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O Sicredi 

Sicredi São Luís

Nós somos o Sicredi, a primeira instituição financeira 
cooperativa do Brasil. Somos mais de 4 milhões de pessoas1 que 
acreditam que dá para cuidar do dinheiro de um jeito diferente e 
descomplicado, e ainda gerar transformações na sociedade. 

Temos presença nacional e atuamos localmente por meio de 
nossas 114 cooperativas1. Em nosso dia a dia, construímos um 
relacionamento próximo com os associados, conhecendo seus 
sonhos e ajudando-os a conquistar seus objetivos pessoais com 

nossas soluções financeiras.  Por meio dessa relação de confiança, 
decidimos juntos os rumos do negócio e geramos valor para as 
comunidades onde estamos presentes. 

Com este relatório, queremos compartilhar os principais destaques 
de nossa cooperativa, a Sicredi São Luís MA, em 2018. Ao longo dos 
capítulos, iremos abordar nossas conquistas, resultados financeiros, 
projetos apoiados e reconhecimentos recebidos no ano.

Boa leitura!

Relatório Anual 2018

Juntos 
fazemos a diferença

1Dados de julho de 2018.
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Sicredi São Luís

Mensagem
do Presidente

Um novo ano e com perspectivas de recuperação forte 
de temporadas de incompetência gerencial federativa, 
atravessamos uma crise sem precedentes, e mesmo assim 
o sistema cooperativo conseguiu crescer bravamente, 
realizando ajustes e cortando custos, base essencial para 
sobrevivência em tempos difíceis. 

Após a migração completa para o Sistema Sicredi, focamos 
no aprendizado exaustivo das inúmeras ferramentas que 
possui esse novo sistema e conseguimos extrair o máximo 
em benefícios de renegociação de dívidas e concessão de 
novos créditos, entregando um resultado significativo ao final 
do ano e, definitivamente, preparamos a nossa cooperativa 
para o crescimento sustentado, chegando ao final de ano 
totalmente enquadrado nas classificações impostas pelo 
Banco Central.

2019 será um ano espetacular de crescimento. Acreditem 
nesse modelo diferenciado de negócio justo onde todo 
associado é também dono, onde temos taxas mais justas, 
segurança nas transações e atendimento personalizado, 
buscando o sentido único deste modelo, que é o bem-estar 
do associado, desburocratizando o crédito, remunerando 
com segurança suas aplicações, além de realizar diversas 
transações financeiras. 

Iniciamos fortemente um produto que sempre nos foi 
solicitado, o empréstimo consignado nas esferas federal, 
estadual e municipal, conseguindo oferecer aos associados 
taxas bem mais justas que as do mercado.

Relatório Anual 2018

5

Cícero Evandro 
Soares Silva 
Diretor-Presidente  

Escolha a Sicredi São luís como sua principal 
instituição financeira, solicite uma visita de nossos 
gerentes, que apresentará todas as informações 
sobre os mais de cem produtos que fazem parte do 
nosso portfólio. Cuide e participe ativamente de sua 
cooperativa, assim, cada vez, mais teremos resultados 
crescentes!

Essa diretoria agradece a confiança em nós 
depositada

Um forte abraço a todos.
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Sicredi São Luís

Nossa Cooperativa foi fundada no ano 
2002, na cidade de São Luís, no estado do 
Maranhão. Hoje, compõe as 114 Cooperativas 
de Crédito filiadas ao Sicredi, instituição 
financeira cooperativa presente em 22 
estados brasileiros e no Distrito Federal.

Temos como diferencial um modelo de 
gestão que valoriza a participação, no qual 
os associados votam e decidem os rumos 
do negócio e está presente em todas as 
regiões brasileiras com mais de 4 milhões de 
associados.

O Sicredi é referência internacional pelo 
modelo de atuação em sistema, permitindo 
ganhos de escala e aumentando o potencial 
das Cooperativas de Crédito para exercer a 
atividade no mercado financeiro.

Somente no ano de 2018 foram mais de 
1.120 associados que tiveram suas vidas 
financeiras vinculadas à Cooperativa Sicredi 
São Luís, atraídos pela possibilidade de gerar 
crescimento coletivo.

Nossa
cooperativa

A Sicredi São Luís

Relatório Anual 2018
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01
AGÊNCIA

Em 01 cidade  
de 01 estado.

Presença
da Sicredi 
São Luís MA

O voto de cada um tem peso igual nas 
decisões impostas nas Assembleias. 
Independentemente da quantidade de 
recursos aplicados, o resultado positivo 
gerado volta para o associado e, portanto, 
para a sua comunidade

MA



Confira nossas principais conquistas ao longo de 2018:

O ano de 2018 foi de muitas mudanças e 
de muitas conquistas para a Sicredi São 
Luís, não só em números, mas também em 
realizações, principalmente, por termos 
conclú do a migração total para o sistema 
Sicredi.

O primeiro passo para a migração foi a 
ambientação dos colaboradores com os 
sistemas que são utilizados no Sicredi e 
para isso houve uma imersão do gerente 
de relacionamento, José Nazareno, da 
gerente de controladoria, Josiane Pinheiro, 
do tesoureiro, João Batista e do gerente de 
desenvolvimento, Francisco Antônio, na 
cooperativa madrinha, Sicredi União.

Na imersão, nossos colaboradores puderem 
conhecer e se ambientar com os sistemas 
que seriam utilizados a partir de abril de 
2018. O sentimento era de muita expectativa 
e de muita aprendizagem.

Sicredi São Luís
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Destaques da  
cooperativa em 2018

A Sicredi São Luís
em números

associados

colaboradores

em ativos

em crédito

R$ 138 mil

1.124

09

17 milhões

10 milhões

Resultado de

R$

R$
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Outro destaque muito importante para a 
cooperativa foi a conclusão da migração 
do sistema de tecnologia para o Sicredi, 
quando passamos a  oferecer para os seus 
associados todos os produtos e serviços 
oferecidos pelo Sistema.

Diretoria, colaboradores, nossa cooperativa 
madrinha e pessoal técnico do Centro 
Administrativo Sicredi (CAS) e da Central 
Sicredi NNE estiveram em imersão em São 
luís para tratar da instalação de toda a 
infraestrutura e sistemas utilizados, hoje, 
para o melhor atendimento aos associados.

Principais destaques da assembleia 2018

A assembleia ocorreu no dia 23 de abril de 
2018, no auditório Cássio Reis, prédio da 
FIEMA, devido a sede da cooperativa não 

comportar a quantidade de associados que a 
mesma possui.

Na assembleia, destacou-se a reeleição da 
diretoria executiva para o quadriênio de 2019 
- 2022 e da proposta e aprovação unanime 
do plano de ação com os norteadores para o 
mesmo ano.

Assim como na assembleia de 2017, na de 2018 
destacou-se também os benefícios vindos com 

a utilização da marca e do sistema Sicredi, e a 
mudança de endereço da sede. Benefícios esses 
para a cooperativa e para os associados, tendo 
em vista que a sede passou a localizar-se em 
um ponto de melhor acomodação. A visibilidade 

cresceu, e com isso houve um aumento no número 
de associados e da usabilidade dos produtos 
oferecidos pela cooperativa.

Destaca-se também a explanação da qualificação dos 
diretores e demais colaboradores na área de gestão, 
tendo como reflexo o crescimento da cooperativa.
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O Sicredi
Somos uma instituição financeira cooperativa comprometida com o fortalecimento financeiro 
e a qualidade de vida dos nossos associados e com o desenvolvimento das regiões onde 
atuamos. Hoje, estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600 
agências, e disponibilizamos mais de 300 produtos e serviços financeiros1. 

Nossas 114 cooperativas1 estão organizadas em um sistema nacional, formando uma rede 
de apoio que diminui riscos e fortalece nossa atuação local. Contamos com empresas 
especializadas e instrumentos financeiros que oferecem segurança, credibilidade e 
confiabilidade aos associados de todo o país. 

Cada uma de nossas cooperativas possui autonomia administrativa e financeira para atuar 
localmente, gerando valor para nossas comunidades. Nosso modelo de gestão valoriza a 
atuação dos associados como donos do negócio, incentivando a participação nas decisões e 
compartilhando os resultados finais.

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

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.

Visão 
Ser reconhecido 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.

• Preservação irrestrita da natureza  
cooperativa do negócio

• 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 

Valores 

1Dados de julho de 2018.

Presença do Sicredi 
no Brasil 1
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Estados com 
agências do Sicredi

Estados com projeto de 
expansão em andamento

AM

RR
AP

AC
RO

MT

PA

TO

GO

MS

RS

SC

PR

SP

MG

BA

MA

PI

CE

BA

SE

AL

PE

PB

RN

RJ

DF

1.600 agências 
22 estados e no Distrito Federal

Somos a única 
instituição financeira 
em 202 cidades do país

87% dos municípios 
onde estamos presentes têm
menos de 100 mil habitantes
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Mais de 

4 milhões 
de associados

1.600 agências 

Nossos 
Números*

Presente em 

22 estados
+ Distrito Federal

Mais de  

300 soluções
financeiras 

Mais de 

25 mil
colaboradores em

1.279 cidades

5
centrais

*Fonte: Perfil Institucional - dezembro de 2018

R$ 95,1 bilhões  
de ativos

R$ 15 bilhões 
em patrimônio líquido

Resultado de 

R$ 2,35 bilhão

R$ 60,5 bilhões 
em depósitos totais

R$ 56,1 bilhões de 
saldo em carteira 

de crédito

Solidez  
Financeira

Relatório Anual 2018
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Sicredi São Luís

Confederação Sicredi

É o centro de serviços compartilhados 
entre as empresas e as entidades que 
integram o Sicredi.

Brasil Central

Centro Norte

PR/SP/RJ

Sul/Sudeste

CooperativasAssociados
SicrediPar

Conselho de

Administração

Empresas controladas

Junto com as cooperativas, são as con-
troladoras da SicrediPar. Difundem o 
cooperativismo de crédito e efetuam a 
supervisão das cooperativas singulares 
filiadas, apoiando-as nas atividades de 
desenvolvimento e expansão.

São os donos do negócio 
e têm direito a voto com 
peso igual nas decisões da 
cooperativa, independente 
do volume de recursos 
aplicados. Vinculam-se às 
cooperativas filiadas, inte-
gralizando cotas de capital.

CAS - Centro Administrativo Sicredi

É a sede da SicrediPar, do Banco Co-
operativo e suas empresas controla-
das, da Fundação, da Sicredi Fundos 
Garantidores (SFG) e da Confedera-
ção. Desenvolve soluções e auxilia 
as cooperativas no atendimento das 
necessidades dos associados.

Fundação Sicredi

Mantém viva a essência do cooperativismo, por meio de 
iniciativas educacionais e culturais cooperativas e susten-
táveis aderentes à estratégia, contribuindo com qualidade 
de vida aos associados, colaboradores e sociedade.

Sicredi Fundos Garantidores (SFG)

Tem por objeto principal prestar garantia de depósitos, 
na forma, condições e limites previstos em regulamentos 
próprios, aos associados das cooperativas. Suas reservas 
são constituídas por contribuições mensais ordinárias e 
extraordinárias das cooperativas ao fundo, ressarcimentos 
e recuperação de ativos.

Principal elo com os associados. São as instâncias decisórias pri-
márias do Sistema. Têm como objetivos estimular a formação de 
poupança, administrar os recursos e conceder empréstimos aos 
associados, além de prestar serviços próprios de uma instituição 
financeira convencional por meio de suas agências.

É a Holding que controla o Banco Cooperativo Sicredi e coordena 
as decisões estratégicas do Sistema. Visa propiciar a participação 
direta e formal das cooperativas de crédito na gestão corporativa 
e dar maior transparência à estrutura de governança. O Conselho 
de Administração se reúne mensalmente para discutir e deliberar 
acerca dos temas estratégicos e sistêmicos.

Monitora o cumprimento dos deveres 
legais e estatutários da administração.

Confederação
Sicredi

Rabo Partnerships 
B.V. e IFC

Norte/Nordeste 

D
ir

et
or

  E
xe

cu
ti

vo
  d

o 
 C

A
S

Sicredi Cartões

Administradora 
de Consórcios Sicredi

Corretora 
de Seguros Sicredi

Administradora de 
Bens Sicredi

Centrais
Fundação
Sicredi

Sicredi Fundos
Garantidores

Banco 
Cooperativo 
Sicredi

Banco Cooperativo Sicredi

Promove o acesso do Sistema ao mercado financeiro, 
desenvolve e disponibiliza produtos e serviços finan-
ceiros. É responsável pela estrutura centralizada de 
gestão de riscos do Sistema e administração em escala 
dos recursos. Tem como parceiros estratégicos o Rabo 
Partnerships B.V., e a IFC.

Conselho Fiscal

Estrutura de apoio
à cooperativa

No Sicredi, o associado conta com a solidez e a segurança 
de um sistema que cresce e evolui há mais de 115 anos.
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Sicredi São Luís

Destaques do Sistema 
em 2018

Durante o ano de 2018, tivemos uma série de avanços importantes na digitalização, 
ampliação, consolidação e fortalecimento do Sicredi. Conheça abaixo algumas delas:

• Lançamos o Woop Sicredi, conta 
digital que permite ao associado 
uma experiência de cooperativa 
100% online. A plataforma, 
que roda em um novo sistema 
digital, permite uma experiência 
interativa e ágil, nos aproximando 
dos associados que buscam 
uma vida cooperativa, mas 
totalmente online.

• Inauguramos nossas 
primeiras agências no 
Distrito Federal e Minas 
Gerais, em linha com a 
estratégia de expandir 
nossa presença no 
território nacional.

Agência Sicredi Distrito Federal

Transformação
digital

Ao longo de 2018, continuamos 
investindo em nosso processo 
de transformação digital, que 
tem o objetivo de atualizar 
continuamente nossos 
sistemas e soluções para 
atrair novos associados 
e apoiar a perenidade de 
nosso negócio.  O Sicredi 
Woop e a digitalização de 
nossos produtos e serviços 
bancários são algumas 
das primeiras iniciativas 
nessa direção, que 
continuará a gerar frutos 
nos próximos anos.

17
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Prêmios do Sicredi  
em 2018

Conquistamos uma série de prêmios e reconhecimentos nacionais ao longo do ano: 

Top 5 do BC:  
segundo lugar entre as instituições Top 5 de 2017 no 
ranking sobre inflação, tanto nas categorias Atacado 
(IGP) quanto na de Consumidor (IPCA). O levantamento 
é promovido pelo Banco Central, com as projeções 
econômicas mensais mais consistentes ao longo do ano 
anterior e tem participação de mais de 100 organizações.

Ranking do BNDES: 
destaque no ranking de desembolsos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que identifica o 
desempenho das instituições financeiras nas operações em que o 
BNDES participa indiretamente do repasse de recursos por meio de 
um agente financeiro credenciado. Em linhas agro, figuramos na 1ª 
posição. Já em operações indiretas, ficamos em 7ª lugar, figurando 
na 1ª posição nas operações indiretas para pessoa física.

Prêmio ABAC Compartilhar 2018:  
reconhecidos pelo desempenho na categoria Melhores Práticas 
Comerciais na área de Consórcios. O prêmio é concedido pela 
Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (ABAC).

Finanças Mais 2018:  
pela segunda vez consecutiva, o Banco Cooperativo Sicredi foi ranqueado pelo anuário Estadão 
Finanças Mais Broadcast+, na categoria Bancos – Financiamento. O ranking é publicado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin 
Rating, e apresenta uma radiografia das instituições líderes do setor financeiro no País.

Woccu (Conselho Mundial das Cooperativas  
de Crédito, na sigla em inglês):  
dois projetos do Sicredi foram premiados pelo programa World 
Young Credit Union People, destinado a colaboradores de até 35 anos 
de idade que desenvolveram iniciativas de relevância econômica 
e social nas regiões onde atuam. Já o Athena Award reconheceu 
nossa contribuição para o desenvolvimento de lideranças femininas 
nas cooperativas de crédito e o Growth Award premiou as três 
instituições financeiras cooperativas com maior crescimento na base 
de associados em todo o planeta, entre elas o Sicredi.

Melhores & Maiores 2018: 
o Sicredi foi destacado 14 vezes no anuário Exame – Melhores 
& Maiores 2018. Na categoria 200 Maiores Grupos, a 
SicrediPar é destaque na 48ª posição. Já o Banco Cooperativo 
Sicredi manteve sua colocação no 3ª lugar em Crédito Rural e 
ocupa o 40º lugar entre os 50 Maiores Bancos por Patrimônio. 

Valor 1000:  
mais uma vez, figuramos entre os maiores do país de acordo 
com o ranking Valor 1000, com destaque em 12 indicadores do 
anuário. Na classificação dos 100 Maiores Bancos, ficamos em 
10º lugar. Entre as instituições financeiras que mais cresceram 
em Operações de Crédito e em Depósitos Totais, figuramos em 
4º e 11º lugar, respectivamente.
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Como fazemos
juntos

Governança da Sicredi São Luís MA 

A governança do Sicredi encontra-se 
em um novo momento, resultado do 
amadurecimento proporcionado pelo fim 
do ciclo de planejamento estratégico e da 
clareza sobre os objetivos e os desafios 
que culminarão na presença nacional e 
atuação regional da instituição financeira 
cooperativa nos próximos anos.

Conselho de Administração 

Formado por associados eleitos pelos 
demais associados, é responsável pelo 
direcionamento estratégico da Cooperativa 
e pela apresentação de propostas para 
a Assembleia Geral. A cada mandato de 
quatro anos, é obrigatória a renovação 
de no mínimo 1/3 dos membros.

Conselho Fiscal

Tem a incumbência de exercer 
assídua fiscalização sobre o 
patrimônio, às operações com 
associados, os serviços e os atos dos 
administradores da Cooperativa

Gestão participativa  
da cooperativa

elegem

Associados

Conselho fiscal  
da cooperativa

Conselho de 
administração 
da cooperativa

1

2 3

seleciona

Diretoria

4

1 Associados reunidos 
durante a Assembleia 
Geral Ordinária, 
realizada em abril de 
2018

3 Conselho de 
Administração: Gilmar Jr, 
Cícero Evandro, Gilmar 
Moreira (ex-conselheiro 
de administração), 
Jandrey Paulo, Roberto 
Bringel e Roclides 
Castro.

2 Francinaldo Diniz, Irany 
Barroso e Marcelo 
Souto, membros 
efetivos do Conselho 
Fiscal 

4 Diretoria Executiva: 
Aloísio Rosado (Diretor 
Financeiro), Cícero 
Evandro (Diretor-
Presidente) e Jandrey 
Paulo Julião (Diretor 
Administrativo)

Diretoria Executiva

Indicada e eleita pelo Conselho de 
Administração os membros são 
responsáveis pela gestão executiva da 
Cooperativa, segundo os direcionadores 
estratégicos do Conselho de Administração.
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Apoio ao  
associado

Soluções responsáveis
Por sermos uma cooperativa, nossa 
prioridade é atender as necessidades 
de nossos associados, os donos do 
negócio. Buscamos colaborar com 
sua prosperidade quando oferecemos 
soluções financeiras de forma 
responsável, adequadas ao seu 
momento de vida e capazes de agregar 
renda e gerar valor para seus projetos 
pessoais, sua empresa ou agronegócio. 

Por isso, contamos com uma ampla 
gama de produtos e serviços com 
tarifas e taxas adequadas ao perfil dos 
associados. Também nos focamos em 
seguir as melhores práticas de gestão, 
para cuidar dos recursos investidos 
e garantir a perenidade de nossa 
cooperativa.

Para você

• Câmbio

• Cartão de crédito e débito

• Certificação digital

• Conta corrente

• Crédito rural

• Crédito investimento 

BNDES

• Consórcios

• Financiamentos

• Derivados

• Investimentos

• Pagamentos e 

recebimentos

• Seguros

Produtos 
e serviços

Para sua empresa

• Antecipação de recebíveis 

de cartões

• Câmbio

• Cartões

• Certificação digital

• Cobrança

• Conta corrente

• Consórcios

• Credenciamento

• Crédito

• Derivativos

• Domicílio bancário

• Investimentos

• Pagamento a 

fornecedores

• Pagamentos e 

recebimentos

• Seguros

• Cartão BNDES

• Custódia de cheques

• Folha de pagamento

Canais

• Agente credenciado

• Aplicativo

• Caixa eletrônico

• Internet banking

• Serviços por telefone

23
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Natal + Solidário

Em 2018, a Sicredi São Luís, juntamente a 
seus associados, realizou a ação social Natal 
+ Solidário, onde associados, colaboradores, 
conselheiros e diretores puderam atender aos 
pedidos de presentes de crianças da Escola 
Nossa Senhora da Conceição.

Situada na Vila Conceição, a escola atende 
a comunidade oferecendo assistência 
educacional para as crianças que estão na 
educação infantil e ensino fundamental 
menor.

Representantes da Sicredi São Luís foram até 
as crianças, fizeram a entrega dos presentes 
de cada uma delas e organizaram um lanche 
para todas.

Cada criança recebeu das mãos dos 
colaboradores e diretores da cooperativa o 
presente que havia pedido em sua cartinha 
que foi pendurada na árvore de natal da 
cooperativa. Foi um clima de muita alegria 
e realização por parte dos diretores e 
colaboradores, por verem o sorriso no rosto 
de cada uma das crianças ali presentes.

25

Todas as cooperativas do Sicredi colaboram 
com o Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social (FATES) por meio da 
reserva de pelo menos 5% de seu resultado 
financeiro do ano. A intenção é fortalecer 
os princípios do cooperativismo, com todos 
se apoiando. O Fundo oferece assistência 
aos associados, seus familiares e, quando 
previsto nos estatutos, aos colaboradores da 
cooperativa, em três frentes:

Assistência técnica:  
apoia as atividades de capacitação técnica 
para desenvolvimento da atividade econômica 
dos associados, melhorando as condições da 
atividade profissional e da subsistência familiar. 

Assistência educacional:  
tem como objetivo melhorar os conhecimentos 
do quadro social, familiares e colaboradores 
da cooperativa com o desenvolvimento de 
atividades educativas para a difusão e o 
fomento do cooperativismo, por meio de 
cursos, palestras, seminários e treinamentos 
com profissionais especializados.

Assistência social:  
visa ajudar, melhorar e proteger a vida 
dos associados, das suas famílias e dos 
colaboradores por meio de apoio social  
e de saúde, com eventos, atividades 
esportivas e culturais.

FATES

Como fazemos
a diferença
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Ao longo de 2018, nossa gestão cooperativa e 
responsável se refletiu em nossos resultados 
financeiros e operacionais.

Resultados
das cooperativas
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Associados

971

2016 2017 2018

1.063

1.124

Patrimônio Líquido (milhares de R$ )

3.431

2016 2017 2018

3.657

3.803

Ativos (milhares de R$)

2016 2017 2018

14.867

16.906 17. 031

Depósitos à Vista (milhares de R$)

9.200

2016 2017 2018

11.478

11.849
Depósitos a Prazo (milhares de R$)

2016 2017 2018

7.065
8.686 8.412

Operações de Crédito (milhares de R$)

9.730

2016 2017 2018

10.339
10.235

Capital Social (milhares de R$)

2016 2017 2018

2.844

2.909

3.029



28 29

Relatório Anual 2018Sicredi São Luís

Demonstrações 
financeiras

ATIVO 31/12/2018 31/12/2017
(Reapresentado) PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017

(Reapresentado)
CIRCULANTE  13.076  13.757 CIRCULANTE  6.793  6.633 
DISPONIBILIDADES (NOTA 04)  134  100 DEPÓSITOS (NOTA 10)  5.296  4.794 
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS  6.700  5.643 Depósitos à Vista  3.133  2.687 
Centralização Financeira - 
Cooperativas (NOTA 04)  6.700  5.643 Depósitos a Prazo  2.163  2.107 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05)  5.043  6.206 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS  4  29 
Operações de Crédito  5.805  6.927 Recursos em Trânsito de Terceiros  4  29 
(Provisão para Operações de 
Crédito de Liquidação Duvidosa)  (762)  (721) OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO (NOTA 11)  -    49 

OUTROS CRÉDITOS  1.199  1.438 Empréstimos  País - Outras 
Instituições  -    49 

Rendas a Receber  38  73 OUTRAS OBRIGAÇÕES  1.493  1.761 
Diversos (NOTA 05 

e 06)  1.191  1.384 Cobrança e Arrecadação de 
Tributos  14  5 

(Provisão para Outros Créditos 
de Liquidação Duvidosa) (NOTA 05)  (30)  (19) Sociais e Estatutárias  212  224 
OUTROS VALORES E BENS (NOTA 07)  -    370 Fiscais e Previdenciárias  37  53 
Outros Valores e Bens  -    441 Diversas (NOTA 12)  1.230  1.479 
(Provisão para desvalorização)  -    (71)
NÃO CIRCULANTE  3.955  3.149 NÃO CIRCULANTE  6.454  6.620 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 05)  3.194  2.347 DEPÓSITOS (NOTA 10)  6.454  6.620 
Operações de Crédito  3.590  2.620 Depósitos a Prazo  6.454  6.620 
(Provisão para Operações de 
Crédito de Liquidação Duvidosa)  (396)  (273)
INVESTIMENTOS (NOTA 08)  474  425 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  3.784  3.653 
Outros Investimentos  474  425 CAPITAL SOCIAL (NOTA 14)  3.032  3.020 
IMOBILIZADO DE USO (NOTA 09)  286  376 De Domiciliados no País  5.582  5.878 
Outras Imobilizações de Uso  825  818 (Capital a Realizar)  (2.550)  (2.858)
(Depreciação acumulada)  (539)  (442) RESERVAS DE SOBRAS  143  88 
INTANGÍVEL (NOTA 09)  1  1 SOBRAS OU PERDAS 

ACUMULADAS  609  545 

Outros Ativos Intangíveis  19  19 Resultado de Exercícios 
Anteriores  545  458 

(Amortização acumulada)  (18)  (18) Resultado do Exercício  64  87 
TOTAL DO ATIVO  17.031  16.906 TOTAL DO PASSIVO E 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  17.031  16.906 

| Balanços Patrimoniais (Em milhares de Reais)

Descrição das contas
01/07/2018 a 31/12/2018

(Não auditado) 01/01/2018 a 31/12/2018 01/01/2017 a 31/12/2017  
(Reapresentado)

Ato 
Cooperativo

Ato Não 
Cooperativo Total Ato 

Cooperativo
Ato Não 

Cooperativo Total Ato 
Cooperativo

Ato Não 
Cooperativo Total

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  1.589  -    1.589  3.272  -    3.272  3.054  -    3.054 
Operações de Crédito  1.589  -    1.589  3.272  -    3.272  3.054  -    3.054 
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA  (373)  (1)  (374)  (1.406)  (1)  (1.407)  (1.387)  -    (1.387)
Operações de Captação no Mercado  (263)  (1)  (264)  (549)  (1)  (550)  (763)  -    (763)
Operações de Empréstimos e Repasses  -    -    -    (1)  -    (1)  (56)  -    (56)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa  (110)  -    (110)  (856)  -    (856)  (568)  -    (568)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA  1.216  (1)  1.215  1.866  (1)  1.865  1.667  -    1.667 
OUTROS INGRESSOS  E RECEITAS/
DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS  (885)  48  (837)  (1.798)  61  (1.737)  (1.292)  (18)  (1.310)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços  22  143  165  47  264  311  -    200  200 
Rendas de Tarifas Bancárias  90  -    90  178  -    178  185  -    185 
Dispêndios e Despesas de Pessoal  (501)  (35)  (536)  (959)  (63)  (1.022)  (794)  (41)  (835)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas        
(Nota 17)  (509)  (42)  (551)  (1.007)  (94)  (1.101)  (929)  (84)  (1.013)
Dispêndios e Despesas Tributárias  (11)  (8)  (19)  (11)  (14)  (25)  (10)  -    (10)
Resultado de Participações em Coligadas e 
Controladas  -    -    -    -    2  2  -    -    -   
Outros Ingressos e Receitas Operacionais                    
(Nota 18)  318  2  320  521  72  593  714  14  728 
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais             
(Nota 19)  (294)  (12)  (306)  (567)  (106)  (673)  (458)  (107)  (565)
RESULTADO OPERACIONAL  331  47  378  68  60  128  375  (18)  357 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL  30  -    30  30  1  31  (2)  (71)  (73)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE 
O LUCRO  361  47  408  98  61  159  373  (89)  284 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL  -    (17)  (17)  -    (21)  (21)  -    -    -   
Provisão para Imposto de Renda  -    (8)  (8)  -    (10)  (10)  -    -    -   
Provisão para Contribuição Social  -    (9)  (9)  -    (11)  (11)  -    -    -   
RESULTADO ANTES DAS  PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS  361  30  391  98  40  138  373  (89)  284 
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS  -    -    -    25  (25)  (39)  (2)  (41)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS 
DESTINAÇÕES  361  30  391  123  15  138  334  (91)  243 
DESTINAÇÕES  -    -    -    (59)  (15)  (74)  (156)  -    (156)
Fates - Estatutário  -    -    -    (4)  -    (4)  (141)  -    (141)
Fates - Ato Não Cooperativo  -    -    -    -    (15)  (15)  (5)  -    (5)
Reserva Legal - Estatutária  -    -    -    (8)  -    (8)  -    -    -   
Reserva Legal - Recuperação de Prejuízo  -    -    -    (47)  -    (47)  (10)  -    (10)
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO  -    -    -    64  -    64  178  (91)  87 

| Demonstrações de Sobras ou Perdas (Em milhares de Reais)

O documento completo das Demonstrações Financeiras estão disponíveis em sicredi.com.br/saoluis/relatorios. O documento completo das Demonstrações Financeiras estão disponíveis em sicredi.com.br/saoluis/relatorios.
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Parecer do 
Conselho Fiscal

Parecer da 
Auditoria
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SAC: 0800 724 7220 
Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 724 0525

Serviços por Telefone:
3003 4770 

98 2106 3333Capitais e Regiões Metropolitanas 
(custo de uma ligação local)
0800 724 4770 Demais Regiões

sicredi.com.br/saoluis
Ouvidoria: 0800 646 2519


