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Somar forças 
para gerar 
prosperidade, 
transformar 
vidas e 
desenvolver a 
comunidade.
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PALAVRA DO
PRESIDENTE

Mais um semestre de evolução

A Credicitrus reafirmou, no período de janeiro a junho 

de 2022, sua capacidade de reagir às instabilidades do 

cenário econômico-financeiro mundial e prosseguir em 

crescimento. Manteve e ampliou os benefícios propor-

cionados aos seus associados e, ao mesmo tempo, for-

taleceu ainda mais sua estrutura. 

Dois números foram relevantes em nosso desempenho 

neste primeiro semestre: os ativos totais atingiram R$ 

10 bilhões, e o patrimônio líquido superou R$ 2 bilhões. 

São indicadores que fortalecem a nossa posição entre 

uma das maiores cooperativas financeiras do País.

Desse modo, a Credicitrus se manteve fiel ao seu propó-

sito de somar forças para gerar prosperidade, transfor-

mar vidas e desenvolver a comunidade.

Cenário político-econômico

O ano de 2022 começou com perspectivas pessimistas 

para a economia brasileira. Previsões feitas no final de 

dezembro do ano de 2021 indicavam que o Produto In-

terno Bruto (PIB) cresceria apenas 0,5% neste ano. No 

entanto, cresceu 1% no primeiro trimestre, em razão do 

bom desempenho do setor de serviços e do aumento 

do consumo das famílias. O avanço da vacinação contra 

a Covid-19 contribuiu para atenuar os efeitos da pan-
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demia e, ao mesmo tempo, as commodities do agro-

negócio, como carnes, soja, café e derivados da cana, 

notadamente, bateram novos recordes de exportação 

no período. 

Isso levou o Banco Central do Brasil a rever suas previ-

sões, estimando para 2022 uma expansão de 1,5% do 

PIB. 

Instabilidade mundial

Por outro lado, o cenário internacional continuou cau-

sando preocupações. A guerra na Ucrânia, iniciada com 

a invasão russa em 24 de fevereiro deste ano, chegou ao 

final de junho sem sinais de um acordo de paz. Com isso, 

a Europa está ameaçada de não ter gás russo no próxi-

mo inverno, o que pode causar problemas à indústria 

e ao aquecimento dos edifícios em todo o continente. 

Além disso, como a Rússia é o terceiro maior produtor 

de petróleo do mundo, atrás dos EUA e da Arábia Sau-

dita, o preço do barril disparou desde o início do confli-

to. Todos os países que dependem de importações de 

petróleo e derivados, como o Brasil, sofreram com essa 

alta. 

Esse quadro de instabilidade, somado ao cenário pré-

-eleitoral no Brasil, contribui para manter o real des-

valorizado, o que provoca uma situação contraditória, 

especialmente para o setor agropecuário, no qual nossa 

Cooperativa tem forte presença: de um lado, as exporta-

ções foram beneficiadas, porém a produção no campo 

foi onerada pelos custos mais altos de insumos impor-

tados e combustíveis. Ainda assim, a balança comercial 

do agronegócio deve fechar o ano com saldo positivo.

Continuamos avançando

Os indicadores econômico-financeiros de desempenho 

da Credicitrus traduzem, em números, a evolução de 

nossa Cooperativa. Além dos ativos totais e do patrimô-

nio líquido já citados, que atingiram níveis expressivos, 

também é importante destacar que continuamos aten-

dendo plenamente as necessidades de crédito de nos-

sos associados, que cresceu 16,55%. Em outras palavras, 

não faltaram recursos para suprir as demandas. 

Por outro lado, tivemos, mais uma vez, a confirmação 

do elevado grau de confiança dos cooperados, demons-

trada pelo volume de depósitos à vista e a prazo e pelas 

aplicações feitas em Letras de Crédito do Agronegócio 

(LCA), superando R$ 7 bilhões.

Isso possibilitou prosseguir com o nosso programa de 

expansão, inaugurando novas unidades de atendimen-

to no município de Varginha, MG, e Amparo, SP, esten-

dendo os benefícios de nosso modelo de negócios à 

novas localidades.

Ao mesmo tempo, graças aos resultados de nossas ope-

rações, nossos associados obtiveram ganhos e fizeram 

economias e, desse modo, dispuseram de mais recursos 

financeiros, que naturalmente aplicaram nos negócios 

de seus municípios. Assim, a Credicitrus ampliou os be-

nefícios proporcionados às comunidades em que está 

presente. Esse efeito benéfico foi potencializado pelo 

Instituto Credicitrus que, com projetos próprios ou man-

tidos em parceiras estratégicas, acentua o propósito da 

Cooperativa junto à sociedade.

Este relatório apresenta os avanços com mais detalhes. 

Manifestamos nossa sincera gratidão aos cooperados, 

colaboradores, parceiros e amigos, por todas as contri-

buições para continuarmos em evolução, com a certeza 

de que os números e os fatos ainda mais significativos 

nos aguardam no futuro.

Marcos Lourenço Santin

Presidente do Conselho de Administração da 

Credicitrus
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GOVERNANÇA 
CORPORATIVA
É composta por quatro órgãos sociais, responsáveis pela gestão da Cooperativa: Conselho de Ad-

ministração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Auditoria. É complementada pelos 

Comitês de Continuidade de Negócios e Gestão de Crises; Sucessão e Remuneração; Segurança 

da Informação; Crédito e Comitê Institucional de Relacionamento, além de Estratégia e Inovação, 

constituído em 14 de junho, e o Comitê de Riscos, que foi constituído e empossado no dia 29 de 

junho. E o órgão máximo de deliberação é a Assembleia Geral de associados.
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Antonio Júlio 
Junqueira de Queiroz

Eduardo Noriyuki Yamada Claudemir Strachicini Glaucia Oliveira Perri 
Santos 

Marcelo Martins 

Maria Áurea Trindade 
Lopes Poleselli 

Maria Madalena 
Fernandes Rocha 

Este órgão de governança é o principal responsável pela proteção do capital dos cooperados. Suas 

atribuições são: aprovação das políticas administrativas, e operacionais, e de gestão de continui-

dade de negócios, do planejamento estratégico, do plano de contingência de liquidez e do plano 

de capital; nomeação e controle do desempenho da Diretoria Executiva; nomeação do Comitê de 

Auditoria e demais comitês. 

Na Assembleia Geral Digital Ordinária realizada nos dias 23 e 24 de março, foram eleitos para com-

por o Conselho de Administração, com mandato de quatro anos (março de 2022 a março de 2026), 

os seguintes cooperados, cujos nomes foram homologados pelo Banco Central:

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Marcos Lourenço Santin
Presidente 

Maria Tereza de Souza 
Lima Uchôa

Vice-Presidente
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Tem a responsabilidade de observar se as funções desempe-

nhadas, as operações realizadas, os controles operacionais, 

os registros e demonstrações contábeis e os demais atos e 

fatos administrativos estão em rigorosa conformidade com o 

disposto no Estatuto Social, nos normativos internos da Coo-

perativa e na legislação aplicável ao setor. O Conselho Fis-

cal foi eleito na Assembleia Geral Digital Ordinária de 2020 

e cumpre seu mandato de três anos (2020/2023), sendo com-

posto por:

CONSELHO 
FISCAL

EFETIVOS SUPLENTES

Alberto Kazuaki Setoguchi Carlos E. Prudente Corrêa 
Junior

Marcos A. Mutton JuniorFernando Moura BottiCharles Alecsander 
Henrique Teixeira

DIRETORIA 
EXECUTIVA 

Walmir Fernandes Segatto 
Diretor-Presidente 

Executivo

Fábio Rodrigues 
Fernandes

Diretor Comercial

Mauro Rafael 
Rodrigues Garcia 

Diretor de Operações

Wagner Aparecido Alquas
Diretor de Tecnologia

e Gestão

Denise de Almeida 
Diretora de Governança, 

Riscos e Compliance

É responsável pela execução do planejamento estratégico de-

finido pelo Conselho de Administração, pelas operações do 

dia a dia e pelas diretrizes gerais de atuação da Cooperativa. 

Empossado pelo Conselho de Administração, com o mandato 

de dois anos, é constituído por:
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COMITÊ DE 
AUDITORIA 

Auxilia a alta administração a cumprir suas responsabilida-

des legais, estatutárias e regulamentares, aprecia as demons-

trações financeiras da Cooperativa e avalia a efetividade e 

a suficiência da estrutura de controles internos e de geren-

ciamento de riscos, acompanhando e validando a atuação 

das auditorias interna e externa. O Comitê de Auditoria foi 

nomeado pelo Conselho de Administração eleito em 2022, é 

integrado pelos seguintes membros, com mandato de um ano 

(2022/2023):

Claudemir Strachicini Maria Madalena 
Fernandes Rocha 

Coordenadora

Maria Tereza de Souza 
Lima Uchôa

NÚMEROS
EM DESTAQUE 
A trajetória da Credicitrus no primeiro semestre de 2022 
é definida em crescimento. Todos os indicadores eco-

nômicos- financeiros registram elevação em relação ao 
final de 2021, conforme demonstra a tabela a seguir.
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Ativos Totais

Operações de Crédito

Depósitos à vista e a prazo + LCA/LCI

Patrimônio Líquido

Capital Social

Sobras*

*As sobras se referem ao comparativo dos primeiros semestres de 2022/2021. 

INDICADOR 31/12/2021 (R$) Variação (%)

Análise do
desempenho 

30/06/2022 (R$) 

14,63

16,55
18,68

9,84

7,83

46,44

8.802 bilhões 

3.763 bilhões 
5.914 bilhões

1.944 bilhão

1.333 bilhão

10.090 bilhões

4.386 bilhões
7.019 bilhões

2.135 bilhões

1.437 bilhão

199.9 milhões 136.5 milhões 
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REDE DE 
ATENDIMENTO 

Foram inaugurados dois novos postos de atendimen-

to no primeiro semestre, nos municípios de Varginha, 

MG, no dia 13 de janeiro, e na cidade de Amparo, SP, 

no dia 31 de março. Com isso, a Cooperativa passou a 

contar com 106 postos de atendimento, 6 escritórios de 

negócios, com atendimento físico nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Além de seu 

PA Digital, que no final de junho atingiu cerca de 7.200 

mil cooperados em seu quadro associativo, 1 posto de 

atendimento móvel e 7 núcleos de atendimento da pla-

taforma de grandes negócios.

NOVOS POSTOS 
DE ATENDIMENTO

Credicitrus no município de Varginha. 

Cooperativa em Amparo. 
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FATOS E 
RECONHECIMENTOS

O FOCO É O 
COOPERADO 

COORDENADORES INSTITUCIONAIS 
DE RELACIONAMENTO

A Credicitrus obteve ganho de causa em uma ação movida em 1999 que questionou a obrigatoriedade de 

retenção de Imposto de Renda na fonte sobre os depósitos a prazo dos cooperados. A partir de então e até 

março de 2011, efetuou mensalmente depósitos judiciais sob os valores retidos. Com a vitória na justiça, foi 

feita a devolução, no mês de março de 2022, do montante total de R$ 117,4 milhões, em conta corrente de 

cerca de 15 mil cooperados.

Em fevereiro de 2022, foi realizada, por meio do aplicativo Sicoob Moob, a eleição dos Coordenadores 

Institucionais de Relacionamento, que têm a função de representar os cooperados de seus respectivos 

Postos de Atendimento. É uma inovação que amplia as possibilidades de conexão entre os associados e a 

Cooperativa. Os Coordenadores ainda têm a missão de disseminar o cooperativismo, sua doutrina e seus 

princípios. Desde então, cada Posto de Atendimento da Credicitrus conta com um Coordenador titular e 

um substituto. 
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RECONHECIMENTOS
A política de valorização das pessoas corroborou 

novos reconhecimentos à Credicitrus, entre eles, 

o 13º Prêmio CIEE Melhores Programas de Está-

gio, relativo ao ano de 2022, no qual a Cooperati-

va foi classificada em segundo lugar na categoria 

Serviços Financeiros e Securitários, entre as em-

presas com 10 a 50 estagiários. Vale ressaltar que, 

a Credicitrus figurou entre as melhores em todas 

as edições dessa premiação, que é realizada des-

de o ano de 2006, tendo sido campeã por três ve-

zes (2012, 2018 e 2019) e vice-campeã por quatro 

vezes (2009, 2013, 2017 e 2021).

A Cooperativa também foi eleita entre os me-

lhores empregadores do agronegócio brasileiro, 

ficando em quinto lugar na 4ª edição do prêmio 

SOMOS S3
Em julho de 2022, a Cooperativa migrou do segmento S4 para o S3. 
Agora, foram implementadas novas ações de gerenciamento e acom-
panhamento de riscos, o que traz ainda mais segurança aos coo-
perados. Dentro do Sistema Financeiro Nacional (SFN), existe uma 
segmentação das instituições financeiras que obedece a Resolução 
4.553/2017, do Conselho Monetário Nacional (CMN), que tem por ob-
jetivo regulamentar as instituições de acordo com seu porte, perfil de 
risco, atividades, entre outros. Vale destacar que o porte é definido 
com base na razão (divisão) entre o valor da Exposição Total da ins-
tituição e o valor do PIB do Brasil (considerando preços de mercado 
e valores correntes divulgados pelo IBGE, acumulado para o período 
de quatro trimestres consecutivos com término em cada data-base de 
apuração).

Melhores Empresas para Trabalhar, uma inicia-

tiva da Revista Globo Rural em parceria com a 

consultora internacional Great Place to Work 

(GPTW), com apoio da Associação Brasileira de 

Agribusiness (ABAG). É a segunda vez que a Credi-

citrus foi classificada entre as primeiras, subindo 

cinco posições neste ano, pois em 2021 ficou em 

décimo lugar. A escolha das melhores é baseada 

em pesquisa realizada junto aos seus colaborado-

res pela consultora internacional GPTW. 

14



A Assembleia Geral Digital Ordinária da Credici-

trus, nos dias 23 e 24 de março de 2022, registrou 

o maior número de participação de sua história: 

31.193 cooperados, cerca de 10 mil a mais do 

que no ano passado. Na AGO foram aprovadas as 

contas e a proposta de distribuição das sobras do 

exercício de 2021, e foi eleito o Conselho de Ad-

ministração para o mandato 2022/2026. 

O programa SOMAR Forças, que durante o perío-

do da pandemia foi realizado por meio de lives, 

retornou ao formato presencial na noite de 14 de 

junho de 2022, na cidade de Limeira, SP. Compa-

receram ao evento 244 produtores rurais coope-

rados que, além de estreitar seu relacionamento 

com as equipes da Cooperativa, assistiram a uma 

palestra do cooperado e professor Marcos Fava 

Neves sobre a economia brasileira e suas pers-

pectivas.

A Credicitrus marcou presença nos principais 
eventos do setor agropecuário realizados no pri-
meiro semestre de 2022. A participação em cada 
um deles é resumida a seguir.
Agrishow (25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto, SP) 
– Nessa, que é a maior e mais tradicional feira 
do agronegócio, a Cooperativa teve expressiva 
participação, com um estande próprio instalado 
na área reservada às instituições financeiras, um 
espaço no estande da Coopercitrus, com a qual 
mantém o tradicional Convênio de Intercoope-
ração, e ainda marcou presença no estande do 
Sicoob. Foram acolhidas na feira propostas de 
operações de crédito e financiamento, que tota-
lizaram o montante de R$ 370 milhões, 14% aci-
ma do montante registrado na edição anterior da 
feira em formato presencial, realizada em 2019. 
Além disso, o estande da Cooperativa foi palco de 
três eventos: um painel sobre empreendedorismo 
social e inovação, mediado pelo Instituto Credici-
trus; outro dirigido ao público feminino, que reu-
niu cooperadas que se destacam no agronegócio 
e mulheres que ocupam posições de liderança na 
Credicitrus; e uma palestra do cooperado e pro-
fessor da USP e da FGV, Marcos Fava Neves, que 
realizou uma análise sobre  a realidade e as pers-
pectivas da agropecuária brasileira nos mercados 
doméstico e internacional. A Credicitrus deslocou 
para a feira seus Conselheiros e Diretores Exe-
cutivos, além de mais de cem colaboradores de 
todas as suas unidades de atendimento, incluin-
do as equipes das áreas de agronegócio, Marke-
ting, Relacionamento com Associados e PAs, bem 
como do Market Club e do Instituto Credicitrus. 

EVENTOS
AGO DIGITAL TEM 
PARTICIPAÇÃO 
RECORDE

SOMAR FORÇAS VOLTA 
A SER PRESENCIAL

APOIO AOS 
COOPERADOS EM 
FEIRAS
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Realizada entre os dias 30 de abril a 8 de maio, em Uberaba, MG, e or-

ganizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), a 

ExpoZebu chegou à sua 87ª edição, com grande sucesso. A Credicitrus 

foi a única cooperativa de crédito presente no evento. Participou com 

seu Posto de Atendimento Móvel, onde sua equipe de profissionais 

especializados em agronegócio recebeu os cooperados pecuaristas e 

formalizou operações de crédito, além de recepcionar produtores in-

teressados em conhecer a Cooperativa e seus diferenciais.

Realizada entre os dias 24 a 27 de maio, em Três Pontas, MG, a Expoca-

fé considerada a principal feira do segmento no País, foi realizada no 

Campo Experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 

Gerais (Epamig). A Credicitrus montou no local sua tenda para atendi-

mento aos cooperados e demais produtores rurais da região.

Realizada entre os dias 6 a 9 de junho, em Cordeirópolis, SP, no Centro 

de Citricultura Sylvio Moreira, a Expocitros é a maior feira brasileira 

desse segmento. Neste ano, chegou à sua 47ª edição, concomitante à 

43ª Semana da Citricultura. Para lá, a Credicitrus levou seu Posto de 

Atendimento Móvel.

Foi realizada entre os dias 22 a 24 de junho, em Holambra, SP, a 27ª 

Exposição Técnica de Horticultura, Cultivos Protegidos e Culturas In-

tensivas, maior evento desse segmento no País, com mais de 300 expo-

sitores, incluindo produtores de sementes, mudas, insumos agrícolas, 

máquinas, implementos, ferramentas, instalações físicas e prestadores 

de serviços de assessoria técnica, além de associações de classe e ór-

gãos oficiais de apoio ao setor agropecuário. A Credicitrus participou 

do evento e no seu estande recebeu cooperados e públicos de diversos 

segmentos, os quais foram atendidos pela equipe Credicitrus. 

EXPOZEBU

EXPOCAFÉ

EXPOCITROS

HORTITEC 
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INSTITUTO 
CREDICITRUS
O Instituto Credicitrus, cumprindo seu propósito 

de “Construir Oportunidades. Transformar Vidas”, 

atuou em suas quatro grandes frentes: educação, 

social, ambiental e cultural, estimulando forte-

mente o cooperativismo e a inovação ao longo do 

primeiro semestre.

Tiveram destaque especial, nesta área, ações vol-

tadas para capacitar e aperfeiçoar cooperados e 

colaboradores em técnicas de gestão (o programa 

Empretec, em parceria com o Sebrae, e o MBA e 

Pós-Graduação em parceria com a Fundação Ge-

túlio Vargas). Essas ações são resumidas a seguir:

O game Credicitrus Play, trabalha de forma lúdica 

e divertida a educação financeira e o cooperati-

vismo. Em 2022, prosseguiu ampliando o número 

de participantes, que hoje já somam mais de 1150.

O Instituto Credicitrus e o Credicitrus Inovation 

HUB se uniram ao Onovolab, de São Carlos, SP, 

considerado o maior centro de fomento à inova-

ção do País. Como resultado, serão instalados em 

Ribeirão Preto e Bebedouro, SP, dois novos hubs 

(ambientes compartilhados de fomento à inova-

ção aberta), com infraestrutura completa para 

cooperativas, empresas, startups e agronegócios, 

sob a denominação Onovolab powered by Insti-

tuto Credicitrus. No total, terão cerca de 500 po-

sições de trabalho para cooperados e organiza-

ções que busquem inovar para evoluir. O hub de 

Ribeirão Preto tem inauguração prevista para o 

segundo semestre de 2022.

Criado pela ONU, é o principal programa de for-

mação de empreendedores no mundo. Presente 

em 40 países, é materializado por meio de um se-

minário intensivo, que foi realizado em Bebedou-

ro, SP, e ainda será levado às outras, sendo seis no 

Estado de São Paulo, nas cidades de Franca, Bau-

ru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e uma no 

município de Passos, no Estado de Minas Gerais.

MBA e Pós-gradução com foco em gestão e ino-

vação – O programa conta com seis turmas e está 

beneficiando cooperados e colaboradores com 

mais de 270 bolsas de estudo, subsidiadas em 

73%. A primeira turma deve formar-se até o final 

de 2022.

EDUCAÇÃO

CREDICITRUS PLAY 

INOVAÇÃO

EMPRETEC

MBA 
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AMBIENTAL

CULTURAL

Teve continuidade no primeiro semestre o programa traçado para o biênio 2021/2022, visando à conclu-

são da instalação de usinas fotovoltaicas em 15 organizações sociais sediadas em municípios da área de 

atuação da Cooperativa. Foram contempladas cinco instituições em Bebedouro, SP, duas em Botucatu, 

SP, duas em Frutal, MG, e mais uma em cada um dos seguintes municípios paulistas: Garça, Itápolis, Mogi 

Mirim, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santa Adélia e São Manuel.

O Instituto Credicitrus tem promovido a cultura por meio da arte, com destaque para a boa música. Nesse 

sentido, apoia a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, SP, levando concertos a diferentes localidades 

nas quais a Credicitrus está presente. Em abril, a orquestra se apresentou no evento de lançamento do 

OnovoLab powered by Instituto Credicitrus, em Ribeirão Preto, e, em junho, no Iguatemi Shopping de São 

José do Rio Preto, SP, contando com cerca de 1mil espectadores nas duas apresentações cerca de 1.000 

espectadores indoor. Para o segundo semestre estão previstas mais seis apresentações.

Adicionalmente, em parceria com a Associação dos Funcionários da Credicitrus (Accredit), sócia-funda-

dora do Instituto Credicitrus, foi criado o Projeto TransformARTE, dirigido à colaboradores, estagiários, 

aprendizes, diretores e conselheiros. O objetivo é estimular nos participantes (que ao final do primeiro 

semestre somavam quase 200) habilidades  como criatividade, foco e concentração, disciplina, percepção, 

senso crítico, improvisação, comunicação, integração social e imaginação, além de despertar e desenvol-

ver em cada um habilidades artísticas em música, pintura, literatura, dança e teatro.

Prosseguiu em implantação, no primeiro semestre, a unidade de coleta e gestão de resíduos recicláveis 

em Ibitinga, SP. O projeto é executado em parceria com a cooperativa Yougreen, da cidade de São Paulo, 

e terá importante reflexo ambiental e social na comunidade local, prevendo a criação de postos de traba-

lho e inclusão social, apoio e acompanhamento de até 50 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

SOCIAL
Na área social, o Instituto manteve os programas de Investimento Social e Vida Plena & Saúde Integral e 

ainda fez doações emergenciais. Essas ações são resumidas a seguir:

USINAS FOTOVOLTAICAS

RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

18



Tem o objetivo de fomentar projetos de empre-
endedorismo social por intermédio de organiza-
ções da sociedade civil e beneficiar as popula-
ções mais vulneráveis dos municípios em que a 
Credicitrus está presente. Desse modo, vem con-
tribuindo para assegurar direitos a crianças, ado-
lescentes, jovens, idosos e famílias, em diversas 
modalidades de assistência: abrigamento, acesso 
a creche, educação complementar (contraturno 
escolar), atendimento de saúde, educação, aten-
dimento à pessoa com deficiência e à pessoa 
idosa. A distribuição dos investimentos, que já so-
maram mais de R$ 1 milhão em 2022, é mostrada 
no gráfico “Fomento Social”. Foram beneficiadas 
19 entidades sediadas nos municípios de Araça-
tuba, Barretos, Bebedouro, Jaú, Marília, Mogi Mi-
rim, Novo Horizonte, Ribeirão Preto, Santa Adélia, 
Santa Cruz das Palmeiras, São José do Rio Preto e 
São Manuel, em São Paulo; e Uberaba, em Minas 
Gerais.

Foram mantidas em 2022 as ações de assistência 
social voltadas ao apoio emergencial às organi-
zações da sociedade civil que tiveram sua renda 
comprometida pelos efeitos da pandemia, da in-
flação e de desastres naturais, entre outros fenô-
menos.

A parceria do Instituto Credicitrus com a Jungle 
Medical Science, propõe levar aos cooperados e 
colaboradores cuidados com a gestão emocional. 
Esta é uma nova disciplina da cultura organiza-
cional, que visa a promover práticas e compor-
tamentos com impacto positivo no bem-estar de 
todos. O programa abordará os seguintes temas: 
impacto da saúde mental nas organizações; pos-
tura e autoconfiança; Mundo BANI; importân-
cia da saúde mental; relação criatividade/saúde 
mental;  relação redes sociais/saúde mental; co-
municação não-violenta; sintomas e tratamentos 
de males como burnout, ansiedade, depressão e 
estresse; qualidade do sono e benefícios; receitas 
para promover saúde; importância do propósito; 
relação entre trabalho e saúde mental; família e 
saúde mental; saúde no ambiente organizacional; 
e práticas de saúde mental. Durante o programa, 
serão realizadas análises cognitivas dos partici-
pantes de forma segura e confidencial.

PROGRAMA DE 
INVESTIMENTO SOCIAL 
(PIS) 

DOAÇÕES 
EMERGENCIAIS 

VIDA PLENA & SAÚDE 
INTEGRAL 

A parceria firmada com esta organização interna-
cional, destinada a apoiar jovens empreendedo-
res no meio universitário, resultou na criação do 
prêmio “Cooperando para um Amanhã Melhor”, 
cujo objetivo é contribuir para a diminuição da 
pobreza nas comunidades brasileiras. Foram 
cadastrados 44 projetos de estudantes de nível 
superior, dos quais 10 foram selecionados para 
receber apoio financeiro do Instituto e mentoria 
de profissionais da Credicitrus. Destes, o primeiro 
colocado representará o Instituto no Evento Na-
cional Enactus Brasil (ENEB) 2022.

ENACTUS 
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ATIVO
Not as 30/06/2022 31/12/2021

10.089.504 8.801.846

10.089.504 8.801.846

10.089.504 8.801.846

2.134.941 1.943.744

10.089.504 8.801.846

Balanço
Patrimonial

DISPONIBILIDADES
INSTRUMENTOS FINANCEIROS

DEPÓSITOS

   Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
   Títulos e Valores Mobiliários
   Relações Interfinanceiras
   Operações de Crédito
   Outros Ativos Financeiros

4

5
6
4
7
8
 

7-e
8.1

9
10
11
12
13

12 - 13
12

33.755
9.790.600

640.111
918.478

3.520.530
4.627.339

84.142
(252.052)
(241.750)

(10.302)
8.168

148.246
259.101
212.618
25.970

(136.857)
(45)

26.411
8.487.235

540.182
775.479
3.125.195

4.009.567
36.812

(255.036)
(246.882)

(8.154)
2.044

195.391
238.255
212.662
25.692

(130.763)
(45)

14
 

15
16-a
16-b

17
19
20
21

 

22

22-c

1.437.270
497.760

199.911

1.332.937
498.991

111.816

4.817.465
1.587.428

3.803
3.226.234

2.894.099
2.201.909

682.836
744

8.610
63.751
17.194

162.054

4.293.129
1.341.403

3.998
2.947.728
2.266.719
1.621.323
553.452

766
91.178

31.686
13.324

253.244

   Depósitos à Vista
   Depósitos Sob Aviso 
   Depósitos a Prazo

   Recursos de Aceite e Emissão de Títulos
   Relações Interfinanceiras 
   Obrigações por Empréstimos e Repasses
   Outros Passivos Financeiros

   CAPITAL SOCIAL
   RESERVAS DE SOBRAS
   SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

   (-) Operações de Crédito
   (-) Outras
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS
OUTROS ATIVOS
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO DE USO
INTANGÍVEL
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS

PROVISÕES
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS
OUTROS PASSIVOS

(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO

DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Descrição

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Demonstração do resultado
abrangente

SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES
DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL 199.911 136.513

- - -

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE 199.911 136.513

Not as 30/06/2022 30/06/2021

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

30/06/2022
670.397

Not as 30/06/2021
351.920INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Operações de Crédito
Ingressos de Depósitos Intercooperativos
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

412.054
176.333
32.430
49.580

24
4
5
6

302.094
33.722
7.606
8.498

Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito

(252.789)
(19.546)
(48.219)

14-b
16-c

(54.548)
(17.351)

(34.732)

Descrição

(320.554)25 (106.631)DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas
Dispêndios e Despesas de Pessoal
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
Dispêndios e Despesas Tributárias
Outros Ingressos e Receitas Operacionais
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

30.843
1.174

(76.835)
(72.432)

(3.113)
28.670

(46.721)

26
27
28
29
30
31
32

28.468
1.232

(70.165)
(62.935)

(3.022)
17.655

(8.249)

Lucros em Transações com Valores e Bens
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens
Ganhos de Capital
Reversão de Provisões Não Operacionais
Outras Rendas Não Operacionais
(-) Perdas de Capital
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais
(-) Outras Despesas Não Operacionais

12.598
(43)

67
80

1.233
(124)

(4.493)
(53)

9
(342)

74
920
288
(41)

(568)
(683)

Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados

(7.034)
(4.224)

(3.062)
(1.839)

Provisões/Reversões para Garantias Prestadas (236) (1.292)

(138.414) (97.016)OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

34OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

349.843 245.289RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

(236) (1.292)

211.193 146.981

9.265 (343)

220.458 146.638

PROVISÕES

RESULTADO OPERACIONAL

SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

(9.289) (5.224)PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS

199.911 136.513SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES

(11.258) (4.901)IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Demonstração das
sobras ou perdas

22-c

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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CAPITAL
SUBSCRITO

Notas CAPITAL A
REALIZAR

RESERVA
LEGAL

RESERVAS PARA
CONTINGÊNCIAS

RESERVAS
DE LUCROS
A REALIZAR

OUTRAS
RESERVAS

SOBRAS OU
PERDAS

ACUMULADAS
TOTAIS

Demonstração das mutações
do patrimônio líquido

1.292.603

 

82.463

31.556

(71.640)

-

-

(5.523)

-

1.076

-

-

-

325.028

 

-

-

-

-

-

64.685

 

-

 

-

-

-

-

542

 

-

 

-

-

-

-

13.908

 

-

 

-

-

(2.631)

-

82.086

 

(84.717)

 

-

-

2.631

136.513

1.773.329

 

(2.254)

 

32.632

(71.640)

-

136.513

 Saldos em 31/12/2020 

  Destinações das Sobras do Exercício Anterior:  

    Distribuição de sobras para associados 

 Movimentação de Capital: 

    Por Subscrição/Realização 

    Por  Devolução ( - ) 

    Reversão de Reservas 

Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital 

Saldos em 30/06/2021  

 

Saldos em 31/12/2021   

 Destinações das Sobras do Exercício Anterior: 

    Distribuição de sobras para associados 

 Movimentação de Capital: 

    Por Subscrição/Realização 

    Por  Devolução ( - ) 

    Reversão de Reservas

Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital

Saldos em 30/06/2022

1.334.982

1.336.717

110.595

49.069

(56.555)

1.231

-

1.441.057 (3.787) 424.496 64.685 542 8.037 199.911 2.134.941

(4.447)

(3.780)

-

(7)

-

-

-

325.028

424.496

-

-

-

-

-

64.685

64.685

-

-

-

-

-

542

542

-

-

-

-

-

11.277

9.268

-

-

-

(1.231)

-

136.513

111.816

(111.816)

-

-

-

199.911

1.868.580

1.943.744

(1.221)

49.062

(56.555)

-

199.911

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

Demonstração do resultado
abrangente

SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES
DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL 199.911 136.513

- - -

TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE 199.911 136.513

Not as 30/06/2022 30/06/2021

OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

30/06/2022
670.397

Not as 30/06/2021
351.920INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Operações de Crédito
Ingressos de Depósitos Intercooperativos
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

412.054
176.333
32.430
49.580

24
4
5
6

302.094
33.722
7.606
8.498

Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito

(252.789)
(19.546)
(48.219)

14-b
16-c

(54.548)
(17.351)

(34.732)

Descrição

(320.554)25 (106.631)DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas
Dispêndios e Despesas de Pessoal
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
Dispêndios e Despesas Tributárias
Outros Ingressos e Receitas Operacionais
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

30.843
1.174

(76.835)
(72.432)

(3.113)
28.670

(46.721)

26
27
28
29
30
31
32

28.468
1.232

(70.165)
(62.935)

(3.022)
17.655

(8.249)

Lucros em Transações com Valores e Bens
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens
Ganhos de Capital
Reversão de Provisões Não Operacionais
Outras Rendas Não Operacionais
(-) Perdas de Capital
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais
(-) Outras Despesas Não Operacionais

12.598
(43)

67
80

1.233
(124)

(4.493)
(53)

9
(342)

74
920
288
(41)

(568)
(683)

Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados

(7.034)
(4.224)

(3.062)
(1.839)

Provisões/Reversões para Garantias Prestadas (236) (1.292)

(138.414) (97.016)OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

34OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

349.843 245.289RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

(236) (1.292)

211.193 146.981

9.265 (343)

220.458 146.638

PROVISÕES

RESULTADO OPERACIONAL

SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

(9.289) (5.224)PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS

199.911 136.513SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES

(11.258) (4.901)IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Demonstração das
sobras ou perdas

22-c
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Aumento (redução) em passivos operacionais

Notas 30/06/2022 30/06/2021

Demonstração
dos fluxos
de caixa

Aumento (redução) em ativos operacionais

Atividades de Financiamentos

Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

Atividades de Investimentos

Descrição

SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 220.458 146.638

Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas
Provisões/Reversões Não Operacionais
Atualização de Depósitos em Garantia
Depreciações e Amortizações

48.219
236

4.413
(676)
8.27829

34.732
1.292
(352)
(499)
9.946

SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

280.928 191.757

434.657 784.627

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS (23.264) (14.091)

(8.714) (41.262)

402.679 729.274

402.679 729.274

Depósitos à Vista
Depósitos sob Aviso
Depósitos à Prazo
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos
Relações Interfinanceiras
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outros Passivos Financeiros
Provisões
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas
Outros Passivos
Imposto de Renda
Contribuição Social

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Títulos e Valores Mobiliários
Operações de Crédito
Outros Ativos Financeiros
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos
Outros Ativos

Aumento por novos aportes de Capital
Devolução de Capital aos Cooperados
Distribuição de sobras para associados

Caixa e Equivalentes de Caixa no Ínicio do Período
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

246.025
(195)

278.506
580.586
129.384

(22)
(82.568)

31.829
3.870

(100.479)
(7.034)
(4.224)

282.293
(2.030)

257.757
167.537

(135.757)
(10)

(62.515)
41

1.861
(10.377)
(3.062)
(1.839)

49.062
(56.555)

(1.221)

(99.929)
(142.999)
(663.686)

(51.943)
(6.124)
42.732

72.425
(8.857)

(85.333)
119.755

3.689
(2.708)

32.632
(71.640)
(2.254)

Aquisição de Intangível
Aquisição de Imobilizado de Uso
Aquisição de Investimentos

(278)
(2.140)

(20.846)

(2.515)
(1.831)

(9.745)

3.151.606
3.554.285

4
4

2.359.580
3.088.854

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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Notas explicativas às 
demonstrações financeiras 
para os semestres findos em 
30 de junho de 2022 e 2021

1. Contexto Operacional

A Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Cre-
dicitrus é uma cooperativa de crédito singular, com 
sede em Bebedouro, instituição financeira não ban-
cária, fundada em 14 de setembro de 1983, filiada à 
CCC ESTADO SÃO PAULO – SICOOB SP e componen-
te da Confederação Nacional das Cooperativas do 
SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO, junto a outras 
cooperativas singulares e centrais. Tem sua constitui-
ção e o funcionamento regulamentados pela Lei nº 
4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Institui-
ções Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei nº 
5.764/1971, que define a Política Nacional do Coope-
rativismo e institui o regime jurídico das sociedades 
cooperativas, pela Lei Complementar nº 130/2009, 
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Co-
operativo e pela Resolução CMN nº 4.434/2015, do 
Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a 
constituição e o funcionamento de cooperativas de 
crédito.

A Sicoob Credicitrus possui Postos de Atendimento 
(PAs) nas seguintes localidades: BEBEDOURO - SP, 
VIRADOURO - SP, MONTE ALTO - SP, TAQUARITINGA 
- SP, ITÁPOLIS - SP, MONTE AZUL PAULISTA - SP, 
BARRETOS - SP, OLÍMPIA - SP, CATANDUVA - SP, 
PIRASSUNUNGA - SP, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
- SP, RIBEIRÃO PRETO - SP, MATÃO - SP, NOVO 
HORIZONTE - SP, LIMEIRA - SP, ARARAQUARA - SP, 
JALES - SP, MONTE APRAZÍVEL - SP, COLINA - SP, 
MOGI-MIRIM - SP, NOVA GRANADA - SP, ARAÇATUBA 
- SP, FERNANDÓPOLIS - SP, AGUAÍ - SP, IBITINGA - SP, 
UBERLÂNDIA - MG, PIRANGI - SP, SÃO PAULO - SP, 
GUAÍRA - SP, TAIÚVA - SP, PITANGUEIRAS - SP, JOSÉ 
BONIFÁCIO - SP, UBERABA - MG, FRUTAL - MG, SÃO 
MANUEL - SP, LENÇÓIS PAULISTA - SP, MIRASSOL 
- SP, BIRIGUI - SP, PENÁPOLIS - SP, SANTA FÉ DO 
SUL - SP, BAURU - SP, ITAJOBI - SP, VISTA ALEGRE 
DO ALTO - SP, BORBOREMA - SP, TABATINGA - SP, 
PARAÍSO - SP, URUPÊS - SP, GARÇA - SP, SANTA 
ADÉLIA - SP, PEREIRA BARRETO - SP, MARÍLIA - SP, 

LINS - SP, AVARÉ - SP, AGUDOS - SP, BOTUCATU - 
SP, CAMPINAS - SP, ARARAS - SP, SÃO CARLOS - SP, 
JAGUARIÚNA - SP, HOLAMBRA - SP, PAULÍNIA - SP, 
RIO CLARO - SP, JUNDIAÍ - SP, BRODOWSKI - SP, 
CONQUISTA - MG, PATROCÍNIO PAULISTA - SP, 
PEDREGULHO - SP, SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - SP, 
JARDINÓPOLIS - SP, FRANCA - SP, IGARAPAVA - SP, 
ITIRAPUÃ - SP, CAPETINGA - MG, CRISTAIS PAULISTA 
- SP, ALTINÓPOLIS - SP, BURITIZAL - SP, GUARÁ 
- SP, NUPORANGA - SP, BATATAIS - SP, CÁSSIA - 
MG, MORRO AGUDO - SP, PASSOS - MG, TAMBAÚ 
- SP, ITATINGA - SP, JAÚ - SP, SANTA CRUZ DAS 
PALMEIRAS - SP, SALES OLIVEIRA - SP, MOCOCA - SP, 
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA - SP, CASA BRANCA - 
SP, IBIRACI - MG, DOIS CÓRREGOS - SP, BARIRI - SP, 
ITAÚ DE MINAS - MG, CAMPOS GERAIS - MG, PORTO 
FERREIRA - SP, POÇOS DE CALDAS - MG, APARECIDA 
DO TABOADO - MS, AMPARO - SP, VARGINHA - MG.

A Sicoob Credicitrus tem como atividade preponde-
rante a operação na área creditícia, tendo como fi-
nalidade:

(i) Proporcionar, através da mutualidade, assistência 
financeira aos associados;

(ii) A formação educacional de seus associados, no 
sentido de fomentar o cooperativismo, através da 
ajuda mútua da economia sistemática e do uso ade-
quado do crédito; e

(iii) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, 
as seguintes operações, dentre outras: captação de 
recursos, concessão de créditos, prestação de garan-
tias, prestação de serviços, formalização de convê-
nios com outras instituições financeiras e aplicação 
de recursos no mercado financeiro, inclusive depó-
sitos a prazo com ou sem emissão de certificado, vi-
sando a preservar o poder de compra da moeda e 
remunerar os recursos.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, conside-
rando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especifi-
camente, aquelas aplicáveis às entidades Cooperativas, 
a Lei do Cooperativismo nº 5.764/1971 e normas e ins-
truções do BACEN, apresentadas conforme Plano Con-

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – 
COSIF, e sua emissão foi autorizada pela Administração 
em 23 de agosto de 2022.

Em função do processo de convergência com as nor-
mas internacionais de contabilidade, algumas normas 
e interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC), as quais são aplicáveis 
às instituições financeiras somente quando aprovadas 
pelo BACEN, naquilo que não confrontar com as nor-
mas por ele já emitidas anteriormente. Os pronuncia-
mentos contábeis já aprovados e vigentes, por meio das 
Resoluções do CMN, foram aplicados integralmente na 
elaboração destas Demonstrações Financeiras.

2.1 Mudanças nas Políticas Contábeis e Divulgação

a) Normativos em vigor

Apresentamos a seguir, um resumo sobre as normas 
emitidas pelos órgãos reguladores em exercícios an-
teriores, mas que entraram em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2022:

Resolução CMN nº 4.817, de 29 de maio de 2020. A 
norma estabelece os critérios para mensuração e 
reconhecimento contábeis, pelas instituições finan-
ceiras, de investimentos em coligadas, controladas e 
controladas em conjunto, no Brasil e no exterior, in-
clusive operações de aquisição de participações, no 
caso de investidas no exterior, estabelece critérios 
de variação cambial; avaliação pelo método da equi-
valência patrimonial; investimentos mantidos para 
venda; e operações de incorporação, fusão e cisão. 
Diante dos impactos das alterações para o processo 
de incorporação de Cooperativas, foram promovidas 
reuniões com o Banco Central do Brasil, definindo 
procedimentos internos para atender ao novo reque-
rimento da Resolução.

Resolução BCB nº 33, de 29 de outubro de 2020. A 
norma dispõe sobre os procedimentos a serem ado-
tados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil para a divulgação, em notas 
explicativas, de informações relacionadas a investi-
mentos em coligadas, controladas e controladas em 
conjunto.

Resolução CMN nº 4.872, de 27 de novembro de 2020. 
A norma dispõe sobre os critérios gerais para o re-
gistro contábil do patrimônio líquido das instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

As principais alterações decorrentes do normativo 
são:
i) definição das destinações possíveis das sobras ou 
perdas, não sendo permitido mantê-las sem a devida 
destinação por ocasião da Assembleia Geral;
ii) sobre a remuneração de quotas-partes do capital, 
se não for distribuída em decorrência de incompati-
bilidade com a situação financeira da instituição, de-
verá ser registrada na adequada conta de Reservas 
Especiais.

Resolução BCB nº 92, de 6 de maio de 2021. A norma 
dispõe sobre a estrutura do elenco de contas Cosif 
a ser observada pelas instituições financeiras e de-
mais instituições autorizadas a funcionar pelo Ban-
co Central do Brasil. Os impactos decorrentes des-
se normativo abrangem a exclusão do grupo Cosif 
que evidenciava Resultados de Exercícios Futuros e 
a atualização na nomenclatura de todos os grupos 
vigentes de 1º nível, a saber: Ativo Realizável; Ativo 
Permanente; Compensação Ativa; Passivo Exigível; 
Patrimônio Líquido; Resultado Credor; Resultado De-
vedor; e Compensação Passiva.

Resolução CMN nº 4.924, de 24 de junho de 2021. A 
norma dispõe sobre princípios gerais para reconhe-
cimento, mensuração, escrituração e evidenciação 
contábeis pelas instituições financeiras e demais ins-
tituições a funcionar pelo Banco Central do Brasil. As 
principais alterações são:
i) a recepção do CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual 
para Relatório Financeiro, o qual não altera nem so-
brepõe outros pronunciamentos, e não modifica os 
critérios de reconhecimento e desreconhecimento 
do ativo e passivo nas demonstrações contábeis;
ii) a recepção do CPC 47 – Receita de Contrato com 
Cliente, o qual estabelece os princípios que a enti-
dade deve aplicar para apresentar informações úteis 
aos usuários de demonstrações contábeis sobre a 
natureza, o valor, a época e a incerteza de receitas e 
fluxos de caixa provenientes de contrato com cliente;
iii) na mensuração de ativos e passivos, quando não 
houver regulamentação específica, será necessário:
a) mensurar os ativos pelo menor valor entre o custo 
e o valor justo na data-base do balancete ou balanço;
b) mensurar os passivos:
b1) pelo valor de liquidação previsto em contrato;
b2) pelo valor estimado da obrigação, quando o con-
trato não especificar valor de pagamento.

Resolução CMN nº 4.966, de 25 de novembro de 2021. 
A norma dispõe sobre os conceitos e os critérios con-

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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tábeis aplicáveis aos instrumentos financeiros, bem 
como para a designação e o reconhecimento das 
relações de proteção (contabilidade de hedge) pe-
las instituições financeiras e demais instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
Entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022: a mensu-
ração dos investimentos em coligadas, controladas e 
controladas em conjunto, avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial destinados à venda; o pra-
zo para remeter ao Banco Central do Brasil o plano 
para a implementação desse normativo, no que tan-
ge às alterações a serem aplicadas a partir de 1º de 
janeiro de 2025, segue até 31/12/2022, além da sua 
aprovação e divulgação; a divulgação das demons-
trações financeiras consolidadas de acordo com o 
Padrão Contábil das Instituições Reguladas pelo 
Banco Central do Brasil (Cosif) e das demonstrações 
no padrão contábil internacional.

b) Normativos a serem aplicados em períodos futu-
ros

Apresentamos a seguir, um resumo sobre as novas 
normas recentemente emitidas pelos órgãos regula-
dores, ainda a serem adotadas pela Cooperativa.

No intuito de consolidar em ato normativo único as 
rubricas de cada um dos grupos contábeis que com-
põem o Elenco de Contas do Cosif, segundo a Resolu-
ção BCB nº 92/2021, o Banco Central do Brasil divul-
gou em 1º de abril de 2022 as Instruções Normativas 
mencionadas a seguir, com entrada em vigor em 1º 
de julho de 2022:
i) Instrução Normativa nº 268, de 1o de abril de 2022: 
define as rubricas contábeis do grupo Ativo Realizá-
vel;
ii) Instrução Normativa nº 269, de 1o de abril de 2022: 
define as rubricas contábeis do grupo Ativo Perma-
nente;
iii) Instrução Normativa nº 270, de 1o de abril de 2022: 
define as rubricas contábeis do grupo Compensação 
Ativa;
iv) Instrução Normativa nº 271, de 1o de abril de 2022: 
define as rubricas contábeis do grupo Passivo Exigí-
vel;
v) Instrução Normativa nº 272, de 1o de abril de 2022: 
define as rubricas contábeis do grupo Patrimônio Lí-
quido;
vi) Instrução Normativa nº 273, de 1o de abril de 2022: 
define as rubricas contábeis do grupo Resultado Cre-
dor;
vii) Instrução Normativa nº 274, de 1o de abril de 
2022: define as rubricas contábeis do grupo Resulta-

do Devedor;
viii) Instrução Normativa nº 275, de 1o de abril de 
2022: define as rubricas contábeis do grupo Compen-
sação Passiva.

Resolução BCB nº 208, de 22 de março de 2022. A nor-
ma trata da remessa diária de informações ao Ban-
co Central do Brasil referentes a poupança, volume 
financeiro das transações de pagamento realizadas 
no dia, Certificados de Depósito Bancário (CDBs), 
Recibos de Depósito Bancário (RDBs) e Depósitos de 
Aviso Prévio de emissão própria e saldos contábeis 
de natureza ativa e passiva, tais como disponibilida-
des, depósitos, recursos disponíveis de clientes, entre 
outros. Entra em vigor em 1º de março de 2023.

Resolução CMN n.º 4.966, de 25 de novembro de 2021. 
A Resolução dispõe sobre os conceitos e os critérios 
contábeis aplicáveis a instrumentos financeiros, bem 
como para a designação e o reconhecimento das re-
lações de proteção (contabilidade de hedge) pelas 
instituições financeiras e demais instituições autori-
zadas a funcionar pelo BCB, buscando reduzir as as-
simetrias das normas contábeis previstas no Cosif em 
relação aos padrões internacionais. Entra em vigor 
em 1º de janeiro de 2025, exceto para os itens cita-
dos anteriormente cuja vigência teve início em 1º de 
janeiro de 2022 (Nota 2.1-a).

A Cooperativa iniciou a avaliação dos impactos da 
adoção dos novos normativos, contudo não espera 
impactos relevantes, sendo que eventuais impactos 
decorrentes da conclusão da avaliação serão consi-
derados até a data de vigência de cada normativo.

2.2 Continuidade dos Negócios 

A Administração comprovou a capacidade da Coope-
rativa continuar operando normalmente, sobretudo 
pela continuidade da solidez de suas operações, que 
garantem desenvolver suas atividades de forma pe-
rene e contínua. Dessa forma, estas demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no pressupos-
to de continuidade operacional.

Mesmo com o ineditismo da situação, tendo em vis-
ta a experiência da Cooperativa no gerenciamento 
e monitoramento de riscos, capital e liquidez, com 
auxílio das estruturas centralizadas do Centro Co-
operativo Sicoob - CCS, bem como as informações 
existentes no momento dessa avaliação, não foram 
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identificados indícios de quaisquer eventos que pos-
sam interromper suas operações em um futuro pre-
visível.

A Sicoob Credicitrus junto aos seus associados, em-
pregados e à comunidade, contribui de forma res-
ponsável e atende a todos os protocolos de seguran-
ça para evitar a propagação do Novo Coronavírus, 
seguindo as recomendações e orientações do Minis-
tério da Saúde, e adotando alternativas que auxiliam 
no cumprimento da nossa missão.

A Sicoob Credicitrus, visando a administrar e conter 
os efeitos da crise, tomou diversas providências, das 
quais destacamos:
a) Foi acionado o processo de Gestão de Continuida-
de de Negócios (GCN), no qual foram estabelecidas 
medidas embasadas nas orientações dos órgãos go-
vernamentais e nas boas práticas previstas nos pro-
tocolos de distanciamento social e higiene, visando 
a resguardar a saúde dos empregados e associados, 
durante os atendimentos presenciais, que foram inte-
gralmente retomados no segundo semestre de 2021.
b) Com o apoio do Centro Cooperativo Sicoob – CCS, 
a Credicitrus vem monitorando, trimestralmente, em 
sua carteira de crédito, aqueles setores que apresen-
tam exposições aos efeitos da crise, categorizando-
-os de acordo com sua criticidade: alta, moderada 
ou baixa. Com isso, constantemente é analisada a 
necessidade de ações para o efetivo gerenciamento 
do risco de crédito, bem como os reflexos no capi-
tal e liquidez da Cooperativa, visando a resguardá-la 
quanto aos impactos de possíveis inadimplências.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis 

a) Apuração do Resultado

Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são 
registrados de acordo com o regime de competência.

As receitas com prestação de serviços, típicas do sis-
tema financeiro, são reconhecidas quando da presta-
ção de serviços ao associado ou a terceiros.

Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas 
operacionais são proporcionalizados de acordo com 
os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e 
da receita bruta de ato não cooperativo, quando não 
identificados com cada atividade.

De acordo com a Lei n° 5.764/71, são considerados 

atos cooperativos, aqueles praticados entre as coo-
perativas e seus associados ou cooperativas entre si, 
para cumprimento de seus objetivos estatutários e 
os atos não cooperativos são aqueles que importam 
em operações com terceiros não associados, exceto 
aplicações no mercado financeiro.

b) Estimativas Contábeis

Na elaboração das demonstrações financeiras faz-se 
necessário utilizar estimativas para determinar o va-
lor de certos ativos, passivos e outras transações con-
siderando a melhor informação disponível. Incluem, 
portanto, estimativas referentes à provisão para per-
das esperadas associadas ao risco de crédito, à vida 
útil dos bens do ativo imobilizado, provisões para 
causas judiciais, entre outras. Os resultados reais po-
dem apresentar variação em relação às estimativas 
utilizadas.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Composto pelas disponibilidades, pela Centraliza-
ção Financeira mantida na Central e por aplicações 
financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com ris-
co insignificante de mudança de valores e limites e 
prontamente conversíveis em montante conhecido 
de caixa.

d) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Representam operações a preços fixos referentes às 
compras de títulos com compromisso de revenda e 
aplicações em depósitos interfinanceiros e estão de-
monstradas pelo valor de resgate, líquidas dos ren-
dimentos a apropriar correspondentes a períodos 
futuros.

e) Títulos e Valores Mobiliários

A carteira está composta por títulos de renda fixa e 
renda variável, os quais são apresentados pelo custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
Balanço, ajustados aos respectivos valores de merca-
do, conforme aplicável.

f) Relações Interfinanceiras – Centralização Finan-
ceira

Os recursos captados pela Cooperativa que não te-
nham sido aplicados em suas atividades são concen-
trados por meio de transferências interfinanceiras 
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para a cooperativa central, e utilizados pela coo-
perativa central para aplicação financeira. De acor-
do com a Lei nº 5.764/71, essas ações são definidas 
como atos cooperativos.

g) Operações de Crédito

As operações de crédito com encargos financeiros 
pré-fixados são registradas a valor futuro, retificadas 
por conta de rendas a apropriar e as operações de 
crédito pós-fixadas são registradas a valor presente, 
calculadas por critério “pro rata”, com base na varia-
ção dos respectivos indexadores pactuados. A atu-
alização das operações de crédito vencidas em até 
59 dias é contabilizada em receitas de operações de 
crédito e, a partir do 60º dia, em rendas a apropriar.

h) Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Ris-
co de Crédito

Constituída em montante julgado suficiente pela Ad-
ministração para cobrir eventuais perdas na realiza-
ção dos valores a receber, levando-se em considera-
ção a análise das operações em aberto, as garantias 
existentes, a experiência passada, a capacidade de 
pagamento e liquidez do tomador do crédito e os 
riscos específicos apresentados em cada operação, 
além da conjuntura econômica.

As Resoluções CMN nº 2.697/2000 e 2.682/1999 esta-
beleceram os critérios para classificação das opera-
ções de crédito definindo regras para constituição da 
provisão para perdas esperadas associadas ao risco 
de crédito, as quais estabelecem nove níveis de risco, 
de AA (risco mínimo) a H (risco máximo). As opera-
ções classificadas como nível “H” permanecem nessa 
classificação por seis meses, quando então são bai-
xadas contra a provisão existente e controladas por, 
no mínimo, cinco anos em contas de compensação, 
não mais figurando no Balanço Patrimonial.

i) Depósitos em Garantia

Existem situações em que a Cooperativa questiona a 
legitimidade de determinados passivos ou ações em 
que figura como polo passivo. Por conta desses ques-
tionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da 
própria administração, os valores em questão podem 
ser depositados em juízo, sem que haja a caracteri-
zação da liquidação do passivo.

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

j) Investimentos

Representados substancialmente por quotas do SI-
COOB SP e ações do Banco Sicoob, avaliadas pelo 
método de custo de aquisição.

k) Imobilizado de Uso

Equipamentos de processamento de dados, móveis, 
utensílios e outros equipamentos, instalações, edifi-
cações, veículos e benfeitorias em imóveis de tercei-
ros são demonstrados pelo custo de aquisição, dedu-
zidos da depreciação acumulada. A depreciação é 
calculada pelo método linear para reduzir o custo de 
cada ativo a seus valores residuais, de acordo com as 
taxas aplicáveis e levam em consideração a vida útil 
econômica dos bens.

l) Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham 
por objeto bens incorpóreos destinados à manuten-
ção da Cooperativa ou exercidos com essa finalida-
de, deduzidos da amortização acumulada. Os ativos 
intangíveis com vida útil definida são geralmente 
amortizados de forma linear no decorrer de um perí-
odo estimado de benefício econômico.

m) Ativos Contingentes

Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando 
a Administração possui total controle da situação ou 
quando há garantias reais ou decisões judiciais favo-
ráveis sobre as quais não cabem mais recursos con-
trários, caracterizando o ganho como praticamente 
certo. Os ativos contingentes com probabilidade de 
êxito provável, quando aplicável, são apenas divul-
gados em notas explicativas às demonstrações finan-
ceiras.

n) Obrigações por Empréstimos e Repasses

As obrigações por empréstimos e repasses são re-
conhecidas inicialmente no recebimento dos recur-
sos, líquidos dos custos da transação. Em seguida, os 
saldos dos empréstimos tomados são acrescidos de 
encargos e juros proporcionais ao período incorrido 
(“pro rata”), assim como, das despesas à apropriar re-
ferentes aos encargos contratados até o fim do con-
trato, quando calculáveis.
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o) Depósitos e Recursos de Aceite e Emissão de Títulos

Os depósitos e os recursos de aceite e emissão de títulos são demonstrados pelos valores das exigibilidades e 
consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata.

p) Outros Ativos 

São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, até a data do balanço.
O método de mensuração do valor contábil e os procedimentos para ajuste anual do valor contábil são revistos 
no encerramento de cada exercício de acordo com os critérios definidos pelo CPC 46 – Mensuração do Valor 
Justo, o qual foi aprovado pela Resolução CMN nº 4.924/21.

q) Outros Passivos

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

r) Provisões

São reconhecidas quando a Cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de even-
tos passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar uma obrigação legal. As 
provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

s) Provisões para Demandas Judiciais e Passivos Contingentes

São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável 
o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída no futuro de recursos para 
liquidação das ações, e quando os montantes envolvidos forem mensurados com suficiente segurança. As ações 
com chance de perda possível são apenas divulgadas em nota explicativa às demonstrações financeiras e as 
ações com chance remota de perda não são divulgadas.

t) Obrigações Legais 

São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou outro ins-
trumento fundamentado em lei.

u) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro têm incidência sobre os atos não cooperativos, situação 
prevista no caput do art. 194 do Decreto 9.580/2018 (RIR2018). Entretanto, o resultado apurado em operações 
realizadas com cooperados não tem incidência de tributação, sendo essa expressamente prevista no caput do 
art. 193 do mesmo Decreto.

v) Segregação em Circulante e Não Circulante

No Balanço Patrimonial, os ativos e passivos são apresentados por ordem de liquidez. Em Notas Explicativas, os 
valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a doze meses após a data-base do balanço estão classifica-
dos no circulante, e os prazos superiores, no não circulante.
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Descrição

Caixa e depósitos bancários
Relações interfinanceiras - centralização financeira (a)
TOTAL

33.755
3.520.530
3.554.285

30/06/2022

26.411
3.125.195

3.151.606

31/12/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

(a) Referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da Cooperativa, depositadas junto ao 
SICOOB SP, conforme determinado no art. 17, da Resolução CMN nº 4.434/15, cujos rendimentos auferidos nos 
períodos de 30 de junho de 2022 e de 2021 foram, respectivamente, registrados em contrapartida de “Ingressos 
de Depósitos Intercooperativos”, no resultado.

Descrição

Ingressos de Depósitos Intercooperativos 176.333

30/06/2022

33.722

30/06/2021

w) Valor Recuperável de Ativos – Impairment 

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, quando o 
valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do que o seu valor recuperável ou de 
realização. As perdas por impairment, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que foram 
identificadas.

x) Resultados Recorrentes e Não Recorrentes

Conforme definido pela Resolução BCB nº 2/2020, os resultados recorrentes são aqueles que estão relacionados 
com as atividades características da Cooperativa ocorridas com frequência no presente e previstas para ocorrer 
no futuro, enquanto os resultados não recorrentes são aqueles decorrentes de um evento extraordinário e/ou 
imprevisível, com tendência de não se repetir no futuro.

y) Eventos Subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações financeiras e a data de autorização 
para a sua emissão. São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demons-
trações financeiras; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das 
demonstrações financeiras.

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa e os equivalentes de caixa, apresentados na demonstração dos fluxos de caixa, estão constituídos por:
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Referem-se às aplicações em Depósitos Interfinanceiros Vinculados ao Crédito Rural (DIR), com remuneração de, 
aproximadamente, 101% do CDI, efetuadas junto ao Banco Sicoob.

Abaixo a composição por tipo de aplicação e situação de prazo:

Tipo

Depósitos Interfinanceiros 640.111567.55172.560

Até 90 De 90 a 365 Total

Os rendimentos auferidos com aplicações interfinanceiras de liquidez nos semestres findos em 30 de junho de 
2022 e 2021 foram, respectivamente, registrados em contrapartida de “Resultado de Aplicações Interfinanceiras 
de Liquidez”, no resultado.

(a) Os Títulos de Renda Fixa se referem às aplicações em Certificados de Depósitos Interbancários – CDI, no SI-
COOB SP, com remuneração de, aproximadamente, 100% do CDI.

(b) As Letras Financeiras – LF se referem às aplicações realizadas em instituições financeiras de primeira linha, 
com níveis de rating sólidos e remuneração em média de 107,7% do CDI.

Abaixo a composição por tipo de aplicação e situação de prazo:

6. Títulos e Valores Mobiliários

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, as aplicações em Títulos e Valores Mobiliários estavam assim 
compostas:

Descrição

Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 32.430

30/06/2022

7.606

30/06/2021

Descrição

322.749
514.690

837.439

76.603
318.522
395.125

177.944
202.410

380.354

81.039
-

81.039

Títulos de Renda Fixa (a)
Letras Financeiras (b)
TOTAL

31/12/202130/06/2022

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Tipo

Títulos de Renda Fixa
Letras Financeiras
TOTAL 

403.788
514.690
918.478

322.749
514.690

837.439

81.039
-

81.039

Até 90 Acima de 365 Total

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

5. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, as aplicações interfinanceiras de liquidez estavam assim 
compostas:

Descrição

536.577640.111Depósitos Interfinanceiros 3.605

31/12/202130/06/2022

Circulante Circulante Não Circulante

31



7. Operações de Crédito

a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

Descrição

1.009.152
377.787
394.004

1.780.943
(87.319)

1.693.624

2.389.269
620.753
1.617.317

4.627.339
(241.751)

4.385.588

1.998.495
587.535

1.423.537
4.009.567
(246.882)
3.762.685

726.621
335.749
291.158

1.353.528
(101.871)

1.251.657

1.271.874
251.786

1.132.379
2.656.039

(145.011)
2.511.028

1.380.117
242.966
1.223.313

2.846.396
(154.432)

2.691.964

Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados (TD)
Financiamentos
Financiamentos Rurais e Agroindustriais
Total de Operações de Crédito
Provisão para Perdas Esperadas associadas ao Risco de Crédito
TOTAL

31/12/202130/06/2022

Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total

b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco, de acordo com a Resolução CMN nº 
2.682/1999:

487.335
821.899
493.026

2.953
241.606

9.820
82.457
9.045

44.229
10.210

10.607
8.597
8.666
6.420

82.257
70.142

2.272.082
117.187

2.389.269
(214.656)
2.174.613

AA
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H

-
0,5%

1%
1%
3%
3%
10%
10%
30%
30%
50%
50%
70%
70%
100%
100%

Total Normal
Total Vencidos
Total Geral
Provisões
Total Líquido

Normal
Normal
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas

146.323
245.693
130.789

252
68.350

1.052
10.169
1.420
6.487
1.602
1.082

620
487
723

1.802
3.901

611.182
9.570

620.752
(15.607)
605.145

625.767
609.108
319.436

2.979
49.045

875
3.006
1.052
2.742

521
768
135

-
-

743
1.141

1.610.615
6.703

1.617.318
(11.488)

1.605.830

1.259.425
1.676.700

943.251
6.184

359.001
11.747

95.632
11.517

53.458
12.333
12.457
9.352
9.153
7.143

84.802
75.184

4.493.879
133.460

4.627.339
(241.751)

4.385.588

-
(8.384)
(9.433)

(62)
(10.770)

(352)
(9.563)
(1.152)

(16.037)
(3.700)
(6.229)
(4.676)
(6.407)
(5.000)

(84.802)
(75.184)

(151.625)
(90.126)

(241.751)

929.784
1.385.855
909.720

2.747
393.785

12.709
103.269

7.628
52.064

8.956
10.648

7.130
8.124
8.290

117.946
50.912

3.911.195
98.372

4.009.567
(246.882)
3.762.685

-
(6.929)
(9.098)

(27)
(11.814)

(381)
(10.327)

(763)
(15.619)
(2.687)
(5.324)
(3.565)
(5.687)
(5.803)

(117.946)
(50.912)

(182.744)
(64.138)

(246.882)

Provisões
31/12/2021

Total em
31/12/2021

Provisões
30/06/2022

Total em
30/06/2022

Financ.
Rurais e

Agroindustriais

Empréstimo
/ TD

Nível / Percentual 
de Risco / Situação Financiamentos

c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:

Tipo

Empréstimos / TD
Financiamentos
Financiamentos Rurais e Agroindustriais
TOTAL 

1.009.152
377.787
394.004

1.780.943

2.389.269
620.753
1.617.317

4.627.339

729.236
172.437
936.368

1.838.041

650.881
70.529

286.945
1.008.355

Até 90 De 90 a 365 Acima de 365 Total

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

O resultado auferido com Títulos e Valores Mobiliários nos semestres findos em 30 de junho de 2022 e 2021, 
respectivamente, registrados em contrapartida de “Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários”, 
no resultado:

Descrição

Títulos de Renda Fixa
Letras Financeiras
TOTAL

18.533
31.047

49.580

30/06/2022

4.156
4.342
8.498

30/06/2021
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d) Composição da carteira de crédito por tipo de produto, cliente e atividade econômica:

e) Movimentação das provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito de operações de crédito:

Descrição

Setor Privado - Comércio
Setor Privado - Indústria
Setor Privado - Serviços
Pessoa Física
Outros
TOTAL

77.285
24.462

4.365
1.412.695

98.510
1.617.317

663.720
216.633

337.887
3.219.098

190.001
4.627.339

14,34%
4,68%
7,30%

69,57%
4,11%

100,00%

82.805
21.313

92.910
422.326

1.399
620.753

503.630
170.858
240.612

1.384.077
90.092

2.389.269

Empréstimos/TD Financiamentos Financiamentos Rurais
e Agroindustriais 30/06/2022 % da Carteira

Descrição

Saldo inicial
Constituições (Nota 25)
Reversões (Nota 25)
Transferência para prejuízo (Nota 7-g)
Saldo Final

(246.882)
(89.006)

48.224
45.913

(241.751)

(289.563)
(173.727)

114.138
102.270

(246.882)

30/06/2022 31/12/2021

f) Concentração dos principais devedores:

g) Movimentação de créditos baixados como prejuízo:

h) A recuperação de créditos anteriormente baixados contra a provisão para perdas esperadas associadas ao 
risco de crédito, sobre operações de crédito e outros ativos financeiros: montou em 30 de junho de 2022, R$ 
43.737 mil (30 de junho de 2021 – R$ 35.229 mil), e foi registrada em contrapartida de “Receitas de Operações de 
Crédito” (Nota 24), no resultado.

i) Operações renegociadas:

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, as operações de crédito renegociadas pela Cooperativa 
apresentavam um montante total de R$ 203.300 mil e R$ 271.479 mil, respectivamente, compreendendo as com-
posições de dívidas, prorrogações, novações de crédito e as concessões de novas operações de crédito para 
liquidação parcial ou total de operações anteriores. No semestre findo em 30 de junho de 2022, foi renegociado 
o volume de R$ 18.315 mil (exercício de 2021 – R$ 73.311 mil).

Descrição

Maior Devedor
10 Maiores Devedores
50 Maiores Devedores

31.204
234.171

723.858

0,78%
5,84%

18,05%

3,44%
10,26%
22,39%

158.962
474.759

1.036.232

30/06/2022 % Carteira Total 31/12/2021 % Carteira Total

Descrição

Saldo inicial
Valor das operações transferidas no período – Operações de Crédito
Valor das operações transferidas no período – Avais e Fianças Honrados
Valor das operações recuperadas no período (Nota 7-h)
Valor dos descontos concedidos nas operações recuperadas
TOTAL

480.234
45.913
5.289

(43.737)
(3.239)

484.460

436.424
102.270
10.094

(62.440)
(6.114)

480.234

30/06/2022 31/12/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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8. Outros Ativos Financeiros

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, os outros ativos financeiros, compostos por valores referen-
tes às importâncias devidas à Cooperativa, por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, estavam assim 
compostos:

Descrição 30/06/2022 31/12/2021

Circulante CirculanteNão Circulante Não Circulante
Créditos por Avais e Fianças Honrados (a)
Rendas a Receber (b)
Devedores por Compra de Valores e Bens (c)
Títulos e Créditos a Receber
Devedores por Depósitos em Garantia (d)
TOTAL 

10.021
3.643
1.252
2.410

-
17.326

-
-

8.455
13

11.018
19.486

-
-

53.672
10

11.727
65.409

10.440
3.492
2.397
2.404

-
18.733

a) O saldo de Avais e Fianças Honrados é composto, substancialmente, por operações oriundas de cartões de cré-
dito vencidas de associados da Cooperativa cedidos pelo Banco Sicoob, em virtude de coobrigação contratual.

b) O saldo de rendas a receber por serviços prestados está composto, substancialmente, por rendas de cartão de 
crédito e convênios a receber.

c) Em Devedores por Compra de Valores e Bens estão registrados os saldos a receber de terceiros pela venda a 
prazo de bens próprios da Cooperativa ou Ativos não Financeiros Mantidos para Venda – Recebidos.

d) Em Devedores por Depósitos em Garantia estão registrados, substancialmente, os depósitos judiciais para: 
Pis – R$ 688 mil, Cofins – R$ 1.166 mil, IR/CS – R$ 3.619 mil, Outros Tributos – R$ 3.315 mil, Trabalhistas – R$ 1.235 
mil e Cíveis – R$ 1.704 mil.

8.1 Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito Relativas a Outros Ativos Financeiros

A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito, relativas a outros ativos financeiros foi apura-
das com base na classificação por nível de risco, de acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999.

a) Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito relativas a Outros Ativos Financeiros, segre-
gadas em Circulante e Não Circulante:

Descrição 30/06/2022 31/12/2021

Circulante CirculanteNão Circulante Não Circulante
Provisões para Avais e Fianças Honrados
Outros Créditos com Características de Concessão de Crédito
TOTAL

(7.712)
(41)

(7.753)

-
(401)
(401)

-
(2.110)
(2.110)

(8.111)
(81)

(8.192)

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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9. Ativos Fiscais, Correntes e Diferidos

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, os ativos fiscais, correntes e diferidos estavam assim com-
postos:

(b) Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito relativas a Outros Ativos Financeiros, por tipo 
de operação e classificação de nível de risco:

c) Movimentação das provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito relativas a Outros Ativos 
Financeiros:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

16
-

16
-

16
(16)

-

A
B
B
C
D
E
E
F
F
G
G
H
H

0,5%
1%
1%
3%
10%
30%
30%
50%
50%
70%
70%
100%
100%

Total Normal
Total Vencidos
Total Geral
Provisões
Total Líquido

Normal
Normal

Vencidas
Normal
Normal
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas
Normal

Vencidas

-
-
-
-
-

185
1.514

22
1.350

25
1.489

24
5.831
256

10.184
10.440
(8.110)
2.330

363
418

-
47.986

7.302
-
-
-
-
-
-
-
-

56.069
-

56.069
(2.176)
53.893

363
418

-
47.986

7.302
185

1.514
22

1.350
25

1.489
40

5.831
56.341
10.184
66.525

(10.302)
56.223

(2)
(4)

-
(1.440)

(730)
(55)

(454)
(11)

(675)
(18)

(1.042)
(40)

(5.831)
(2.300)
(8.002)

(10.302)

484
914
38

5.939
2.332

166
1.497

16
1.472

30
1.309

103
5.447
9.984
9.763

19.747
(8.154)
11.593

(2)
(9)

-
(178)
(233)
(50)

(450)
(8)

(736)
(21)

(917)
(103)

(5.447)
(604)

(7.550)
(8.154)

Provisões
31/12/2021

Total em
31/12/2021

Provisões
30/06/2022

Total em
30/06/2022

Devedores
por Compra
de Valores

e Bens
Outros Créditos

Nível / Percentual 
de Risco / Situação

Avais e Fianças
Honrados

Descrição 30/06/2022 31/12/2021

Circulante CirculanteNão Circulante Não Circulante
Impostos e Contribuições a Compensar 2.008 366.0332.135

10. Outros Ativos

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, os outros ativos estavam assim compostos:

Descrição

2.931
26

1.402
80
69

210.129
(65.728)

1.710
(2.373)

148.246

459
505

1.664
82
58

255.703
(61.795)

1.088
(2.373)
195.391

Adiantamentos e Antecipações Salariais
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta
Devedores Diversos - País
Material em Estoque
Ativos não Financ Mantidos para Venda - Próprios
Ativos não Financ Mantidos para Venda – Recebidos (a)
(-) Prov Desv Ativos não Finc Mantidos para Venda - Rec. (b)
Despesas Antecipadas (c)
Sem Característica de Concessão de Crédito (d)
TOTAL

31/12/202130/06/2022

Circulante Circulante

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

Descrição

Saldo inicial
Constituições (Nota 25)
Reversões (Nota 25)
Transferência para prejuízo (Nota 7-g)
Saldo Final

(8.154)
(8.276)

839
5.289

(10.302)

(7.740)
(12.693)

1.413
10.866
(8.154)

30/06/2022 31/12/2021
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11. Investimentos

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, os investimentos estavam assim compostos:

No período findo em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, a Sicoob Credicitrus efetuou aporte de capi-
tal no SICOOB SP, no montante de R$ 5.966 mil e R$ 17.175 mil, respectivamente, e aquisição de ações no Banco 
Sicoob, no montante de R$ 14.880 mil e R$ 17.223 mil, respectivamente.

Descrição

32,41%
7,15%
0,01%
19,13%
100%

87.121
150.964

58
38
74

238.255

32,34%
7,15%
0,01%
19,13%
100%

93.087
165.844

58
38
74

259.101

Cooperativa Central de Crédito
do Estado de São Paulo – SICOOB SP (Nota 37)
Banco Cooperativo Sicoob S.A. – Banco Sicoob
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
Outras Participações
Outros Investimentos
TOTAL

30/06/2022 % Part. % Part.31/12/2021

12. Imobilizado de Uso

Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada e impairment. As depreciações são calcu-
ladas pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado, conforme abaixo:

Descrição

2% a 4%
10%

10% a 20%
20% a 33%

10%
20%

1.590
11.178

78.425
49.543
33.555
34.532

2.119
1.676

212.618
(22.767)
(34.540)
(55.177)

(918)
(113.402)

(45)
99.171

3.966
10.866
78.079
47.842
33.387
34.608

2.185
1.729

212.662
(21.851)
(31.724)
(54.165)

(808)
(108.548)

(45)
104.069

Imobilizado em Curso (a) (b)
Terrenos (b)
Edificações (b)
Instalações
Móveis e equipamentos de Uso
Sistema de Processamento de Dados
Sistema de Segurança e Comunicação
Sistema de Transporte
Total de Imobilizado de Uso
(-) Depreciação Acum. Imóveis de Uso - Edificações
(-) Depreciação Acumulada de Instalações
(-) Depreciação Acum. Móveis e Equipamentos de Uso
(-) Depreciação Acum. Veículos
Total de Depreciação de Imobilizado de Uso
(-) Redução ao Valor Recuperável de Ativo Imobilizado de Uso
TOTAL

Taxa Depreciação 31/12/202130/06/2022

Lorem ipsum

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

(a) Nos Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda – Recebido, estão registrados os valores referentes aos bens 
recebidos para liquidação de operações de crédito de cooperados, não estando sujeitos à depreciação ou corre-
ção, sendo que tais bens serão vendidos pela Cooperativa. Alguns destes bens foram oferecidos em garantia em 
processos judiciais, no 1º Sem/2022 e montaram em R$ 12 mil. Até o ano 2020, esses bens eram registrados na 
rubrica Bens Não-de-Uso Próprio e foram reclassificados, em 2021, para atender os dispositivos da Carta Circular 
BCB nº 3.994/2019.

(b) Refere-se às provisões constituídas com base em laudos atualizados de avaliação dos Ativos Não Financeiros 
Mantidos para Venda.

(c) Registram-se as despesas antecipadas referentes aos prêmios de seguros e licença de softwares.

(d) Provisão para outros créditos sem característica de concessão de crédito se refere aos recursos a receber 
pela prestação de serviços de cofres inteligente, junto às empresas terceirizadas, sendo que a contrapartida foi 
registrada no resultado do período como perdas, devido às incertezas do recebimento.
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(b) No primeiro semestre de 2022, foram cedidos em comodato ao Instituto Credicitrus, pelo prazo de 10 anos, 
dois imóveis de uso, sendo um na cidade de Ribeirão Preto/SP e o outro em Bebedouro/SP, com a finalidade de 
apoiar os projetos próprios ou mantidos com parcerias estratégicas, correspondentes a R$ 15 mil e R$ 1 mil, res-
pectivamente.

13. Intangível

Nesta rubrica, registram-se os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados a manutenção da 
Cooperativa, como as licenças de uso de software e fundo de comércio.

14. Depósitos

É composto por valores cuja disponibilidade é imediata aos associados, denominados de depósitos à vista, por-
tanto sem prazo determinado para movimentá-lo, ficando a critério do portador dos recursos fazê-lo conforme 
sua necessidade.

Valores pactuados para disponibilidade em prazos pré-estabelecidos, os quais recebem atualizações por encar-
gos financeiros remuneratórios, conforme a sua contratação em pós ou pré-fixada. Suas remunerações pós-fixa-
das são calculadas com base no critério de “pro rata”; já as remunerações pré-fixadas são calculadas e registra-
das pelo valor futuro, com base no prazo final das operações, ajustadas, na data da demonstração financeiras, 
pelas despesas a apropriar registradas em conta redutora de depósitos a prazo.

Descrição

Licenças e Direitos Autorais e de Uso
Direitos de Exclusividade ou Preferência
Total de Intangível
(-) Amort. Acum. de Ativos Intangíveis
Total de Amortização de Ativos Intangíveis
TOTAL

25.665
305

25.970
(23.455)
(23.455)

2.515

25.387
305

25.692
(22.215)
(22.215)

3.477

30/06/2022 31/12/2021

Descrição 30/06/2022 31/12/2021

Circulante CirculanteNão Circulante Não Circulante
Depósito à Vista
Depósito Sob Aviso
Depósito a Prazo
TOTAL

1.341.403
3.998

2.941.412
4.286.813

-
-

6.316
6.316

-
-

3.668
3.668

1.587.428
3.803

3.222.566
4.813.797

Os depósitos mantidos na Cooperativa estão garantidos, até o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, com exceção 
de contas conjuntas, que têm seu valor dividido pelo número de titulares, pelo Fundo Garantidor do Cooperati-
vismo 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 4.933/21. O registro do FGCoop conforme 
regulamentado, passa a ser feito em “Dispêndios de captação no mercado”.

a) Concentração dos principais depositantes:

Descrição

Maior Depositante
10 Maiores Depositantes
50 Maiores Depositantes

134.664
374.470
760.636

3,14%
8,72%

17,72%

1,37%
5,98%

14,72%

65.995
288.413
709.452

30/06/2022 % Carteira Total 31/12/2021 % Carteira Total

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

(a) As imobilizações em curso serão alocadas em grupo específico, após a conclusão das obras e efetivo uso, 
quando passarão a ser depreciadas.
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15. Recursos de Aceite e Emissão de Títulos

Referem-se às Letras de Crédito do Agronegócio – LCA, que conferem direito de penhor sobre os direitos credi-
tórios do agronegócio a elas vinculados (Lei nº 11.076/2004) e às Letras de Crédito Imobiliário – LCI, lastreadas 
por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, conforme Lei nº 
10.931/2004.

16. Repasses Interfinanceiros e Obrigações por Empréstimos e Repasses

São demonstrados pelo valor principal acrescido de encargos financeiros e registram os recursos captados junto 
a outras instituições financeiras para repasse aos associados em diversas modalidades e Capital de Giro. A ga-
rantia oferecida são a caução dos títulos de créditos dos associados beneficiados.

a) Repasses Interfinanceiros:

São remunerados por encargos financeiros calculados com base em percentual do CDI - Certificado de Depósitos 
Interbancários. Os valores apropriados em despesas podem ser consultados na nota explicativa nº 14-b – Depó-
sitos - Despesas com operações de captação de mercado.

Descrição 30/06/2022 31/12/2021

Circulante CirculanteNão Circulante Não Circulante
Letras de Créd. Imobiliário - LCI
Letras de Créd. do Agronegócio - LCA
TOTAL

357.610
595.550
953.160

-
668.163
668.163

-
1.433.943
1.433.943

39.828
728.138

767.966

Instituições 30/06/2022 31/12/2021

Circulante CirculanteNão Circulante Não Circulante
Recursos do Banco Sicoob
(-) Despesas a Apropriar Banco Sicoob
TOTAL

514.583
(24.161)

490.422

67.834
(4.804)
63.030

130.119
(9.047)
121.072

579.443
(17.679)
561.764

b) Obrigações por Empréstimos e Repasses:

c) Despesas de Repasses Interfinanceiros e Obrigações por Empréstimos e Repasses:

Instituições

744 766Repasses do País - Instituições Oficiais

31/12/202130/06/2022

Não Circulante Não Circulante

Descrição

Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob (17.351)(19.546)

30/06/2022 30/06/2021

17. Outros Passivos Financeiros

Os recursos de terceiros que estão com a Cooperativa são registrados nessa conta para posterior repasse, por sua 
ordem. Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, estavam assim compostos:

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

b) Despesas com operações de captação de mercado:

Descrição

Despesas de Depósitos de Aviso Prévio
Despesas de Depósitos a Prazo
Despesas de Letras de Crédito do Agronegócio (Nota 15)
Despesas de Letras de Crédito do Imobiliário (Nota 15)
Despesas de Contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos
TOTAL

(112)
(33.827)
(16.242)

(110)
(4.257)

(54.548)

(198)
(157.371)
(82.474)

(7.981)
(4.765)

(252.789)

30/06/2022 30/06/2021
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18. Instrumentos Financeiros 

A Sicoob Credicitrus opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, aplica-
ções interfinanceiras de liquidez, relações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, operações de crédito, 
depósitos à vista e a prazo, letras de crédito do agronegócio – LCA, letras de crédito imobiliário – LCI, emprésti-
mos e repasses.

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores históricos, os 
quais se aproximam dos valores justos.

Nos períodos findos em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, a Cooperativa não realizou operações 
envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

19. Provisões

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, o saldo de provisões estava assim composto:

Descrição 30/06/2022 31/12/2021

Circulante CirculanteNão Circulante Não Circulante
Provisão para Garantias Financeiras Prestadas (a)
Provisão para Contingências (b)
TOTAL

8.688
-

8.688

9.839
13.159

22.998

10.248
44.987
55.235

8.516
-

8.516

(a) Refere-se à provisão para garantias financeiras prestadas, apurada sobre o total das coobrigações concedi-
das pela Cooperativa, conforme Resolução CMN nº 4.512/2016. A provisão para garantias financeiras prestadas 
é apurada com base na avaliação de risco dos cooperados beneficiários, de acordo com a Resolução CMN nº 
2.682/1999. Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, a Cooperativa foi responsável por coobrigações 
e riscos em garantias prestadas, referentes ao aval prestado em diversas operações de crédito de seus associados 
com instituições financeiras oficiais.

Nos semestres findos em 30 de junho de 2022 e 2021, foram provisionados em contrapartida do resultado na 
rubrica “Provisões/Reversões para Garantias Prestadas” os montantes de R$ 236 mil e R$ 1.292 mil, respectiva-
mente (Nota 33).

(b) Provisão para Contingências - Demandas Judiciais

Para fazer face às eventuais perdas que possam advir de questões judiciais e administrativas, a Cooperativa, 
considerando a natureza, a complexidade dos assuntos envolvidos e a avaliação de seus assessores jurídicos, 
mantém como provisão para contingências tributárias, trabalhistas e cíveis, classificadas como de risco de perda 
provável, em montantes considerados suficientes para cobrir perdas em caso de desfecho desfavorável.

Na data das demonstrações financeiras, a Cooperativa apresentava os seguintes passivos e depósitos judiciais 
(Nota 8) relacionados às contingências:

Descrição

Coobrigações Prestadas 350.610 334.910

30/06/2022 31/12/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

(a) Nos Recursos em Trânsito de Terceiros, temos registrados os valores a repassar, relativos a Cheques e Ordens 
de Pagamento emitidos a terceiros pelos associados.

Descrição

879
3.452
4.279
8.610

85.577
4.405

1.196
91.178

Recursos em Trânsito de Terceiros (a)
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
TOTAL

31/12/202130/06/2022

Circulante Circulante
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Os principais temas podem ser assim sumarizados:
i) Ações Trabalhistas movidas contra a Cooperativa por ex-funcionários e ou terceiros, pleiteando verbas tra-
balhistas, visando a obter indenizações supostamente não pagas. A provisão é constituída com base no valor 
avaliado para cada causa por assessores jurídicos externos.

ii) A provisão para risco de natureza tributária sobre interpretações polêmicas a respeito da tributação pela 
Receita Federal sobre o PIS e COFINS e sobre algumas receitas provenientes de serviços ou negócios realizados 
entre a Cooperativa e seus cooperados, em que não há pacificação jurisprudencial relativa ao ato cooperativo.

iii) São compostas por ações movidas contra a Cooperativa, pleiteando supostos valores cobrados indevidamen-
te na prestação de serviços e ou indenização por danos morais. A provisão é constituída com base no valor ava-
liado para cada causa por assessores jurídicos externos. A Cooperativa foi acionada judicialmente no primeiro 
semestre de 2022 em ações cíveis. Os assessores jurídicos responsáveis pelas defesas classificaram estes proces-
sos de acordo com os normativos vigentes, sendo assim, foi constituída provisão durante o primeiro semestre 
de 2022, no montante de R$ 33 mil, outros processos sobre o mesmo assunto, se encontram em discussão e não 
constituíram provisão, que montam R$ 4,5 mil. Foram disponibilizados imóveis em garantia no mesmo período 
até a conclusão da discussão dos processos (Nota 10).

A Cooperativa é parte envolvida em outros processos tributários, trabalhistas e cíveis em andamento e está dis-
cutindo essas questões tanto na esfera administrativa, como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são ampara-
das por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e 
atualizadas pela administração, amparada em parecer de seus consultores legais externos e internos.

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$ 11.978 mil, cujo valor atualizado monta em R$ 18.488 mil. 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 Con-
tingência. No primeiro semestre de 2022, tivemos a confirmação de baixa deste processo administrativo, após 
julgamento no CARF favorável à Credicitrus, culminando no encerramento do procedimento na Receita Federal.

20. Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas 
estava assim composto:

Descrição

10.926
566

3.814
1.888

17.194

3.825
572

4.104
4.823

13.324

Provisão para Impostos e Contribuições s/Lucros
Impostos e Contribuições s/ Serviços de Terceiros
Impostos e Contribuições sobre Salários
Outros
TOTAL

31/12/202130/06/2022

Circulante Circulante

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

Descrição 30/06/2022 31/12/2021

Provisão para
Contingências

Probabilidade
de Perda

Provável
Possível/Remota
Possível/Remota

Provável
Possível/Remota

Provisão para
Contingências

Depósitos
Judiciais

Depósitos
Judiciais

Tributárias (ii)

TOTAL

Trabalhistas (i)

Cíveis (iii)

2.736
2.929
2.988
2.335
2.171

13.159

860
132

8.392
1.601

33
11.018

887
348

8.788
1.669

35
11.727

2.235
3.421
2.274

35.684
1.373

44.987
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21. Outros Passivos

Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de outros passivos estava assim composto:
Descrição 30/06/2022 31/12/2021

Circulante Circulante Não Circulante
Sociais e Estatutárias (a)
Obrigações de Pagamento em nome de Terceiros
Provisão para pagamentos a efetuar (b)
Credores Diversos – Pais (c)
TOTAL

98.399
1.589

15.372
21.288

136.648

-
-

116.596
-

116.596

118.451
1.076

21.079
21.448

162.054

(i) Consubstanciada pela Lei 10.101/2000 e acordo coletivo, a Cooperativa constituiu provisão a título de partici-
pação dos empregados nas sobras.

(ii) Refere-se ao valor de cota capital a ser devolvida para os associados que solicitaram o desligamento do qua-
dro social e; aqueles associados que participaram do processo judicial e não fazem mais parte do quadro social 
(Nota 21-b).

(iii) 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, sendo constituído de 1% das sobras líquidas, 
conforme determinação estatutária.

(iv) O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é destinado às atividades educacionais, à pres-
tação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da Cooperativa, sendo constituído pelo resul-
tado dos atos não cooperativos e 7% das sobras líquidas do ato cooperativo, conforme determinação estatutária. 
A classificação desses valores em contas passivas segue determinação do Plano Contábil das Instituições do Sis-
tema Financeiro Nacional – COSIF. Atendendo à instrução do CMN, por meio da Resolução nº 4.872/2020, o FATES 
é registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para as quais se destina, conforme a Lei nº 5.764/1971.

(b) Refere-se à provisão para pagamentos de despesas com fornecedores e, substancialmente, aos valores trans-
feridos 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. Esses valores ficaram contabilizados até o término do prazo para uma ação rescisória, 
que foi de dois anos e foram contabilizados àqueles que participaram do processo judicial, sendo levadas ao 
capital social e destinados em 10 de março de 2022 para as contas de depósitos à vista dos cooperados ativos e 
em cotas de capital a pagar aos cooperados inativos.

(c) Refere-se, substancialmente, ao adiantamento do recebimento de parcelas da venda de imóveis contabili-
zados em Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Recebido (Nota 10), a baixa somente será reconhecida 
após a quitação do contrato de compra e venda destes imóveis e/ou lavratura da escritura pública de compra e 
venda, conforme estabelece a norma de reconhecimento de receitas.

(a) A seguir, a composição do saldo de outros passivos sociais e estatutárias e os respectivos detalhamentos:

Descrição

9.477
77.128

2.713
29.133

118.451

11.175
55.378

2.713
29.133

98.399

Gratificações e Participações a Pagar (i)
Cotas de Capital a Pagar (ii)
Fundos Voluntários - FIS (iii)
FATES - Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (iv)
TOTAL

31/12/202130/06/2022

Circulante Circulante

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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22. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado por seus coo-
perados. De acordo com o Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um voto, independentemente do núme-
ro de suas cotas-partes.

No 1º semestre de 2022, a Cooperativa aumentou seu capital social no montante de R$ 5.736 mil com recursos 
provenientes do PROCAPCRED – Programa de Capitalização de Cooperativas de Crédito ou SICOOB Cotas Partes.

Descrição

Capital Social
Associados

1.437.270
163.496

1.332.937
161.802

30/06/2022 31/12/2021

b) Fundo de Reserva

Representado pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual de 45%, utilizado para reparar perdas e 
atender ao desenvolvimento de suas atividades.

c) Sobras Acumuladas e Destinações Estatutárias e Legais

As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do Brasil e poste-
rior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do CMN, por meio da Resolução 
nº 4.872/2020, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES é registrado como exigibilidade e 
utilizado em despesas para as quais se destinam, conforme Lei nº 5.764/1971.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada entre os dias 23 e 24 de março de 2022, em atendimento ao artigo 132 
da Lei nº 6.404/1976, os cooperados deliberaram pela destinação das sobras do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021 da seguinte forma:

i) A partir do exercício de 2021, a reversão dos dispêndios de FATES e Fundos Voluntários passou a ocorrer apenas 
no encerramento anual, após as destinações legais e estatutárias, de acordo com a Interpretação Técnica Geral 
(ITG) 2004 – Entidade Cooperativa e a revogação do texto original da NBC T 10.8.2.8.

Descrição

Sobras ou Perdas do período antes das destinações e dos juros ao capital
Juros ao Capital
Sobras ou Perdas do período antes das destinações
FATES – Atos Não Cooperativos
Sobra líquida, base de cálculo das destinações
Outras Destinações das Sobras do Período – Fundos Voluntários - FIS 1%
Fundo de Reserva – 45%
FATES – Atos Cooperativos – 7%
Reversão de Fundos - Dispêndios de FATES e Fundos Voluntários - FIS (i)
Sobra à disposição da Assembleia Geral

199.911
-
-
-
-
-
-
-
-

199.911

280.232
(57.679)
222.553

(1.514)
221.039

(2.210)
(99.468)
(15.473)

7.928
111.816

30/06/2022 31/12/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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24. Receitas de Operações de Crédito

25. Dispêndios e Despesas da Intermediação Financeira

Descrição

Rendas de Adiantamentos a Depositantes
Rendas de Empréstimos
Rendas de Direitos Creditórios Descontados
Rendas de Financiamentos
Rendas de Financiamentos Rurais - Recursos Livres
Rendas de Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados à Vista
Rendas de Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados da Poupança Rural
Rendas de Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados de LCA
Rendas de Financiamentos Rurais - Recursos de Fontes Públicas
Rendas de Créditos por Avais e Fianças Honrados
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo (Nota 7-h)
TOTAL 

2.435
165.532

18.415
32.319
13.248

9.013
8.349
17.195

316
43

35.229
302.094

3.149
226.374

26.170
42.815
3.782
9.184
8.171

48.174
313
185

43.737
412.054

30/06/2022 30/06/2021

23. Resultado de Atos Não Cooperativos

Em 30 de junho de 2022 e 2021, o resultado de atos não cooperativos teve a seguinte composição:

Descrição

Receita de prestação de serviços de atos não cooperativos
Despesas específicas de atos não cooperativos
Despesas apropriadas na proporção
das receitas de atos não cooperativos
Resultado operacional
Receitas (despesas) não operacionais, líquidas
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
(Reversão)/Provisão Desvalorização
IRPJ/CSLL
Resultado de atos não cooperativos (lucro líquido)

22.787
(2.905)
(5.545)

14.337
9.265

23.602
4.413

(11.258)
16.757

22.806
(4.297)
(7.120)

11.389
(342)

11.047
(352)

(4.902)
5.793

30/06/2022 30/06/2021

26. Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços

Descrição

Despesas de Captação
Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
Reversões de Provisões para Operações de Crédito
Reversões de Provisões para Outros Créditos
Provisões para Operações de Crédito
Provisões para Outros Créditos
TOTAL 

(54.548)
(17.351)
53.960

771
(83.411)
(6.052)

(106.631)

(252.789)
(19.546)
48.224

839
(89.006)

(8.276)
(320.554)

30/06/2022 30/06/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

Descrição

Rendas de Cobrança
Rendas de Outros Serviços
TOTAL 

4.789
23.679

28.468

4.344
26.499
30.843

30/06/2022 30/06/2021
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27. Rendas de Tarifas

28. Dispêndios e Despesas de Pessoal

Descrição

Rendas de Serviços Prioritários - PF
Rendas de Serviços Diferenciados - PF
Rendas de Tarifas Bancárias - PJ
TOTAL 

345
1

886
1.232

278
2

894
1.174

30/06/2022 30/06/2021

Descrição

Despesas de Honorários - Conselho Fiscal
Despesas de Honorários - Diretoria e Conselho de Administração
Despesas de Pessoal - Benefícios
Despesas de Pessoal - Encargos Sociais
Despesas de Pessoal - Proventos
Despesas de Pessoal - Treinamento
Despesas de Remuneração de Estagiários
TOTAL 

(95)
(3.187)

(16.273)
(12.871)

(37.284)
(190)
(265)

(70.165)

(105)
(3.520)
(17.310)
(14.339)
(41.276)

(156)
(129)

(76.835)

30/06/2022 30/06/2021

29. Outros Dispêndios e Despesas Administrativas

Descrição

Despesas de Água, Energia e Gás
Despesas de Aluguéis
Despesas de Comunicações
Despesas de Manutenção e Conservação de Bens
Despesas de Material
Despesas de Processamento de Dados
Despesas de Promoções e Relações Públicas
Despesas de Propaganda e Publicidade
Despesas de Publicações
Despesas de Seguros
Despesas de Serviços do Sistema Financeiro
Despesas de Serviços de Terceiros
Despesas de Serviços de Vigilância e Segurança
Despesas de Serviços Técnicos Especializados
Despesas de Transporte
Despesas de Viagem no País
Despesas de Amortização
Despesas de Depreciação
Outras Despesas Administrativas
TOTAL 

(2.033)
(9.577)
(4.353)
(2.225)
(623)

(9.485)
(2.391)
(1.508)

-
(106)

(9.952)
(4.496)
(6.863)
(3.628)
(1.962)
(1.057)
(1.240)
(7.038)
(3.895)

(72.432)

(1.755)
(8.191)

(4.569)
(1.535)

(536)
(7.960)

(423)
(502)

(3)
(163)

(8.434)
(4.153)
(5.835)
(2.816)
(2.261)

(585)
(965)

(8.981)
(3.268)

(62.935)

30/06/2022 30/06/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

30. Dispêndios e Despesas Tributárias

Descrição

Despesas Tributárias
Desp. Impostos s/ Serviços - ISS
Despesas de Contribuição ao COFINS
Despesas de Contribuição ao PIS/PASEP
TOTAL

(512)
(1.128)

(912)
(470)

(3.022)

(574)
(1.126)

(911)
(502)

(3.113)

30/06/2022 30/06/2021
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a) Dividendos recebidos em 30 de junho de 2022 do Banco Sicoob, no montante de R$ 14.699 mil (30 de junho de 
2021 – R$ 3.215 mil).

(b) Sobras foram distribuídas em 30 de junho de 2022, no montante de R$ 1.115 mil (30 de junho de 2021 – R$ 
3.305 mil) pelo SICOOB SP e foram integralizadas como capital, conforme determinação da Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) da SICOOB SP.

32. Outros Dispêndios e Despesas Operacionais

33. Despesas com Provisões

31. Outros Ingressos e Receitas Operacionais

34 . Outras Receitas e Despesas

Descrição

Outras - Despesas de Provisões Operacionais
Despesas de Descontos Concedidos em Operações de Crédito
Outras Despesas Operacionais
Desconto/Cancelamento de Tarifas
Outras Contribuições Diversas
Contrib. ao Fundo de Ressarc. de Fraudes Externas
Perdas - Fraudes Internas
Perdas - Fraudes Externas
Perdas - Demandas Trabalhistas
Perdas - Práticas Inadequadas
Perdas - Falhas em Sistemas de TI
Perdas - Falhas de Gerenciamento  (Nota 19-b (iii))
Dispêndios de Assistência Técnica, Educacional e Social
Despesas Vinculadas aos Fundos Voluntários
TOTAL 

(320)
(46)

(2.973)
(543)

(8)
-

(69)
(124)

(1.230)
(347)
(182)
(136)
(952)

(1.319)
(8.249)

-
(850)

(3.988)
(38)
(52)

(1.427)
(2)

(25)
(907)
(652)

(3)
(33.558)
(3.686)
(1.533)

(46.721)

30/06/2022 30/06/2021

Descrição

Provisões para Garantias Prestadas
Reversões de Provisões para Garantias Prestadas
TOTAL 

(6.109)
4.817

(1.292)

(6.299)
6.063
(236)

30/06/2022 30/06/2021

Descrição

Lucro em Transações com Valores de Bens (a)
Ganhos de Capital
Reversão de Provisões não Operacionais (b)
Outras Rendas não Operacionais
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens (a)
(-) Perdas de Capital
(-) Despesas de Provisões não Operacionais (b)
(-) Outras Despesas não Operacionais
TOTAL 

9
74

920
288

(342)
(40)

(568)
(684)
(343)

12.598
67
80

1.233
(43)

(124)
(4.493)

(53)
9.265

30/06/2022 30/06/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

Descrição

Recuperação de Encargos e Despesas
Dividendos (a)
Distribuição de sobras da central (b)
Atualização depósitos judiciais
Rendas de Repasses Interfinanceiros
Outras rendas operacionais
Rendas oriundas de cartões de crédito e adquirência
TOTAL 

507
3.215

3.305
499
568

7
9.554

17.655

1.675
14.699

1.115
676
469

4
10.032

28.670

30/06/2022 30/06/2021
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(b) Refere-se, substancialmente, às reversões/desvalorizações de imóveis contabilizados em Ativos não Financei-
ros Mantidos para Venda (Nota 10 e 35).

(a) Refere-se, substancialmente, a venda de imóveis contabilizados em Ativos não Financeiros Mantidos para 
Venda (Nota 35).

35. Resultado Não Recorrente

Com base na aplicação da premissa contábil adotada, conforme definição da Resolução BCB n.º 2/2020, e nos cri-
térios internos complementares a este normativo, no período de 30 de junho de 2022 e 2021 foram identificados 
os eventos considerados “resultados não recorrentes” conforme quadro abaixo: 

Descrição

Venda de BNDU
Desvalorização BNDU
Reavaliação BNDU
Recebimento de Sinistro
Ajustes Tributários de exercícios anteriores
Provisão para Perdas Processos Cíveis
TOTAL

12.566
(1.983)

(2.430)
16

714
(33.270)
(24.387)

(277)
810

(458)
-
-
-

75

30/06/202130/06/2022

36. Partes Relacionadas

São consideradas partes relacionadas, para fins de Demonstrativos Contábeis e Notas Explicativas, as pessoas 
físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da Cooperativa e 
membros próximos da família de tais pessoas, conforme a Resolução CMN nº 4.693/2018.

As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas atribuições esta-
belecidas em regulamentação específica.

As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações da Cooperativa, 
e caracterizam-se basicamente por transações financeiras em regime normal de operações, com a observância 
irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central, tais como movimentação de contas corrente, 
aplicações e resgates de RDC e operações de crédito.

As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias, caução e alienação 
fiduciária.

a) No quadro a seguir, apresentamos os saldos de operações ativas liberadas e de operações passivas captadas 
em 30/06/2022:

Montante das Operações Ativas

P.R. – Vínculo de Grupo Econômico
P.R. – Sem vínculo de Grupo Econômico
TOTAL
Montante das Operações Passivas

2
0
2

0,1264%
0,0044%
0,1308%
0,3337%

4.353
153

4.506
16.412

Valores % em Relação à Carteira Total Provisão de Risco

b) Nos quadros a seguir apresentamos os saldos das operações ativas e passivas atualizados em 30/06/2022:

Natureza da Operação de Crédito

Cheque Especial
Financiamentos Rurais
Empréstimos
Financiamentos

0,0776%
0,2359%
0,2324%
0,1136%

3
1
2
1

61
3.817

4.736
705

Valor da Operação
de Crédito

Provisão para perdas esperadas
associadas ao risco de crédito

% da Operação de Crédito
em Relação à Carteira Total

Natureza dos Depósitos

Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
Letra de Crédito Agronegócio - LCA
Letra de Crédito Imobiliário - LCI

5.323
5.152

18.886
69

0,3373%
0,1595%
0,8735%
0,1728%

Valor do Depósito % em Relação a Carteira Total

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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c) As garantias oferecidas pelas partes relacionadas em razão das operações de crédito são: avais, garantias 
hipotecárias, caução e alienação fiduciária.

d) As coobrigações prestadas pela Cooperativa às partes relacionadas foram as seguintes:

Natureza da Operação de Crédito

Cheque Especial
Crédito Rural
Empréstimos
Financiamentos

27
75.486
59.893

3.218

Garantias Prestadas

Submodalidade Bacen

Beneficiários de Outras Coobrigações 1.196 652

30/06/2022 31/12/2021

e) Nos semestres findos em 30 de junho de 2022 e 2021, os benefícios monetários destinados às partes relaciona-
das foram representados por honorários e custeio parcial de plano de saúde, apresentando-se da seguinte forma:

Descrição

INSS Diretoria/Conselheiros
Honorários - Diretoria e Conselho de Administração
F.G.T.S. Diretoria

(605)
(3.187)

(198)

(664)
(3.520)

(216)

30/06/2022 30/06/2021

37. Cooperativa Central

A Cooperativa de Crédito Credicitrus – Sicoob Credicitrus, junto a cooperativas singulares, é filiada à CCC ESTA-
DO SÃO PAULO - SICOOB SP, que representa o grupo formado por suas afiliadas perante as autoridades monetá-
rias, organismos governamentais e entidades privadas.

A SICOOB SP é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização em comum em maior escala 
dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de suas filiadas (cooperativas singulares), integrando e orien-
tando suas atividades, de forma autônoma e independente, por meio dos instrumentos previstos na legislação 
pertinente e normas exaradas pelo Banco Central do Brasil, bem como facilitando a utilização recíproca dos 
serviços, para a consecução de seus objetivos.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe a SICOOB SP a coordenação das atividades de suas filiadas, 
a difusão e o fomento do cooperativismo de crédito, a orientação e aplicação dos recursos captados, a implanta-
ção e implementação de controles internos voltados para os sistemas que acompanhem informações econômi-
co-financeiras, operacionais e gerenciais, entre outras.

A Sicoob Credicitrus responde solidariamente pelas obrigações contraídas pela SICOOB SP perante terceiros, 
até o limite do valor das cotas-partes do capital que subscrever, proporcionalmente, à sua participação nessas 
operações.

Saldos das transações da Cooperativa com a SICOOB SP:

Saldos das Receitas e Despesas da Cooperativa com a SICOOB SP:

Descrição

Ativo - Relações Interfinanceiras - Centralização Financeira (Nota 4)
Ativo – Títulos e Valores Mobiliários (Nota 6)
Ativo – Investimentos (Nota 11)
Total das Operações Ativas

3.520.530
403.788

93.087
3.613.617

3.125.195
254.547

87.121
3.466.863

30/06/2022 31/12/2021

Descrição

Ingressos de Depósitos Intercooperativos (Nota 4)
Títulos de Renda Fixa (Nota 6)
Distribuição de sobras da central (Nota 31)
TOTAL

176.333
18.533

1.115
195.981

33.722
4.156
3.305

41.183

30/06/2022 30/06/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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38. Gerenciamento Integrado de Riscos e de Capital

38.1 Estrutura de Gerenciamento Integrado de Riscos e de Capital

A Sicoob Credicitrus está atenta às melhores práticas de gestão de mercado e, no tocante ao gerenciamento de 
riscos corporativos, não poderia ser diferente.

Portanto, a seguir, de forma sintetizada, são apresentadas as 3 linhas de defesa existentes, que objetivam prover 
melhor comunicação e esclarecimento quanto aos papéis e responsabilidades essenciais no gerenciamento de 
riscos.

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

Conselho de Administração / Conselho Fiscal / Comitê de Auditoria

Auditoria Independente

Regulador

Diretoria Executiva

1ª Linha

Áreas Administrativas
e de Negócios

(PAs e áreas da Matriz)

2ª Linha

Gestão 
Integrada
de Riscos

Controles 
Internos e 

Compilance

3ª Linha

Auditoria Interna

A 1ª Linha possui responsabili-
dade e autoridade para condu-
zir procedimentos geradores de 
riscos.  Portanto, são responsá-
veis por identificar, mensurar, 
avaliar e mitigar os riscos de 
suas atividades, guiando o de-
senvolvimento e a implementa-
ção de políticas e procedimen-
tos internos, garantindo que as 
atividades estejam de acordo 
com os objetivos definidos. 

A 2ª Linha possui funções de 
gerenciamento de risco e con-
formidade, com reporte direto, 
de maneira independente, ao 
Conselho de Administração. 
Atua em conjunto com a 1ª Li-
nha de Defesa para garantir a 
identificação, avaliação e re-
porte correto dos riscos de suas 
atividades. 

A 3ª Linha é representada pela 
Auditoria Interna, que deve 
revisar de modo sistemático e 
eficiente as atividades das duas 
primeiras Linhas de Defesa e 
contribuir para seu aprimora-
mento. 
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Na Sicoob Credicitrus, a Diretoria de Governança, Riscos e Compliance é responsável pela estrutura de Geren-
ciamento Integrado de Riscos e de Capital, com reporte direto e de maneira independente aos órgãos de gover-
nança.

Em 29 de junho de 2022, o Conselho de Administração constituiu e empossou o Comitê de Riscos, que tem por 
atribuição assessorar o Conselho de Administração na definição de diretrizes e estratégias relativas ao geren-
ciamento de riscos e de capital, para o cumprimento e a observância de políticas aplicáveis e da Resolução nº 
4.557/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

A estrutura de Gerenciamento Integrado de Riscos e de Capital da Sicoob Credicitrus é compatível com o mo-
delo de negócio, a natureza das operações e a complexidade dos produtos, serviços, atividades e processos da 
instituição e proporcionais à dimensão e relevância dos riscos aos quais a Cooperativa está exposta, de forma a 
assegurar o seu efetivo gerenciamento.
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38.3 Risco de Crédito

O Risco de Crédito é a possibilidade de ocorrerem 
perdas associadas ao não cumprimento, pelo toma-
dor ou contraparte, de suas respectivas obrigações 

38.2 Cultura de Gerenciamento de Riscos

Gerenciar Riscos é uma responsabilidade de todos 
na Sicoob Credicitrus, portanto, embasados em seu 
Planejamento Estratégico e Orçamentário e nas ati-
tudes culturais e necessárias para fazer sua gestão, 
o Gerenciamento Integrado de Riscos e de Capital 
da Credicitrus é realizado fundamentado, princi-
palmente, nas exigências das Resoluções do CMN 
4.327/2.014, 4.557/2.017, 4.595/2.017 e 4.968/2.021.

A Sicoob Credicitrus cumpre e faz cumprir as Políti-
cas e Manuais de Gerenciamento de Riscos e de Ca-
pital do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), elabora, 
implementa e atualiza, anualmente, Políticas e Ma-
nuais Complementares de Gerenciamento de Riscos 
e de Capital. Com base nesses normativos (internos e 
externos), o Conselho de Administração estabeleceu 
limites de exposição, que são divulgados a todos os 
empregados, por intermédio da Declaração de Ape-
tite por Riscos (RAS).
A estrutura de Gerenciamento Integrado de Riscos e 
de Capital realiza acompanhamento e reporte con-
tínuo aos órgãos de governança. Essa atuação tem 
a finalidade de fortalecer o processo de Governança 
Corporativa, tornando ainda mais segura a concre-
tização dos objetivos estratégicos da Cooperativa e 
dando maior transparência, eficácia e eficiência às 
suas operações, visando a cumprir as normas nacio-
nais e internacionais, os requisitos legais e regulató-
rios.
A seguir, é apresentado o processo de gerenciamen-
to de riscos, composto pelas seguintes etapas:

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

financeiras nos termos pactuados, bem como à des-
valorização de instrumento de crédito decorrente da 
deterioração na classificação de risco do tomador, do 
interveniente garantidor ou das garantias pactuadas.

As diretrizes para o gerenciamento de risco de crédi-
to se encontram registradas na Política Complemen-
tar de Gerenciamento de Risco de Crédito, aprovada 
pelo Conselho de Administração da Sicoob Credici-
trus.

A Sicoob Credicitrus adota os modelos de análise e 
de classificação de riscos do CCS, a fim de subsidiar 
o processo de cálculo do risco e de limites de crédi-
to da contraparte, visando a manter a boa qualidade 
da carteira. O CCS realiza testes periódicos em seus 
modelos, garantindo a aderência à condição econô-
mico-financeira da contraparte. 

A Sicoob Credicitrus realiza o monitoramento da 
inadimplência da carteira e o acompanhamento da 
classificação das operações, de acordo com a Reso-
lução CMN 2.682/1999.

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito da 
Sicoob Credicitrus prevê:

a) fixação de políticas e estratégias incluindo limites 
de riscos;
b) acompanhamento específico das operações com 
partes relacionadas;
c) procedimentos para o monitoramento das cartei-
ras de crédito;
d) identificação e tratamento de ativos problemáti-
cos;
e) sistemas, rotinas e procedimentos para identificar, 
mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e 
mitigar a exposição ao risco de crédito;
f) monitoramento e reporte do consumo dos limites 
de apetite por riscos;
g) informações gerenciais periódicas para os órgãos 
de governança;
h) elaboração do cálculo do nível de provisão para 
perdas esperadas associadas ao risco de crédito;
i) parâmetros para atribuição de limites de crédito 
para cada contraparte e limites globais por carteira 
ou por linha de crédito;
j) avaliação específica de risco em novos produtos e 
serviços.
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38.4 Risco de Mercado e de Variação das Taxas de 
Juros da Carteira Bancária (IRRBB)

O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência 
de perdas resultantes da flutuação de valores de 
mercado de instrumentos detidos pela instituição, e 
inclui o risco da variação das taxas de juros da cartei-
ra bancária.

As diretrizes para o gerenciamento dos riscos de 
mercado e de variação das taxas de juros da carteira 
bancária se encontram registradas na Política Com-
plementar de Gerenciamento do Risco de Mercado 
e do Risco de Variação das Taxas de Juros (IRRBB), 
aprovada pelo Conselho de Administração da Sicoob 
Credicitrus.

Os instrumentos de gerenciamento do risco de mer-
cado e do IRRBB utilizados são:

a) acompanhamento, por meio da apreciação de re-
latórios periódicos, remetidos aos órgãos de gover-
nança, que evidenciem, no mínimo:

i) resultado de intermediação financeira (ΔNII): 
avaliações do impacto de alterações nas taxas de 
juros sobre o resultado de intermediação financei-
ra da carteira bancária da instituição.

ii) limites máximos do risco de mercado e do 
IRRBB;

iii) aplicação de cenários de estresse;

iv) definição de planos de contingência.

b) elaboração de relatórios que permitam a identifi-
cação e correção tempestiva das deficiências de con-
trole e de gerenciamento do risco de mercado.

São realizados testes de estresse, com o objetivo de 
inferir a possibilidade de perdas resultantes de osci-
lações bruscas nos preços dos ativos, possibilitando a 
adoção de medidas preventivas.

38.5 Risco de Liquidez

O risco de liquidez é a possibilidade de a instituição 
não ser capaz de honrar eficientemente suas obriga-
ções esperadas e inesperadas, correntes e futuras, 
incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, 
sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 

perdas significativas, e/ou a possibilidade da entida-
de não conseguir negociar a preço de mercado uma 
posição, devido ao seu valor elevado em relação ao 
volume normalmente transacionado ou em razão de 
alguma descontinuidade no mercado.

As diretrizes para o gerenciamento do risco de li-
quidez encontram-se registradas na Política Com-
plementar de Gerenciamento do Risco de Liquidez, 
aprovadas pelo Conselho de Administração da Si-
coob Credicitrus.

Os instrumentos de gerenciamento do risco de liqui-
dez utilizados são:

a) acompanhamento, por meio da apreciação de re-
latórios periódicos, remetidos aos órgãos de gover-
nança, que evidenciem, no mínimo:

i) limite mínimo de liquidez;

ii) fluxo de caixa projetado;

iii) aplicação de cenários de estresse;

iv) definição de planos de contingência.

b) elaboração de relatórios que permitam a identi-
ficação e a correção tempestiva das deficiências de 
controle e de gerenciamento do risco de liquidez;

c) existência de plano de contingência contendo as 
estratégias a serem adotadas para assegurar condi-
ções de continuidade das atividades e para limitar 
perdas decorrentes do risco de liquidez.

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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São realizados testes de estresse em diversos cená-
rios, com o objetivo de identificar eventuais deficiên-
cias e situações atípicas que possam comprometer a 
liquidez da Sicoob Credicitrus.

38.6 Gerenciamento de Capital

O Gerenciamento de Capital é definido como o pro-
cesso contínuo de monitoramento e controle do ca-
pital mantido pela instituição; avaliação da neces-
sidade de capital para fazer face aos riscos a que a 
instituição está exposta; e o planejamento de metas 
e de necessidade de capital, considerando os objeti-
vos estratégicos da instituição.

As diretrizes para o monitoramento e controle con-
tínuo do capital estão contidas na Política Comple-
mentar de Gerenciamento de Capital, aprovadas 
pelo Conselho de Administração da Sicoob Credici-
trus.

O processo do gerenciamento de capital é composto 
por um conjunto de metodologias que permitem às 
instituições identificar, avaliar e controlar as exposi-
ções relevantes, de forma a manter o capital com-
patível com os riscos incorridos. A Sicoob Credicitrus 
dispõe ainda de um plano de capital específico, pre-
vendo metas e projeções de capital, que consideram 
os objetivos estratégicos, as principais fontes de ca-
pital e, adicionalmente, são realizadas simulações de 
eventos severos e condições extremas de mercado, 
cujos resultados e impactos na estrutura de capital 
são apresentados aos órgão de governança.

38.7 Risco Socioambiental

O  risco socioambiental  corresponde aos potenciais 
danos que uma atividade econômica pode causar à 
sociedade e ao meio ambiente.

As diretrizes para gerenciamento do risco socioam-
biental se encontram registradas na Política Comple-
mentar de Responsabilidade Socioambiental (PRSA), 
aprovada pelo Conselho de Administração da Sicoob 
Credicitrus.

O processo de gerenciamento do risco socioambien-
tal consiste na avaliação dos potenciais impactos 
socioambientais negativos, inclusive em relação ao 
risco de reputação (imagem). Para a elegibilidade 
dos associados, são considerados:

a) setores de atuação de maior exposição ao risco 
socioambiental;

b) linhas de empréstimos e financiamentos de maior 
exposição ao risco socioambiental;

c) valor de saldo devedor em operações de crédito 
de maior exposição ao risco socioambiental.

As propostas de contrapartes autuadas por crime 
ambiental são analisadas por alçada superior.

A Sicoob Credicitrus não realiza operações com con-
trapartes registradas no cadastro de empregadores 
com histórico de submissão de trabalhadores à con-
dições análogas à de escravo ou de exploração in-
fantil. 

38.8 Risco Operacional

O Risco Operacional é definido como a possibilidade 
de ocorrência de perdas resultantes de falha, defici-
ência ou inadequação de processos internos, pessoas 
e sistemas, ou de eventos externos.

As diretrizes para gerenciamento do risco operacio-
nal se encontram registradas na Política Comple-
mentar de Gerenciamento do Risco Operacional, 
aprovada pelo Conselho de Administração da Sicoob 
Credicitrus.

O processo de gerenciamento de risco operacional 
consiste na avaliação qualitativa dos riscos, por meio 
de etapas de identificação, avaliação, tratamento, 
documentação e armazenamento de informações 
capturadas por meio do processo de mapeamento 
de riscos operacionais e das perdas operacionais re-
gistradas.

A estrutura de Gerenciamento Integrado de Riscos e 
de Capital realiza análise contínua das perdas ope-
racionais, bem como interage com os gestores res-
ponsáveis pelas perdas, com o objetivo de identificar 
formalmente as causas, a adequação dos controles 
implementados e a necessidade de aprimoramen-
to dos processos, inclusive com a inserção de novos 
controles.

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.

52



38.9 Gestão de Continuidade de Negócios

O objetivo do processo de Gestão de Continuidade de Negócios e Gestão de Crises (GCN), da Credicitrus, é esta-
belecer estrutura formal e adequada para identificar possíveis ameaças e impactos nas operações, fortalecendo 
a resiliência organizacional, tornando-se capaz de responder aos eventos de desastres, protegendo as partes 
interessadas, a reputação, a marca e a continuidade dos processos críticos.

As diretrizes para a gestão de continuidade de negócios se encontram registradas na Política de Gestão de Con-
tinuidade de Negócios e Gestão de Crises, aprovada pelo Conselho de Administração da Sicoob Credicitrus. 

A Gestão de Continuidade de Negócios e a Gestão de Crises prevê o estabelecimento de medidas de contingên-
cias para o caso de interrupção (total ou parcial) na operação da organização, assim como ações para retomada 
da operação dentro dos tempos tolerados, previamente definidos pelos gestores de cada processo crítico. 

O processo de gestão de continuidade de negócios se desenvolve com base nas seguintes atividades:

a) Mapear os processos críticos para o funcionamento da Cooperativa;
b) Definir as estratégias de contingência;
c) Desenvolver planos para implementação de respostas à incidentes/desastres;
d) Promover a manutenção dos planos, atualizando-os e realizando testes e validações.

39. Seguros Contratados – Não Auditado

A Cooperativa adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é considerada sufi-
ciente pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos 
adotados, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras, conse-
quentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

Bens Segurados

Veículos
Imóveis
D&O

Danos materiais, corporais, morte e invalidez
Incêndio, Raio, Explosão de qualquer natureza, danos elétricos, e outros
Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou Administradores

14.944
79.873
35.000

Riscos Cobertos Montante máximo da cobertura

40. Benefícios a Empregados

A Cooperativa é patrocinadora de um plano de previdência complementar para seus empregados e adminis-
tradores, na modalidade Multi Instituído. O plano é administrado pela Fundação Sicoob de Previdência Privada 
(Sicoob Previ).

As contribuições aos empregados e administradores da Cooperativa são equivalentes ao tempo de serviço ou 
adesão ao plano na Sicoob Credicitrus, com teto de 6% do salário de contribuição do INSS.

Descrição

Contribuição Previdência Privada (786)(866)

30/06/2022 30/06/2021

 Valores expressos em milhares de 
Reais, exceto quando indicado.
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Introdução

O Comitê de Auditoria da Sicoob Credicitrus, com-

posto por três conselheiros administrativos, é um 

órgão estatutário de assessoramento vinculado dire-

tamente ao Conselho de Administração.

De acordo com o estabelecido em seu Regulamento, 

compete ao Comitê de Auditoria zelar pela qualida-

de e integridade das demonstrações financeiras da 

Credicitrus; pelo cumprimento das exigências legais 

e regulamentares; pela atuação, independência e 

qualidade dos trabalhos da auditoria independente 

e da auditoria interna; e pela qualidade e efetividade 

dos sistemas de controles internos e de administra-

ção de riscos.

As avaliações do Comitê se baseiam nas informações 

recebidas da Administração, dos auditores indepen-

dentes, da auditoria interna, dos responsáveis pelo 

gerenciamento de riscos e de controles internos e em 

suas próprias análises.

Preparadas de acordo com as práticas contábeis ado-

tadas no Brasil, normas e instruções do Banco Cen-

tral do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), a Auditoria Interna tem sua atuação voltada 

para temas que representam potencial de risco mais 

elevado, como a avaliação dos sistemas de controles 

internos e gerenciamento de riscos, oferecendo, ao 

Comitê, uma visão crítica da qualidade dos processos 

e do monitoramento dos riscos.

Atividades do Comitê

O Comitê de Auditoria, no cumprimento das exigên-

cias legais e regulamentares, reuniu-se 18 (dezoito) 

vezes no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 

2022, objeto de atas de reuniões devidamente docu-

mentadas.

Cumprimento da Legislação, da Regulamentação e 
das Normas Internas

O Comitê de Auditoria considera que as atribuições 
e responsabilidades, assim como os procedimentos 
relativos à avaliação e monitoramento dos riscos 
legais estão sendo definidos e praticados de acordo 
com as orientações corporativas.

O Comitê, com base nas informações recebidas das 
áreas responsáveis, nos trabalhos da Auditoria In-
terna, conclui que não foram apontadas falhas no 
cumprimento da legislação, da regulamentação e 
das normas internas que possam colocar em risco a 
continuidade da Organização.

Auditorias

Auditoria Independente

O Comitê mantém, com os auditores independen-
tes, um canal regular de comunicação para ampla 
discussão dos resultados de seus trabalhos e de as-
pectos contábeis relevantes, de maneira que permita 
aos seus membros fundamentar opinião acerca da 
integridade das demonstrações e dos relatórios fi-
nanceiros.

No entanto, para o primeiro semestre de 2022, não 
foram realizados os trabalhos da Auditoria Indepen-
dente, devido a não haver obrigatoriedade, em obser-
vância ao disposto na Resolução CMN nº 4.434/2015.

Auditoria Interna

O Comitê de Auditoria acompanhou o processo de 
auditoria desenvolvido pela área de Auditoria Inter-
na, por meio da realização de reuniões periódicas e 
da aprovação de seus planejamentos, relativos ao 
semestre findo em 30 de junho de 2022 e do acom-
panhamento de sua execução.

O Comitê avalia positivamente a cobertura e a qua-
lidade dos trabalhos realizados pela Auditoria Inter-
na. Os resultados desses trabalhos, apresentados nas 
sessões de trabalho do Comitê, não trouxeram a exis-
tência de riscos residuais que possam afetar a solidez 
e a continuidade da Organização.

RELATÓRIO SEMESTRAL DO 
COMITÊ DE AUDITORIA
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
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Controles Internos, Riscos e Compliance

O Comitê de Auditoria avalia positivamente a atua-
ção dos trabalhos realizados pelas áreas de Gestão 
Integrada de Riscos, Controles Internos e Complian-
ce. Os resultados da observância, apresentados nas 
sessões de trabalho do Comitê, não apresentaram a 
existência de riscos que possam afetar a solidez e a 
continuidade de negócios da Sicoob Credicitrus.

Demonstrações Contábeis 

O Comitê analisou os procedimentos que envolvem 
o processo de preparação dos balancetes e balanços, 
e das notas explicativas publicados no mês de agosto 
de 2022.

Foram igualmente examinadas as práticas contábeis 
relevantes utilizadas na elaboração das demonstra-
ções financeiras, verificando-se que estão alinhadas 
às práticas contábeis adotadas no Brasil, às normas e 
instruções do Banco Central do Brasil (BCB) e os nor-
mativos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
quando aplicáveis.

Conclusão

Este Comitê, fundamentando seu juízo nas ações de-
senvolvidas e ponderadas suas responsabilidades e 
as limitações naturais decorrentes do escopo da sua 
atuação, recomenda a aprovação, pelo Conselho de 
Administração, das demonstrações financeiras, refe-
rentes ao semestre findo em 30 de junho de 2022.

Bebedouro/SP, 18 de agosto de 2022.

Maria Madalena Fernandes Rocha
Coordenadora do Comitê

Claudemir Strachicini
Membro do Comitê

Maria Tereza de Souza Lima Uchôa
Membro do Comitê
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