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Resultados 2018

Em 2018, inauguramos em Dom Pedrito
a nova agência da Sicredi Fronteira Sul RS.
Um investimento moderno, projetado
com o intuito de aprimorar o desempenho
das áreas para que melhor atendam os
(as) associados (as).
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Palavra do presidente
Prezados (as) associados (as), como bem sabem,

contribuir para um melhor atendimento ao associado.

2018 foi bastante difícil para os brasileiros; ano de os-

Em Dom Pedrito, como mostra a foto de capa deste

cilações econômicas, políticas e sociais, que afetaram

relatório anual, entregamos um moderno prédio, que,

diretamente a vida de todos. No entanto, na contramão

além de ser totalmente sustentável, embelezou ainda

destes fatos, nossa cooperativa tem muito o que

mais a Capital da Paz. Já a agência de Aceguá/Colônia

comemorar: mais um ano de ótimos resultados, graças

Nova, foi revitalizada e seu espaço ampliado. Recursos

a confiança de cada um de vocês.

investidos através do excelente resultado que ambas

Entre as boas novas a serem anunciadas, está o resul-

vêm apresentando por meio da credibilidade dos (as)

tado alcançado em 2018, que foi de R$ 17.372.706,00,

associados (as). E não desejamos parar por aí! Ainda

bem como o expressivo valor de R$ 100 milhões, ao

temos muito a fazer e entregar aos municípios onde

qual chegou nosso patrimônio líquido. Isso é um marco

atuamos, pois nossa missão é contribuir para a quali-

para a Fronteira Sul que, com pouco mais de 37 anos

dade de vida dos associados e da sociedade.

e com uma história de superação para manter-

Por fim, em 2018 nos dedicamos a desenvolver

se erguida, atingiu uma cifra tão significativa,

nosso Planejamento Estratégico 2019/2020, em par-

comprovando sua maturidade e solidez.

ceria com a Central Sul/Sudeste. Nele, muito além de

Também inauguramos e reestru-

números, consta o nosso propósito para estes próxi-

turamos agências em 2018, a

mos anos, que é tornar-se a principal instituição finan-

fim de aprimorar o de-

ceira das pessoas, não só colaborando no que diz res-

sempenho

peito à precificação, mas, sobretudo, levando o espírito

Estrutura de
Governança

das

áreas

e

cooperativo cada vez mais longe.

Geraldo Ott Filho
Presidente

Associados

Conselho de
Administração
(Gestão 2015-2019)

Assembleia de Núcleos

Presidente
Geraldo Ott Filho
Coordenadores
de Núcleo

Assembleia Geral
Ordinária

Vice-presidente
João Eduardo da Silva Tavares
Conselheiro Efetivos

Conselho Fiscal

Rodrigo Vicente Teixeira Brasil
Rolf Edgar Martens
Eduardo Ternes Ebert

Conselho de
Administração

Sergio de Menezes Muñoz
Armando Grill Júnior
Gaspar Martins Pedroso
Clodoveu da Rosa Bittencourt Filho
Joaquim Francisco Silveira Brum
Daniel Flores Sartori

Diretoria Executiva
Conselheiros Suplentes
Adriana de Ávila Siemionko
Leocádio Bardallo Ledesma
Carlos Santos Silveira de Ávila
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Conselheiro Fiscal
(Gestão 2017-2020)
Conselheiros Efetivos
José Carlos Garcia Cougo
Joaquim Antonio Lopes Blanco
Cristiano da Silveira Moreira
Conselheiros Suplentes
Gerson Kommling Priebe
Walter Wall

Diretoria Executiva
Diretor Executivo
(Gestão 2018-2019)
Juliano Nunes de Oliveira
Diretor de Operações
(Gestão 2015-2019)
Jalber de Oliveira Madruga

Nossa

Cooperativa
Estamos presentes em 11 municípios, com a estrutura de 12 agências, que atendem mais de 23
mil associados de diferentes segmentos. Nosso trabalho, realizado, atualmente, por mais de 120
colaboradores, vem sendo aprimorado a cada ano, devida à credibilidade destes associados que,
ao optarem pela Sicredi, estão contribuindo não só para a realização de seus planos, mas para com
toda a comunidade onde vivem, porque ser cooperativo é fazer juntos!

Você,

dono do negócio
Quando nos associamos ao Sicredi, passamos a ter uma participação fundamental no futuro da
cooperativa; e a assembleia de núcleo é o momento em que podemos manifestar nossa decisão,
através do voto. Você é o dono do negócio, por isso, sua presença e opinião é tão importante para
nós, para que possamos continuar fomentado o cooperativismo de crédito e reinvestindo nossos
resultados nos municípios de atuação.

Missão
Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento,
oferecer soluções financeiras para agregar renda e
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos
associados e da sociedade.

Valores
Prevenção irrestrita na natureza cooperativa do negócio

Visão
Ser reconhecida pela sociedade como
instituição financeira cooperativa,
comprometida com o desenvolvimento econômico e social dos associados
e das comunidades, com crescimento
sustentável das cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz.

Respeito à individualidade do associado
Valorização e desenvolvimento das pessoas
Preservação da instituição como sistema
Respeito às normas oficiais e internas
Eficácia e transparência na gestão
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Veja a opinião
de quem conta com a gente
"A Sicredi é uma grande parceira no desenvolvimento dos nossos negócios."
Valmor Coradini Júnior, empresário, Bagé

"A Sicredi tem contribuído de diversas maneiras para o meu negócio, desde investimentos, aquisição em equipamentos, proteção de bens,
através dos seguros Sicredi, custeio de lavoura e pecuário."
Hélio Jacques Affonso, produtor rural, Jaguarão

"A cooperativa acredita e nos ajuda a concretizar nossos sonhos, pois
nos dá o apoio necessário para que possamos torná-los realidade."
Ricardo Caldas Ferreira, técnico em contabilidade, Arroio Grande
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Sicredi Fronteira Sul RS alcança

os R$ 100 milhões em patrimônio líquido
Para o presidente,

Após o levantamento dos resulta-

um trabalho árduo para reverter a

dos de 2018, conselheiros, diretoria,

situação naquela época, mas com o

coordenadores e colaboradores da Si-

apoio dos associados, que deposita-

credi Fronteira Sul RS comemoraram

ram confiança em nosso trabalho, hoje

valor de R$ 100

a cifra de R$ 100 milhões conquistada

podemos nos orgulhar desse resulta-

milhões significa

em patrimônio líquido. Com pouco mais

do”, lembra Geraldo. Ele comenta ainda

de 37 anos de atuação, este número

que alcançar este número não impacta

representa para a cooperativa, segun-

apenas naqueles que já são associados

pensa que a

do seu presidente, Geraldo Ott Filho,

à cooperativa, mas na comunidade de

um marco em sua história.

todos os 11 municípios em que a Sicredi

cooperativa, em

um dos fundadores, o

muito quando se

seus primeiros anos,

Embora tenha sido fundada em 1981

está presente. “Quanto maior o pa-

por um grupo de 30 produtores rurais,

trimônio, mais condições a cooperativa

quase teve de fechar

foi em 2006 que a Sicredi, já presente

tem de reinvestir nos municípios de atu-

em sete municípios na época, começou

ação. Por isso, ser associado ao Sicredi

suas portas por estar

a atuar como cooperativa de crédito de

é diferente, pois além das inúmeras

livre admissão de associados, pois até

vantagens que se tem, se ajuda a de-

então, era voltada apenas a pessoas

senvolver o lugar onde se vive”, enfa-

e empresas ligadas ao agronegócio.

tiza.

Nesse ano, seu patrimônio líquido representava apenas R$ 9.636.782,00.
Para o presidente, um dos funda-

com seu patrimônio
negativo.

Essas e outras informações sobre a cooperativa, você encontra no
site

www.sicredi.com.br/fronteirasul

dores, o valor de R$ 100 milhões sig-

e, também, nas redes sociais: www.

nifica muito quando se pensa que a

facebook.com/sicredifronteirasulrs

cooperativa, em seus primeiros anos,

@sicredifronteirasulrs

e

(Instagram).

quase teve de fechar suas portas por
estar com seu patrimônio negativo.

“Foi
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BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

31/12/18

CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Correspondentes no país
Centralização Financeira - Cooperativas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
(Provisão Operações de Créd. de Liq.Duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS
Créditos por Avais e Fianças Honrados
Rendas a Receber
Diversos
(Provisão para Outros Créd. de Liq. Duvidosa)
OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
(Provisão para desvalorização)
Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE

3.594
121.568
4
171
121.393
236.072
245.427
(9.355)
8.788
35
749
8.104
(100)
2.794
2.799
(17)
12

16.016
16.016
70.058
77.020
(6.962)
70
77
(7)

INVESTIMENTOS
Outros Investimentos
IMOBILIZADO DE USO
Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciação acumulada)
INTANGÍVEL
Outros Ativos Intangíveis
(Amortização acumulada)

8.740
8.740
8.419
5.931
7.886
(5.398)
3.143
6.183
(3.040)

PASSIVO

31/12/18

CIRCULANTE

218.883

DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Repasses Interﬁnanceiros
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO
Empréstimos País - Outras Instituições
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança e Arrecadação de Tributos
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas

106.446

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Depósitos Interﬁnanceiros
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
(Provisão Operações de Créd. de Liq. Duvidosa)
OUTROS CRÉDITOS
Diversos
(Provisão para Outros Créd. de Liq. Duvidosa)

TOTAL DO ATIVO

31/12/17

372.816

83.798
61.052
13.479
117.827
3
117.824
1.013
1.013
27
27
16.218
87
3.033
661
12.437

NÃO CIRCULANTE

157.445

DEPÓSITOS
Depósitos a Prazo
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Repasses Interﬁnanceiros

151.959
148.525
5.486
5.486

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

102.934

CAPITAL SOCIAL
De Domiciliados no País
(Capital a Realizar)
RESERVAS DE SOBRAS
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

479.262

31/12/17

54.220
54.250
(30)
44.243
4.471

TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO

479.262

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
DESCRIÇÃO DAS CONTAS

2018

2017

56.753
56.533
215
5

57.156
57.066
85
5

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(27.131)
(9.548)
(10.159)
(7.424)

(27.241)
(12.860)
(11.117)
(3.264)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

29.622

29.915

(12.605)
9.264
4.107
(15.299)
(12.454)
(376)
12.016
(9.883)

(10.941)
8.527
4.107
(15.933)
(11.810)
(352)
13.015
(8.495)

17.017
(37)
17.373

18.974
989
19.963

(12.902)
(3.179)
(639)
(7.665)
(1.419)

(15.135)
(4.377)
(689)
(8.276)
(1.793)

4.471

4.828

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado Títulos e Valores Mobiliários
Resultado das Aplicações Compulsórias

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas Bancárias
Dispêndios e Despesas de Pessoal
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas
Dispêndios e Despesas Tributárias
Outros Ingressos e Receitas Operacionais
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES
DESTINAÇÕES
Juros sobre o Capital Próprio
Fates - Estatutário
Reserva Legal - Estatutária
Reserva Legal - Recuperação de Prejuízo
RESULTADO A DISPOSIÇÃO DA AGO
Valores em milhares de Reais
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Participação nos

Resultados
Fundo de
Reservas

7,664
R$ milhões

A permanência dos recursos na região
impacta positivamente a comunidade, com mais desenvolvimento econômico e social. Além disso, os associados conseguem agregar renda, através da participação

Projeto Social
(Juntos pelo Bem)

192
R$ mil

nos resultados da Sicredi Fronteira Sul RS.

FATES

Conta
Corrente

639

2,567

(Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social)

R$ mil

Sobra a distribuir
AGO

12,774

milhões (R$)
resultado 2018

4,471

R$ milhões

Distribuição a ser decidida pelos associados nas
assembleias de núcleos

Aumento Fundo de
Reservas

milhões (R$)

4,471

1,711

R$ milhões

R$ milhões

DADOS DAS AGÊNCIAS

Valores em milhares de reais. Dados: Dez/2018 - Sicredi Fronteira Sul RS
*Capital Social, Depósito à vista, a prazo, Poupança e Fundos
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Sicredi cria projeto social

“Juntos pelo Bem” deve atender todos os
municípios de atuação da cooperativa
A partir de abril, a Sicredi passará a desenvolver

8

nas agências da Sicredi. Além disso, passarão pela

o projeto Juntos pelo Bem, que tem como objetivo a

avaliação dos Coordenadores de Núcleo e

promoção de ações voltadas às comunidades da área

de cada agência, constando em ata de reunião os

gerente

de atuação da cooperativa, contribuindo para o de-

classificados. Após, a ata será apresentada ao Con-

senvolvimento local.

selho de Administração para aprovação. Os projetos

A iniciativa foi pensada pelos conselheiros, dire-

homologados que forem selecionados, vão ser divul-

tores e pela área de Programas de Relacionamento,

gados no site da cooperativa (www.sicredi.com.br/

ainda no final do ano passado, com base em exitosos

fronteirasul) no mês de setembro, redes sociais e

exemplos de outras cooperativas do Sistema.

veículos de comunicação locais.

A proposta é destinar um percentual do resultado

O regulamento deixa claro, também, que para

da Fronteira Sul RS, referente ao exercício do ano an-

participar, a entidade beneficiada deverá arcar com

terior, para o desenvolvimento do projeto.

30% do valor total do projeto, enquanto os demais

Na prática, a iniciativa vai funcionar da seguinte

70% vão ser aportados pela Sicredi Fronteira Sul RS.

forma: toda e qualquer entidade/instituição dos mu-

O valor máximo de distribuição é de R$ 20.000,00, e

nicípios de atuação da cooperativa, desde que legal-

mínimo de R$ 1.000,00 por projeto.

mente constituída, ou seja, que possua CNPJ e Estatu-

As inscrições vão de abril a junho, e deverão ser

to Social, poderá inscrever um projeto social (apenas

realizadas pelo e-mail coop651_juntospelobem@

um por ano), em uma das categorias pré-estabe-

siredi.com.br.

lecidas: educacional e cultural, saúde, empreende-

Outras informações podem ser obtidas no site

dorismo, segurança e esportes. Os projetos devem

www.sicredi.com.br/fronteirasul, nas agências de

obedecer ao regulamento do Juntos pelo Bem, que

cada município, ou junto à área de Programas de Re-

vai ser amplamente divulgado e ficará à disposição

lacionamento, através do telefone (53) 3211 0360.
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