
criado por iniciativa da Estação Experimental de 
Citricultura de Bebedouro, onde está instalado, foi 

noções de preservação e recuperação de matas nativas 
a alunos de escolas do ensino fundamental.  Para isso, a 
estação conta com um espaço construído especialmente 
para receber as crianças, com viveiro de mudas (que são 
semeadas pelas próprias crianças) e área para cursos e 
palestras, ao lado de uma mata nativa de 4 hectares, 
com trilha sinalizada, para visitas guiadas por monitores. 
Em 2013, o projeto recebeu 1.950 visitantes, de escolas 
dos municípios de Monte Azul Paulista, Jaborandi, Cajobi, 
Vista Alegre do Alto, Taiaçu, Taquaral, Terra Roxa e 
Pitangueiras, todos em São Paulo.

Cooperados mostram solidariedade

Todas as iniciativas sociais para as quais a Sicoob 
Credicitrus conclamou a participação dos cooperados 
tiveram sucesso acima das expectativas. 

dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, realizado em 
Bebedouro, no mês de abril, reuniu um público de mais 
de 2 mil pessoas, que esgotaram a compra dos ingressos 
em apenas alguns dias. Toda a renda do espetáculo, 
superando R$ 360.000,00, foi destinada à Ação Social 
Cooperada.

Além disso, de forma semelhante à adotada em anos 
anteriores, a Cooperativa liderou duas campanhas de 

baixa renda com doações de cobertores no período do 

duas iniciativas contaram com ampla adesão dos 
cooperados, possibilitando a entrega de 5.800 
cobertores e 7.000 cestas a famílias dos municípios nos 
quais a Cooperativa está instalada. Para facilitar a 
aquisição desses bens, a Ação Social Cooperada 
adiantou os recursos necessários, os quais foram 
restituídos após o recebimento das contribuições dos 
cooperados.

Finalmente, outra ação apoiada pela Cooperativa e que 
teve expressiva participação dos cooperados foi a 
caminhada “Passos que Salvam” (2ª Caminhada contra o 
Câncer Infantojuvenil), realizada em Bebedouro no dia 
24 de novembro, em benefício da Fundação Pio XII, de 
Barretos.

A participação na vida das comunidades nas quais a Sicoob Credicitrus está instalada 
vai além das relações com seus funcionários locais e dos serviços proporcionados aos 
associados, seus familiares e colaboradores.  É necessário atuar como uma verdadeira 
cidadã e, nesse sentido, dirigir seu olhar e suas preocupações para as camadas mais 
carentes e menos assistidas pelos poderes públicos. 
Com essa visão, em 2005, a Cooperativa criou um fundo de investimento social 
destinado a materializar sua política nessa área. No mesmo ano, a Coopercitrus adotou 

utilizam em sua comunicação o nome fantasia de Ação Social Cooperada Sicoob 
Credicitrus Coopercitrus, com o objetivo de valorizar as duas cooperativas e seus 
cooperados. 

reconhecidas como de efetiva utilidade pública, nas áreas de educação 

cultura e assistência social. Seus alvos preferenciais são crianças e jovens, em especial 
as em situação de risco, e pessoas com necessidades especiais.  Em 2013, foram 
apoiados 49 projetos de instituições instaladas em 36 municípios, com mais de 13 mil 
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COOPERATIVISMO E CULTURA
A Sicoob Credicitrus tradicionalmente tem apoiado as iniciativas das organizações cooperativistas, em 
nível nacional, estadual e regional, sempre com o objetivo de contribuir para a difusão dos princípios 
cooperativistas e dos benefícios que sua prática proporciona.

Em 2013, em parceria com o Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo em São Paulo (Sescoop/SP) e a 
Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP), a Sicoob Credicitrus, viabilizou a 
apresentação dos espetáculos teatrais “Sem Concerto”, na cidade de Araçatuba-SP, no dia 21 de 
setembro, e “Circus – A Nova Tournée” em Birigu-SP, no dia 13 de outubro.

Desenvolvidos pelo Sescoop/SP, em parceria com 120 cooperativas dos municípios do interior paulista, os 
232 espetáculos teatrais oferecidos por seus programas em seus 12 anos de realização receberam quase 
150 mil pessoas. Nesse período, percorreram 79 cidades do interior paulista e arrecadaram doações que 
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Serviços terceirizados

Em 2013, a Sicoob Credicitrus contava com mais de 3.300 empresas cadastradas como fornece-
doras de equipamentos, mobiliário e materiais de uso diário. Por outro lado, manteve a política 
de terceirizar serviços especializados nas áreas em que a manutenção de estruturas próprias 

de copa, limpeza, manutenção, portaria, segurança patrimonial e transporte de valores. 
Adicionalmente, outras empresas prestam serviços de assessoria técnica nas seguintes áreas: 
jurídica, auditoria, consultoria em RH, propaganda e publicidade, comunicação, informática, 
segurança, arquitetura e engenharia. A prestação de serviços pelas empresas contratadas para 
essas atividades ocorre de forma indireta, não ocupando instalações da Cooperativa.

Em dia com obrigações legais

sempre em dia todos os pagamentos de impostos, taxas e contribuições nas esferas municipal, 
estadual e federal, cujo valor, em 2013, foi de R$ 8,9 milhões.
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Valor adicionado aos cooperados
Viva Bem Plus
Recursos Crédito Rural
Resultado Social Econômico
Benefício de pesquisa e desenvolvimento
Educação cooperativista

Valor adicionado aos funcionários

Benefícios legais
Capacitação

Convênios-saúde

Valor adicionado aos fornecedores

Imobilizado
Demais materiais, produtos e serviços
Materiais e manutenção
Processamento de dados
Promoções e Relações Públicas
Propaganda e Publicidade
Seguros
Serviços
Serviços técnicos e especializados
Aluguéis

Valor adicionado à comunidade

Projetos assistenciais
Projetos ambientais
Projetos culturais
Projetos educacionais
Projetos sociais – geração de renda

Valor adicionado aos órgãos públicos

Federal 

INSS
ISSQN
PIS/COFINS
IRPJ/CSLL

2013 2012 2011

1.094.134.370
1.793.062

630.384.535
458.638.577

360.000
2.958.196

8.946.972
6.911.766

323.299
0

1.711.907

49.855.067
24.225.191
3.196.159
1.847.186

930.033
3.211.230
2.278.203

602.270
5.858.799
3.569.871
4.136.125

1.022.998
746.604
20.000
74.201
71.097

111.096

6.701.119

2.456
169.687

5.719.137
86.854

264.740
458.245

TOTAL 1.558.229.371 1.271.642.202 1.160.660.526

Previdência Privada

Estadual / Municipal

1.331.718
773.359
187.990
79.730
97.475

193.164

8.482.377

1.203.023.738

10.486.389
8.178.247

174.150
0

48.317.980
22.090.719
4.041.591
1.493.722
1.185.459
2.934.595
1.982.608

600.488
6.763.309
2.532.703
4.692.786

2.726.655
786.660.601
409.457.711

497.572
3.681.199

2.133.992

174.109
6.897.325

172.890
368.889
869.154

10

1.418.862
1.003.065

131.790
55.000

111.985
117.022

8.925.911

1.484.879.326

12.092.843
8.742.194

290.234
748.811

50.912.429
20.953.622
4.458.408
2.210.532
2.347.419
3.338.785
1.558.946

347.569
7.570.215
3.024.471
5.102.462

3.144.136
929.224.361
548.395.258

583.166
3.532.405

2.311.604

225.413
7.256.939

223.372
451.535
766.582

2.070

DEMONSTRATIVO
DO VALOR 
ADICIONADO
NAS ATIVIDADE DE CARÁTER SOCIAL QUE DESENVOLVE, A SICOOB 
CREDICITRUS GERA UM VALOR ADICIONADO PARA CADA SEGMENTO
DE PÚBLICO COM QUE SE RELACIONA. EM 2013, ESSE VALOR FOI 
SUPERIOR A R$ 1,5 BILHÃO, CONFORME DEMONSTRA A TABELA A SEGUIR.
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REDE DE ATENDIMENTO

REDE
DE ATENDIMENTO

A
Aguaí, Águas de Santa Bárbara, Agudos, Altair, Álvaro 
de Carvalho, Alvinlândia, Anhembi, Araçatuba, Arandu, 
Araraquara, Araras, Arco-Íris, Areiópolis, Ariranha, 

B - C
Balbinos, Barbosa, Barretos, Bauru, Bebedouro (matriz), 
Bilac, Birigui, Bofete, Borborema, Borebi, Botucatu, Braúna, 
Brejo Alegre, Cabrália Paulista, Cafelândia, Cajobi, Campos 
Novos Paulista, Cândido Rodrigues, Catanduva, Catiguá, 

D – G
Duartina, Elisiário, Embaúba, Espírito Santo do Turvo, 
Fernandópolis, Fernando Prestes, Fernão, Frutal, Gália, 

I – L
Iaras, Ibirá, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Ilha Solteira, Irapuã, 

Júlio Mesquita, Lençóis Paulista, Limeira, Lins, Lucianópolis 

M – O
Macatuba, Marapoama, Marília, Matão, Mirassol, Mogi 
Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, 
Nova Europa, Nova Granada, Novais, Novo Horizonte, 

P – R
Palmares Paulista, Paraíso, Paranapanema, Pardinho, 
Paulistânia, Penápolis, Pereira Barreto, Pindorama, Pirajuí, 
Pirangi, Pirassununga, Piratininga, Pitangueiras, Pompeia, 
Pongaí, Pratânia, Presidente Alves, Reginópolis, Ribeirão 

S – V

Preto, São Manuel, São Paulo, São Pedro do Turvo, 
Suzanópolis, Tabapuã, Tabatinga, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, 
Taquaritinga, Taquarituba, Terra Roxa, Uberaba, 
Uberlândia, Ubirajara, Uchoa, Uru, Urupês, Vera Cruz, 

A REDE DE ATENDIMENTO DA SICOOB CREDICITRUS É COMPOSTA POR 52 UNIDADES INSTALADAS EM 50 
MUNICÍPIOS, SENDO 49 NO ESTADO DE SÃO PAULO E TRÊS EM MINAS GERAIS. PORÉM, SUA ÁREA DE 
ATUAÇÃO É MAIS AMPLA, ENGLOBANDO MUNICÍPIOS VIZINHOS AOS DESSAS UNIDADES, AOS QUAIS 
ESTÁ AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL A LEVAR SEUS SERVIÇOS. A SEGUIR, SÃO LISTADOS OS 
MUNICÍPIOS QUE ATÉ O FINAL DE 2013 COMPUNHAM ESSA ÁREA DE ATUAÇÃO.

//são paulo

//minas gerais
Frutal
(34) 3421-1900

Aguaí
(19) 3652-9499

Araçatuba
(18) 3636-7676

Araraquara
(16) 3301-2500

Barretos
(17) 3321-2211

Bauru
(14) 3104-0100

Bebedouro (PA 1)
(17) 3345-9797

Bebedouro (PA 50)
(17) 3345-9292

Birigui
(18) 3643-3250

Borborema
(16) 3266-9999

Catanduva
(17) 3531-9555

Colina
(17) 3341-9555

Fernandópolis
(17) 3465-0555

Garça
(14) 3471-7930

Guaíra
(17) 3332-5800

Ibitinga
(16) 3341-9700

Itajobi
(17) 3546-6910

Itápolis
(16) 3263-9555

Jales
(17) 3624-4550

José Bonifácio
(17) 3265-9111

Lençóis Paulista
(14) 3269-1969

Limeira
(19) 3404-4299

Matão
(16) 3383-2555

Mirassol
(17) 3243-8970

Mogi Mirim
(19) 3814-2700

Monte Alto
(16) 3244-3555

Monte Aprazível
(17) 3275-9555

Monte Azul Paulista
(17) 3361-9555

Nova Granada
(17) 3262-5555

Novo Horizonte
(17) 3542-9555

Olímpia
(17) 3279-3555

Paraiso
(17) 3567-9100

Penápolis
(18) 3654-2160

Pereira Barreto
(18) 3746-9000

Pirangi
(17) 3386-9080

Pirassununga
(19) 3565-6599

Pitangueiras
(16) 3952-9555

Ribeirão Preto
(16) 3602-9555

Santa Adélia
(17) 3571-7360

São José do Rio Preto
(17) 3211-1555

Santa Fé do Sul
(17) 3641-9141

São Manuel
(14) 3812-8812

São Paulo (Centro)
(11) 3350-5099

São Paulo (13 de Maio)
(11) 3147-4700

Tabatinga
(16) 3321-9510

Taiúva
(16) 3246-7600

Taquaritinga
(16) 3253-9181

Viradouro
(17) 3392-8765

Vista Alegre do Alto
(16) 3287-9950

Urupês
(17) 3552-9910

Uberaba
(34) 3319-9200

Uberlândia
(34) 3230-9100
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