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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (em milhares de reais)

A  Coopera a de Crédito, Poupança e Inves to Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e Vale do Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ ("Coopera a"), é uma ins ão financeira coopera a, filiada à  Coopera a Central de Crédito, Poupança e 

Inves to dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro - Central Sicredi PR/SP/RJ e integrante do Sistema Coopera o Sicredi (“Sicredi”). Ins ão financeira não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que  iniciou as a

em  17/11/1983 e tem por os principais: 
 i) Desenvolver programas de poupança, de uso adequado do crédito e de prestação de serviços, pra ando todas as operações a as, passivas e acessórias próprias de coopera as de crédito;                
ii) Prestar, através da mutualidade, a assistência financeira aos associados em suas a específicas;                
iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no sen de fomentar o coopera                
A execução das a obedece ao disposto na legislação te, assim como aos atos regulamentares oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do Sicredi.                
O Sicredi, em 30 de junho de 2019, está organizado por 113 Coopera as de Crédito filiadas, que operam com uma rede de atendimento com mais de 1.752 pontos. A estrutura conta ainda com cinco Centrais Regionais – acionistas da Sicredi P ões S.A. 

(“SicrediPar”) – a Confederação das Coopera as do Sicredi (“Confederação Sicredi”), uma Fundação juntamente com o Banco Coopera o Sicredi S.A (“Banco”).                
A Coopera a é parte integrante do Fundo Garan do Coopera de Crédito (FGCoop), associação civil sem fins lucra os, com personalidade jurídica de direito privado de abrangência nacional, conforme anexo I à resolução CMN nº 4.284, de 5 de 

novembro de 2013. 
O FGCoop tem por objeto prestar garan de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial de ins ão associada, até o limite de R$ 250 por associado (CPF/CNPJ), bem como contratar operações de assistência, de suporte 

financeiro e de liquidez com essas ins ões. 
A Coopera a também é parte integrante da Sicredi Fundos Garan es, empresa sem fins lucra os cuja formação de reservas advém de contribuições mensais e extraordinárias de coopera as associadas ao fundo o qual tem por objeto assegurar a 

credibilidade e a solvabilidade das suas associadas. Conforme regras estabelecidas nos Regulamentos dos Fundos Garan es, as contribuições mensais são apuradas pelo somatório de duas parcelas: parcela fixa, relacionada ao o de cada Fundo; e 

parcela variável, rela a ao risco imputado ao Sistema (considera níveis de liquidez, de margem de capital e de ação de os de segurança).

As principais prá as contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações financeiras foram:                
a) Apuração do resultado                
Os ingressos e os dispêndios, assim como as receitas e as despesas, são registrados mensalmente de acordo com o regime de 

competência, que estabelece que os ingressos e os dispêndios e as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos 

resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de 

recebimento ou pagamento, alocados de forma proporcional de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato 

coopera o e da receita bruta de ato não-coopera o, quando não iden ados com cada a                
De acordo com a Lei nº 5.764/71, o resultado é segregado e apresentado em atos coopera os, aqueles pra ados entre as 

coopera as e seus associados ou pelas coopera as entre si, para a consecução de seus os estatutários, e atos não 

coopera os, aqueles que importam em operações com terceiros não associados.                
b) Caixa e equivalentes de caixa                
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e relações interfinanceiras – 

centralização financeira, cujo vencimento das operações na data da ef a aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e 

apresentam risco insignificante de mudança de valor justo.                
c) Aplicações interfinanceiras de liquidez                
Representam operações a preços fixos referentes às compras de com compromisso de revenda e aplicações em 

depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar 

correspondentes a períodos futuros.                
d) Relações interfinanceiras – Centralização financeira                
Os recursos captados pela Cooper a não in em suas são centralizados através de repasses 

interfinanceiros para a Coopera a Central, os quais são por ela ados para aplicações financeiras. Essas operações são 

caracterizadas como atos coopera os, pela Lei nº 5.764/71 que define a a nacional do coopera                
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Ao findarmos mais um semestre prestamos contas aos senhores associados dos resultados Em cumprimento 
aos os legais e ao estatuto social, divulgamos as Demonstrações Financeiras da Coopera a de Crédito, 
Poupança e Inves to Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e Vale do Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, 
rela as ao semestre findo em 30 de junho de 2019.

Seguindo os principais balizadores do coopera , em especial a “transparência na gestão”, esclarecemos aos nossos 
associados a situação econômico-financeira e patrimonial da Coopera a, onde buscamos voltar o nosso trabalho para o 
crescimento e expansão.

Conselho de Administração e Diretoria

e) Operações de crédito                 
Estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos. As operações de crédito estão classificadas de 

acordo com análise da Administração quanto ao nível de risco, considerando a conjuntura econômica e os riscos 

específicos em relação às operações, aos devedores e aos garan es, observando os parâmetros estabelecidos nas 

Resoluções  nº 2.682/99 e nº 2.697/00 do CMN.                 
A atualização (“accrual”) das operações de crédito vencidas em até 60 dias é contabilizada em receitas de operações de 

crédito, e a do 61º dia, em rendas a apropriar. As operações classificadas como nível “H” permanecem nessa 

classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas, por cinco anos, em 

contas de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial.                 
f) Provisão para operações de crédito                 
A provisão para perdas com operações de crédito é fundamentada na análise das operações e leva em consideração a 

conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos específicos e globais das carteiras, considerando os critérios de 

provisionamento, definidos nas Resoluções  nº 2.682/99 e nº 2.697/00 do CMN, associados às avaliações procedidas 

pela Administração, na determinação dos riscos de crédito.                 
g) Demais a os circulantes e realizáveis a longo prazo (não circulantes)                 
Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias pro-rata 

dia incorridos e as variações cambiais, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor de 

mercado e rendas a apropriar.                 
h) Inves tos                 
Estão demonstrados ao custo de aquisição, referem-se a ão em empresas do Sistema Sicredi, ajustados por 

provisão para perdas quando aplicável.                 
i) Imobilizado de uso                 
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos des à manutenção das a ou 

exercidos com essa finalidade. Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é 

computada pelo método linear, com base nas taxas anuais mencionadas na Nota "Imobilizado de Uso e Intangível", que 

levam em consideração a vida onômica dos bens.                 
j) Intangível                 
Corresponde a direitos adquiridos que têm por objeto bens incorpóreos des à manutenção do Sistema ou 

exercidos com essa finalidade. Está demonstrado aos valores de custo e contempla gastos na aquisição e 

desenvolvimento de logiciais, ajustado por ações acumuladas, calculadas a do momento em que 

começam a serem usufruídos os bene r os, com base em taxas anuais que levam em consideração a vida 

onômica dos bens, conforme mencionado na  Nota "Imobilizado de Uso e Intangível".                 
k) Redução ao valor recuperável de a os                 
Os a os são revistos anualmente para se iden ar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que 

eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o 

caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo 

montante em que o valor contábil do a o ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de 

venda e o valor em uso de um a o.                 
l) Depósitos a prazo                 
Estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das despesas financeiras a decorrer.                 
m) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo (não circulantes)                 
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações 

monetárias em base pro-rata dia incorridos, deduzidos das correspondentes despesas a apropriar.                 
n) Impostos e contribuições                 
As provisões para Imposto de Renda, Contribuição Social, Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS foram calculadas às alíquotas vigentes, considerando, para as 

r as bases de cálculo, a legislação te a cada tributo.                 
As coopera as estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social quando auferirem resultados 

os em atos não coopera os. Nesses casos, a provisão é cons com base nas alíquotas vigentes, 

considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos fiscais e de base nega a de CSLL, limitados a 30% 

do lucro tributável.                 
o) A os e Passivos con entes                 
As prá as contábeis para registro, mensuração e divulgação de a os e passivos con entes estão consubstanciadas 

na Resolução nº 3.535/08 do CMN, a saber:                 
• A os con entes são reconhecidos somente quando há garan reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas 

em julgado. Os a os con entes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explica a;                 
• Passivos con entes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes 

envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos con entes avaliados como de perdas possíveis 

são divulgados, e aqueles classificados como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados;                 
• As obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as probabilidades de 

êxito.                 
p) Es as contábeis                 
As es as contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas estabelecidos com 

base em julgamento, que são revisados a cada semestre. Itens significa os sujeitos a essas es as e premissas 

incluem as provisões para ajuste dos a os ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões para perdas, as 

provisões para con ências, marcação a mercado de instrumentos financeiros, entre outros. A liquidação das 

transações envolvendo essas es as poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao 

processo de sua determinação.                 
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DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS  (Em milhares de Reais)

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as prá as contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas pela Lei nº 6.404/76, alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e em consonância com 

as diretrizes estabelecidas pelo Bacen e CMN, consubstanciadas no Plano Contábil das Ins ões do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os novos pronunciamentos, orientações e as interpretações pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 

aprovados pelo Bacen (CPC 01, 03, 04, 05, 10, 23, 24, 25 e 27), especificamente aquelas aplicáveis a en coopera as e a Lei do Coopera n° 5.764 de 16 de dezembro de 1971 e Lei Complementar 130 de 17 de abril de 2009.                
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi concedida pela Diretoria em 06 de agosto  de 2019. 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO     (Em milhares de Reais)    
  Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e 
Vale do Paraíba - Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ"       CNPJ/MF nº 78.414.067/0001-60    


