SUSTENTABILIDADE,
EFICIÊNCIA E

VALO
RIZAÇÃO

DAS PESSOAS

A Credicitrus, em paralelo aos habituais cuidados dedicados à qualidade e à segurança de suas operações e
ancorada nos pilares estratégicos de crescimento com sustentabilidade, eficiência e inovação, deu atenção
ainda maior, em 2019, às pessoas que a compõem e representam a base de seu sucesso: seus associados e
seus colaboradores, sendo estes, cooperados, porém com a função de servir e apoiar os demais associados.
A recuperação econômica do País, lenta, mas consistente, também contribuiu para essa evolução. Os números
foram positivos pelo segundo ano consecutivo: o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1,2%; o desemprego teve
leve recuo; a taxa Selic, que era mantida em 6,5% desde 2018, sofreu cortes no segundo semestre e fechou o
ano em 4,5%; a inflação anual foi de 4,31%, praticamente no centro da meta; e mais uma vez o agronegócio
foi a estrela, com papel decisivo no saldo positivo da balança comercial do País.
Em termos econômico-financeiros, novos recordes foram registrados em 2019, com destaque para as
operações de crédito, que superaram R$ 3 bilhões. O aumento do quadro associativo também foi significativo,
com a admissão de mais de 10 mil novos cooperados, parte dos quais resultantes da incorporação da Sicoob
Unimais Norte Paulista, cooperativa atuante na área de saúde.
Ao mesmo tempo, a expansão física da Cooperativa teve continuidade com a abertura de novas unidades de
atendimento. Esse processo prosseguirá, como resultado da ampliação de suas áreas de atuação e admissão,
aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária, passando a abranger novos municípios nos estados de São
Paulo e Minas Gerais, além de importantes localidades do Paraná, do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro.
Os efeitos da política de inovação implantada pela Cooperativa também merecem ênfase. Um dos exemplos
de maior relevo é o conceito arquitetônico introduzido em seus novos postos de atendimento, com design
amigável, que contribui para estreitar o relacionamento dos associados entre si e com as equipes da
Cooperativa. Essas unidades, ao mesmo tempo em que são humanizadas, contam com os mais modernos
recursos tecnológicos.
Para completar, em 2019 a Credicitrus manteve sua presença cidadã nas comunidades, dando apoio financeiro,
por meio de seu Fundo de Investimento Social (FIS), a organizações da sociedade civil que atuam nas áreas
mais carentes das localidades em que está presente. E criou o Instituto Credicitrus, conferindo nova dimensão
à sua política de responsabilidade social, possibilitando que desenvolva ações de maior abrangência, inclusive
em benefício de cooperados e colaboradores, por meio de parcerias com organizações públicas e privadas.
Em síntese, em 2019, a Credicitrus prosseguiu em trajetória ascendente no mercado financeiro,
particularmente em termos qualitativos e, com os avanços introduzidos ou alcançados, destacou-se ainda mais
como a melhor opção do mercado para o atendimento das necessidades financeiras de seus associados.
Agradecemos a cada um que, com seu trabalho ou seu apoio, concorreu para continuarmos a escrever essa
história de sucesso.
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Marcos Lourenço Santin
Presidente do Conselho de Administração
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CRESCIMENTO E

Segurança e eficiência
A preocupação maior da Credicitrus é dar o melhor tratamento possível aos recursos financeiros dos seus
cooperados, gerando prosperidade para todos. Nesse sentido, a área de Tecnologia introduziu avanços que já
beneficiam todos os setores da Cooperativa. Dentre estes, destacam-se: a implantação de um centro de
monitoramento de computadores e rede de telefonia e telecomunicações, visando a detectar e neutralizar ameaças
à segurança das operações e das informações; automação de tarefas repetitivas, liberando os analistas para o
desenvolvimento de atividades mais complexas; e eliminação de uso de papel, por meio da adoção de fluxos de
documentos e assinaturas totalmente digitais.

Gestão integrada de riscos
A Gestão Integrada de Riscos tem a finalidade de fortalecer o processo de Governança Corporativa, tornar mais
segura a concretização dos objetivos estratégicos da Cooperativa e dar maior transparência, eficácia e eficiência às
suas operações. Ao mesmo tempo, visa a cumprir as normas nacionais e internacionais, os requisitos legais e
regulatórios, manter o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e as gerências preparadas para a gestão
de crises, minimizar perdas e garantir a continuidade dos negócios.
Em 2019, a Credicitrus atualizou e revisou suas políticas complementares de gerenciamento de riscos e de capital,
assim como sua Declaração de Apetite de Riscos (RAS), mantendo conformidade com a Resolução do Conselho
Monetário Nacional 4.557/2.017, que contém as diretrizes para o gerenciamento efetivo dos riscos aos quais a
Cooperativa está exposta.

Alta classificação no mercado

A par dos números positivos mostrados a partir da página 16 deste relatório, as ações
e os avanços descritos a seguir revelam que a Sicoob Credicitrus fortaleceu, em 2019,
sua condição de cooperativa financeira segura, eficiente e inovadora, cumprindo seu
objetivo estratégico de se constituir na melhor opção do mercado financeiro para o
atendimento das necessidades de seus associados. Seu potencial de crescimento
continua elevado: seus recursos humanos, materiais e técnicos possibilitam que, com
o mesmo nível de qualidade hoje oferecido, amplie de forma significativa seu quadro
associativo e leve os benefícios do modelo de negócios cooperativo a um número
muito maior de pessoas.

O rigor profissional e a austeridade da gestão da Cooperativa tiveram reconhecimento internacional em 2019. A
agência de classificação de risco Fitch atribuiu à Credicitrus os ratings AA- para longo prazo e F1+ para curto prazo,
situando-a na faixa “grau elevado”, a mais alta de segurança de crédito. Das várias justificativas apresentadas pela
Fitch para essa classificação, destacam-se as seguintes:
• Apesar de o Sicoob possuir políticas e controles mínimos estabelecidos, que devem ser seguidos por todas as
cooperativas singulares associadas, a Credicitrus adotou estrutura de governança e controles internos mais rígidos.
• A Cooperativa tem por estratégia agregar garantias, principalmente reais, em suas operações, o que se traduz em
baixos níveis de perda nas operações de crédito.
• A Fitch considera a manutenção de adequados indicadores de rentabilidade e de distribuição de resultados, além
do contínuo crescimento da base de associados, fundamental para o sucesso da estratégia de crescimento de
longo prazo projetado pela Cooperativa.

Representação por delegados
O modelo de prestação de contas colocado em prática no início de 2019, com a realização de 17 pré-assembleias
regionais, antecedendo a Assembleia Geral Ordinária (AGO), mostrou bons resultados. Nesses eventos, os
cooperados presentes aprovaram as contas de 2018 e a distribuição das sobras do exercício e elegeram delegados
seccionais para representá-los nas Assembleias Gerais. No total, foram eleitos 70 delegados efetivos e igual número
de suplentes, com mandato de um ano. Em 27 de novembro de 2019, foi aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em Bebedouro que, a partir das pré-assembleias a serem realizadas em 2020, o mandato
dos delegados eleitos ou reeleitos será de dois anos.
A principal evolução obtida com esse novo modelo foi a expressiva participação de mais de 5.400 cooperados nas
pré-assembleias, elevando substancialmente a representatividade dos associados nas decisões estratégicas da
Cooperativa. No modelo anterior, com a realização apenas da AGO, a frequência máxima foi de, aproximadamente,
2 mil participantes.
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Inovação ganha área específica

Novos produtos e serviços

A Credicitrus implantou em 2019 a área de Inovação e Transformação Digital, com o objetivo de fomentar a
criatividade na Cooperativa, buscando o desenvolvimento de produtos, serviços e processos que agreguem valor
para todos os cooperados. É um projeto de grande alcance, preparando a Cooperativa para crescer de forma
acelerada e com qualidade em constante elevação.

A Credicitrus lançou, em 2019, a linha de crédito para Investimento Agropecuário, contemplando as seguintes áreas
de aplicação:

Presença no centro mundial da criatividade – com o objetivo de aprimorar sua capacidade de desenvolver
soluções transformadoras e estar em sintonia com a última palavra em tecnologia, a Credicitrus deu um passo
ousado em 2019. Foi a primeira cooperativa do País a instalar um escritório no Vale do Silício, nos Estados Unidos,
considerado o mais importante ecossistema de criatividade e inovação do mundo, onde estão instaladas e em
constante evolução empresas líderes como Adobe, Apple, eBay, Facebook, Google, Intel, Netflix, Oracle e Yahoo!
e as universidades de Stanford e da Califórnia, Berkeley, que se constituem em dois dos maiores centros mundiais
de estímulo ao empreendedorismo baseado em inovações. Com um escritório na cidade de San José, próximo a
São Francisco, a Cooperativa está em contato com as empresas, universidades e outras organizações locais,
buscando oportunidades exponenciais de inovação, além de negócios e parcerias que favoreçam os cooperados.

O surpreendente robô Léo
O terceiro Posto de Atendimento da Credicitrus na cidade de São Paulo, inaugurado em novembro
na avenida Brasil, é dotado de um diferencial inédito que, a partir de 2020, estará em outras
unidades da Cooperativa: o robô Léo, atendente eletrônico com inteligência artificial, com
capacidade de identificar cooperados (cadastrados no sistema de reconhecimento facial), gerir filas
de atendimento e ainda fornecer informações sobre a Credicitrus e seus produtos. O nome Léo foi
dado em homenagem a Leopoldo Pinto Uchôa, principal articulador da fundação da Credicitrus, em
1983, e seu principal executivo até 2008, quando faleceu.

• Construção, reforma ou ampliação de benfeitorias;
• Formação de lavouras permanentes;
• Formação ou recuperação de pastagens;
• Eletrificação e telefonia rural;
• Proteção, correção e recuperação do solo;
• Aquisição de animais para reprodução, cria ou serviço.
Também lançou novas opções de investimento, a saber:
• FUNDO DE INVESTIMENTO ANS - para participantes do setor de saúde suplementar, registrados na Agência
Nacional de Saúde);
• FUNDO DE AÇÕES - exclusivo pelos canais digitais;
• FUNDO MULTIMERCADO - exclusivo pelos canais digitais;
• RDC COM CARÊNCIA (181, 361 ou 721 dias) - aplicação com prazo pré-definido;
• LCA CARÊNCIA PLUS (360 e 540 dias) - aplicação com prazo pré-definido.
Adicionalmente, passou a trabalhar com dois novos produtos do Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob): a máquina
para cartões “Sipaguinha” e o Câmbio Turismo, brevemente explicados a seguir.
Sipaguinha - desenvolvida para pequenos e médios estabelecimentos, profissionais autônomos ou liberais e
microempreendedores individuais, que realizam número moderado de transações.
Câmbio – compra e venda de papel moeda estrangeira, com base na Cotação DTVM S/A. Contempla todas as
moedas estrangeiras cotadas pelo Banco Central do Brasil. Inclui as seguintes vantagens: disponibilidade de
entrega em domicílio em numerosas localidades; cartões pré-pagos internacionais para compras e saques,
recarregáveis, com câmbio fechado no ato da compra; reposição em caso de perda ou roubo; e central de
atendimento gratuito 24 horas, em português.
A Cooperativa também pode oferecer, por meio do Bancoob, serviços financeiros internacionais de envio e
recebimento de recursos.

Incorporação da Sicoob Unimais Norte Paulista
A Credicitrus incorporou em 2019 a cooperativa financeira Sicoob Unimais Norte Paulista, especializada na área de
saúde, com postos de atendimento nos municípios de Bebedouro, Barretos e Monte Alto e 2.098 associados. A
operação foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, realizada no dia 1o de março.

Novas unidades de atendimento

Prêmio internacional
A Credicitrus foi uma das vencedoras de 2019 do WfMC Award for Excellence in Business Transformation
(Prêmio WfMC de Excelência em Transformação dos Negócios), conferido às organizações de todo o mundo que
mais se destacaram em inovação e transformação digital neste ano. O anúncio da premiação foi feito no dia 28 de
agosto, em Boston, nos Estados Unidos.
Esse reconhecimento foi devido à implantação do BPMS (Business Process Management Suite) ou Sistema de
Gerenciamento de Processos de Negócio, que automatizou todo o fluxo dos financiamentos realizados no acordo
de intercooperação com a Coopercitrus. Esse avanço reduziu de 30 para apenas 12 dias o tempo despendido entre
a apresentação da proposta e a liberação do crédito.
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Foram inauguradas em 2019 quatro novas unidades de atendimento, todas no estado de São Paulo: Campinas (no
Shopping Iguatemi), Araras (na região central da cidade), São Paulo (em imóvel próprio na avenida Brasil, um dos
pontos mais nobres da capital paulista) e em Barretos (no North Shopping, após reforma da unidade antes
pertencente à Unimais Norte Paulista).

Market Club
Iniciativa inovadora não só na Credicitrus, mas em todo o setor cooperativo brasileiro, o Market Club dá um sentido
mais amplo ao conceito de economia compartilhada, e já conta com mais de 20 mil cooperados cadastrados. Os
resultados alcançados em 2019 foram expressivos, em especial os relativos aos convênios firmados com
montadoras e concessionárias, que renderam a venda de mais de mil veículos, representando financiamentos
superiores a R$ 50 milhões.
No início de 2019, foi lançada uma nova frente de atuação: o Market Club Conhecimento. Para inaugurá-la, a
Credicitrus firmou parceria com o professor, consultor e empresário Marcos Fava Neves, também cooperado, que
passou a responder pela geração de conteúdo relevante para o produtor rural em vários formatos, como artigos
exclusivos, vídeos e palestras.
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Apoio à evolução do cooperado

Canais de Comunicação

O programa “1.000 Cooperados Empreendedores” é reconhecido como uma das iniciativas de maior alcance de
toda a história da Credicitrus, em razão da qualidade dos conhecimentos sobre gestão proporcionados. Lançado
em 2017, em parceria com o Sebrae, responsável pelo conteúdo e pelos instrutores, beneficiou 250 associados
empreendedores até o final de 2018, com a realização de 10 turmas com 25 participantes.

Ouvidoria – de acordo com regras do Banco Central do Brasil, é o canal para o cooperado recorrer visando a
solucionar problemas ou dificuldades, após esgotar as possiblidades de entendimento com as instâncias
tradicionais de relacionamento. O associado pode ter acesso à Ouvidoria por meio de ligação gratuita ao
telefone 0800-770-6883, pelo site www.credicitrus.com.br ou por contato pessoal em qualquer posto de
atendimento ou na matriz da Cooperativa.

Em 2019, o programa ganhou aceleração, beneficiando 450 cooperados dos municípios paulistas de Araraquara,
Bebedouro (duas turmas), Barretos (duas turmas), Bauru, Botucatu, Catanduva, Marília, Mogi Mirim, Penápolis,
Pirangi, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo e Taiúva e de Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais.
Encontro de Negócios – em complemento ao programa “1.000 Cooperados Empreendedores”, foi realizado um
encontro dos participantes de todas as turmas formadas em 2019. O objetivo foi promover maior integração entre
todos, para que conheçam suas respectivas necessidades, bem como os produtos e serviços que podem oferecer.
Desse modo, foram geradas e concretizadas numerosas oportunidades de negócios, dentro do conceito
cooperativista de não só compartilhar economias, mas igualmente prosperidade.

Eventos e divulgação

Fale conosco – um canal direto de comunicação dos cooperados com a Cooperativa, para que os associados
possam expor suas dúvidas, sugestões, reclamações, elogios entre outros. Para acessar, basta entrar no site:
www.credicitrus.com.br/atendimento/#1
Chat – localizado do lado superior direito do site www.credicitrus.com.br o Chat é um canal on-line para que
os cooperados possam tirar as suas dúvidas sobre a Cooperativa, seus produtos e serviços.
Canal de Conduta de Ética – com atuação ética, a Credicitrus, por meio do site www.contatoseguro.com.br/credicitrus,
disponibiliza o Canal de Conduta de Ética garantindo ainda mais segurança e tranquilidade aos cooperados, colaboradores
e parceiros. Por ser um importante meio de denúncia sobre qualquer prática suspeita, todas as informações relatadas são
analisadas de forma imparcial mantendo a identidade de todos que deixam suas mensagens em sigilo.

A Sicoob Credicitrus marcou presença em importantes eventos em 2019, em especial ligados ao agronegócio. O
principal destaque coube à Agrishow, realizada de 29 de abril a 3 de maio em Ribeirão Preto/SP, quando registrou
um grande número de visitantes e resultados muito significativos: beneficiou mais de mil cooperados com
operações de crédito e financiamento totalizando R$ 220 milhões, valor quatro vezes superior ao obtido na edição
anterior da feira; a esse valor somaram-se R$ 27 milhões em consórcios e R$ 76 milhões em captações. O PA Digital
também participou do evento, associando novos cooperados por meio do aplicativo da Cooperativa.
Outro evento ligado ao agronegócio no qual a Cooperativa efetuou bons negócios foi a Feacoop (Feira de
Agronegócios Coopercitrus), realizada de 29 de julho a 1o de agosto, em Bebedouro, onde, com descontos do
Market Club, realizou a venda de 60 veículos, totalizando cerca de R$ 2,5 milhões em financiamentos.
Além dessas participações, a Cooperativa organizou seis eventos sob o título SOMAR AGRO dirigidos
especificamente a produtores rurais, nos municípios paulistas de Barretos, Marília, Mogi Mirim, Ribeirão Preto e São
José do Rio Preto e em Uberaba, MG.

PA Móvel
O Posto de Atendimento Móvel da Cooperativa participou dos seguintes eventos ao longo do ano (além da Feacoop):
• Balcão de Negócios Coopercitrus (janeiro).
• Ação de apresentação da Cooperativa na cidade de Tabapuã, SP, com apoio da Associação Comercial e do
Sindicato Rural (março).
• Simpósio Coopercitrus, em Ribeirão Preto, SP (junho).
• Expocitrus, em Cordeirópolis, SP (junho).
• 4º Encontro de Pecuaristas CMA (Confinamento Monte Alegre), em Barretos, SP (agosto).
• Ação de apresentação da Cooperativa na CEASA de Campinas, SP (setembro).
• “Natal Luz” - concertos de Natal a cargo da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, realizados em dezembro nos
municípios paulistas de Catanduva, Fernandópolis, Santa Fé do Sul, Marília e Bebedouro.
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5,917

ANÁLISE

DE DESEMPENHO
O desempenho econômico-financeiro da Sicoob Credicitrus foi mais uma
vez positivo, registrando novos recordes e consolidando a posição da
Cooperativa no cenário cooperativista e no mercado financeiro.

3,710
3,327
2,882

Outro indicador do nível de confiança dos
cooperados, particularmente dos que atuam
no agronegócio, foi o expressivo crescimento
da demanda por operações de crédito
e financiamento, que registrou aumento
de 14% sobre 2018.
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R$ 5,917 bilhões

5,220

O valor apurado ao final de 2019
ficou 3,3% acima do registrado em 2018.

1,631
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1,496

R$ 1,631 bilhão
Principal indicador da solidez da Cooperativa,
o patrimônio líquido tem evoluído de forma
consistente ao longo dos anos e cresceu 9% em
2019. O capital social, seu principal componente,
situa-se desde 2018 acima de R$ 1 bilhão,
representando um recorde alcançado pela Sicoob
Credicitrus, primeira cooperativa brasileira a
alcançar esse nível.

1,383

DEPÓSITOS À VISTA,
A PRAZO E LCA

173,5

R$ 3,710 bilhões
O total de depósitos e aplicações em
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)
refletiu mais uma vez a confiança dos
cooperados, encerrando 2019 com
aumento de 11,5% sobre o ano anterior.

3,077

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 3,077 bilhões

ATIVOS TOTAIS

5,725

2,700
2,585

RESULTADO DO EXERCÍCIO

R$ 173,5 milhões

134,7
181,1

As Sobras apresentaram significativa elevação
em 2019, apesar da contínua queda da taxa Selic,
que se reflete diretamente na remuneração da
intermediação financeira bem como das provisões
de crédito realizadas no período, visando a preservar o
alto grau de segurança com que a Cooperativa atua.

104.160

EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL

104.160
cooperados

93.421
82.765

Ingressaram na Sicoob Credicitrus em 2019 mais
10.739 cooperados. Esse número reflete não só
o crescente interesse despertado pelo modelo de
negócios cooperativo, mas também o ingresso no
quadro social dos quase 2.100 associados da
cooperativa Unimais Norte Paulista, incorporada
em 1o de março de 2019.
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q e permanecem com os cooperados ou re
reto
torn
rnam
am a est
stes
es. De
Dess
s e modo,
contribuem para o desenvvol
o vimento de suas respectivas regiões, pois, sendo aplicados em consum
mo, con
ontr
tratação
de serviços e investim
men
entos, geram empregos e renda em suas localidades.

Em 2019, o Resultado Social Econômico registrou aumento significativo de 18,2%
sobre o valor apurado em 2018 (R$ 653 milhões).
ECONOMIA EM TAXAS
DE JUROS E ENCARGOS

RESULTADO DO EXERCÍCIO
DE 2019 (SOBRAS)

sobre operações de crédito
(Sicoob Credicitrus x mercado financeiro):

R$

471,7

milhões

Diferença entre as taxas de juros e demais
encargos da Cooperativa e das instituições
financeiiras tradi
fi
dicion
i nais
is (v
(val
alor
or méd
édio
io):
) 23,08%

R$

173,5

milhões

RESULTADO SOCIAL
ECONÔMICO

R$

ECONOMIA EM TARIFAS

126,5

R$

18

milhões

771,8

milhões

Todos os cálculos apresentados nesta página
foram baseados nas taxas médias e tarifas
divu
ulg
lgad
adas pelo Banco Ce
C ntral do Brasil.
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RESPONSABILIDADE

SOCIAL

E ECONÔMICA

Sustentabilidade é um termo intimamente associado ao modelo de negócios cooperativista, que é
economicamente viável e socialmente justo, pois coloca ao alcance de todos os associados os mesmos produtos e
serviços com as mesmas condições, democratizando o acesso aos benefícios que proporciona. Adicionalmente,
cada associado é coproprietário da Sicoob Credicitrus, um negócio próspero e em contínuo crescimento, que se
constitui na base sólida e duradoura para o atendimento de suas necessidades financeiras pessoais, familiares e
profissionais.
Os efeitos da política de responsabilidade social e econômica da Cooperativa atingem diretamente não só os
cooperados, mas também os colaboradores e as comunidades nas quais está instalada. Além disso, beneficia seus
fornecedores e cumpre com rigor seus deveres de cidadania, por meio da obediência a todas as normas legais e do
pagamento de todas as obrigações fiscais e trabalhistas que lhe cabem.

Benefícios para os cooperados
Viva Bem Plus - corresponde ao resgate em parcelas das cotas de capital dos cooperados, proporcionando-lhes
uma espécie de aposentadoria suplementar. Têm direito a esse benefício os associados a partir dos 65 anos de
idade e com no mínimo 10 anos de filiação à Cooperativa.

COOPERADOS
BENEFICIADOS

1.196

VALOR
DISTRIBUÍDO

13,255

R$

milhões

Viva Bem Feliz - é a remuneração anual do capital social dos cooperados, sendo realizada no último dia útil de cada
ano, correspondendo à antecipação da distribuição das sobras do exercício. Do total distribuído, 70% são
convertidos em novas quotas de capital, aumentando as reservas financeiras do associado para o futuro, e 30% são
depositados em conta corrente, podendo também ser destinados ao capital social.

VALOR DISTRIBUÍDO EM 2019
20

R$

51,462

milhões
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BENE
FÍCIOS
Oferecendo salários e benefícios competitivos, que se somam a oportunidades de capacitação e crescimento
pessoal e profissional em um ambiente amigável e desafiador, a Credicitrus obteve importantes reconhecimentos
em 2019:
• 150 Melhores Empresas para Se Trabalhar – classificou-se mais uma vez, de acordo com pesquisa realizada pela
revista Você S/A;
• Certificado Great Place to Work - conferido pela organização global GPTW, que reconhece os melhores
ambientes de trabalho em 61 países ao redor do mundo.

906

COLABORADORES

453 HOMENS
453 MULHERES

APOIO AOS JOVENS

30 APRENDIZES 16 ESTAGIÁRIOS
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BENEFÍCIOS
PARA AS
COMUNIDADES
O Fundo de Investimento Social (FIS) da Sicoob Credicitrus, para o qual todos os cooperados contribuem,
destinando-lhe 1% das sobras anuais a que têm direito, tem representado uma importante fonte de apoio financeiro
para organizações da sociedade civil que atuam nas localidades mais carentes dos municípios onde a Cooperativa
está instalada. Desse modo, por meio da Ação Social Cooperada, tem viabilizado a execução de projetos sociais nas
áreas de educação, assistência social e amparo a pessoas com necessidades especiais, beneficiando principalmente
crianças e jovens vulneráveis e idosos. Os números relativos a 2019 confirmam o importante papel que desempenha
na sociedade.

INVESTIMENTOS (APOIO
A PROJETOS E DOAÇÕES)

INSTITUIÇÕES
BENEFICIADAS

MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

R$ 635 MIL

45
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INSTITUTO
CREDICITRUS
Fundado em 28 de agosto de 2019, o Instituto Credicitrus é uma organização com personalidade jurídica que, a
partir de sua constituição, passou a ser o braço da Cooperativa na área de responsabilidade social. Suas
possibilidades de atuação são numerosas. Desenvolverá e apoiará ações internas e externas nas áreas educacional,
social e cultural, incluindo iniciativas em prol da agricultura sustentável, do consumo e da produção responsáveis, da
geração de energia limpa e renovável e da defesa, preservação e conservação do meio ambiente, além de estimular
o trabalho voluntário, a inovação e o cooperativismo. Ainda terá a responsabilidade de coordenar a destinação dos
recursos do FIS (Fundo de Investimento Social) e, parcialmente, do FATES (Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social), e poderá firmar parcerias com órgãos públicos e privados, ampliando o alcance de suas
atividades.
Segundo o estatuto social do Instituto, sua presidência será ocupada pelo vice-presidente do Conselho de
Administração da Sicoob Credicitrus e sua vice-presidência, pelo diretor-presidente executivo da Cooperativa. No
presente, ocupam esses cargos Maria Tereza de Souza Lima Uchôa e Walmir Fernandes Segatto, respectivamente.
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BALANÇO
PATRIMONIAL

PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

em reais

31 de dezembro de 2019 e 2018

NOTA

ATIVO

13

2.550.736.612

2.346.443.178

Obrigações por emissão de LCA

14

1.159.067.829

981.142.547

Obrigações por repasses interfinanceiros

15.2

238.643.019

552.456.150

Obrigações sociais e estatutárias

16

41.197.339

41.260.856

10.104.219

8.901.733

72.151.987

67.926.220

Depósitos à vista, a prazo e sob aviso

31 de dezembro de 2019 e 2018

NOTA

2019

2018

Obrigações fiscais e previdenciárias
Outras obrigações

Circulante
Disponibilidades

3

25.600.824

13.661.889

Aplicações interfinanceiras de liquidez

4

449.813.482

773.305.176

Títulos e valores mobiliários

5

1.913.506.807

1.510.557.029

Relações interfinanceiras

3

15.451.839

16.042.789

Operações de crédito

7

1.562.371.600

1.507.856.345

Outros créditos

8

8.015.223

8.983.539

Outros bens e valores a receber

9

2.589.858

2.242.286

3.977.349.633

3.832.649.052

1.647.100.519

1.677.140.642

7.802.050

125.197.944
238.428.567

Não circulante
Realizável a longo prazo
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2018

Circulante

em reais

Aplicações interfinanceiras de liquidez

4

Títulos e valores mobiliários

5

Operações de crédito

7

1.514.738.089

1.192.226.203

Outros créditos

8

83.326

83.326

Depósitos judiciais

18

123.733.369

120.303.636

Outros bens e valores a receber

9

743.685

900.966

Investimentos

10

198.512.976

126.126.096

Imobilizado

11

90.958.813

85.467.930

Intangível

12

3.445.735

4.383.876

1.940.018.043

1.893.118.544

5.917.367.676

5.725.767.596

TOTAL DO ATIVO

2019

17

4.071.901.005 3.998.130.684
Não circulante
Obrigações por empréstimos e repasses

15.1

1.160.275

1.346.278

Obrigações por repasses interfinanceiros

15.2

82.875.327

107.192.227
122.106.652

Provisão para contingências

18

9.310.905

Outras obrigações

17

120.799.649

214.146.156

230.645.157

Capital social

1.106.262.286

1.033.488.418

Reserva legal

346.272.320

293.093.228

Reserva especial de sobras

33.376.030

32.964.615

Reserva de contigência

64.684.783

64.684.783

Reserva especial de desenvolvimento

24.579.998

28.098.784

Sobras à disposição da Assembleia Geral

56.145.098

44.661.927

Patrimônio líquido

19

1.631.320.515 1.496.991.756

TOTAL DO PASSIVO
E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.917.367.676

5.725.767.596
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Demonstração das sobras ou perdas

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (em reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
e semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (em reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Sobras do exercício
Ajustes
NOTA

2° Sem 2019

2019

2018

Ingressos da intermediação financeira

Resultado das baixas do ativo imobilizado
Constituição (reversão) de provisão para causas judiciais

Operações de crédito
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Depreciação e amortização

25.2

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

233.489.818

449.943.059

422.166.992

54.564.825

104.411.381

117.846.529

22.596.252

52.342.577

34.369.007

310.650.894

606.697.018

574.382.528

Provisão para garantias financeiras prestadas
Provisão para perda com operações de créditos

Outros créditos

Operações de captação no mercado
Operações de empréstimos e repasses
Operações de repasses interfinanceiros
Reversão (Provisões) para perdas com operações de crédito

(79.441.136)

(160.034.838)

(161.445.092)

(33.181)

(33.873)

(47.927)

(19.223.199)
7.3

(42.344.001)

(48.243.049)

(58.882.300)

(108.029.904)

(105.353.416)

(157.579.816)

(310.442.615)

(315.089.484)

Outros bens e valores a receber
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Títulos e valores mobiliários e relações interfinanceiras
Depósitos Judiciais
Depósitos à vista, a prazo e sob aviso
Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias
Obrigações por repasses interfinanceiros

Resultado bruto da intermediação financeira

153.071.078

296.254.403

259.293.044

Outros ingressos (dispêndios) operacionais
Ingressos de prestação de serviços

21.864.210

53.713.631

34.509.406

(60.620.168)

(115.301.103)

(111.935.028)

(2.203.822)

(4.182.926)

(3.290.997)

(40.427.169)

(80.049.317)

(73.338.798)

Dispêndios de pessoal, honorários da diretoria e dos
Dispêndios tributários
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Outros ingressos operacionais

22

33.223.301

65.607.136

58.622.431

Outros dispêndios operacionais

23

(23.382.693)

(40.207.759)

(29.129.354)

(71.546.341)

Resultado operacional
Receitas (despesas) não operacionais, líquidas
Sobras antes do imposto de renda e da contribuição social

(120.420.338)

175.834.065

134.730.705

776.676

459.609

(216.630)

82.301.413

176.293.673

134.514.075

357.306

(2.781.893)

Sobras do exercício antes dos juros sobre o capital integralizado

82.658.718

173.511.780

Sobras líquidas do período/exercício

19.2

(124.562.339)

81.524.737

Imposto de renda e contribuição social sobre atos não cooperativos

Remuneração dos juros sobre o capital próprio

Outras obrigações
Caixa aplicado nas operações

conselhos de administração e fiscal
Outros dispêndios administrativos

Obrigações por empréstimos e repasses
Obrigações sociais e estatutárias
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Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais

82.658.718

173.511.780

134.514.075

5.860.335

12.396.984

11.823.048

(3.833)

(3.833)

(174.854)

(115.893.789)

(112.795.747)

112.720.281

5.579.587

9.300.254

1.844.429

58.882.300

108.029.904

105.353.416

37.083.318

190.439.342

366.080.396

(252.191.946)

(485.057.045)

(219.691.355)

2.192.801

968.315

554.152

818.194

(190.290)

1.236.943

536.270.230

440.887.588

(490.217.792)

(242.597.142)

(164.521.211)

181.823.040

(1.562.412)

(3.429.733)

(69.277.878)

170.869.900

204.293.435

251.404.165

76.116.573

177.925.282

194.401.509

(411.134.516)

(338.130.031)

(124.387.471)

(186.003)

(186.003)

(263.991)

15.257.018

(63.518)

(109.545)

152.595.268

107.561.503

(55.854.418)

83.531.281

130.497.634

35.697.756

(2.781.893)
83.531.281

127.715.741

35.697.756

(52.468.881)

(63.344.758)

(2.376.126)

(4.005.198)

(17.010.534)

(12.233.084)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aporte de capital em investimentos
Integralização de capital com sobras e dividendos recebidos de investidas
Recebimento pelas vendas de bens do ativo imobilizado
Recebimento de sobras distribuídas
Aquisições de ativo imobilizado
Aquisições de ativo intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

90.378

103.504

460.742

7.968.412

7.968.412

5.339.240

(9.487.494)

(15.752.722)

(16.641.658)

(674.126)

(1.296.674)

(4.584.168)

(58.576.908)

(89.332.772)

(30.035.054)

(29.976.722)

(45.718.125)

(41.247.594)

17.029.385

32.717.682

52.600.911

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Admissões (retiradas) de cooperados, líquidas
Integralização de capital (Nota 19.1)

(51.462.700)

(50.778.811)

Capital proveniente de Incorporação (Nota 19.1)

31.196.018 122.049.080

83.735.264

Sobras distribuídas
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 3)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 3)
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2018

Imposto de renda e contribuição social pagos

134.514.075

(51.462.700)

2019

Variações nos ativos e passivos
Operações de crédito

Dispêndios da intermediação financeira

2° Sem 2019

4.861.171

(18.145.773)

(18.895.712)

(20.650.619)

(31.093.110)

(27.034.984)

(9.297.302)

(6.138.738)

11.347.985

(3.634.601)

47.191.400 29.704.678 33.339.278
41.052.663 41.052.663 29.704.678

27

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (em reais)
Nota
Em 1º de janeiro de 2018
Destinação das sobras de 2017
Capitalização de reserva especial de desenvolvimento
Reversão de Sobras Capitalizadas
Integralização de Capital
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Capitalização de reserva
Sobras do Exercício
Proposta para destinações estatutárias e legais
Juros sobre o capital
Reserva legal (35%)
FATES (7%)
FATES - lucro de operações com não associados
FIS (1%)
Em 31 de dezembro de 2018
Destinação das sobras de 2018
Capitalização de reserva especial de desenvolvimento
Integralização de Capital
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Aumento de Capital por Incorporação
Capitalização de reserva
Sobras do Exercício
Proposta para destinações estatutárias e legais
Juros sobre o capital
Reserva legal (45%)
FATES (7%)
FATES - lucro de operações com não associados
FIS (1%)
Em 31 de dezembro de 2019

19.3
19.3
19.1

Capital social

Reserva legal

901.558.478
30.646.757
17.373.221
(7.935)
52.600.911
(40.870.240)
72.187.226

265.661.303

Reserva especial
de sobras

Reserva de
contingência

42.507.652

64.684.783

Reserva
especial de
desenvolvimento

Sobras à disposição
da Assembleia
Geral

Total

38.522.875
37.006.057
(17.373.221)

70.489.238
(70.489.238)

1.383.424.330
(2.836.423)

134.514.075

52.600.911
(40.870.240)
(377.354)
134.514.075

7.935

(42.507.652)

(30.056.928)

19.2
32.964.615
27.423.990

19.3
19.1
19.1

1.033.488.418
22.879.705
24.491.967
32.717.682
(45.718.125)
5.438.024
32.964.615

293.093.228

32.964.615

64.684.783

28.098.784
6.903.027
(10.421.812)

(50.778.811)
(27.423.990)
(5.484.798)
(5.381.007)
(783.543)

(17.814.196)

44.661.927
(44.661.927)

1.496.991.755
(14.879.196)
14.070.155
32.717.682
(45.718.125)
4.861.171

173.511.780

173.511.780

(51.462.700)
(53.755.945)
(8.362.036)
(2.591.425)
(1.194.577)
56.145.098

(18.086.671)

(576.853)

(5.484.798)
(5.381.007)
(783.543)

(32.964.615)

19.2
33.376.030
53.755.945

1.106.262.286

346.272.320

1.108.846.914
10.362.710
17.029.385
(29.976.723)

292.516.375

33.376.030

64.684.783

24.579.998

64.684.783

35.001.811
(10.421.813)

(8.362.036)
(2.591.425)
(1.194.577)
1.631.320.515

2º Semestre
Em 30 de junho de 2019
Capitalização de reserva especial de desenvolvimento
Integralização de Capital
Admissões e retiradas de cooperados, líquidas
Sobras do Semestre
Proposta para destinações estatutárias e legais
Juros sobre o capital
Reserva legal (45%)
FATES (7%)
FATES - lucro de operações com não associados
FIS (1%)
Em 31 de dezembro de 2019
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90.853.062

82.658.718

1.591.902.944
(59.103)
17.029.385
(29.976.723)
82.658.718

19.2
33.376.030
53.755.945

1.106.262.286

346.272.320

33.376.030

64.684.783

24.579.998

(51.462.700)
(53.755.945)
(8.362.036)
(2.591.425)
(1.194.577)
56.145.098

(18.086.671)
(8.362.036)
(2.591.425)
(1.194.577)
1.631.320.515
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Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (em reais)

de julgamento por parte da administração da Cooperativa no processo de aplicação das políticas contábeis. As
demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas-úteis do ativo
imobilizado, provisão para perdas nas operações de crédito, provisão para contingências e outras similares. Os
resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.
2.2. Descrição das principais políticas contábeis adotadas
As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão definidas a seguir:

1. Contexto operacional
A Cooperativa de Crédito Credicitrus - Sicoob Credicitrus ("Sicoob Credicitrus") é uma cooperativa de crédito singular
com sede em Bebedouro - SP, instituição financeira não bancária, fundada em 14 de setembro de 1983, filiada à
Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo - SICOOB SÃO PAULO (Nota 25), acionista do Banco
Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB e componente do SICOOB – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil.
A Sicoob Credicitrus tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo, entre outras finalidades,
proporcionar assistência financeira aos cooperados.
A Sicoob Credicitrus possui Postos de Atendimento - PAs nas seguintes localidades: (i) estado de São Paulo – Aguaí,
Agudos, Araçatuba, Araraquara, Araras, Avaré, Barretos, Bauru, Bebedouro, Birigui, Borborema, Botucatu, Campinas,
Catanduva, Colina, Fernandópolis, Garça, Guaíra, Ibitinga, Itajobi, Itápolis, Jales, José Bonifácio, Lençóis Paulista,
Limeira, Lins, Marília, Matão, Mirassol, Mogi Mirim, Monte Alto, Monte Aprazível, Monte Azul Paulista, Nova Granada,
Novo Horizonte, Olímpia, Paraíso, Penápolis, Pereira Barreto, Pirangi, Pirassununga, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Santa
Adélia, Santa Fé do Sul, São José do Rio Preto, São Manuel, São Paulo, Tabatinga, Taiúva, Taquaritinga, Urupês,
Viradouro e Vista Alegre do Alto; e (ii) estado de Minas Gerais - Frutal, Uberaba e Uberlândia. Além dos municípios
anteriormente citados, sua área de ação compreende também os municípios de Águas de Santa Bárbara, Altair, Álvaro
de Carvalho, Alvinlândia, Anhembi, Arandu, Arco-Íris, Areiópolis, Ariranha, Auriflama, Avaí, Avanhandava, Balbinos,
Barbosa, Bilac, Bofete, Borebi, Braúna, Brejo Alegre, Cabrália Paulista, Cafelândia, Cajobi, Campos Novos Paulista,
Cândido Rodrigues, Catiguá, Cerqueira César, Colômbia, Coroados, Duartina, Elisiário, Embaúba, Espírito Santo do
Turvo, Fernando Prestes, Fernão, Gália, Gavião Peixoto, Getulina, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Guaraci, Guarantã,
Iaras, Ibirá, Igaraçu do Tietê, Ilha Solteira, Ipuã, Irapuã, Itaí, Itapura, Itatinga, Jaborandi, Jaboticabal, Júlio Mesquita,
Lucianópolis, Lupércio, Macatuba, Marapoama, Mogi Guaçu, Nova Europa, Novais, Ocauçu, Orlândia, Ourinhos,
Palmares Paulista, Paranapanema, Pardinho, Paulistânia, Pindorama, Pirajuí, Piratininga, Pompeia, Pongaí, Pratânia,
Presidente Alves, Reginópolis, Ribeirão do Sul, Rubiácea, Sabino, Sales, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Cruz do Rio
Pardo, Santo Antônio do Aracanguá, São Carlos, São Pedro do Turvo, Severínia, Suzanápolis, Tabapuã, Taiaçu,
Taquaral, Taquarituba, Terra Roxa, Ubirajara, Uchoa, Uru, Vera Cruz e Votuporanga.

2.2.1. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de valor.
2.2.2. Aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários
As aplicações interfinanceiras de liquidez e os títulos e valores mobiliários são avaliados pelo custo acrescido dos
rendimentos ou valor de realização.
A Circular BACEN nº 3.068, que trata da classificação dos títulos e valores mobiliários com base em um conjunto de
critérios para registro e avaliação da carteira de títulos, não se aplica às cooperativas de crédito.
2.2.3. Operações de crédito
As operações de crédito com cláusula de atualização monetária pós-fixada estão registradas pelo valor atualizado "pro
rata temporis", com base na variação dos respectivos indexadores pactuados. A apropriação dos juros é interrompida
após vencidas a partir de 60 dias.
A provisão para perdas com operações de crédito é constituída em montante julgado suficiente pela Administração
para cobrir eventuais perdas na realização dos valores a receber, levando-se em consideração a análise das operações
em aberto, as garantias existentes, a capacidade de pagamento e liquidez do tomador do crédito e os riscos
específicos apresentados em cada operação, contemplando todos os aspectos determinados na Resolução CMN nº
2.682, que determina a classificação das operações por nível de risco.
2.2.4. Investimentos
Os investimentos são avaliados ao custo de aquisição.
2.2.5. Imobilizado

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.
2.1. Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN, considerando as Normas Brasileiras de
Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às entidades cooperativas, a Lei do cooperativismo nº 5.764/71,
com alterações da Lei Complementar nº 130/2009 e normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN,
apresentadas conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, e evidenciam todas
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as
utilizadas pela administração na sua gestão. Tais demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração em
18 de fevereiro de 2020.

Terrenos, edificações, instalações, móveis e utensílios, equipamentos, sistemas de comunicação e equipamentos de
processamento de dados, são demonstrados pelo custo de aquisição. As imobilizações em andamento são
registradas pelos custos já incorridos.
A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com
as taxas divulgadas na Nota 11.
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e
são registrados em “Resultado não operacional, líquido”.
2.2.6. Intangível
Licenças de programas de computador adquiridas após setembro de 2008 são capitalizadas no ativo intangível e
amortizadas ao longo de sua vida útil estimada.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
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2.2.7. Redução ao valor recuperável de ativos
Os investimentos, o imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências
de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil não pode ser recuperável.

Adicionalmente às disponibilidades e às relações interfinanceiras são classificadas como caixa e equivalentes de caixa,
para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, quando atendidas as determinações da Resolução
CMN nº 3.604 (Nota 2.2.1).

2.2.8. Depósitos e captações no mercado

4. Aplicações interfinanceiras de liquidez

Os recursos provenientes de depósitos (à vista, a prazo e sob aviso) e letras de crédito do agronegócio estão
demonstrados pelo valor captado, incluindo as atualizações incorridas, pro rata dia.

Modalidade

2.2.9. Obrigações por empréstimos e repasses e por repasses interfinanceiros

Aplicações interf. de liquidez
Ativo circulante

As obrigações por empréstimos e repasses e por repasses interfinanceiros são reconhecidas inicialmente no
recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos e repasses e os repasses
interfinanceiros 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, ex-funcionários e órgãos públicos, em ações trabalhistas e tributárias. Essas contingências, coerentes com
práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que
recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado
com suficiente segurança. As contingências são classificadas como prováveis, para as quais são constituídas provisões;
possíveis, que somente são divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e
divulgação. Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua
mensuração de forma mais adequada, 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, estes são apresentados como dedução do
valor do passivo correspondente.

Não circulante - Realizável a longo prazo

7.802.050

125.197.944

2020
2021 a 2023

Modalidade

Ativo circulante

117.839.552
7.802.050

7.358.392

7.802.050

125.197.944

2019

2018

1.913.506.807

1.748.985.596

(1.913.506.807)

(1.510.557.029)

Não circulante - Realizável a longo prazo

238.428.567

Os títulos de renda fixa referem-se a aplicações em Certificado de Depósito Interbancário – CDI no SICOOB SÃO
PAULO (Nota 25), com remuneração de, aproximadamente, 100% do CDI.
Em 31 de dezembro de 2019, os títulos e valores mobiliários classificados como “Realizável a longo prazo” têm sua
realização prevista, como segue:

2019
2020

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% (2018 – 17%). O resultado apurado em operações
realizadas com cooperados é isento de tributação.

3. Caixa e equivalentes de caixa

2018

5. Títulos e valores mobiliários

2.2.13. Imposto de renda e contribuição social
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898.503.120
(773.305.176)

2019

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

Os ingressos e dispêndios são reconhecidos na demonstração de sobras de acordo com o regime de competência.

457.615.532
(449.813.482)

Em 31 de dezembro de 2019, as aplicações interfinanceiras de liquidez classificadas como “Realizável a longo prazo”
têm sua realização prevista, como segue:

Títulos de renda fixa

2.2.12. Apuração das sobras

2018

As aplicações interfinanceiras de liquidez referem-se, substancialmente, a aplicações em Depósito Interfinanceiro
Vinculado ao Crédito Rural (DIR), com remuneração de, aproximadamente, 101% do CDI, efetuados junto ao
BANCOOB.

2.2.11. Demais ativos e passivos circulante e não circulante

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

2019

2018
3.654.364

2021 a 2027

126.119.907

2028 a 2029

108.654.297
238.428.567

6. Relações interfinanceiras
2019

2018

Disponibilidades

25.600.824

13.661.889

Relações interfinanceiras

15.451.839

16.042.789

41.052.663

29.704.678

Referem-se a depósitos efetuados na centralização financeira do SICOOB SÃO PAULO (Nota 25), conforme
determinado no artigo 24º da Resolução CMN nº 4.434/15, com remuneração de, aproximadamente, 100% do CDI –
Certificado de Depósito Interbancário e liquidez imediata, os quais resultaram, no exercício de 2019, em ingressos de
depósitos intercooperativos no montante de R$ 680.662 (2018 - R$ 869.138), registrados em contrapartida de “Outros
ingressos operacionais” (Nota 22).
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7. Operações de crédito

7.6. Composição da carteira por risco e situação de vencimento

7.1. Composição da carteira por modalidade

Modalidade

2019

Adiantamentos a depositantes

A vencer

Total

3.573.235

378.063.970

381.637.205

2.056.150

172.885.768

174.941.918

0%

A

0.5%

10.310.095

1.366.457.587

1.376.767.682

9.803.890

1.437.602.054

1.447.405.944

1.577.691.450

1.245.684.366

B

1%

12.436.430

808.424.637

820.861.066

14.988.645

722.489.861

737.478.506

150.976.304

116.190.935

C

3%

19.300.421

354.383.216

373.683.637

12.985.992

172.636.980

185.622.972

279.085.189

442.010.386

D

10%

8.618.409

73.795.821

82.414.231

9.844.008

73.370.287

83.214.294

1.164.168.901

953.298.125

E

30%

7.224.639

36.157.463

43.382.103

12.343.533

97.498.798

109.842.331

(156.973.902)

F

50%

2.826.387

40.852.931

43.679.318

4.376.505

30.273.028

34.649.533

G

70%

5.638.159

74.638.935

80.277.094

8.807.828

10.213.699

19.021.528

H

100%

23.404.554

51.720.364

75.124.919

13.921.107

50.958.315

64.879.422

93.332.329

3.184.494.925

3.277.827.254

89.127.660

2.767.928.789

2.857.056.449

(200.717.565)

Ativo circulante

(1.562.371.600)

(1.507.856.345)

Não circulante - realizável a longo prazo

1.514.738.089

1.192.226.203

2019
2020

(32.548.622)

(168.168.943)

(200.717.565)

(27.550.789)

(129.423.113)

(156.973.902)

60.783.707

3.016.325.982

3.077.109.689

61.576.872

2.638.505.677

2.700.082.547

2018
419.985.652

2021

752.311.909

423.260.391

2022

328.179.846

182.816.970

2023

214.685.803

131.889.371

2024

201.797.270

32.671.671

2025

13.474.171

1.183.459

4.289.089

418.689

1.514.738.089

1.192.226.203

2026 a 2030

Provisão para perdas
com operações de crédito
Total

7.2. Composição das operações de crédito de longo prazo, por ano de vencimento

8. Outros créditos
Rendas a receber

2019

2018

Saldo inicial

156.973.902

112.202.199

(-) Créditos baixados para prejuízo

(65.135.621)

(60.581.714)

Provisão advinda da Incorporação

849.381
208.188.051
200.717.565

2.206.451

1.444.281

804.203

583.285

120.489

4.701.906

Diversos
Ativo circulante

4.967.407

2.337.392

8.098.549

9.066.865

(8.015.223)

(8.983.539)

83.326

83.326

(i) Referem-se a valores a receber por imóveis vendidos pela Cooperativa, classificados anteriormente à sua venda
como "Bens não de uso próprio" (nota 9 (i)).

9. Outros valores e bens a receber
Despesas antecipadas

156.973.902

2018

Devedores por compra de valores e bens (i)

105.353.416

(100.158.147)

2019
Avais e fianças

Não circulante - realizável a longo prazo

7.3. Movimentação da provisão para perdas com operações de crédito

Saldo final

Vencidas

AA

2.700.082.547

(-) Reversão da provisão constituída no exercício

Total

2.451.632

3.077.109.689

Provisão constituída no exercício

A vencer

97.421.003

Financiamentos rurais recursos livres
Provisão para perdas com operações de crédito

Vencidas

2.369.812

Títulos descontados
Financiamentos rurais recursos direcionados

Provisão

2018

103.535.597

Cheque especial/conta garantida
Empréstimos e financiamentos

2018

2019

Nível
de risco

Bens não de uso próprio (i)

7.4. Recuperação de créditos anteriormente baixados

2019

2018

153.618

117.794

3.179.924

3.025.459

3.333.543

3.143.252

(2.589.858)

(2.242.286)

743.685

900.966

A recuperação de créditos anteriormente baixados contra a provisão para perdas montou em R$ 38.269.645 no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (2018 – R$ 33.798.831), e foi registrada em contrapartida de “Outros
ingressos operacionais” (Nota 22), no resultado.

Ativo circulante

7.5. Operações de crédito renegociadas

(i) Referem-se a imóveis obtidos pela Sicoob Credicitrus para liquidação de operações de créditos de cooperados
inadimplentes, sendo que tais imóveis serão vendidos pela Cooperativa.

Não circulante - realizável a longo prazo

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo das operações de crédito renegociadas totaliza R$ 202.314.988
(2018 - R$ 283.071.396) e estão classificadas de acordo com a Resolução CMN nº 2.682. No ano de 2019
foram renegociadas R$ 43.555.546 (2018 – R$ 76.138.518).
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13. Depósitos à vista, a prazo e sob aviso

10. Investimentos
2018

2019
Valor
investido

% de
participação

Valor
investido

% de
participação

Cooperativa Central de Crédito do Estado
de São Paulo – SICOOB SP (Nota 25.2)

73.166.404

31,60%

64.149.877

31,19%

Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB

125.225.443

7,19%

61.860.090

4,06%

Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais

47.359

0,01%

47.359

0,01%

Outros

73.770

100,00%

68.771

100,00%

198.512.976

126.126.096

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Sicoob Credicitrus efetuou aporte de capital e integralização das
sobras no montante de R$ 1.048.116 e R$ 7.968.412, respectivamente (2018 - R$ 1.052.522 e R$ 1.280.147, de aporte
de capital e integralização das sobras, respectivamente) no SICOOB SÃO PAULO e aquisição de ações e integralização
de dividendos no BANCOOB no montante de R$ 54.323.233 e R$ 9.042.119, respectivamente (2018 - R$ 6.894.134,
integralização de dividendos).

Depósitos à vista
Depósitos sob aviso
Depósitos a prazo

2018

704.059.054
20.641.136
1.826.036.422

607.513.088
22.600.449
1.716.329.641

2.550.736.612

2.346.443.178

Os depósitos à vista não são remunerados e os depósitos sob aviso e a prazo são remunerados por encargos
financeiros calculados com base em um percentual do CDI - Certificado de Depósitos Interbancários. Devido os
depósitos serem de liquidez imediata e sem ônus, os saldos foram alocados no passivo circulante.
Estão garantidos, até o limite de R$ 250.000 por CPF ou CNPJ, pelo Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito
(FGCoop), que é uma reserva financeira constituída pelas cooperativas de crédito, regida pelo Banco Central do Brasil
conforme determinação da Resolução CMN nº 4.284/13. O FGCoop, conforme determinado pela Resolução CMN
supracitada, passa a ser classificada como "Dispêndios de captação no mercado".

14. Obrigações por emissão de LCA
Referem-se a Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio – LCA emitidas pela Sicoob Credicitrus,
com garantia em direitos creditórios do agronegócio, são remuneradas por encargos financeiros calculados com base
em um percentual do CDI - Certificado de Depósitos Interbancários e possuem vencimento até out/2021. Devido as
obrigações serem de liquidez imediata e sem ônus, os saldos foram alocados no passivo circulante.

Adicionalmente, sobras foram distribuídas no montante de R$ 7.968.412 (2018 – R$ 5.339.240) pelo SICOOB SÃO
PAULO e os dividendos recebidos do BANCOOB de R$ 9.042.122 (2018 – R$ 6.893.844), foram revertidos como
capital e ações, respectivamente (Nota 22).

Modalidade

11. Imobilizado

15. Obrigações por empréstimos e repasses e por repasses interfinanceiros
2019

Custo

Terrenos

Depreciação
acumulada

Líquido

9.386.974

2018

%

Líquido

Taxas
anuais de
depreciação

2.386.718

57.510.019

13.376.510

44.133.509

40.450.810

4

Instalações

36.795.994

21.437.118

15.358.876

14.539.996

10

e sistemas de comunicação

28.772.780

18.172.540

10.600.239

10.907.152

10

Equipamentos de processamento de dados

27.452.494

20.529.115

6.923.378

7.826.457

20

3.890.566

8.440.752

Imobilizações em andamento

3.890.566

Veículos

1.325.471

660.201

665.270

916.043

165.134.297

74.175.484

90.958.813

85.467.930

10 a 20

12. Intangível
2019

Softwares

LCA

2018

%

Custo

Amortização
acumulada

Líquido

Líquido

Taxas
anuais de
depreciação

20.399.938

16.954.203

3.445.735

4.383.876

5 a 20

20.399.938

16.954.203

3.445.735

4.383.876

2019

2018

1.159.067.829

981.142.547

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

9.386.974

Edificações
Móveis, utensílios, equipamentos

Encargos financeiros incidentes

2019

2018

Juros anuais de 3%

1.160.275

1.346.278

Securitização

Os montantes em longo prazo referem-se à modalidade "Securitização" e possuem vencimento até 2025.
15.2. Obrigações por repasses interfinanceiros
As operações de repasses interfinanceiros são garantidas por penhor, cédulas rurais e avais dos diretores, efetuados
junto ao BANCOOB.
Modalidade

Encargos financeiros incidentes

2019

2018

Investimento / Custeio agorpecuário

Juros anuais de 5,5% a 10,8%

171.581.204

232.973.539

Poupança rural

Juros anuais de 6% a 11,5%

149.937.143

426.674.838

321.518.346

659.648.377

(238.643.019)

(552.456.150)

82.875.327

107.192.227

2019

2018

Passivo circulante
Não circulante - exigível a longo prazo
Os montantes em longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:

2020
2021
2022
2023 a 2024
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2019

99.043.102
76.604.497
4.019.315
2.251.515
82.875.327

5.344.091
2.805.034
107.192.227
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16. Obrigações sociais e estatutárias

Nas datas das demonstrações financeiras, a Cooperativa apresentava os seguintes passivos e correspondentes
depósitos judiciais relacionados às contingências:

2019

2018

12.193.585

13.234.883

2.230.890

2019

2018

2.633.946
6.676.959

1.993.194

Contingências trabalhistas
Contingências cíveis (c)
Contingências tributárias (i)

1.727.207
2.320.563
118.058.882

8.694.873

8.353.791

Provisão para contingências

9.310.905

122.106.652

18.077.991

17.678.990

2019

2018

41.197.339

41.260.856

Depósitos judiciais sobre processos cíveis
Depósitos judiciais sobre processos tributários (i)

1.772.729
121.960.640

1.809.082
118.494.554

Depósitos judiciais

123.733.369

120.303.636

FATES - Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (i)
FIS - Fundo de Investimento Social (ii)
Gratificações e participações a pagar
Cotas de capital a pagar

(i) O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e
empregados da cooperativa e é constituído por 7% das sobras líquidas do exercício e pelo resultado de operações
com não cooperados (Nota 19.2).
(ii) O FIS é destinado à promoção de ações de natureza social, educacional e cultural, bem como ações relativas à
preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável (Nota 19.2).

17. Outras obrigações
2019

2018

46.782.482

43.629.610

Contas a pagar com correspondente interfinanceiro

3.320.546

2.876.417

Fornecedores de imobilizado e intangível (softwares)

2.945.836

4.138.310

Provisões de férias e 13º salário

8.571.696

7.081.737

Cheques depositados

3.135.706

1.166.167

Provisão para garantias financeiras prestadas (i)

4.684.370

2.927.524

763.570

389.897

120.799.662

1.733.833

1.947.769

3.982.724

192.951.636

67.926.220

Ordens de pagamento

Obrigações de pagamento em nome de terceiros
Outros pagamentos a efetuar (ii) (nota 18)
Outros

Passivo circulante
Não circulante - Exigível a longo prazo

(120.799.649)
72.151.987

67.926.220

(i) Refere-se à provisão das coobrigações e riscos em garantias prestadas em avais de operações de crédito de seus
associados com instituições financeiras oficiais (Nota 28).
(ii) Refere-se a valores transferidos após conclusão com êxito do processo judicial referente à retenção do Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre os rendimentos de aplicações financeiras depositados judicialmente no
período de março/1999 a abril/2011. Estes valores ficarão contabilizados até término do prazo para uma ação
rescisória que é de dois anos, após este período, o valor será levado à Assembleia Geral Extraordinária para destinação.

Os principais temas podem ser assim sumariados:
(i) A Cooperativa questiona judicialmente a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente
sobre os rendimentos de aplicações financeiras, depositados judicialmente no período de março/1999 a
abril/2011, auferidos por seus cooperados nas operações realizadas com a cooperativa. Consequentemente
estão sendo apresentadas e atualizadas em juízo e em 31 de dezembro de 2019 totalizam R$ 121.016.587
(2018 - R$ 118.494.554). Em agosto/2019 a Cooperativa obteve êxito no processo junto ao STJ – Superior
Tribunal de Justiça, e reverteu a provisão no total de R$ 120.799.662 para a conta de Outros Pagamentos a
Efetuar (Nota 17).
A Cooperativa é parte envolvida em outros processos tributários em andamento e está discutindo essas
questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e
atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos e internos.
(b) No primeiro semestre de 2014, sem qualquer precedente, a Cooperativa foi autuada pela Secretaria da
Receita Federal – SRF sobre a não retenção de IRRF, pertinente à distribuição de sobras dos exercícios de 2010
e 2011, no valor de R$ 11.977.850, cujo valor atualizado monta em R$ 17.277.438. A administração da
Cooperativa entende que não deveria ocorrer a tributação sobre as sobras distribuídas e classifica essa tese
como de possível êxito, ratificada pelo entendimento de seus assessores jurídicos externos. Dessa forma, não
efetuou provisões para eventuais perdas relacionadas a esta autuação, com a segurança de que os recursos
financeiros necessários para a liquidação dessa demanda, em caso de desfecho desfavorável, estariam
garantidos pela Reserva de contingência (Nota 19.2).
(c) A Cooperativa foi acionada judicialmente em mar/2017 pela empresa que realizou a construção da nova
sede administrativa, para cobrança de valores retidos das medições de serviços prestados e materiais
adquiridos e utilizados nas obras no montante atualizado de R$ 3.501.046. Contrariamente, a Cooperativa
havia movido anteriormente ação judicial contra a referida empresa, buscando o ressarcimento de gastos
extras que experimentou para a finalização da obra, em virtude de atrasos motivados pela construtora. Os
assessores jurídicos responsáveis pela defesa classificam esse processo como perda provável, sendo assim foi
constituído provisão no exercício de 2019 no valor atualizado da causa.

18. 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, mantém provisão para contingências tributárias, classificados como de risco provável, em
montantes considerados suficientes para cobrir perdas em caso de desfecho desfavorável.
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19. Patrimônio líquido
19.1. Capital social
(i) O capital é representado por cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada. Em 2019, houve integralizações de capital
por cooperados no montante de R$ 32.717.682 (2018 – R$ 52.600.911).
(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de março de 2019, foi deliberada a incorporação da totalidade
de quotas da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte Paulista – Sicoob Unimais Norte Paulista, com o
aumento do capital social em R$ 5.438.024, homologado pelo Banco Central do Brasil em 28 de junho de 2019.

19.2. Destinações estatutárias e legais
De acordo com o artigo nº 88 do estatuto social da cooperativa e com a Lei nº 5.764/71, quando do encerramento
do exercício social, a sobra líquida terá a seguinte destinação:

Sobras do exercício, base de cálculo das destinações
Destinações estatutárias
Juros sobre o capital
Reserva legal
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social
FATES - lucro de operações realizadas com não cooperados
FIS - Fundo de Investimento Social
Sobras à disposição da Assembleia Geral

2019

2018

173.511.780

134.514.075

(51.462.700)
(53.755.945)
(8.362.036)
(2.591.425)
(1.194.577)

(50.778.811)
(27.423.990)
(5.484.798)
(5.381.007)
(783.543)

56.145.098

44.661.926

• Juros sobre o capital integralizado remunerado anualmente até a taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC, limitado ao máximo de até 12% ao ano, propostos pelo Conselho de
Administração da Cooperativa para aprovação em Assembleia Geral;
• 45% para a Reserva legal em 2019 (35% em 2018), cuja ﬁnalidade é reparar perdas e atender ao desenvolvimento
de suas atividades;
• 7% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES, destinado a atividades educacionais, à
prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da cooperativa;
• 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.

Em reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de dezembro de 2019, foi proposta a distribuição de
juros de 80% sobre a taxa anual da Selic, o que representa aproximadamente uma remuneração ao cooperado de
4,75% sobre o seu saldo médio integralizado na Cooperativa, no montante de R$ 51.462.700 (R$ 48.200.684,
líquido do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF), dos quais (i) R$ 14.105.548, líquido do IRRF, contabilizados
em contrapartida de "Depósitos à vista, a prazo e sob aviso", serão distribuídos em espécie; (ii) R$ 719.107, líquido
do IRRF, contabilizados em contrapartida de “Cotas de Capital a Pagar”, valor devido aos cooperados demitidos,
excluídos e eliminados no exercício de 2019; e (iii) R$ 33.376.030, líquido do IRRF, serão capitalizados "ad
referendum" da aprovação da Assembleia Geral Ordinária. O montante a ser capitalizado, líquido do IRRF, foi
contabilizado como Capital Social, conforme determinação do plano de contas do COSIF, e reclassiﬁcado para a
Reserva especial de sobras, para ﬁns de apresentação das demonstrações ﬁnanceiras, até sua efetiva aprovação
em Assembleia Geral Ordinária.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de dezembro de 2018, foi proposta a distribuição de
juros de 80% sobre a taxa anual da Selic, o que representa aproximadamente uma remuneração ao cooperado de
5,18% sobre o seu saldo médio integralizado na Cooperativa, no montante de R$ 50.778.811 (R$ 47.475.852, líquido
do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF), dos quais R$ 13.953.688, líquido do IRRF, contabilizados em
contrapartida de "Depósitos à vista, a prazo e sob aviso", serão distribuídos em espécie, (ii) R$ 557.549, líquido do
IRRF, contabilizados em contrapartida de “Cotas de Capital a Pagar”, valor devido aos cooperados demitidos,
excluídos e eliminados no exercício de 2018; e (iii) R$ 32.964.615, líquido do IRRF, serão capitalizados "ad
referendum" da aprovação da Assembleia Geral Ordinária. O montante a ser capitalizado, líquido do IRRF, foi
contabilizado como Capital Social, conforme determinação do plano de contas do COSIF, e reclassiﬁcado para a
Reserva especial de sobras, para ﬁns de apresentação das demonstrações ﬁnanceiras, até sua efetiva aprovação
em Assembleia Geral Ordinária, o que efetivamente ocorreu em abril/2019.
Adicionalmente, conforme determinado pela Circular nº 2.739 do BACEN, os juros sobre o capital integralizado
registrados no resultado do exercício, estão sendo classiﬁcados como destinação das sobras do exercício, na
demonstração das mutações do patrimônio líquido, para efeito de elaboração e publicação das demonstrações
ﬁnanceiras.
Em Assembleia Geral Ordinária de 24 de março de 2004 foi aprovada a criação da Reserva de contingência,
destinada a assegurar a existência de recursos ﬁnanceiros necessários para a liquidação de determinadas
questões de natureza tributária, em caso de eventual desfecho desfavorável (Notas 18 (b)) anualmente atualizados.
19.3. Aprovação das destinações
As destinações estatutárias e legais e a destinação das sobras dos exercícios sociais de 2018 e de 2017 no
montante de R$ 44.661.927 e R$ 70.489.238 respectivamente, foram aprovadas nas Assembleias Gerais Ordinárias
realizadas em 25 de abril de 2019 e 11 de abril de 2018, respectivamente.
Adicionalmente, em Assembleia Geral Extraordinária de 11 de abril de 2018, foi aprovada a destinação da Reserva
especial de desenvolvimento no montante de R$ 17.373.221 para os associados ativos até aquela data e
capitalizado 100% em sua conta capital.

Além dessas destinações, a Lei nº 5.764/71 prevê (i) que os resultados positivos das operações com
não-cooperados serão destinados à Reserva (fundo) de Assistência Técnica, Educacional e Social – RATES; (ii) que
a perda apurada no exercício será coberta com recursos provenientes da Reserva legal e, se insuﬁciente esta,
mediante rateio, entre os cooperados; e (iii) que a Assembleia Geral poderá criar outras reservas (fundos), inclusive
rotativos, com recursos destinados para ﬁns especíﬁcos ﬁxando o modo de formação, aplicação e liquidação.
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20. Ingressos de prestação de serviços
Rendas de Cobrança
Rendas de Tarifas Bancárias
Rendas de Arrecadações de Convênios
Rendas de Comissões sobre Produtos
Rendas de Cartões

24. Partes relacionadas
2019

2018

4.666.285
8.878.157
991.637
24.035.184
15.142.368

3.155.272
4.609.405
951.758
17.447.237
8.345.734

53.713.631

34.509.406

2019

2018

(13.499.771)
(5.389.766)
(1.902.018)
(10.377.767)
(6.716.716)
(7.584.789)
(5.046.160)
(10.546.077)
(6.409.668)
(4.341.953)
(2.747.702)
(862.092)
(4.624.839)

(10.312.647)
(6.272.227)
(2.194.595)
(10.030.758)
(5.600.799)
(7.597.280)
(3.634.159)
(9.513.992)
(6.501.456)
(4.524.331)
(2.531.019)
(1.063.380)
(3.562.154)

(80.049.317)

(73.338.798)

22. Outros ingressos operacionais
Ingressos de depósitos intercooperativos (Nota 6)
Recuperação de créditos baixados com prejuízo (Nota 7.4)
Dividendos e Sobras recebidas (Nota 10)
Atualização monetária de depósitos judiciais
Recuperação de Encargos e Despesas
Reversão garantias prestadas e outros créditos
Outros
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(i) Principais saldos
Ativo
Operações de crédito - circulante
Operações de crédito - realizável a longo prazo
Passivo
Depósitos à vista e sob aviso
Patrimônio líquido
Capital social

2019

2018

4.222.673
4.684.293

1.282.068
2.244.260

15.679.842

21.138.359

6.889.230

3.965.138

759.665
1.938.728

484.458
1.082.061

(ii) Principais operações
Ingresso com operações de crédito
Dispêndio com captações

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

2019

2018

680.662
38.269.645
17.010.534
3.781.621
1.554.741
4.050.708
259.226

869.138
33.798.831
12.233.084
4.499.105
6.709.567
249.740
262.967

65.607.136

58.622.431

23. Outros dispêndios operacionais
Depreciação e amortização
Descontos concedidos
Constituição de provisão para contingências
trabalhistas e cíveis
Atualização monetária de contingências tributárias/cíveis
Provisão garantias prestadas e outros créditos
Outros

O pessoal-chave da administração inclui os membros da Diretoria Executiva, do Comitê de Auditoria, do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal. A remuneração paga ou a pagar pelos serviços desses profissionais refere-se
exclusivamente aos honorários da diretoria, remuneração dos conselheiros e aos correspondentes encargos
trabalhistas que, no exercício de 2019, totalizam R$ 6.253.564 (2018 - R$ 7.092.176), conforme deliberado nas
assembleias de 11 de abril de 2018.
24.2. Saldos e transações com o pessoal-chave da administração

21. Outros dispêndios administrativos
Serviços do sistema financeiro
Despesas de comunicação
Despesas de manutenção e conservação de bens
Aluguéis
Serviços técnicos contratados
Vigilância e segurança
Propaganda, publicidade, promoções e relações públicas
Processamento de Dados
Serviços de terceiros
Despesas com transportes e viagens
Despesas com água, energia e gás
Despesas com materiais
Outros

24.1. Remuneração do pessoal-chave da administração

2019

2018

(12.396.984)
(7.104.992)

(11.823.048)
(8.370.353)

(5.645.566)
(3.781.621)
(9.300.254)
(1.978.343)

(335.889)
(3.331.895)
(1.844.429)
(3.423.740)

(40.207.759)

(29.129.354)

25. Cooperativa Central de Crédito do
Estado de São Paulo - SICOOB SÃO PAULO
A Sicoob Credicitrus, em conjunto com outras cooperativas singulares, é filiada à Cooperativa Central de Crédito do
Estado de São Paulo - SICOOB SÃO PAULO, que representa o grupo formado por suas afiliadas perante às
autoridades monetárias, organismos governamentais e entidades privadas.
25.1. Atribuições estatutárias
O SICOOB SÃO PAULO tem por objetivo a organização em comum em maior escala dos serviços econômicos
financeiros e assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas atividades, de forma autônoma e
independente, através dos instrumentos previstos na legislação pertinente e normas emitidas pelo Banco Central do
Brasil, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus objetivos.
Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB SÃO PAULO a coordenação das atividades de suas
filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a orientação de suas filiadas, a implantação e
implementação de controles internos voltados para os sistemas que acompanhem informações
econômico-financeiras, operacionais e gerenciais, entre outras.
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25.2. Saldos e transações com o SICOOB SÃO PAULO

27.2. Risco Operacional

(i) Principais saldos

O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos por meio das etapas de
identificação, avaliação, tratamento, testes de avaliação dos sistemas de controle, comunicação e informação.

Ativo circulante
Títulos e valores mobiliários (Nota 5)
Relações interfinanceiras (Nota 3)

2019

2018

1.913.506.807
15.451.839

1.510.557.029
16.042.789

Ativo realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários (Nota 5)
Ativo permanente
Investimentos (Nota 10)

238.428.567

73.166.404

64.149.877

680.662
104.411.381

869.138
117.846.529

(ii) Principais operações
Ingresso de depósitos intercooperativos (Nota 22)
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Os resultados desse processo são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada para determinação da parcela
de risco operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico (BIA).
27.3. Riscos de Mercado e de Liquidez
O gerenciamento do risco de mercado é o processo que visa quantificar a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pelas cooperativas, e inclui o risco da
variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os instrumentos classificados na carteira de negociação
(trading) e o risco da variação cambial e dos preços de mercadorias (commodities), para os instrumentos classificados
na carteira de negociação ou na carteira bancária (banking).
O processo de gerenciamento do risco de liquidez lida com a possibilidade de a cooperativa não ser capaz de honrar
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de vinculação
de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas.

As operações são realizadas em condições normais de mercado.

No processo de gerenciamento do risco de mercado e da liquidez das cooperativas são realizados os seguintes
procedimentos:

A cooperativa responde solidariamente pelas obrigações contraídas pela SICOOB SÃO PAULO perante terceiros, até
o limite do valor das quotas-partes do capital que subscrever, proporcionalmente à sua participação nessas operações.

a) utilização do VaR – Value at Risk para mensurar o risco de mercado das cooperativas;

As demonstrações financeiras da SICOOB SÃO PAULO, em 31 de dezembro de 2019, foram auditadas por auditores
independentes, que emitiram relatório datado de 24 de janeiro de 2020, sem ressalvas.

26. Instrumentos financeiros

b) análise de descasamentos entre ativos e passivos para avaliação de impacto na margem financeira das cooperativas;
c) definição de limite máximo para a exposição a risco de mercado;
d) realização periódica de backtest do VaR das carteiras das cooperativas e dos modelos de cálculo de risco de mercado;

A Cooperativa opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, títulos e valores
mobiliários, relações interfinanceiras, operações de crédito, depósitos à vista, a prazo e sob aviso, empréstimos e
repasses.

e) definição de limite mínimo de liquidez para as cooperativas;

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Cooperativa não realizou operações envolvendo
instrumentos financeiros derivativos.

g) diferentes cenários de simulação de perda em situações de stress.

27. Gerenciamento de riscos
27.1. Gerenciamento Centralizado de Riscos e de Capital do Sistema
de Cooperativas de Crédito do Brasil - Sicoob
A gestão integrada de riscos e de capital no âmbito das cooperativas do Sicoob é realizada de forma centralizada pelo
Sicoob Confederação, abrangendo, no mínimo, os riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional, socioambiental,
continuidade de negócios e de gerenciamento de capital.
A política institucional de gestão integrada de riscos e de capital, bem como as diretrizes de gerenciamento dos riscos
e de capital são aprovados pelo Conselho de Administração do Sicoob Confederação.
A estrutura centralizada de gerenciamento de riscos e de capital é compatível com a natureza das operações e à
complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição aos riscos das
entidades do Sicoob.

f) projeção do fluxo de caixa das cooperativas para 90 (noventa) dias;

27.4. Gerenciamento de Capital
O gerenciamento de capital é o processo contínuo de monitoramento e controle do capital, mantido pela cooperativa
para fazer face aos riscos a que está exposta, visando atingir os objetivos estratégicos estabelecidos.
27.5. Risco de Crédito
O gerenciamento de risco de crédito objetiva garantir a aderência às normas vigentes, maximizar o uso do capital e
minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos.
Compete ao gestor centralizado (Sicoob Confederação) a padronização de processos, de metodologias de análises de
risco de clientes e de operações, da criação e de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além
do monitoramento das carteiras.

Em cumprimento à Resolução CMN 4.557/2017, encontra-se disponível no sítio do Sicoob (www.sicoob.com.br)
relatório descritivo da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento de capital.
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27.6. Risco Socioambiental
O gerenciamento do risco socioambiental consiste na identificação, classificação, avaliação e no tratamento dos riscos
com possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos socioambientais.
27.7. Gestão de Continuidade de Negócio
A Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) é um processo abrangente de gestão que identifica ameaças
potenciais de descontinuidade das operações de negócios para a organização e possíveis impactos, caso essas
ameaças se concretizem.
O Sicoob Confederação realiza Análise de Impacto (AIN) para identificar processos críticos sistêmicos, com objetivo de
definir estratégias para continuidade desses processos e, assim, resguardar o negócio de interrupções prolongadas
que possam ameaçar sua continuidade. O resultado da AIN é baseado nos impactos financeiro, legal e de imagem.
São elaborados, anualmente, Planos de Continuidade de Negócios contendo os principais procedimentos a serem
executados para manter as atividades em funcionamento em momentos de contingência. Os Planos de Continuidade
de Negócios são classificados em: Plano de Continuidade Operacional (PCO) e Plano de Recuperação de Desastre
(PRD).
Anualmente são realizados testes nos Planos de Continuidade de Negócios para validar a efetividade.

28. Garantias
Em 31 de dezembro de 2019, a Cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias prestadas,
no montante de R$ 188.639.729 (2018 - R$ 141.609.154), referentes a avais prestados em operações de
crédito de seus associados com instituições financeiras oficiais. Em 31 de dezembro de 2019, o montante de
R$ 4.684.370 (2018 – R$ 2.927.524) está provisionado na rubrica "Outras obrigações" (Nota 17), no passivo
circulante, para fazer face à expectativa de perda esperada para essas operações.

29. Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2019, os seguros contratados pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando
a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros,
estão resumidos como segue:

Bens
segurados

Riscos cobertos

Montante máximo
da cobertura - R$

Veículo

Danos materiais, corporais, morais, morte e invalidez

14.639.042

Imóvel

Incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, e outros

75.000.000

D&O

Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou Administradores

25.000.000

As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações
financeiras, consequentemente não são examinadas pelos nossos auditores independentes.
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RELATÓRIO DO AUDITOR
INDEPENDENTE SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
Aos Conselheiros, Administradores e Associados da Cooperativa de
Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus - Bebedouro - SP

Opinião
Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus (“Cooperativa”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações das sobras, das
mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.

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

Ênfase – efeitos da incorporação
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa 19 às demonstrações ﬁnanceiras, que descreve os efeitos da incorporação
da totalidade de quotas da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte Paulista – Sicoob Unimais Norte Paulista,
conforme deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa realizada em 01 de março de 2019,
homologada pelo Banco Central do Brasil em 28 de junho de 2019. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse
assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações
financeiras e o relatório do auditor
A Administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações ﬁnanceiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações ﬁnanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
ﬁnanceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da
Cooperativa de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações ﬁnanceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles
internos da Cooperativa.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se
as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
trabalhos de auditoria planejados e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as deﬁciências signiﬁcativas nos
controles internos que eventualmente tenham sido identiﬁcadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Dario Ramos da Cunha
Contador CRC-1SP214144/O-1
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RESUMO DO RELATÓRIO DO
COMITÊ DE AUDITORIA - 2019

Sistema de Controles Internos, Gestão de Riscos e Compliance
6. Em reuniões realizadas com as áreas responsáveis e por meio da análise das informações e documentos
solicitados e disponibilizados pela administração, o Comitê de Auditoria avaliou aspectos relativos ao sistema de
controles internos e gestão de riscos, não tendo sido identiﬁcadas falhas no cumprimento da legislação, da
regulamentação e das normas internas que possam colocar a Cooperativa em risco.

Introdução

7. Em 2019 não ocorreram comunicações sobre erros, fraudes ou descumprimento de dispositivos legais ou
normativos, por meio dos canais de comunicação, colocados à disposição dos funcionários, dos cooperados e do
público em geral.

1. O Comitê de Auditoria da Sicoob Credicitrus é órgão estatutário que tem por ﬁnalidade assessorar o Conselho
de Administração, manifestando-se sobre as demonstrações contábeis e a efetividade do sistema de controles
internos, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente.

8. O Comitê de Auditoria considera que o sistema de controles internos e os processos relacionados à gestão de
riscos são adequados ao porte e à complexidade da Sicoob Credicitrus, havendo esforço contínuo da
administração para aprimorar os sistemas, processos e procedimentos.

2. A administração da Sicoob Credicitrus é responsável por elaborar e garantir a integridade das demonstrações
contábeis, gerir os riscos, manter sistema de controles internos efetivo e consistente e zelar pela conformidade às
normas legais e regulamentares.

9. O Comitê de Auditoria analisou os relatórios de ocorrências da Ouvidoria e do Canal de Conduta Ética, não tendo
constado irregularidades relevantes, denúncias, reclamações ou apontamentos a serem investigados junto aos
órgãos competentes.

3. A Auditoria Interna realiza, de forma independente, trabalhos de avaliação das ações de gerenciamento de riscos
e da adequação e efetividade dos controles internos.

Auditoria Independente

4. A Ernst & Young Auditores Independentes S.S. é a empresa de auditoria independente contratada para prestar
serviços de auditoria das demonstrações contábeis da Sicoob Credicitrus. Cabe à Auditoria Independente:

10. Os auditores independentes contratados – Ernst & Young Auditores Independentes S.S. – apresentaram, ao
Comitê de Auditoria, o resultado de seus trabalhos e aspectos contábeis relevantes, não tendo sido identiﬁcadas
situações que possam afetar a objetividade e independência da auditoria.

a) opinar sobre a adequação das demonstrações contábeis em relação à posição ﬁnanceira e patrimonial, em todos
os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis a instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e

11. O Comitê de Auditoria considera satisfatórios os trabalhos realizados pela Auditoria Independente, que
corroboram com a opinião do Comitê, acerca da integridade das demonstrações contábeis de 31/12/2019.

b) avaliar a qualidade e adequação do sistema de controles internos, em conexão com os trabalhos de auditoria das
demonstrações contábeis, inclusive o sistema de gerenciamento de riscos e o cumprimento de dispositivos legais e
regulamentares.

Atividades

Auditoria Interna
12. Em conformidade com o planejamento anual, aprovado pelo Conselho de Administração, a Auditoria Interna
apresentou, nas reuniões mensais do Comitê de Auditoria, o resultado dos trabalhos realizados, não tendo sido
identiﬁcados riscos residuais que possam afetar a solidez e continuidade da Sicoob Credicitrus.

5. O Comitê de Auditoria, no cumprimento das exigências legais e regulamentares:

13. O Comitê de Auditoria avalia positivamente a cobertura e a qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria
Interna.

a) promoveu, no decorrer de 2019, 12 (doze) reuniões ordinárias e 8 (oito) reuniões extraordinárias;

Demonstrações Contábeis

b) atuou com independência, sempre fundamentado pelas informações recebidas da administração, dos auditores
independentes, dos auditores internos e dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e controles internos e,
ainda, pelas suas próprias convicções decorrentes de observação direta;

14. Foram analisados os procedimentos de preparação dos balancetes e balanços, das notas explicativas e dos
relatórios ﬁnanceiros publicados em conjunto com as demonstrações.

c) acompanhou o processo de preparação das demonstrações contábeis; avaliou os aspectos relevantes, a
abrangência, conformidade e clareza das notas explicativas; examinou as práticas contábeis adotadas, os
procedimentos utilizados para constituição de provisões e conheceu o teor do relatório dos auditores
independentes sobre as demonstrações contábeis;
d) promoveu reuniões com a Diretoria e os Conselhos de Administração e Fiscal e, nas situações em que identiﬁcou
oportunidades de melhoria, sugeriu aprimoramentos à instância competente;
e) acompanhou e avaliou os trabalhos de: Auditoria Interna; Auditoria independente; gerenciamento dos riscos de
mercado, de liquidez, de crédito, operacional e socioambiental; prevenção à lavagem de dinheiro; e gestão de
continuidade de negócios;
f) apresentou recomendações à administração, as quais constam nas atas das reuniões, todas arquivadas e
disponíveis para os órgãos de administração; e

15. O Comitê de Auditoria conclui que as demonstrações contábeis de 31/12/2019 foram elaboradas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, normas e instruções do Banco Central do Brasil e,
quando aplicável, aos normativos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, reﬂetindo, em todos os aspectos
relevantes, a situação patrimonial e ﬁnanceira da Sicoob Credicitrus naquela data.
Bebedouro, 18 de fevereiro de 2020.

Maria Madalena Fernandes Rocha
Coordenadora

Marcos Lourenço Santin

Raul Huss de Almeida

Siguetoci Matusita

g) acompanhou a Inspeção do Banco Central do Brasil.
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PARECER DO
CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus, no exercício de suas atribuições
legais e estatutárias, realizou durante o exercício de 2019:
• análises preliminares dos relatórios e documentos apresentados pela Administração;
• veriﬁcação de informações complementares e pontos a serem esclarecidos;
• exame dos livros de atas e outros registros, analisando se as decisões adotadas foram adequadamente
implementadas;
• análise dos relatórios mensais de gestão integrada de riscos e capital, bem como o acompanhamento da
implementação de ações para mitigar a ocorrência dos riscos;
• observações sobre melhorias nas práticas adotadas; e
• recomendações aos órgãos de administração, todas registradas nas Atas das reuniões periódicas deste
Conselho Fiscal junto aos diretores, gerentes e supervisores das diversas áreas da Cooperativa.
Realizou, ainda, o exame das demonstrações contábeis relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de
2019, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras e Perdas, Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas.
E concluiu, com base:
• no Relatório dos Auditores Independentes – Ernst & Young, datado de 18/02/2020;
• no Relatório Anual do Comitê de Auditoria da Sicoob Credicitrus;
• no Relatório da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC;
• e, substancialmente, nas informações recebidas da administração, que as demonstrações contábeis examinadas
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da
Cooperativa, em 31 de dezembro de 2019.

Bebedouro, 20 de fevereiro de 2020.
MARCOS ANTONIO MUTTON JÚNIOR
Conselheiro Efetivo/Coordenador

FERNANDO MOURA BOTTI
Conselheiro Efetivo/Secretário

ANTONIO LUIS SANT’ANNA
Conselheiro Efetivo
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