
Sicredi Evolução



Nós somos a Sicredi Evolução, Cooperativa que atua há quase 

30 anos transformando a vida de nossos associados e suas 

comunidades na Paraíba. 

Para que você conheça e participe dessa transformação, iremos 

compartilhar, neste relatório, as informações sobre como 

geramos valor ao longo do ano de 2019, incluindo as principais 

conquistas de nossa Cooperativa, os resultados financeiros, os 

eventos realizados e as soluções oferecidas. Ao longo do 

documento, também vamos mostrar como nossa atuação 

responsável e próxima contribuiu para gerar um impacto positivo 

na vida dos associados, suas comunidades e região.

Boa leitura!

Somos uma das 112 cooperativas integrantes do Sicredi, a 

primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Fazemos 

parte de um sistema nacional, composto por mais de 4 milhões 

de associados que decidem conjuntamente os rumos do negócio 

e formam uma rede que apoia a sua prosperidade com soluções 

financeiras responsáveis. 
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Mensagem
do Presidente

É hora de prestar contas aos nossos associados. Sempre ao final do exercício, 

publicamos o nosso Relatório Anual com as principais atividades exercidas, 

trazendo as ações e os números alcançados. Este é um compromisso com os 

nossos associados, o que denota transparência e a participação na comunicação 

dos nossos atos administrativos.

Este documento também traz o elenco das nossas ações para o ano em vigor. O 

nosso compromisso é o de continuar trabalhando pelo engrandecimento da nossa 

Sicredi Evolução.

A nossa Cooperativa é destaque em nossa região. Fizemos o dever de casa, nos 

estruturamos e conduzimos o processo de união com a Sicredi Centro Paraibana. 

Hoje, a nossa área de atuação compreende 167 municípios na Paraíba. Somamos 

mais de 25 mil associados. Ampliamos nosso leque de produtos e oportunidades. 

Com isso, a nossa responsabilidade está ainda maior na condução dos trabalhos, 

sendo, de extrema relevância, a colaboração de todos: associados, dirigentes, 

conselheiros e colaboradores. 

Diante das conquistas alcançadas e da promessa futura, enfatizamos o papel 

essencial dos associados para com a Sicredi Evolução. É de grande importância a 

participação para com os destinos da Cooperativa, seja por meio das Assembleias, 

do contato nas agências ou mesmo em nossos canais. Conclamamos a todos 

para, cada vez mais, estarmos juntos.

Unidos, somos mais fortes. Vamos evoluir juntos!

SUMÁRIO
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João Bezerra Júnior
Presidente do Conselho de Administração

Juntos fazemos
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Nossa
Cooperativa

A Sicredi Evolução 

Nossa Cooperativa teve início no ano de 1990. 

Em 2020 estamos completando 30 anos de 

fundação, uma história de sucesso e de muitas 

conquistas importantes aos associados.

A nossa Sicredi Evolução é a maior instituição 

financeira cooperativa da Paraíba e do 

Nordeste.

A partir do ano de 2016, ingressamos no 

Sicredi, decisão bastante acertada. Dessa forma, 

passamos a fazer parte de um sistema nacional, 

com empresas especializadas e instrumentos 

financeiros que aumentam a segurança de 

nossos associados e fortalecem nossa atuação 

local. 

A Sicredi Evolução é composta por  

mais de 25 mil associados, com 

abrangência em 167 municípios da 

Paraíba.

Relatório 2019

Nossa área de ação

16
agências

02
pontos de
atendimento

05
cidades

PRESENÇA FÍSICA EM

Em João Pessoa

01. Agência Altiplano

02. Agência Epitácio

Agência Fórum Cível03. 

04. Agência Hosp. Unimed

 Agência Praia05.

06. Agência Sede

07. Agência Sul

08. Agência TCE

Agência UFPB09. 

PA Centro Adm.10. 

Nossos
números

A Sicredi Evolução O Sistema Sicredi

Resultado Bruto de
R$ 68 milhões

25 mil
colaboradores

R$ 110 bilhões
em ativos

 R$ 72 bilhões
em saldo em carteira de crédito

Resultado de
R$ 3,1 bilhões

25.223
associados

242
colaboradores

R$ 1,6 bilhão
em ativos

R$ 917 milhões
em crédito

4 milhões
associados

Mais de

Em Campina Grande

01. Agência Campina Grande

02. Agência Catolé

03. Agência Prata

Agência Unimed04. 

Demais cidades

01. Agência Guarabira

Agência Intermares02. 

Agência Patos03. 

PA Unifip (Patos)04. 

167
municípios
da Paraíba

Sicredi Evolução
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AREIAL
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PIRANHAS
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Destaques em 2019

Confira nossas principais realizações  

ao longo do ano:

Relatório 2019 Sicredi Evolução

Ampliamos a nossa Sede em João Pessoa 

com novas salas para os setores 

administrativos, além de aumento 

considerável do estacionamento, agora 

com capacidade para até 100 veículos. 

Ampliação da Sede Administrativa 

Além da adequação dos espaços ao layout 

sistêmcia Sicredi, criamos novas salas para 

coworking, espaço disponível  aos 

associados para a utilização e encontros de 

negócios.

Inauguramos no principal 

corredor da capital paraiba-

na, a nossa agência susten-

tável. Feita com 22 contêine-

res, a Agência Epitácio 

Pessoa é a primeira agência 

sustentável de grande porte 

de instituição financeira no 

Brasil. Conta com reapro-

veitamento das águas da 

chuvas, isolamento térmico, 

p a i n e i s  f o t o v o l t a i c o s ,  

estação de carregamento 

p a r a  c a r r o  e l é t r i c o , 

bicicletário e telhado verde. 

Agência Epitácio 

Inauguramos em Campina Grande mais uma 

agência diferenciada, com total conforto aos 

associados, com todos os produtos e 

serviços da Cooperativa, atuando, inclusive, 

com a área de consignados.

Agência CatoléAgência Intermares

Inauguramos uma agência na principal 

avenida de Intermares, em Cabedelo (Av. 

Mar Vermelho), representando um novo 

momento para a Cooperativa, de expansão 

nos municípios que integram a área de ação. 

Inauguramos dois postos de atendimento 

aos associados. São escritórios de 

negócios que oferecem os principais 

produtos e serviços da Sicredi Evolução, 

excetuando caixas.

Postos de Atendimento

Centro Administrativo
João Pessoa

UNIFIP
Patos

06 07

Unimos forças com a Sicredi Centro 

Paraibana e passamos a atuar em 167 

municípios da Paraíba. Todo o processo foi 

feito com a decisão dos associados em 

A s s e m b l e i a .  C o m  a  u n i ã o ,  n o s 

consolidamos como a maior instituição 

financeira cooperativa da Paraíba e do 

Nordeste.

União Sicredi Evolução
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Unimos forças com a Sicredi Centro 

Paraibana que passou a integrar a Sicredi 

Evolução. Com a mudança, passamos a 

atuar em 167 municípios na Paraíba, com 

União com a Sicredi Centro Paraibana

Realizamos a nossa A.G.O. para 

aprovação do relatório de atividades, 

demonstrativos contábeis e plano de 

metas anual, além da decisão sobre a 

d e s t i n a ç ã o  d o s  r e s u l t a d o s  d a 

Cooperativa. 

Assembleia Geral Ordinária

Na Sicredi Evolução, nossos associados têm 

participação ativa na gestão do negócio. A 

colaboração dos associados nos destinos da 

Cooperativa se dá, principalmente, por meio 

da presença nas assembleias, quando são 

discutidos os principais assuntos de 

i n t e r e s s e  c o m u m  p a r a  o  n o s s o 

desenvolvimento.

Em 2019, foram realizados diversos 

encontros assembleares, decisivos e com a 

participação dos associados.

A.G.E. João Pessoa

Realização de assem-

bleia para decisão sobre 

a união com a Sicredi 

Centro Paraibana.

A.G.E. Campina Grande

Assembleia da Sicredi 

Centro Paraibana para 

deliberação da união 

com a Sicredi Evolução.

A.G.E. conjunta

Assembleia que apro-

vou a união, formando 

uma Sicredi Evolução 

ainda mais forte.

mais de 1.6 bilhão de ativos, 16 agências e 

mais de 25 mil associados. A decisão foi 

feita pelos associados das suas coopera-

tivas, em assembleia conjunta histórica 

realizada no mês de dezembro de 2019.

Assembleias

08 09

Ações

Promovemos inúmeras ações ao longo do 

ano. Confira alguns dos principais 

destaques nas páginas a seguir.

Plataforma AGRO

Implantamos na Sede da Cooperativa a 

á r e a  d e  A g r o n e g ó c i o s ,  c o m 

profissionais especializados para o 

acompanhamento do crédito agro, bem 

como toda linha de produtos e serviços 

relacionados.

O ranking anual do BNDES identifica o 

desempenho das instituições financeiras 

nas operações indiretas, aquelas em que 

o banco de desenvolvimento participa 

indiretamente no repasse de recursos por 

meio de um agente financeiro a ele 

credenciado. O sistema Sicredi figura no 

1º lugar em operações indiretas nas 

linhas Pronamp, Inovagro e Moderagro.

Ranking BNDES
Pelo 8º ano consecutivo, o sistema 

Sicredi aparece nas categorias de finanças 

do anuário da Revista Exame, figurando 

em 15 rankings. Como destaque, a 

conquista do 2º lugar no ranking de 

Crédito Rural e do 6º lugar no indicador 

de Depósitos em Poupança e de Crédito 

para Médias Empresas.

Melhores e Maiores 2019

Fundos de Investimentos

Passamos a dispor de novas opções em 

fundos de investimentos. As aplicações  

podem ser feitas nas agências ou 

m e s m o  d e  f o r m a  o n  l i n e  n o 

computador, tablet ou celular.

A gestora de recursos do sistema Sicredi  

ocupa a 18º posição do ranking Top Asset 

da revista Investidor Institucional, com 

mais de R$ 31 bilhões de recursos sob 

gestão. A revista é o principal canal de 

comunicação com profissionais de fundos 

d e  p e n s ã o ,  r e g i m e s  p r ó p r i o s  d e 

previdência e gestores de recursos. 

Top Asset

As opções de investimento
estão disponíveis no 
internet e mobile banking
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Relatório 2019 Sicredi Evolução

Encontro com associados

Reunimos um grupo de associados de 

diferentes agências para um bate-papo 

sobre as possíveis melhorias dos 

produtos e serviços da Sicredi Evolução. 

O resultado foi bastante importante para 

a Cooperativa.

Promovemos um voo cativo de balão pa-

ra associados em comemoração ao Dia 

Internacional do Cooperativismo de Cré-

dito, em outubro. Esta ação aconteceu 

em João Pessoa e em Campina Grande, 

e fez parte de uma promoção conjunta 

com as demais cooperativas que inte-

gram a Central Sicredi Norte e Nordeste.

Voar Juntos
Promovemos um rico debate sobre a 

história da capital paraibana, em evento 

cultural com a participação de especia-

listas no assunto: o fotógrafo Antônio 

Davi e o jornalista Gonzaga Rodrigues.

2º Sarau Cultural

17º SIMcrédito

Realizamos com êxito mais uma edição do 

Simpósio de Cooperativismo de Crédito. Casa 

cheia para assistir as palestras do jornalista 

Alexangre Garcia, do economista Teco Medina 

e do palestrante mágico Marco Zanqueta. 

5º Musicredi

O violonista Yamandu Costa foi a 

atração do Musicredi, evento de 

altíssimo nível com participação 

expressiva de associados na Sala de 

Concertos do Espaço Cultural.

Central de Relacionamento

Implantamos a nossa Central de 

Relacionamento para otimização do 

atendimento aos associados. A Central 

opera por meio do número geral (83) 

2107-3600, prestando todas as 

informações sobre produtos e serviços 

da Sicredi Evolução.

6º MBA

Iniciamos mais uma turma do MBA em 

Gestão de Cooperativas de Crédito, em 

parceria com a Universidade Cruzeiro 

do Sul, em João Pessoa. 

10 11

Passamos a oferecer uma l inha 

específica para financiamento de 

instalação de energia fotovoltáica 

(solar), com um volume bastante 

expressivo de negócios.

Crédito Energia SolarPoupança

Passamos a oferecer o produto 

poupança em todas as agências e 

também via aplicativo Sicredi. A 

novidade rendeu ótimos negócios, 

ampliando consideravelmente a nossa 

carteira. 
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cultural com a participação de especia-

listas no assunto: o fotógrafo Antônio 

Davi e o jornalista Gonzaga Rodrigues.

2º Sarau Cultural

17º SIMcrédito

Realizamos com êxito mais uma edição do 

Simpósio de Cooperativismo de Crédito. Casa 

cheia para assistir as palestras do jornalista 

Alexangre Garcia, do economista Teco Medina 

e do palestrante mágico Marco Zanqueta. 

5º Musicredi

O violonista Yamandu Costa foi a 

atração do Musicredi, evento de 

altíssimo nível com participação 

expressiva de associados na Sala de 

Concertos do Espaço Cultural.

Central de Relacionamento

Implantamos a nossa Central de 

Relacionamento para otimização do 

atendimento aos associados. A Central 

opera por meio do número geral (83) 

2107-3600, prestando todas as 

informações sobre produtos e serviços 

da Sicredi Evolução.

6º MBA

Iniciamos mais uma turma do MBA em 

Gestão de Cooperativas de Crédito, em 

parceria com a Universidade Cruzeiro 

do Sul, em João Pessoa. 

10 11

Passamos a oferecer uma l inha 

específica para financiamento de 

instalação de energia fotovoltáica 

(solar), com um volume bastante 

expressivo de negócios.

Crédito Energia SolarPoupança

Passamos a oferecer o produto 

poupança em todas as agências e 

também via aplicativo Sicredi. A 

novidade rendeu ótimos negócios, 

ampliando consideravelmente a nossa 

carteira. 



Relatório 2019 Sicredi Evolução

Atuamos juntos aos nossos associados 

propagando e divulgando o site 

www.sicredi.com.br/investindojuntos 

com vários vídeos e informações sobre 

investimentos, além da possibilidade 

de traçar o perfil do investidor, se 

conservador, moderado ou agressivo. 

Site sobre investimentos

Promovemos t re inamento para 

dirigentes e conselheiros ministrado 

pelo Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa, um dos mais respeitados 

órgãos que tratam do assunto no país. 

A capacitação aconteceu em dois 

módulos: Conselho de Administração e 

Estratégia e Gestão de Riscos.

Capacitação IBGC

Realizamos encontro com investidores 

para palestra com Daniel Celano, CEO 

da Schroders, e Eduardo Crawshaw, do 

CAS - Centro Administrativo Sicredi. O 

evento aconteceu em Campina Grande 

e João Pessoa.

Invest Metting

Ÿ Lançamento de compra nos 

cartões  de forma on line; 

Ÿ Possibilidade de atualização de 

dados cadastrais pelo próprio 

associado; 

Ÿ Desbloqueio do cartão para uso 

em viagem; 

Novidades no APP Sicredi

Ÿ Empréstimo pré-aprovado;

Ÿ Análise de perfil para 

investimentos;

Várias inovações foram adicionadas 

ao aplicativo Sicredi: 

Ÿ Oferta de fundos de 

investimentos;

Ÿ Ampliação de limite do cartão de 

crédito; 

Ÿ Financiamento de veículos.

Lixo Zero

Promovemos uma ação de limpeza nas 

areias da praia do Cabo Branco com a 

participação voluntária dos nossos 

colaboradores. A ação "lixo zero" 

passou a compor o nosso calendário de 

realizações anuais de sustentabilidade.

Caixa automático 

A l o c a m o s  t e r m i n a i s 

eletrônicos nos principais 

shoppings, facilitando o 

acesso dos associados à vida 

financeira na Cooperativa.

Shoppings com caixa próprio Sicredi:

- Shopping Cidade Luz (Guarabira)

- Shopping Pátio Altiplano (JP)

- Mag Shopping (JP)

- Mangabeira Shopping (JP)

- Tambiá Shopping (JP)

- Partage Shopping (CG)

12
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Consórcio de móveis planejados

Ampliamos as nossas modalidades de 

consórc ios  agora  também com 

facilidades para aquisição de móveis 

planejados.

Abertura de conta poupança

Implantamos uma nova forma de 

abertura de conta poupança utilizando 

apenas um tablet. O processo é 

bastante simples,  todo virtual, demora 

apenas cinco minutos e pode ser feito 

para associados e não associados. A 

abertura também pode ser feita 

diretamente no aplicativo "Sicredi X".

Máquina de cartões

Ampliamos os modelos de máquinas de 

cartões Sicredi contando, inclusive, 

com a máquina compacta. O produto 

não tem taxa de adesão e trabalha com 

as principais bandeiras do mercado. 

Além disso, possui aplicativo próprio 

para melhor controle pelas empresas.

Implantamos novo sistema para 

atendimento via whatsapp, facilitando 

o acesso à Cooperativa de maneira mais 

prática e dinâmica.

Atendimento via whatsapp

Programa de Recompensas

Passamos a dispor do Programa de 

Recompensas dos Cartões Sicredi. O 

acesso à plataforma pode ser feito pelo 

sicredi.com.br/programaderecompensas

.

Woop Sicredi

Zeramos as tarifas mensais da conta 

digital Woop Sicredi, facilitando o 

acessos aos produtos e serviços.

Sicredi Evolução

Digite aqui...

Melhoria no atendimento

Passamos a dispor nas agências Sede e 

Praia de uma atendente exclusiva para 

atendimento mais personalizado, 

informando sobre os canais Sicredi, 

acesso ao aplicativo, cadastramento de 

senhas  e  acompanhamento  no 

momento de utilização do terminal 

eletrônico.

Unidade Móvel

Estivemos presentes com a agência 

móvel em diversos municípios da nossa 

área de atuação, nos mais variados 

órgãos e empresas, bem como em 

eventos corporativos, divulgando os 

n o s s o s  p r o d u t o s  e  s e r v i ç o s , 

prospectando a abertura de contas e 

novos negócios.

14 15
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O nosso site passou a contar com 

tradução em Libras. O "Hugo" é uma 

ferramenta da startup brasileira Hand 

Talk, reconhecida pela ONU como o 

melhor aplicativo social do mundo. Sua 

introdução no site do Sicredi é, 

portanto, um avanço sensível para a 

n o s s a  i n s t i t u i ç ã o  fi n a n c e i r a 

cooperativa. 

Site com tradução em Libras

Contactless

Passamos a oferecer cartões com a 

tecnologia contactless, que permite 

fazer compras no crédito e no débito de 

mane i ra  ma is  s imples ,  apenas 

aproximando o cartão nas máquinas 

que aceitem o pagamento com essa 

tecnologia.

Samsung Pay

Passamos a dispor do Samsung Pay, 

parceria que traz praticidade às 

transações dos associados, que agora 

podem realizar pagamentos na função 

crédito sem a necessidade de utilizar o 

cartão,  bastando apenas que a 

autorização aconteça através de senha 

(PIN) ou impressão digital utilizando 

s m a r t p h o n e s  e  s m a r t w a t c h e s 

elegíveis.

16

Educação Financeira

Na Sicredi Evolução, acreditamos que temos 

a responsabilidade de apoiar os nossos 

associados na gestão de suas finanças 

pessoais e no uso consciente de nossos 

produtos e serviços. Por isso contamos com 

iniciativas voltadas para a educação 

financeira. 

Palestra sobre Gestão de Finanças

Educação financeira infantil
Escola São José

Educação financeira infantil
Filho de colaboradores

Educação financeira infantil
Grupo de Escoteiros

Oficina do Futuro Assembleia Legislativa PB

Justiça Federal TRT - PB

Ministério Público do Trabalho

ESMA TJ - Campina Grande
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Responsabilidade
Social

Atuamos de forma responsável, colaborando 

com mais de 20 instituições assistenciais em 

nossa área de ação. Além disso, temos feito 

diversas ações particulares, cumprindo o nosso 

papel de cuidar da comunidade em que 

atuamos. 

Pequenos Desenvolvedores Doações ASPAN

Doações Associação Nova MC Cursos profissionalizantes

Feira Lar da Providência Inclusão Social - Cinema

Concurso de Redação em escolas públicas

Natal + Solidário

Dia de Cooperar

Dia das Crianças CEFEC

Sicredi Evolução

Comunidades

Como geramos valor para as comunidades em 2019

Relatório 2019

O trabalho da nossa Cooperativa consiste, 

basicamente,  em captar  recursos dos 

associados e emprestar para outros associados 

da mesma região, criando uma rede de apoio 

que estimula a prosperidade de todos os 

envolvidos e impacta positivamente os locais 

onde estamos inseridos. Dessa forma, quanto mais a nossa Cooperativa 

cresce e prospera, maior é o nosso impacto positivo. 

Por meio dos nossos produtos e serviços, 

promovemos a inclusão financeira da população e 

fomentamos a economia local. Como resultado, 

ajudamos a melhorar a qualidade de vida dos 

nossos associados, suas famílias e comunidades.  

Contamos também com uma série de ações de 

investimento social privado, que buscam 

atender às necessidades locais e fortalecer as 

relações com a comunidade. 

Denominamos esse processo de desenvolvimento 

conjunto da Cooperativa, do associado e da 

comunidade de Ciclo Virtuoso do Sicredi.

03 shoppings

R$ 79.531.091,58

onde somos a única
instituição financeira

em crédito concedido
a pequenos negócios (MPEs)

R$ 52.717.509,29
em resultados para 
distribuição aos associados

R$ 17.042.474,54
pago aos fornecedores
locais

R$ 
699 MPEs
Micro Pequenas Empresas

beneficiadas com acesso 
ao crédito

R$ 
153.174,39
investidos em
projetos sociais

18 19
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Apoio ao
associado

Soluções responsáveis

Por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do 

negócio, nosso objetivo principal é atender às suas necessidades financeiras. Quando ele prospera, 

prosperamos todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de 

vida, que impactem positivamente sua saúde financeira e sejam capazes de agregar renda para seus 

projetos pessoais, sua empresa ou agronegócio. Conheça alguns dos produtos e serviços que 

oferecemos:

Para você Para sua 
empresa

Para seu
agronegócio

Ÿ Débito Automático

Ÿ Investimentos

Ÿ Seguros

Ÿ Crédito (pessoal, veículos, 

imobiliário, consignado, 

etc)

Ÿ Cartão de Crédito e Débito

Ÿ Débito Direto Autorizado

Ÿ Câmbio

Ÿ Poupança

Ÿ Consórcios

Ÿ Conta Corrente

Ÿ Certificação Digital

Ÿ Crédito para energia 

fotovoltáica (solar) 

Ÿ Previdência

Ÿ Pagamentos e 

recebimentos

Ÿ Conta Corrente

Ÿ Soluções de Pagamentos 

e Recebimentos

Ÿ Folha de Pagamento

Ÿ Custódia de Cheques

Ÿ Máquina de Cartões

Ÿ Domicílio Bancário

Ÿ Cobrança

Ÿ Crédito

Ÿ Cartões Empresariais

Ÿ Financiamentos

Ÿ Investimentos

Ÿ Previdência Empresarial

Ÿ Câmbio

Ÿ Certificação Digital

Ÿ Consórcios

Ÿ Seguros

Ÿ Certificação Digital

Ÿ Crédito Rural

Ÿ Câmbio

Ÿ Cartões 

Ÿ Conta Corrente

Ÿ Crédito investimento 

BNDES

Ÿ Consórcios

Ÿ Financiamentos

Ÿ Pagamentos e 

Recebimentos

Ÿ Seguros

Ÿ Poupança

Ÿ Investimentos

Canais

Ÿ Serviços por Telefone

Ÿ Internet Banking

Ÿ Aplicativo Sicredi

Ÿ Caixa Eletrônico

Relatório 2019 Sicredi Evolução

Resultados
Associados

Depósitos à vista (R$ mil) Poupança (R$ mil)

Capital Social (R$ mil)

2019 65%

2018 14%

2017 12%

Crédito (R$ mil)

2019 40%

2018 8%

2017 0%

2019 32%

2018 21%

2017 36%

2019

2018

2019

2018

2017

Ativos (R$ mil)

2019 37%

2018 7%

2017 14%1.130.121

1.214.515

1.662.051

13.297

15.258

25.223

608.547

654.299

917.165

Aplicações (R$ mil)

2019 44%

2018 7%

2017 12%620.452

665.032

956.764

125.043

150.894

199.542

Patrimônio líquido (R$ mil)

2019 18%

2018 13%

2017 8%

923%

25%

5%

7%

Prêmio de Seguros (R$ mil)

2019

2018

2017

Previdência (R$ mil)

2019 9%

2018 14%

2017 33%

27%

8%

12%

251.629

264.215

331.272

321.581

362.268

428.124

Cartões de Crédito (número de plásticos)

2019

2018

2017

Consórcios (R$ mil)

2019 75%

2018 33%

2017 50%

84%

16%

18%

Domicílio Bancário (número de contratos)

2019 35%

2018 97%

2017 39%

154.233

175.665

190.800

2.172

2.347

2.971

27.373

36.536

63.756

5.072

5.903

10.839

393

776

1.051

Resultado a Distribuir (R$ mil)

2019 7%

2018 11%

2017 -10%44.601

49.382

52.717

1.328

13.580

20
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2019 65%

2018 14%

2017 12%

Crédito (R$ mil)

2019 40%

2018 8%

2017 0%

2019 32%

2018 21%

2017 36%

2019

2018

2019

2018

2017

Ativos (R$ mil)

2019 37%

2018 7%

2017 14%1.130.121

1.214.515

1.662.051

13.297

15.258

25.223

608.547

654.299

917.165

Aplicações (R$ mil)

2019 44%

2018 7%

2017 12%620.452

665.032

956.764

125.043

150.894

199.542

Patrimônio líquido (R$ mil)

2019 18%

2018 13%

2017 8%

923%

25%

5%

7%

Prêmio de Seguros (R$ mil)

2019

2018

2017

Previdência (R$ mil)

2019 9%

2018 14%

2017 33%

27%

8%

12%

251.629

264.215

331.272

321.581

362.268

428.124

Cartões de Crédito (número de plásticos)

2019

2018

2017

Consórcios (R$ mil)

2019 75%

2018 33%

2017 50%

84%

16%

18%

Domicílio Bancário (número de contratos)

2019 35%

2018 97%

2017 39%

154.233

175.665

190.800

2.172

2.347

2.971

27.373

36.536

63.756

5.072

5.903

10.839

393

776

1.051

Resultado a Distribuir (R$ mil)

2019 7%

2018 11%

2017 -10%44.601

49.382

52.717

1.328

13.580

20



Relatório 2019 Sicredi Evolução

Demonstrações 
financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
Em milhares de Reais

ATIVO PASSIVONOTAS

 917.658 

 15.138 

 19.604 

 19.604 

 545.517 

 476 

 545.041 

 263.376 

 293.511 

 (30.135)

 66.599 

 2.571 

 64.541 

 (513)

 7.424 

 8.054 

 (682)

 52 

 744.535 

 744.535 

 90.879 

 90.879 

 580.908 

 623.655 

 (42.747)

 6 

 6 

 8 

 8 

 41.857 

 41.857 

 30.837 

 18.990 

 21.944 

 (10.097)

 40 

 1.267 

 (1.227)

 1.662.193 

   764.007 

 13.845 

 -   

 -   

 498.744 

 3 

 498.741 

 205.157 

 221.273 

 (16.116)

 42.671 

 2.195 

 40.775 

 (299)

 3.590 

 4.117 

 (582)

 55 

 450.508 

 450.508 

 -   

 -   

 398.948 

 433.026 

 (34.078)

 2 

 2 

 32 

 32 

 32.824 

 32.824 

 18.649 

 12.922 

 12.061 

 (6.334)

 53 

 1.215 

 (1.162)

 1.214.515 

31/12/2019 31/12/2018 NOTAS

   379.555 

 301.917 

 199.542 

 102.375 

 141 

 141 

 1.030 

 1.030 

 76.467 

 196 

 10.120 

 1.298 

 64.853 

 854.513 

 854.513 

854.390 

 854.390 

 123 

 123 

 

428.125 

 331.272 

 640.606 

 (309.334)

60.137 

 36.716 

 -   

 36.716 

1.662.193 

.

(NOTA 11)

(NOTA 13)

(NOTA 11)

(NOTA 12)

(NOTA 15)

 263.926 

 215.615 

 150.895 

 64.720 

 -   

 -   

 294 

 294 

 48.017 

 164 

 5.752 

 953 

 41.148 

600.311 

 600.311 

 600.311 

600.311

 -   

 -   

 

350.278 

 264.215 

 566.270 

 (302.055)

 53.011 

33.052 

 3.506 

 29.546 

 1.214.515 

 Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20

.

(NOTA 04)

(NOTA 05)

(NOTA 04)

(NOTA 06)

(NOTA 06 e 07)

(NOTA 06)

(NOTA 08)

(NOTA 05)

(NOTA 06)

(NOTA 06 e 07)

(NOTA 08)

(NOTA 09)

(NOTA 10)

(NOTA 10)

31/12/2019

CIRCULANTE

    DEPÓSITOS

        Depósitos à Vista

        Depósitos a Prazo

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

        Recebimentos e Pagamentos a Liquidar

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

        Recursos em Trânsito de Terceiros

    OUTRAS OBRIGAÇÕES

        Cobrança e Arrecadação de Tributos

        Sociais e Estatutárias

        Fiscais e Previdenciárias

        Diversas

NÃO CIRCULANTE

    EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

    DEPÓSITOS

        Depósitos a Prazo

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

        Repasses Interfinanceiros

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

    CAPITAL SOCIAL

        De Domiciliados no País

        (Capital a Realizar)

   RESERVAS DE SOBRAS

SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

        Resultado de Exercícios Anteriores

        Resultado do Exercício

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

  Operações de Crédito

  Resultado Títulos e Valores Mobiliários

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

  Operações de Captação no Mercado

  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS E REC./DISPÊNDIOS E DESP. OPER.

  Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços

  Rendas de Tarifas Bancárias

  Dispêndios e Despesas de Pessoal

  Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (Nota 18)

  Dispêndios e Despesas Tributárias

  Resultado de Participações em Coligadas e Controladas

  Outros Ingressos e Receitas Operacionais (Nota 19)

  Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (Nota 20)

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

  Provisão para Imposto de Renda

  Provisão para Contribuição Social

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS

RESULTADO ANTES DAS  PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

DESTINAÇÕES

  Juros sobre o Capital Próprio

  Fates - Estatutário

  Reserva Legal - Estatutária

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO

Em milhares de Reais

ATO 
COOPERATIVO

Descrição das contas 

ATO  NÃO
COOPERATIVO TOTALATO 

COOPERATIVO
ATO  NÃO

COOPERATIVO TOTALATO 
COOPERATIVO

ATO  NÃO
COOPERATIVO TOTAL

01/07/2019 a 31/12/2019
Não Auditado  

                       65.877 

                       63.540 

                          2.337 

                      (27.316)

                      (21.805)

                        (5.511)

                       38.561 

 

                          4.955 

                             968 

                          2.771 

                      (13.557)

                        (7.752)

                              (22)

                                 -   

                       31.006 

                        (8.459)

                       43.516 

 

                              (28)

 

                       43.488 

 

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                        (1.202)

 

                       42.286 

-

42.286

-

-

-

-

-

135.273 

 132.398 

 2.875 

 (49.184)

 (42.298)

 (6.886)

 86.089 

 (17.447)

 1.672 

 5.020 

 (24.986)

 (15.469)

 (59)

 -   

 36.565 

 (20.190)

 68.642 

 (139)

 68.503 

 -   

 -   

 -   

 (2.085)

 66.418 

 2.035 

 68.453 

 (31.737)

 (16.002)

 (2.622)

 (13.113)

 36.716

135.273 

 132.398 

 2.875 

 (49.239)

 (42.353)

 (6.886)

 86.034 

 (15.426)

 6.914 

 5.020 

 (25.800)

 (17.531)

 (323)

 -   

 37.510 

 (21.216)

 70.608 

 (70)

 70.538 

 -   

 -   

 -   

 (2.085)

 68.453 

 -   

 68.453 

 (31.737)

 (16.002)

 (2.622)

 (13.113)

 36.716 

2 

 2 

 -   

 (36)

 (36)

 -   

 (34)

 933 

 2.849 

 -   

 (470)

 (1.523)

 (144)

 -   

 767 

 (546)

 899 

 10 

 909 

 326 

 198 

 128 

 -   

 1.235 

 -   

 1.235 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

01/01/2019 a 31/12/2019 01/01/2018 a 31/12/2018

65.879 

 63.542 

 2.337 

 (27.352)

 (21.841)

 (5.511)

 38.527 

 5.888 

 3.817 

 2.771 

 (14.027)

 (9.275)

 (166)

 -   

 31.773 

 (9.005)

 44.415 

 (18)

 44.397 

 326 

 198 

 128 

 (1.202)

 43.521 

 -   

 43.521 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 (55)

 (55)

 -   

 (55)

 2.021 

 5.242 

 -   

 (814)

 (2.062)

 (264)

 -   

 945 

 (1.026)

 1.966 

 69 

 2.035 

 -   

 -   

 -   

 -   

 2.035 

 (2.035)

-

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

141.708 

 141.708 

 -   

 (54.066)

 (38.497)

 (15.569)

 87.642 

 (23.787)

 1.399 

 4.232 

 (20.003)

 (12.217)

 (259)

 -   

 42.355 

 (39.294)

 63.855 

 (349)

 63.506 

 -   

 -   

 -   

 (1.259)

 62.247 

 296 

 62.543 

 (32.997)

 (23.148)

 (1.970)

 (7.879)

 29.546 

 

 47 

 47 

 -   

 (15)

 (15)

 -   

 32 

 1.209 

 3.388 

 -   

 (392)

 (1.139)

 (166)

 53 

 319 

 (854)

 1.241 

 (583)

 658 

 (352)

 (206)

 (146)

 (10)

 296 

 (296)

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

141.755 

 141.755 

 -   

 (54.081)

 (38.512)

 (15.569)

 87.674 

 (22.578)

 4.787 

 4.232 

 (20.395)

 (13.356)

 (425)

 53 

 42.674 

 (40.148)

 65.096 

 (932)

 64.164 

 (352)

 (206)

 (146)

 (1.269)

 62.543 

 -   

 62.543 

 (32.997)

 (23.148)

 (1.970)

 (7.879)

 29.546 

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20

22 23

CIRCULANTE

    DISPONIBILIDADES

    APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

        Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

        Pagamentos e Recebimentos a Liquidar

        Centralização Financeira - Cooperativas

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO

        Operações de Crédito

        (Provisão para Op. de Crédito de Liq. Duvidosa)

    OUTROS CRÉDITOS

        Rendas a Receber

        Diversos

        (Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

    OUTROS VALORES E BENS

        Outros Valores e Bens

        (Provisão para desvalorização)

        Despesas Antecipadas

NÃO CIRCULANTE

    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

    APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

        Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO

        Operações de Crédito

        (Provisão para Op. de Crédito de Liq. Duvidosa)

    OUTROS CRÉDITOS

        Diversos

    OUTROS VALORES E BENS

        Despesas Antecipadas

    INVESTIMENTOS

        Outros Investimentos

    IMOBILIZADO DE USO

        Imóveis de Uso

        Outras Imobilizações de Uso

        (Depreciação acumulada)

    INTANGÍVEL

        Outros Ativos Intangíveis

        (Amortização acumulada)

TOTAL DO ATIVO

31/12/2018

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



Relatório 2019 Sicredi Evolução

Demonstrações 
financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO
Em milhares de Reais

ATIVO PASSIVONOTAS

 917.658 

 15.138 

 19.604 

 19.604 

 545.517 

 476 

 545.041 

 263.376 

 293.511 

 (30.135)

 66.599 

 2.571 

 64.541 

 (513)

 7.424 

 8.054 

 (682)

 52 

 744.535 

 744.535 

 90.879 

 90.879 

 580.908 

 623.655 

 (42.747)

 6 

 6 

 8 

 8 

 41.857 

 41.857 

 30.837 

 18.990 

 21.944 

 (10.097)

 40 

 1.267 

 (1.227)

 1.662.193 

   764.007 

 13.845 

 -   

 -   

 498.744 

 3 

 498.741 

 205.157 

 221.273 

 (16.116)

 42.671 

 2.195 

 40.775 

 (299)

 3.590 

 4.117 

 (582)

 55 

 450.508 

 450.508 

 -   

 -   

 398.948 

 433.026 

 (34.078)

 2 

 2 

 32 

 32 

 32.824 

 32.824 

 18.649 

 12.922 

 12.061 

 (6.334)

 53 

 1.215 

 (1.162)

 1.214.515 

31/12/2019 31/12/2018 NOTAS

   379.555 

 301.917 

 199.542 

 102.375 

 141 

 141 

 1.030 

 1.030 

 76.467 

 196 

 10.120 

 1.298 

 64.853 

 854.513 

 854.513 

854.390 

 854.390 

 123 

 123 

 

428.125 

 331.272 

 640.606 

 (309.334)

60.137 

 36.716 

 -   

 36.716 

1.662.193 

.

(NOTA 11)

(NOTA 13)

(NOTA 11)

(NOTA 12)

(NOTA 15)

 263.926 

 215.615 

 150.895 

 64.720 

 -   

 -   

 294 

 294 

 48.017 

 164 

 5.752 

 953 

 41.148 

600.311 

 600.311 

 600.311 

600.311

 -   

 -   

 

350.278 

 264.215 

 566.270 

 (302.055)

 53.011 

33.052 

 3.506 

 29.546 

 1.214.515 

 Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20

.

(NOTA 04)

(NOTA 05)

(NOTA 04)

(NOTA 06)

(NOTA 06 e 07)

(NOTA 06)

(NOTA 08)

(NOTA 05)

(NOTA 06)

(NOTA 06 e 07)

(NOTA 08)

(NOTA 09)

(NOTA 10)

(NOTA 10)

31/12/2019

CIRCULANTE

    DEPÓSITOS

        Depósitos à Vista

        Depósitos a Prazo

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

        Recebimentos e Pagamentos a Liquidar

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

        Recursos em Trânsito de Terceiros

    OUTRAS OBRIGAÇÕES

        Cobrança e Arrecadação de Tributos

        Sociais e Estatutárias

        Fiscais e Previdenciárias

        Diversas

NÃO CIRCULANTE

    EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

    DEPÓSITOS

        Depósitos a Prazo

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

        Repasses Interfinanceiros

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

    CAPITAL SOCIAL

        De Domiciliados no País

        (Capital a Realizar)

   RESERVAS DE SOBRAS

SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

        Resultado de Exercícios Anteriores

        Resultado do Exercício

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

  Operações de Crédito

  Resultado Títulos e Valores Mobiliários

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

  Operações de Captação no Mercado

  Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS E REC./DISPÊNDIOS E DESP. OPER.

  Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços

  Rendas de Tarifas Bancárias

  Dispêndios e Despesas de Pessoal

  Outros Dispêndios e Despesas Administrativas (Nota 18)

  Dispêndios e Despesas Tributárias

  Resultado de Participações em Coligadas e Controladas

  Outros Ingressos e Receitas Operacionais (Nota 19)

  Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (Nota 20)

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

  Provisão para Imposto de Renda

  Provisão para Contribuição Social

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS

RESULTADO ANTES DAS  PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

DESTINAÇÕES

  Juros sobre o Capital Próprio

  Fates - Estatutário

  Reserva Legal - Estatutária

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO

Em milhares de Reais

ATO 
COOPERATIVO

Descrição das contas 

ATO  NÃO
COOPERATIVO TOTALATO 

COOPERATIVO
ATO  NÃO

COOPERATIVO TOTALATO 
COOPERATIVO

ATO  NÃO
COOPERATIVO TOTAL

01/07/2019 a 31/12/2019
Não Auditado  

                       65.877 

                       63.540 

                          2.337 

                      (27.316)

                      (21.805)

                        (5.511)

                       38.561 

 

                          4.955 

                             968 

                          2.771 

                      (13.557)

                        (7.752)

                              (22)

                                 -   

                       31.006 

                        (8.459)

                       43.516 

 

                              (28)

 

                       43.488 

 

                                 -   

                                 -   

                                 -   

                        (1.202)

 

                       42.286 

-

42.286

-

-

-

-

-

135.273 

 132.398 

 2.875 

 (49.184)

 (42.298)

 (6.886)

 86.089 

 (17.447)

 1.672 

 5.020 

 (24.986)

 (15.469)

 (59)

 -   

 36.565 

 (20.190)

 68.642 

 (139)

 68.503 

 -   

 -   

 -   

 (2.085)

 66.418 

 2.035 

 68.453 

 (31.737)

 (16.002)

 (2.622)

 (13.113)

 36.716

135.273 

 132.398 

 2.875 

 (49.239)

 (42.353)

 (6.886)

 86.034 

 (15.426)

 6.914 

 5.020 

 (25.800)

 (17.531)

 (323)

 -   

 37.510 

 (21.216)

 70.608 

 (70)

 70.538 

 -   

 -   

 -   

 (2.085)

 68.453 

 -   

 68.453 

 (31.737)

 (16.002)

 (2.622)

 (13.113)

 36.716 

2 

 2 

 -   

 (36)

 (36)

 -   

 (34)

 933 

 2.849 

 -   

 (470)

 (1.523)

 (144)

 -   

 767 

 (546)

 899 

 10 

 909 

 326 

 198 

 128 

 -   

 1.235 

 -   

 1.235 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

01/01/2019 a 31/12/2019 01/01/2018 a 31/12/2018

65.879 

 63.542 

 2.337 

 (27.352)

 (21.841)

 (5.511)

 38.527 

 5.888 

 3.817 

 2.771 

 (14.027)

 (9.275)

 (166)

 -   

 31.773 

 (9.005)

 44.415 

 (18)

 44.397 

 326 

 198 

 128 

 (1.202)

 43.521 

 -   

 43.521 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 (55)

 (55)

 -   

 (55)

 2.021 

 5.242 

 -   

 (814)

 (2.062)

 (264)

 -   

 945 

 (1.026)

 1.966 

 69 

 2.035 

 -   

 -   

 -   

 -   

 2.035 

 (2.035)

-

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

141.708 

 141.708 

 -   

 (54.066)

 (38.497)

 (15.569)

 87.642 

 (23.787)

 1.399 

 4.232 

 (20.003)

 (12.217)

 (259)

 -   

 42.355 

 (39.294)

 63.855 

 (349)

 63.506 

 -   

 -   

 -   

 (1.259)

 62.247 

 296 

 62.543 

 (32.997)

 (23.148)

 (1.970)

 (7.879)

 29.546 

 

 47 

 47 

 -   

 (15)

 (15)

 -   

 32 

 1.209 

 3.388 

 -   

 (392)

 (1.139)

 (166)

 53 

 319 

 (854)

 1.241 

 (583)

 658 

 (352)

 (206)

 (146)

 (10)

 296 

 (296)

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

141.755 

 141.755 

 -   

 (54.081)

 (38.512)

 (15.569)

 87.674 

 (22.578)

 4.787 

 4.232 

 (20.395)

 (13.356)

 (425)

 53 

 42.674 

 (40.148)

 65.096 

 (932)

 64.164 

 (352)

 (206)

 (146)

 (1.269)

 62.543 

 -   

 62.543 

 (32.997)

 (23.148)

 (1.970)

 (7.879)

 29.546 

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20

22 23

CIRCULANTE

    DISPONIBILIDADES

    APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

        Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

        Pagamentos e Recebimentos a Liquidar

        Centralização Financeira - Cooperativas

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO

        Operações de Crédito

        (Provisão para Op. de Crédito de Liq. Duvidosa)

    OUTROS CRÉDITOS

        Rendas a Receber

        Diversos

        (Provisão para Outros Créditos de Liq. Duvidosa)

    OUTROS VALORES E BENS

        Outros Valores e Bens

        (Provisão para desvalorização)

        Despesas Antecipadas

NÃO CIRCULANTE

    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

    APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

        Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO

        Operações de Crédito

        (Provisão para Op. de Crédito de Liq. Duvidosa)

    OUTROS CRÉDITOS

        Diversos

    OUTROS VALORES E BENS

        Despesas Antecipadas

    INVESTIMENTOS

        Outros Investimentos

    IMOBILIZADO DE USO

        Imóveis de Uso

        Outras Imobilizações de Uso

        (Depreciação acumulada)

    INTANGÍVEL

        Outros Ativos Intangíveis

        (Amortização acumulada)

TOTAL DO ATIVO

31/12/2018

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



  RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO APÓS AJUSTES RESULTADO

    Resultado do semestre/exercício

    AJUSTES AO RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO

      (Reversão) Provisão para operações de crédito

      Provisão para desvalorização de outros valores e bens

      Provisão para desvalorização de outros créditos

      Depreciação do imobilizado de uso

      Amortização do intangível

      Baixas do ativo permanente

      (Reversão) Provisão para passivos contingentes

      Destinações ao FATES

      Dividendos SicrediPar

  VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

    (Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez

    (Aumento) Redução em relações interfinanceiras ativas

    (Aumento) em operações de crédito

    (Redução) em relações interfinanceiras passivas

    (Aumento) em outros créditos

    (Aumento) em outros valores e bens

    Aumento em depósitos

    Aumento (Redução) em relações interdependências passivas

    Absorção de dispêndios pelo FATES

    (Redução) Aumento em outras obrigações

  ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)

    Aquisição de Investimentos

    Aquisição de Imobilizado de Uso

    Aplicações no Intangível

  ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)

    Integralização de capital

    Baixa de capital

    Juros ao capital próprio

    Distribuição de Sobras

    Destinações para reservas

    Caixa proveniente de incorporação

  ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)

  AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

  Caixa e equivalente de caixa no início do período

  Caixa e equivalente de caixa no fim do período        (NOTA 04)

   ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA: As transações ocorridas no exercício que não afetaram o caixa estão apresentadas na nota explicativa 25.

01/01/2019 
a 31/12/2019   

01/01/2018 
a 31/12/2018   

 41.252 

 43.521 

 (2.269)

 (606)

 -   

 138 

 862 

 9 

 11 

 (31)

 (2.622)

 (30)

 (66.884)

 (52.079)

 2.793 

 (88.227)

 (7.660)

 (10.267)

 (2.351)

 90.467 

 732 

 (829)

 537 

 (25.632)

 32 

 (3.322)

 52 

 (3.238)

 23.759 

 (11.929)

 (16.014)

 - 

 2.072 

 103.798 

 101.686 

 72.816 

 487.363 

 560.179 

01/07/2019
a 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de Reais

NÃO AUDITADO

 76.792 

 62.543 

 14.249 

 11.776 

 193 

 152 

 1.016 

 38 

 3 

 3.054 

 (1.970)

 (13)

 (683)

 - 

 (3)

 (45.752)

 - 

 (7.426)

 (147)

 70.430 

 (1.015)

 (1.332)

 (15.438)

 76.109 

 (3.929)

 (6.472)

 - 

 (10.401)

 71.763 

 (59.192)

 (23.134)

 (21.315)

 - 

 - 

 (31.878)

 33.830 

 478.756 

 512.586 

 69.359 

 68.453 

 906 

 (3.227)

 100 

 139 

 1.543 

 28 

 22 

 4.904 

 (2.622)

 19 

 (94.468)

 (110.483)

 475 

 (141.980)

 (1.638)

 (13.459)

 (2.480)

 163.377 

 621 

 (1.249)

 12.348 

 (25.109)

 (2.917)

 (5.929)

 1 

 (8.845)

 48.644 

 (23.901)

 (16.014)

 (33.052)

 2.072 

 103.798 

 81.547 

 47.593 

 512.586 

 560.179 

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20

Em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldos no início do período em 01/01/2018

   Destinação resultado exercício anterior

   Capital de associados

      Aumento de capital

      Baixas de capital

   Reversões de reservas

   Resultado do período

   Destinações

      Destinação FATES - Estatutário

      Reserva Legal - Estatutária

      Juros sobre o Capital Próprio

Saldos no fim do período em 31/12/2018

Mutações do Período

Saldos no início do período em 01/01/2019

   Destinação resultado exercício anterior

      Distribuição de sobras para associados

      Destinações para reservas

      Outras destinações

      Fundo Social

   Saldo de Incorporação

   Capital de associados

      Aumento de capital

      Baixas de capital

   Reversões de reservas

   Resultado do período

   Destinações

      Destinação FATES - Estatutário

      Reserva Legal - Estatutária

      Juros sobre o Capital Próprio

Saldos no fim do período em 31/12/2019

Mutações do Período

Saldos no início do período 01/07/2019 (Não auditado)

   Destinação resultado exercício anterior

      Destinações para reservas

   Saldo de Incorporação

   Capital de associados

      Aumento de capital

      Baixas de capital

   Reversões de reservas

   Resultado do período

   Destinações

      Destinação FATES - Estatutário

      Reserva Legal - Estatutária

      Juros sobre o Capital Próprio

Saldos no fim do período em 31/12/2019

Mutações do Período

RESERVA
LEGAL TOTAL

 251.630 

 -   

 71.763 

 (59.192)

 -   

 -   

 -   

 -   

 14 

 264.215 

 12.585 

 264.215 

 -   

 -   

 -   

 -   

 42.326 

 48.644 

 (23.901)

 -   

 -   

 -   

 -   

 (12)

 331.272 

 67.057 

 277.128 

 -   

 42.326 

 23.759 

 (11.929)

 -   

 -   

 -   

 -   

 (12)

 331.272 

 54.144 

CAPITAL
 SOCIAL

SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS

45.132 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 7.879 

 -   

 53.011 

 7.879 

 53.011 

 -   

 2.072 

 -   

 -   

 4.566 

 -   

 -   

 (12.625)

 -   

 -   

 13.113 

 -   

 60.137 

 7.126 

 53.011 

 2.072 

 4.566 

 -   

 -   

 (12.625)

 -   

 -   

 13.113 

 -   

 60.137 

 7.126 

24.821 

 (21.315)

 -   

 -   

 -   

 62.543 

 (1.970)

 (7.879)

 (23.148)

 33.052 

 8.231 

 33.052 

 (32.382)

 -   

 (339)

 (331)

 (12.625)

 -   

 -   

 12.625 

 68.453 

 (2.622)

 (13.113)

 (16.002)

 36.716 

 3.664 

 24.932 

 -   

 (12.625)

 -   

 -   

 12.625 

 43.521 

 (2.622)

 (13.113)

 (16.002)

 36.716 

 11.784 

321.583 

 (21.315)

 71.763 

 (59.192)

 -   

 62.543 

 (1.970)

 -   

 (23.134)

 350.278 

 35.513 

 350.278 

 (32.382)

 2.072 

 (339)

 (331)

 34.267 

 48.644 

 (23.901)

 -   

 68.453 

 (2.622)

 -   

 (16.014)

 428.125 

 77.847 

 355.071 

 2.072 

 34.267 

 23.759 

 (11.929)

 -   

 43.521 

 (2.622)

 -   

 (16.014)

 428.125 

 73.054 

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20
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  RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO APÓS AJUSTES RESULTADO

    Resultado do semestre/exercício

    AJUSTES AO RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO

      (Reversão) Provisão para operações de crédito

      Provisão para desvalorização de outros valores e bens

      Provisão para desvalorização de outros créditos

      Depreciação do imobilizado de uso

      Amortização do intangível

      Baixas do ativo permanente

      (Reversão) Provisão para passivos contingentes

      Destinações ao FATES

      Dividendos SicrediPar

  VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS

    (Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez

    (Aumento) Redução em relações interfinanceiras ativas

    (Aumento) em operações de crédito

    (Redução) em relações interfinanceiras passivas

    (Aumento) em outros créditos

    (Aumento) em outros valores e bens

    Aumento em depósitos

    Aumento (Redução) em relações interdependências passivas

    Absorção de dispêndios pelo FATES

    (Redução) Aumento em outras obrigações

  ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)

    Aquisição de Investimentos

    Aquisição de Imobilizado de Uso

    Aplicações no Intangível

  ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)

    Integralização de capital

    Baixa de capital

    Juros ao capital próprio

    Distribuição de Sobras

    Destinações para reservas

    Caixa proveniente de incorporação

  ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)

  AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

  Caixa e equivalente de caixa no início do período

  Caixa e equivalente de caixa no fim do período        (NOTA 04)

   ITENS QUE NÃO AFETAM O CAIXA: As transações ocorridas no exercício que não afetaram o caixa estão apresentadas na nota explicativa 25.

01/01/2019 
a 31/12/2019   

01/01/2018 
a 31/12/2018   

 41.252 

 43.521 

 (2.269)

 (606)

 -   

 138 

 862 

 9 

 11 

 (31)

 (2.622)

 (30)

 (66.884)

 (52.079)

 2.793 

 (88.227)

 (7.660)

 (10.267)

 (2.351)

 90.467 

 732 

 (829)

 537 

 (25.632)

 32 

 (3.322)

 52 

 (3.238)

 23.759 

 (11.929)

 (16.014)

 - 

 2.072 

 103.798 

 101.686 

 72.816 

 487.363 

 560.179 

01/07/2019
a 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de Reais

NÃO AUDITADO

 76.792 

 62.543 

 14.249 

 11.776 

 193 

 152 

 1.016 

 38 

 3 

 3.054 

 (1.970)

 (13)

 (683)

 - 

 (3)

 (45.752)

 - 

 (7.426)

 (147)

 70.430 

 (1.015)

 (1.332)

 (15.438)

 76.109 

 (3.929)

 (6.472)

 - 

 (10.401)

 71.763 

 (59.192)

 (23.134)

 (21.315)

 - 

 - 

 (31.878)

 33.830 

 478.756 

 512.586 

 69.359 

 68.453 

 906 

 (3.227)

 100 

 139 

 1.543 

 28 

 22 

 4.904 

 (2.622)

 19 

 (94.468)

 (110.483)

 475 

 (141.980)

 (1.638)

 (13.459)

 (2.480)

 163.377 

 621 

 (1.249)

 12.348 

 (25.109)

 (2.917)

 (5.929)

 1 

 (8.845)

 48.644 

 (23.901)

 (16.014)

 (33.052)

 2.072 

 103.798 

 81.547 

 47.593 

 512.586 

 560.179 

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20

Em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldos no início do período em 01/01/2018

   Destinação resultado exercício anterior

   Capital de associados

      Aumento de capital

      Baixas de capital

   Reversões de reservas

   Resultado do período

   Destinações

      Destinação FATES - Estatutário

      Reserva Legal - Estatutária

      Juros sobre o Capital Próprio

Saldos no fim do período em 31/12/2018

Mutações do Período

Saldos no início do período em 01/01/2019

   Destinação resultado exercício anterior

      Distribuição de sobras para associados

      Destinações para reservas

      Outras destinações

      Fundo Social

   Saldo de Incorporação

   Capital de associados

      Aumento de capital

      Baixas de capital

   Reversões de reservas

   Resultado do período

   Destinações

      Destinação FATES - Estatutário

      Reserva Legal - Estatutária

      Juros sobre o Capital Próprio

Saldos no fim do período em 31/12/2019

Mutações do Período

Saldos no início do período 01/07/2019 (Não auditado)

   Destinação resultado exercício anterior

      Destinações para reservas

   Saldo de Incorporação

   Capital de associados

      Aumento de capital

      Baixas de capital

   Reversões de reservas

   Resultado do período

   Destinações

      Destinação FATES - Estatutário

      Reserva Legal - Estatutária

      Juros sobre o Capital Próprio

Saldos no fim do período em 31/12/2019

Mutações do Período

RESERVA
LEGAL TOTAL

 251.630 

 -   

 71.763 

 (59.192)

 -   

 -   

 -   

 -   

 14 

 264.215 

 12.585 

 264.215 

 -   

 -   

 -   

 -   

 42.326 

 48.644 

 (23.901)

 -   

 -   

 -   

 -   

 (12)

 331.272 

 67.057 

 277.128 

 -   

 42.326 

 23.759 

 (11.929)

 -   

 -   

 -   

 -   

 (12)

 331.272 

 54.144 

CAPITAL
 SOCIAL

SOBRAS OU PERDAS
ACUMULADAS

45.132 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 7.879 

 -   

 53.011 

 7.879 

 53.011 

 -   

 2.072 

 -   

 -   

 4.566 

 -   

 -   

 (12.625)

 -   

 -   

 13.113 

 -   

 60.137 

 7.126 

 53.011 

 2.072 

 4.566 

 -   

 -   

 (12.625)

 -   

 -   

 13.113 

 -   

 60.137 

 7.126 

24.821 

 (21.315)

 -   

 -   

 -   

 62.543 

 (1.970)

 (7.879)

 (23.148)

 33.052 

 8.231 

 33.052 

 (32.382)

 -   

 (339)

 (331)

 (12.625)

 -   

 -   

 12.625 

 68.453 

 (2.622)

 (13.113)

 (16.002)

 36.716 

 3.664 

 24.932 

 -   

 (12.625)

 -   

 -   

 12.625 

 43.521 

 (2.622)

 (13.113)

 (16.002)

 36.716 

 11.784 

321.583 

 (21.315)

 71.763 

 (59.192)

 -   

 62.543 

 (1.970)

 -   

 (23.134)

 350.278 

 35.513 

 350.278 

 (32.382)

 2.072 

 (339)

 (331)

 34.267 

 48.644 

 (23.901)

 -   

 68.453 

 (2.622)

 -   

 (16.014)

 428.125 

 77.847 

 355.071 

 2.072 

 34.267 

 23.759 

 (11.929)

 -   

 43.521 

 (2.622)

 -   

 (16.014)

 428.125 

 73.054 
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d) Concentração das operações de crédito

c) Composição da carteira de créditos segregada por �po de cliente, a�vidade econômica e faixas de 
vencimento

e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa e outros créditos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 as recuperações de operações de crédito 
anteriormente baixadas como prejuízo, no montante de R$ 5.858 (2018 - R$ 3.866 ), foram registradas 
como “Ingressos e Receitas de Intermediação Financeira”.Durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, foram realizadas renegociações de operações de crédito no montante de R$ 
57.353 (2018 - R$ 61.168 ).

Estão inclusos na base de cálculo da provisão para operações de crédito valores rela�vos a outros 
créditos, assim compostos:

NOTA 06 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO
A carteira de créditos está assim composta e classificada:

(i) Refere-se basicamente a aplicação que o Banco realiza nas Coopera�vas para fornecer liquidez e 
também a antecipações de recebíveis realizadas pelos associados na adquirência, com taxa de 
remuneração de 120% e 105% do CDI, respec�vamente.

A Centralização financeira é composta pela transferência das sobras de caixa das Coopera�vas 
filiadas, sem prazo de resgate, e remunerados de acordo com as taxas pra�cadas no mercado, que na 
média de 2019 equivale a 99% do CDI (2018 - 100%).
NOTA 05 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

a) Composição da carteira de créditos por �po de operação 

(i) A rubrica refere-se a valores a receber de transações de cartões de crédito.
b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco

Relatório 2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018                (EM MILHARES DE REAIS) 

A  Coopera�va de Crédito, Poupança e Inves�mento Sicredi Evolução ("Coopera�va"), é uma 
ins�tuição financeira coopera�va, filiada à  Coopera�va Central de Crédito do Norte/Nordeste - Central 
Sicredi Norte/Nordeste e integrante do Sistema Coopera�vo Sicredi (“Sicredi”). Ins�tuição financeira 
não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que  iniciou as a�vidades em  
26/04/1993 e tem por obje�vos principais:i) Desenvolver programas de poupança, de uso adequado 
do crédito e de prestação de serviços, pra�cando todas as operações a�vas, passivas e acessórias 
próprias de coopera�vas de crédito;ii) Prestar, através da mutualidade, a assistência financeira aos 
associados em suas a�vidades específicas;iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no 
sen�do de fomentar o coopera�vismo.A execução das a�vidades obedece ao disposto na legislação 
per�nente, assim como aos atos regulamentares oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do 
Sicredi.O Sicredi, em 31 de dezembro de 2019, está organizado por 110 Coopera�vas de Crédito 
filiadas, que operam com uma rede de atendimento com mais de 1.861 pontos. A estrutura conta ainda 
com cinco Centrais Regionais – acionistas da Sicredi Par�cipações S.A. (“SicrediPar”) – a Confederação 
das Coopera�vas do Sicredi (“Confederação Sicredi”), uma Fundação juntamente com o Banco 
Coopera�vo Sicredi S.A (“Banco”).Os associados em Assembleias Gerais Extraordinárias conjuntas 
realizadas nos dias 02/12/2019, ante a necessidade de ganho de escala para garan�r a 
compe��vidade, crescimento da base de associados, redução dos custos operacionais e manutenção 
da rentabilidade, autorizaram a incorporação da Coopera�va de Crédito Campina Grande - Sicredi 
Centro Paraibana.A Coopera�va é parte integrante do Fundo Garan�dor do Coopera�vismo de Crédito 
(FGCoop), associação civil sem fins lucra�vos, 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�a de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de 
liquidação extrajudicial de ins�tuição 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�tuições.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS

b) Caixa e equivalentes de caixa

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as prá�cas 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�tuições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os 
novos pronunciamentos, orientações e as interpretações emi�das 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�dades coopera�vas e a Lei do Coopera�vismo n° 5.764 de 16 de dezembro de 
1971 e Lei Complementar 130 de 17 de abril de 2009.

Em 02 de dezembro de 2019 foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta a 
incorporação da Coopera�va de Crédito de Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana. A incorporação 
foi realizada com base em relatório da Comissão Mista, que inclui também os balanços patrimoniais 
das coopera�vas envolvidas, os pareceres do Conselho Fiscal e o relatório emi�do por auditores 
independentes, com data-base de 31 de agosto de 2019. A incorporação foi realizada ante a 
necessidade de ganho de escala para garan�r a compe��vidade, crescimento da base de associados, 
redução dos custos operacionais e manutenção da rentabilidade.Devido à incorporação da 
Coopera�va de Crédito de Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana, alguns grupos podem 
apresentar variações relevantes em relação ao exercício anterior devido aos saldos contábeis da 
Coopera�va incorporada.Apresentamos abaixo os saldos incorporados em 30 de novembro de 2019 e 
que impactaram as Demonstrações financeiras da Coopera�va:

a) Incorporação da Coopera�va de Crédito de Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana:

A Coopera�va também é parte integrante da Sicredi Fundos Garan�dores, empresa sem fins lucra�vos 
cuja formação de reservas advém de contribuições mensais e extraordinárias de coopera�vas 
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�dores, as 
contribuições mensais são apuradas pelo somatório de duas parcelas: parcela fixa, relacionada ao 
obje�vo de cada Fundo; e parcela variável, rela�va ao risco imputado ao Sistema (considera níveis de 
l iq u id ez ,  d e  margem d e  cap i ta l  e  d e  u � l i zação  d e  d i sp o s i�vo s  d e  segu ran ça) . 
NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi concedida pela Diretoria em 24 de 
fevereiro de 2020. 

As principais prá�cas 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�vo e da 
receita bruta de ato não-coopera�vo, quando não iden�ficados com cada a�vidade.De acordo com a 
Lei nº 5.764/71, o resultado é segregado e apresentado em atos coopera�vos, aqueles pra�cados entre 
as coopera�vas e seus associados ou pelas coopera�vas entre si, para a consecução de seus obje�vos 
estatutários, e atos não coopera�vos, aqueles que importam em operações com terceiros não 
associados.

BALANÇO PATRIMONIAL

6.116
                                     

    IMOBILIZADO DE USO 7.824                                     
    INTANGÍVEL 16

                                           

A�vo Não circulante 13.956

                                   

    INVESTIMENTOS

Saldo de Incorporação

A�vo circulante 211.779

                                 

    DISPONIBILIDADES 764

                                         

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 103.982

                                 

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 94.972

                                   

    OUTROS CRÉDITOS 10.631

                                   

    OUTROS VALORES E BENS 1.430

                                     

Patrimônio líquido 34.267

                                   

    CAPITAL SOCIAL 42.326

                                   

    RESERVAS DE SOBRAS 4.566

                                     

    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (12.625)

                                  

Passivo circulante 191.468

                                     DEPÓSITOS 177.004

                                 
    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 1.903

                                     

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 115

                                         

    OUTRAS OBRIGAÇÕES 12.446

                                   

e) Operações de crédito

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e relações 
interfinanceiras – centralização financeira, cujo vencimento das operações na data da efe�va 
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 �tulos 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 Coopera�va não inves�dos em suas a�vidades são centralizados através de 
repasses interfinanceiros para a Coopera�va Central, os quais são por ela u�lizados para aplicações 
financeiras. Essas operações são caracterizadas como atos coopera�vos, pela Lei nº 5.764/71 que 
define a polí�ca nacional do coopera�vismo.

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�vos circulantes e realizáveis a longo prazo (não circulantes)
Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos 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�mentos
Estão demonstrados ao custo de aquisição, referem-se a par�cipação em empresas do Sistema 
Sicredi, ajustados por provisão para perdas quando aplicável.
i) Imobilizado de uso

j) Intangível
Corresponde a direitos adquiridos que têm por objeto bens incorpóreos des�nados 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 amor�zações acumuladas, calculadas a 
par�r do momento em que começam a serem usufruídos os bene�cios respec�vos, com base em 
taxas anuais que levam em consideração a vida ú�l-econômica dos bens, conforme mencionado na  
Nota "Imobilizado de Uso e Intangível".
k) Redução ao valor recuperável de a�vos
Os a�vos são revistos anualmente para se iden�ficar 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�vo ultrapassa 
seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um a�vo.
l) Depósitos a prazo

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos des�nados à manutenção das 
a�vidades 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 ú�l-econômica dos bens.

Estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das despesas financeiras a decorrer.

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�dores, 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 par�r 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 no mínimo cinco anos, em contas de 
compensação, não mais figurando no balanço patrimonial.

m) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo (não circulantes)

• As obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as 
probabilidades de êxito.

Na elaboração dos Fluxos de Caixa, foram considerados como caixa e equivalentes de caixa os 
seguintes montantes:

• Passivos con�ngentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos con�ngentes 
avaliados como de perdas possíveis são divulgados, e aqueles não mensuráveis com suficiente 
segurança e como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados;

• A�vos con�ngentes são reconhecidos somente quando há garan�as reais ou decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado. Os a�vos con�ngentes com êxitos prováveis são apenas 
divulgados em nota explica�va;

p) Es�ma�vas contábeis

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

n) Impostos e contribuições

As es�ma�vas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas 
estabelecidos com base em julgamento, que são revisados a cada semestre. Itens significa�vos 
sujeitos a essas es�ma�vas e premissas incluem as provisões para ajuste dos a�vos ao valor provável 
de realização ou recuperação, as provisões para perdas, as provisões para con�ngências, marcação a 
mercado de instrumentos financeiros, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas 
es�ma�vas poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação.

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 respec�vas bases de cálculo, a legislação per�nente a cada tributo.As 
coopera�vas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social quando 
auferirem resultados posi�vos em atos não coopera�vos. Nesses casos, a provisão é cons�tuída com 
base nas alíquotas vigentes, considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos fiscais 
e de base nega�va de CSLL, limitados a 30% do lucro tributável.

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.

o) Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas
As prá�cas contábeis para registro, mensuração e divulgação de a�vos e passivos con�ngentes e, 
também, das obrigações legais, são aplicadas de acordo com os critérios definidos pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 25, emi�do pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o qual 
foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09, a saber:

Total         560.179      512.586 

  Depósitos bancários                   73              177 

Relações Interfinanceiras - Centralização financeira em Coopera�va Central         545.041      498.741 

Disponibilidades           15.138        13.845 

  Caixa           15.065        13.668 

2019 2018

NOTA 11 – DEPÓSITOS
Apresentamos, a seguir, os depósitos por faixa de vencimento:

NOTA 07 – OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
Os créditos diversos, classificados no grupo de outros créditos do a�vo, estão assim compostos:

(i) Refere-se à antecipação de valores para a Confederação Sicredi, a qual está elaborando 
inves�mentos em estruturas e plataformas de tecnologia, através de aquisição de bens (móveis, 
equipamentos, so�wares, instalações, etc.) e de gastos com projetos específicos (aplica�vos, 
produtos, etc.). Após sua conclusão os mesmos serão repassados para as Coopera�vas. 

NOTA 08 – OUTROS VALORES E BENS
(ii) A rubrica refere-se a valores a receber de transações de cartões de crédito.

NOTA 10 – IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL

Conforme determinações previstas no CPC 01, foi cons�tuída  provisão no montante de R$ 682 (2018 - 
R$ 582) de forma a assegurar que os a�vos não estejam registrados por um valor superior àquele 
passível de ser recuperado por uso ou por venda.

(i) Apresentamos abaixo as informações dos inves�mentos referentes ao número de ações/quotas, 
percentuais de par�cipações e movimentações patrimoniais:

NOTA 09 – INVESTIMENTOS

Total não circulante          90.879                       - 

DI entre Banco e Coopera�vas          10.394                       - 

DI entre Coopera�vas - Não Ligadas          80.485                       - 

Total circulante          19.604                       - 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros          90.879                       - 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros          19.604                       - 

DI entre Coopera�vas - Não Ligadas          19.604                       - 

2019 2018

Financiamentos rurais e agroindustriais                  25                       99          124                  - 

Carteira total        293.511             623.655  917.166    654.299 

Emprés�mos e �tulos descontados        269.239             569.769  839.008    602.924 

Financiamentos          24.247               53.787    78.034      51.375 

Operações de crédito
2019 2018

Circulante Não Circulante Total Total

Títulos e créditos a receber (i)             27.268                         6       27.274         14.228 

Total             27.268                         6       27.274         14.228 

Outros créditos
2019 2018

Circulante Não Circulante Total Total

Total   944.440   668.527             73.395               50.493 

Nível H 100,00      38.373      20.958             38.373               20.958 

Nível G 70,00      14.896      12.115             10.427                 8.481 

Nível F 50,00      10.471        9.333                5.236                 4.667 

Nível E 30,00      23.318      20.408                6.995                 6.122 

Nível D 10,00      48.431      52.674                4.843                 5.267 

Nível C 3,00   108.561      68.520                3.257                 2.056 

Nível B 1,00   152.576   104.081                1.526                 1.040 

Nível A 0,50   547.680   380.364                2.738                 1.902 

Nível AA -           134              74                         -                          - 

Níveis de Risco %
Carteira

Provisão para Operações de 

Crédito e Outros Créditos

2019 2018 2019 2018

 175.585 

Total          8.488      124.774    187.517      623.661   944.440  668.527 

Outros Serviços          3.077         29.896      53.517      128.012   214.502 

Comércio          2.404         30.816      28.157         34.213     95.590    74.262 

Industrial          1.413           2.096        2.143           2.688        8.340 

  625.884  413.674 

Rural                   -                    -              25                 99           124               - 

Até 90 dias
De 91 a 365 

dias

Acima de 365 

dias

Pessoas Físicas          1.594         61.966    103.675      458.649 

Setor

2019 2018

Vencidas  a 

par�r de 

15 dias

A vencer
Total da 

Carteira

Total da 

Carteira

     5.006 

Total     944.440           100     668.527         100 

100 devedores seguintes       76.817          8,13       59.635        8,92 

Demais     673.162        71,28     410.806      61,45 

10 maiores devedores       87.878          9,30       96.764      14,47 

50 devedores seguintes     106.583        11,29     101.322      15,16 

2019 % 2018 %

Saldo final       73.395         50.493 

Cons�tuição de provisão          6.886         15.569 

Movimentação de baixados para prejuízo        (9.974)          (3.641)

2019 2018

Saldo inicial       50.493         38.565 

     Saldo de Incorporação                  -         25.990 

Total não circulante                            6                         2 

Títulos e créditos a receber (ii)                            6                         2 

Outros                       322                 2.777 

Total Circulante                  64.541               40.775 

Operações com cartões                       372                     527 

Pendências a regularizar                    1.646                     238 

Títulos e créditos a receber (ii)                  27.268               14.226 

Devedores por depósitos em garan�a                  32.480               21.748 

Impostos e contribuições a compensar                       344                       38 

Adiantamentos para pagamentos de nossa conta (i)                    2.080                     481 

Adiantamentos por conta de imobilizações                             -                     672 

2019 2018

Adiantamentos e antecipações salariais                          29                       68 

Despesas antecipadas                      8                     32 

Total não circulante                      8                     32 

Provisão (Redução do valor recuperável - Bens não de uso)                (682)                 (582)

Total Circulante              7.424               3.590 

Material em estoque                       -                       2 

Despesas antecipadas                    52                     55 

Bens não de uso próprio              8.054               4.115 

Imóveis              8.054               4.115 

2019 2018

Total         41.857    32.824 

Outras Ações e Cotas                     -               1 

Outros Inves�mentos                    2                - 

Outras Par�cipações e Inves�mentos                    4               2 

Sicredi Fundos Garan�dores                    2               1 

Coopera�va Central Sicredi Norte/Nordeste         37.375    29.913 

Sicredi Par�cipações S.A.            4.478       2.909 

Registrados ao custo de aquisição 2019 2018

29.913
         

Valor do inves�mento 4.478
                 

2.909
                   

2
                  

1
                        

37.375
            

       156.293 

Lucro líquido do exercício                   6.514                  14.956         60.259                12.122                1.618                708 

Patrimônio líquido              989.638                906.341       312.950             252.691           161.687 

20,29%

Capital social              969.491                880.597               164                     164           155.922        147.417 

Percentual de par�cipação 0,37% 0,33% 1,24% 0,62% 23,12%

    37.375.434  29.912.784 

2.735.853  PN 1.974.534  PN  Quotas  Quotas  Quotas  Quotas 

2018 2019 2018 2019 2018

Número de ações/quotas possuídas
1.207.056  ON 934.227  ON                    2                          1 

Sicredi Par�cipações S.A. Sicredi Fundos Garan�dores Coopera�va Central 

2019

Total    42.201              (11.324)      30.877              18.702 

   Outros a�vos intangíveis      1.267                (1.227)              40                      53 

Intangível (i)      1.267                (1.227)              40                      53 

Sistema de transporte 20%         485                    (120)       365               273 

Sistema de segurança 10%         690                    (258)       432               198 

Sistema de processamento de dados 20%      3.209                (1.791)    1.418               500 

Sistema de comunicação 10%            85                      (40)          45                  34 

Móveis e equipamentos de uso 10%      4.864                (2.160)    2.704            1.314 

Instalações 10%      5.029                (1.838)    3.191               523 

Edificações 4%    15.240                (3.890)  11.350            7.585 

Terrenos -      3.750                         -      3.750            3.075 

Imobilizações em curso -      7.582                         -      7.582            5.147 

         18.649 

Custo

corrigido

Depreciação/ 

Amor�zação

acumulada

Líquido Líquido

Imobilizado de Uso -    40.934              (10.097)  30.837 

Taxas anuais

de 

depreciação

%

2019 2018

 Total               232.505     69.412       854.390    1.156.307  815.926 

Depósitos a prazo                 32.963     69.412       854.390        956.765  665.031 

 Total 

Depósitos à vista               199.542                -                     -        199.542  150.895 

Depósitos

2019 2018

Sem vencimento e                        

até 3 meses

De 3 a 12 

meses

Acima de 12 

meses
 Total 
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d) Concentração das operações de crédito

c) Composição da carteira de créditos segregada por �po de cliente, a�vidade econômica e faixas de 
vencimento

e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa e outros créditos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 as recuperações de operações de crédito 
anteriormente baixadas como prejuízo, no montante de R$ 5.858 (2018 - R$ 3.866 ), foram registradas 
como “Ingressos e Receitas de Intermediação Financeira”.Durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, foram realizadas renegociações de operações de crédito no montante de R$ 
57.353 (2018 - R$ 61.168 ).

Estão inclusos na base de cálculo da provisão para operações de crédito valores rela�vos a outros 
créditos, assim compostos:

NOTA 06 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO
A carteira de créditos está assim composta e classificada:

(i) Refere-se basicamente a aplicação que o Banco realiza nas Coopera�vas para fornecer liquidez e 
também a antecipações de recebíveis realizadas pelos associados na adquirência, com taxa de 
remuneração de 120% e 105% do CDI, respec�vamente.

A Centralização financeira é composta pela transferência das sobras de caixa das Coopera�vas 
filiadas, sem prazo de resgate, e remunerados de acordo com as taxas pra�cadas no mercado, que na 
média de 2019 equivale a 99% do CDI (2018 - 100%).
NOTA 05 - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

a) Composição da carteira de créditos por �po de operação 

(i) A rubrica refere-se a valores a receber de transações de cartões de crédito.
b) Composição da carteira de créditos por níveis de risco

Relatório 2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018                (EM MILHARES DE REAIS) 

A  Coopera�va de Crédito, Poupança e Inves�mento Sicredi Evolução ("Coopera�va"), é uma 
ins�tuição financeira coopera�va, filiada à  Coopera�va Central de Crédito do Norte/Nordeste - Central 
Sicredi Norte/Nordeste e integrante do Sistema Coopera�vo Sicredi (“Sicredi”). Ins�tuição financeira 
não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que  iniciou as a�vidades em  
26/04/1993 e tem por obje�vos principais:i) Desenvolver programas de poupança, de uso adequado 
do crédito e de prestação de serviços, pra�cando todas as operações a�vas, passivas e acessórias 
próprias de coopera�vas de crédito;ii) Prestar, através da mutualidade, a assistência financeira aos 
associados em suas a�vidades específicas;iii) Atuar na formação educacional de seus associados, no 
sen�do de fomentar o coopera�vismo.A execução das a�vidades obedece ao disposto na legislação 
per�nente, assim como aos atos regulamentares oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do 
Sicredi.O Sicredi, em 31 de dezembro de 2019, está organizado por 110 Coopera�vas de Crédito 
filiadas, que operam com uma rede de atendimento com mais de 1.861 pontos. A estrutura conta ainda 
com cinco Centrais Regionais – acionistas da Sicredi Par�cipações S.A. (“SicrediPar”) – a Confederação 
das Coopera�vas do Sicredi (“Confederação Sicredi”), uma Fundação juntamente com o Banco 
Coopera�vo Sicredi S.A (“Banco”).Os associados em Assembleias Gerais Extraordinárias conjuntas 
realizadas nos dias 02/12/2019, ante a necessidade de ganho de escala para garan�r a 
compe��vidade, crescimento da base de associados, redução dos custos operacionais e manutenção 
da rentabilidade, autorizaram a incorporação da Coopera�va de Crédito Campina Grande - Sicredi 
Centro Paraibana.A Coopera�va é parte integrante do Fundo Garan�dor do Coopera�vismo de Crédito 
(FGCoop), associação civil sem fins lucra�vos, 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�a de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de 
liquidação extrajudicial de ins�tuição 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�tuições.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS

b) Caixa e equivalentes de caixa

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as prá�cas 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�tuições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF e os 
novos pronunciamentos, orientações e as interpretações emi�das 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�dades coopera�vas e a Lei do Coopera�vismo n° 5.764 de 16 de dezembro de 
1971 e Lei Complementar 130 de 17 de abril de 2009.

Em 02 de dezembro de 2019 foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta a 
incorporação da Coopera�va de Crédito de Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana. A incorporação 
foi realizada com base em relatório da Comissão Mista, que inclui também os balanços patrimoniais 
das coopera�vas envolvidas, os pareceres do Conselho Fiscal e o relatório emi�do por auditores 
independentes, com data-base de 31 de agosto de 2019. A incorporação foi realizada ante a 
necessidade de ganho de escala para garan�r a compe��vidade, crescimento da base de associados, 
redução dos custos operacionais e manutenção da rentabilidade.Devido à incorporação da 
Coopera�va de Crédito de Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana, alguns grupos podem 
apresentar variações relevantes em relação ao exercício anterior devido aos saldos contábeis da 
Coopera�va incorporada.Apresentamos abaixo os saldos incorporados em 30 de novembro de 2019 e 
que impactaram as Demonstrações financeiras da Coopera�va:

a) Incorporação da Coopera�va de Crédito de Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana:

A Coopera�va também é parte integrante da Sicredi Fundos Garan�dores, empresa sem fins lucra�vos 
cuja formação de reservas advém de contribuições mensais e extraordinárias de coopera�vas 
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�dores, as 
contribuições mensais são apuradas pelo somatório de duas parcelas: parcela fixa, relacionada ao 
obje�vo de cada Fundo; e parcela variável, rela�va ao risco imputado ao Sistema (considera níveis de 
l iq u id ez ,  d e  margem d e  cap i ta l  e  d e  u � l i zação  d e  d i sp o s i�vo s  d e  segu ran ça) . 
NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi concedida pela Diretoria em 24 de 
fevereiro de 2020. 

As principais prá�cas 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�vo e da 
receita bruta de ato não-coopera�vo, quando não iden�ficados com cada a�vidade.De acordo com a 
Lei nº 5.764/71, o resultado é segregado e apresentado em atos coopera�vos, aqueles pra�cados entre 
as coopera�vas e seus associados ou pelas coopera�vas entre si, para a consecução de seus obje�vos 
estatutários, e atos não coopera�vos, aqueles que importam em operações com terceiros não 
associados.

BALANÇO PATRIMONIAL

6.116
                                     

    IMOBILIZADO DE USO 7.824                                     
    INTANGÍVEL 16

                                           

A�vo Não circulante 13.956

                                   

    INVESTIMENTOS

Saldo de Incorporação

A�vo circulante 211.779

                                 

    DISPONIBILIDADES 764

                                         

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 103.982

                                 

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 94.972

                                   

    OUTROS CRÉDITOS 10.631

                                   

    OUTROS VALORES E BENS 1.430

                                     

Patrimônio líquido 34.267

                                   

    CAPITAL SOCIAL 42.326

                                   

    RESERVAS DE SOBRAS 4.566

                                     

    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (12.625)

                                  

Passivo circulante 191.468

                                     DEPÓSITOS 177.004

                                 
    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 1.903

                                     

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 115

                                         

    OUTRAS OBRIGAÇÕES 12.446

                                   

e) Operações de crédito

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e relações 
interfinanceiras – centralização financeira, cujo vencimento das operações na data da efe�va 
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 �tulos 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 Coopera�va não inves�dos em suas a�vidades são centralizados através de 
repasses interfinanceiros para a Coopera�va Central, os quais são por ela u�lizados para aplicações 
financeiras. Essas operações são caracterizadas como atos coopera�vos, pela Lei nº 5.764/71 que 
define a polí�ca nacional do coopera�vismo.

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�vos circulantes e realizáveis a longo prazo (não circulantes)
Demonstrados pelo custo de aquisição, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos 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�mentos
Estão demonstrados ao custo de aquisição, referem-se a par�cipação em empresas do Sistema 
Sicredi, ajustados por provisão para perdas quando aplicável.
i) Imobilizado de uso

j) Intangível
Corresponde a direitos adquiridos que têm por objeto bens incorpóreos des�nados 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 amor�zações acumuladas, calculadas a 
par�r do momento em que começam a serem usufruídos os bene�cios respec�vos, com base em 
taxas anuais que levam em consideração a vida ú�l-econômica dos bens, conforme mencionado na  
Nota "Imobilizado de Uso e Intangível".
k) Redução ao valor recuperável de a�vos
Os a�vos são revistos anualmente para se iden�ficar 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�vo ultrapassa 
seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um a�vo.
l) Depósitos a prazo

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos des�nados à manutenção das 
a�vidades 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 ú�l-econômica dos bens.

Estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das despesas financeiras a decorrer.

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�dores, 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 par�r 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 no mínimo cinco anos, em contas de 
compensação, não mais figurando no balanço patrimonial.

m) Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo (não circulantes)

• As obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação sobre as 
probabilidades de êxito.

Na elaboração dos Fluxos de Caixa, foram considerados como caixa e equivalentes de caixa os 
seguintes montantes:

• Passivos con�ngentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos con�ngentes 
avaliados como de perdas possíveis são divulgados, e aqueles não mensuráveis com suficiente 
segurança e como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados;

• A�vos con�ngentes são reconhecidos somente quando há garan�as reais ou decisões judiciais 
favoráveis, transitadas em julgado. Os a�vos con�ngentes com êxitos prováveis são apenas 
divulgados em nota explica�va;

p) Es�ma�vas contábeis

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

n) Impostos e contribuições

As es�ma�vas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas 
estabelecidos com base em julgamento, que são revisados a cada semestre. Itens significa�vos 
sujeitos a essas es�ma�vas e premissas incluem as provisões para ajuste dos a�vos ao valor provável 
de realização ou recuperação, as provisões para perdas, as provisões para con�ngências, marcação a 
mercado de instrumentos financeiros, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas 
es�ma�vas poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação.

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 respec�vas bases de cálculo, a legislação per�nente a cada tributo.As 
coopera�vas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social quando 
auferirem resultados posi�vos em atos não coopera�vos. Nesses casos, a provisão é cons�tuída com 
base nas alíquotas vigentes, considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos fiscais 
e de base nega�va de CSLL, limitados a 30% do lucro tributável.

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.

o) Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas
As prá�cas contábeis para registro, mensuração e divulgação de a�vos e passivos con�ngentes e, 
também, das obrigações legais, são aplicadas de acordo com os critérios definidos pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 25, emi�do pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), o qual 
foi aprovado pela Resolução nº 3.823/09, a saber:

Total         560.179      512.586 

  Depósitos bancários                   73              177 

Relações Interfinanceiras - Centralização financeira em Coopera�va Central         545.041      498.741 

Disponibilidades           15.138        13.845 

  Caixa           15.065        13.668 

2019 2018

NOTA 11 – DEPÓSITOS
Apresentamos, a seguir, os depósitos por faixa de vencimento:

NOTA 07 – OUTROS CRÉDITOS – DIVERSOS
Os créditos diversos, classificados no grupo de outros créditos do a�vo, estão assim compostos:

(i) Refere-se à antecipação de valores para a Confederação Sicredi, a qual está elaborando 
inves�mentos em estruturas e plataformas de tecnologia, através de aquisição de bens (móveis, 
equipamentos, so�wares, instalações, etc.) e de gastos com projetos específicos (aplica�vos, 
produtos, etc.). Após sua conclusão os mesmos serão repassados para as Coopera�vas. 

NOTA 08 – OUTROS VALORES E BENS
(ii) A rubrica refere-se a valores a receber de transações de cartões de crédito.

NOTA 10 – IMOBILIZADO DE USO E INTANGÍVEL

Conforme determinações previstas no CPC 01, foi cons�tuída  provisão no montante de R$ 682 (2018 - 
R$ 582) de forma a assegurar que os a�vos não estejam registrados por um valor superior àquele 
passível de ser recuperado por uso ou por venda.

(i) Apresentamos abaixo as informações dos inves�mentos referentes ao número de ações/quotas, 
percentuais de par�cipações e movimentações patrimoniais:

NOTA 09 – INVESTIMENTOS

Total não circulante          90.879                       - 

DI entre Banco e Coopera�vas          10.394                       - 

DI entre Coopera�vas - Não Ligadas          80.485                       - 

Total circulante          19.604                       - 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros          90.879                       - 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros          19.604                       - 

DI entre Coopera�vas - Não Ligadas          19.604                       - 

2019 2018

Financiamentos rurais e agroindustriais                  25                       99          124                  - 

Carteira total        293.511             623.655  917.166    654.299 

Emprés�mos e �tulos descontados        269.239             569.769  839.008    602.924 

Financiamentos          24.247               53.787    78.034      51.375 

Operações de crédito
2019 2018

Circulante Não Circulante Total Total

Títulos e créditos a receber (i)             27.268                         6       27.274         14.228 

Total             27.268                         6       27.274         14.228 

Outros créditos
2019 2018

Circulante Não Circulante Total Total

Total   944.440   668.527             73.395               50.493 

Nível H 100,00      38.373      20.958             38.373               20.958 

Nível G 70,00      14.896      12.115             10.427                 8.481 

Nível F 50,00      10.471        9.333                5.236                 4.667 

Nível E 30,00      23.318      20.408                6.995                 6.122 

Nível D 10,00      48.431      52.674                4.843                 5.267 

Nível C 3,00   108.561      68.520                3.257                 2.056 

Nível B 1,00   152.576   104.081                1.526                 1.040 

Nível A 0,50   547.680   380.364                2.738                 1.902 

Nível AA -           134              74                         -                          - 

Níveis de Risco %
Carteira

Provisão para Operações de 

Crédito e Outros Créditos

2019 2018 2019 2018

 175.585 

Total          8.488      124.774    187.517      623.661   944.440  668.527 

Outros Serviços          3.077         29.896      53.517      128.012   214.502 

Comércio          2.404         30.816      28.157         34.213     95.590    74.262 

Industrial          1.413           2.096        2.143           2.688        8.340 

  625.884  413.674 

Rural                   -                    -              25                 99           124               - 

Até 90 dias
De 91 a 365 

dias

Acima de 365 

dias

Pessoas Físicas          1.594         61.966    103.675      458.649 

Setor

2019 2018

Vencidas  a 

par�r de 

15 dias

A vencer
Total da 

Carteira

Total da 

Carteira

     5.006 

Total     944.440           100     668.527         100 

100 devedores seguintes       76.817          8,13       59.635        8,92 

Demais     673.162        71,28     410.806      61,45 

10 maiores devedores       87.878          9,30       96.764      14,47 

50 devedores seguintes     106.583        11,29     101.322      15,16 

2019 % 2018 %

Saldo final       73.395         50.493 

Cons�tuição de provisão          6.886         15.569 

Movimentação de baixados para prejuízo        (9.974)          (3.641)

2019 2018

Saldo inicial       50.493         38.565 

     Saldo de Incorporação                  -         25.990 

Total não circulante                            6                         2 

Títulos e créditos a receber (ii)                            6                         2 

Outros                       322                 2.777 

Total Circulante                  64.541               40.775 

Operações com cartões                       372                     527 

Pendências a regularizar                    1.646                     238 

Títulos e créditos a receber (ii)                  27.268               14.226 

Devedores por depósitos em garan�a                  32.480               21.748 

Impostos e contribuições a compensar                       344                       38 

Adiantamentos para pagamentos de nossa conta (i)                    2.080                     481 

Adiantamentos por conta de imobilizações                             -                     672 

2019 2018

Adiantamentos e antecipações salariais                          29                       68 

Despesas antecipadas                      8                     32 

Total não circulante                      8                     32 

Provisão (Redução do valor recuperável - Bens não de uso)                (682)                 (582)

Total Circulante              7.424               3.590 

Material em estoque                       -                       2 

Despesas antecipadas                    52                     55 

Bens não de uso próprio              8.054               4.115 

Imóveis              8.054               4.115 

2019 2018

Total         41.857    32.824 

Outras Ações e Cotas                     -               1 

Outros Inves�mentos                    2                - 

Outras Par�cipações e Inves�mentos                    4               2 

Sicredi Fundos Garan�dores                    2               1 

Coopera�va Central Sicredi Norte/Nordeste         37.375    29.913 

Sicredi Par�cipações S.A.            4.478       2.909 

Registrados ao custo de aquisição 2019 2018

29.913
         

Valor do inves�mento 4.478
                 

2.909
                   

2
                  

1
                        

37.375
            

       156.293 

Lucro líquido do exercício                   6.514                  14.956         60.259                12.122                1.618                708 

Patrimônio líquido              989.638                906.341       312.950             252.691           161.687 

20,29%

Capital social              969.491                880.597               164                     164           155.922        147.417 

Percentual de par�cipação 0,37% 0,33% 1,24% 0,62% 23,12%

    37.375.434  29.912.784 

2.735.853  PN 1.974.534  PN  Quotas  Quotas  Quotas  Quotas 

2018 2019 2018 2019 2018

Número de ações/quotas possuídas
1.207.056  ON 934.227  ON                    2                          1 

Sicredi Par�cipações S.A. Sicredi Fundos Garan�dores Coopera�va Central 

2019

Total    42.201              (11.324)      30.877              18.702 

   Outros a�vos intangíveis      1.267                (1.227)              40                      53 

Intangível (i)      1.267                (1.227)              40                      53 

Sistema de transporte 20%         485                    (120)       365               273 

Sistema de segurança 10%         690                    (258)       432               198 

Sistema de processamento de dados 20%      3.209                (1.791)    1.418               500 

Sistema de comunicação 10%            85                      (40)          45                  34 

Móveis e equipamentos de uso 10%      4.864                (2.160)    2.704            1.314 

Instalações 10%      5.029                (1.838)    3.191               523 

Edificações 4%    15.240                (3.890)  11.350            7.585 

Terrenos -      3.750                         -      3.750            3.075 

Imobilizações em curso -      7.582                         -      7.582            5.147 

         18.649 

Custo

corrigido

Depreciação/ 

Amor�zação

acumulada

Líquido Líquido

Imobilizado de Uso -    40.934              (10.097)  30.837 

Taxas anuais

de 

depreciação

%

2019 2018

 Total               232.505     69.412       854.390    1.156.307  815.926 

Depósitos a prazo                 32.963     69.412       854.390        956.765  665.031 

 Total 

Depósitos à vista               199.542                -                     -        199.542  150.895 

Depósitos

2019 2018

Sem vencimento e                        

até 3 meses

De 3 a 12 

meses

Acima de 12 

meses
 Total 



As transações com partes relacionadas referem-se a saldos de depósitos (à vista e a prazo) e operações 
de crédito man�das na ins�tuição por seus administradores (diretores e conselheiros de 
administração), assim como a remuneração recebida pelas pessoas chave da administração. As 
operações de crédito e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas em 
condições semelhantes às pra�cadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.Abaixo 
apresentamos as operações realizadas com administradores:

b)  Transações com administradores

NOTA 18 –  OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

NOTA 20 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Pessoas chave da administração são as que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, 
direção e controle das a�vidades da en�dade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer 
administrador (execu�vo ou outro dessa en�dade). Nestes dados estão inclusos todos os bene�cios de 
curto prazo e pós-emprego concedidos pela en�dade aos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 
Diretores ou outros que venham a subs�tuir os mesmos. 

c)  Bene�cios monetários des�nados às partes relacionadas - pessoas chave da administração

NOTA 19 – OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

(i) Refere-se à receita com administração financeira, que é resultante da aplicação dos recursos 
captados, junto à Coopera�va Central.
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NOTA 12 – OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS

NOTA 13 – OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS

As obrigações por repasses interfinanceiros são apresentadas a seguir:As obrigações por repasses 
interfinanceiros operam com uma taxa até 6,17% a.a. com vencimentos até 20/11/2024, e os recursos 
são repassados pelo Banco Coopera�vo Sicredi S.A.

A Coopera�va possui provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas em andamento, sendo que 
os valores es�mados e suas respec�vas movimentações e provisões estão demonstrados no quadro a 
seguir, conforme a natureza dos passivos.

As obrigações diversas, classificadas no passivo no grupo de outras obrigações estão assim 
compostas:

(i) Refere-se a coobrigações assumidas pelas Coopera�vas na realização de operações de seus 
cooperados junto ao Banco.
NOTA 14 – PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS

A Coopera�va des�nou seus resultados conforme o estatuto social, dos valores des�nados 25% foram 
para a Reserva Legal e 5% para o FATES.
NOTA 16 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
As coopera�vas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social quando 
auferirem resultados posi�vos em atos não coopera�vos, conforme demonstrado abaixo:

O capital social é dividido em quotas-partes de valor unitário equivalente a R$ 1,00 (um real), sendo 
que cada associado tem direito a um voto, independente do número de suas quotas-partes, e está 
assim composto:

Em 31 de dezembro de 2019, a coopera�va aumentou seu capital social no montante de R$ 67.057 
(2018 – R$ 12.585), sendo R$ -12 (2018 – R$ 14) via integralização de resultados e R$ 48.644  (2018 – 
R$ 71.763), via integralização de quotas-partes. No mesmo período houve baixas de capital, através 
do resgate de quotas-partes, no montante de R$ 23.901 (2018 – R$ 59.192). Em 02 de dezembro de 
2019 houve a incorporação da Coopera�va de Crédito de Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana, 
que resultou no incremento do capital social de R$ 42.326, conforme descrito na nota explica�va 2.A 
Coopera�va encerrou o exercício de 2019 com capital a integralizar no montante de R$ (309.3340) (R$ 
(302.055) - 2018), o qual corresponde ao parcelamento das cotas de capital dos novos associados, 
atendendo a exigência do capital obrigatório previsto no ar�go 10º parágrafo 4º do estatuto social.

A Coopera�va efetuou o pagamento dos juros ao capital no percentual de 5,36% em 100% em Conta 
Corrente, no montante de R$ 16.002, calculados em conformidade com a Lei Complementar 
130/2009, observando-se o limite da taxa SELIC.

NOTA 17 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

b) Juros ao Capital

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

c) Des�nações

a) Capital Social

a)  Ins�tuições relacionadas

Em 31 de dezembro de 2019, a Coopera�va possuía também processos de natureza Cível, cuja 
probabilidade de perda é possível no montante es�mado de R$ 653 (2018 - R$ 593).

A en�dade efetua transações com ins�tuições relacionadas, abaixo apresentamos as principais 
operações realizadas:

Total             31.822           21.546 

Cível Provável                   169                 163 

Tributária Provável             31.579           21.383 

Natureza Probabilidade de perda 2019 2018

Trabalhista Provável                     74                      - 

Total de associados                        25.749                             15.984 

2019 2018

Capital Social                      331.272                          264.215 

IRPJ e CSLL registrados no resultado                       -                 (352)

Subtotal             20.536           19.774 

Lucros e dividendos                     37                    -   

Outros              (4.259)           12.366 

Juros sobre capital próprio                4.801             7.408 

Receita com atos coopera�vos             19.925                    -   

Provisão resgate de milhas cartão                     33                    -   

Brindes e Doações                      (1)                    -   

Exclusões / (Adições):

IRPJ e CSLL pelas alíquotas fiscais            (20.536)         (20.126)

Resultado após a par�cipação nos lucros e antes da 

tributação sobre o lucro e dos juros sobre capital 
            68.453           62.895 

2019 2018

##

                        5.288             4.908                        -                   31.579 

                        5.372             4.952                     (48)                 31.822 

                             10                  44                     (48)                      169 

Saldo Incorporada 

Sicredi Centro 

Paraibana

Aumento 

Provisão

Baixa/Reversão 

de Provisão

Saldo Final do 

Período 

31/12/2019

Natureza

Saldo Inicial do 

Período 

01/01/2019

Cível                        163 

Tributária                  21.383 

 Total                  21.546 

                             - Trabalhista                      -                        -                           74         74 

Outros Dispêndios e Despesas Administra�vas (Nota 18)                     420                       160 

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (Nota 20)                  4.982                   3.096 

Despesas

Outros ingressos e receitas operacionais (Nota 19)               29.642                 30.508 

Resultado Títulos e Valores Mobiliários                     269                          -   

Ingressos e receitas de Prestação de Serviços                     813                       555 

Receitas

Outras Obrigações - Diversas (Nota 13)               26.364                 14.170 

Obrigações repasses interfinanceiros (Nota 12)                     123                          -   

Passivo

Inves�mentos  (Nota 09)               41.857                 32.823 

Outros Créditos - Rendas a receber                     312                       164 

Relações interfinanceiras – Centralização financeira (Nota 04)             545.041               498.741 

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 05)             110.483                          -   

2019 2018

A�vo

Operações de crédito          1.302 0,14%          1.325 

Depósitos à vista             431 0,22%             917 

Depósitos a prazo          2.966 0,31%          2.672 

Natureza da operação 2019 % em relação ao total 2018

Bene�cios 2019 2018

Pessoas chave da administração                   3.090          2.552 

Total          17.531        13.356 

Dispêndios assistência técnica, social e educacional            1.243          1.470 

Outras despesas administra�vas            1.587          2.319 

Despesa de depreciação e amor�zação            1.570          1.054 

Depreciação e amor�zação (Rateio Confederação)                    1                   - 

Despesa de serviços de transportes                733             141 

Despesa de viagem                  59             234 

Despesa de serviços de vigilância e segurança                836          1.209 

Despesa de serviços de técnicos especializados                984             721 

            374 

2019 2018

Despesa de água, energia e gás                578             391 

Despesa de serviços do sistema financeiro            3.114          1.371 

Despesa de serviços de terceiros                820             442 

Despesa de propaganda e publicidade                  39                  9 

Despesa de seguro            1.431             741 

Despesa processamento dados                724             670 

Despesa de promoções e relações públicas            1.354             768 

Despesa de manutenção e conservação                771             447 

Despesa de material                348             258 

Despesa de aluguéis                907             737 

Despesa de comunicação                432 

Outras rendas operacionais             3.792          3.783 

Total           37.510       42.674 

Ingressos depósitos intercoopera�vos(i)           29.517       30.460 

Reversão de provisões operacionais             3.691             954 

Reversão provisão juros ao capital próprio                      -          6.817 

Recuperação de encargos e despesas                510             660 

2019 2018

Operações de Crédito            12.904               33.295 

Total            21.216               40.148 

Outras provisões operacionais                  916                     505 

Outras despesas operacionais               1.546                  1.881 

Repasse administradora de Cartões                  156                           - 

Outras despesas de Cartões                  686                  1.030 

Encargos da administração financeira                  155                       17 

Contribuição Confederação Sicredi               2.369                       50 

Coopera�va Central Sicredi Norte/Nordeste               1.768                  2.739 

Contribuição Sicredi Fundos Garan�dores                  456                     244 

Descontos concedidos em renegociação e crédito                  122                     267 

Contribuições Coopera�vistas                  138                     120 

2019 2018

NOTA 21 – COOBRIGAÇÕES EM GARANTIAS PRESTADAS 

(i) Nas garan�as prestadas estão inclusas as operações com recursos recebidos de ins�tuições 
financeiras e repassados aos associados via Banco Coopera�vo Sicredi S.A., em que a Coopera�va  é 
intermediária e garan�dora solidária por força de contrato firmado entre as partes. Os valores são 
compostos, em sua maioria, pelos programas do Finame e BNDES.

• Regras claras de classificação da carteira de negociação que garantam o correto tratamento das 
operações; 

NOTA 22 – GERENCIAMENTO DE RISCOS

• Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a Ins�tuição está sujeita; 

• Avaliação de riscos e controles;

• A possibilidade da ins�tuição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu 
tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 
descon�nuidade no mercado.O gerenciamento de risco de liquidez das ins�tuições do Sistema Sicredi 
é centralizado no Banco Coopera�vo Sicredi, através de uma estrutura compa�vel com a natureza das 
operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura 
centralizada é responsável pelo estabelecimento dos processos, polí�cas e sistemas que apoiam as 
en�dades do Sistema na gestão do risco de liquidez.Os processos e polí�cas para o gerenciamento do 
risco de liquidez são estabelecidos seguindo os critérios mínimos estabelecidos pela regulamentação 
em vigor, alinhados às melhores prá�cas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada 
Ins�tuição do Sistema.Os processos para o gerenciamento do risco de liquidez do Sistema Sicredi 
incluem:

• Procedimentos des�nados a mensurar, monitorar e manter a exposição ao risco de mercado em 
níveis considerados aceitáveis pela Ins�tuição;

• Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os obje�vos estratégicos da 
Ins�tuição. O gerenciamento de capital das ins�tuições do Sistema Sicredi é centralizado no Banco 
Coopera�vo Sicredi, através de uma estrutura compa�vel com a natureza das operações, a 
complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é 
responsável pelo estabelecimento dos processos, polí�cas e sistemas que apoiam as ins�tuições do 
Sistema na gestão do capital.Os processos e polí�cas para o gerenciamento de capital são 
estabelecidos seguindo os critérios mínimos estabelecidos pela regulamentação em vigor, alinhados às 
melhores prá�cas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada ins�tuição do 
Sistema.Os processos para o gerenciamento de capital do Sistema Sicredi incluem:

• Processos des�nados a monitorar e reportar a aderência ao ape�te ao risco de mercado da 
Ins�tuição em relação ao seu capital; 

• Metas de capital em níveis acima dos requerimentos mínimos legais e que reflitam o ape�te a risco do 
sistema, visando manter capital para suportar os riscos incorridos e garan�r o crescimento dos 
negócios de forma sustentável e eficiente;

Para os efeitos da legislação vigente, define-se o Gerenciamento de Capital como o processo con�nuo 
de:

• Testes de estresse e avaliação de seus impactos no capital;
• Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a diretoria e para o conselho de 
administração;

• Gestão de con�nuidade de negócios.

I - Estrutura de Gerenciamento de Capital

• Mecanismos que possibilitem a iden�ficação, avaliação e monitoramento dos riscos relevantes 
incorridos pela ins�tuição, inclusive dos riscos não cobertos pelos requerimentos mínimos legais de 
capital;

As garan�as prestadas pela Coopera�va sob a forma de aval, fiança ou outras coobrigações estão assim 
compostas:

II - Risco Operacional
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.A 
gestão do risco operacional é realizada de forma conjunta entre o Banco, Centrais e Coopera�vas 
Singulares. Essas en�dades tem como responsabilidade o cumprimento dos norma�vos internos e 
externos, valendo-se de ferramentas, metodologias e processos estabelecidos sistemicamente. Tais 
processos são compostos por um conjunto de ações, que visa manter em níveis adequados os riscos a 
que cada ins�tuição está exposta. São essas:

O Sistema Sicredi considera o gerenciamento de riscos prioritário na condução de suas a�vidades e 
negócios, adotando prá�cas em absoluta consonância com os preceitos dos Acordos de Basileia. Dessa 
maneira, possui áreas especializadas para o gerenciamento destes riscos, centralizadas no Banco 
Coopera�vo Sicredi S.A. Entre os principais riscos gerenciados pela ins�tuição, destacam-se a Estrutura 
de Gerenciamento de Capital, o Risco Operacional, de Mercado, de Liquidez,  e o de Crédito, cujas 
estruturas são apresentadas a seguir:

• Documentação e armazenamento da base de perdas;

• Plano de Capital para cada Ins�tuição do Sistema, consistente com o planejamento estratégico, 
abrangendo o horizonte mínimo de três anos;

III - Risco de Mercado
Define-se risco de mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos 
valores de mercado de posições de�das por uma ins�tuição financeira. Incluem-se nessa definição, as 
operações sujeitas aos riscos de variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços 
de mercadorias (commodi�es).O gerenciamento de risco de mercado das ins�tuições do Sistema 
Sicredi é centralizado no Banco Coopera�vo Sicredi, através de uma estrutura compa�vel com a 
natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. 
A estrutura centralizada é responsável pelo estabelecimento dos processos, polí�cas e sistemas que 
apoiam as ins�tuições do Sistema na gestão do risco de mercado.Os processos e polí�cas para o 
gerenciamento do risco de mercado são estabelecidos seguindo os critérios mínimos estabelecidos 
pela regulamentação em vigor, alinhados às melhores prá�cas de mercado, e aprovadas pelas alçadas 
competentes de cada ins�tuição do Sistema.Os processos para o gerenciamento do risco de mercado 
do Sistema Sicredi incluem:

• Monitoramento e controle do capital man�do pela Ins�tuição; 

• Definição das metodologias de risco de mercado a serem aplicadas;
• Sistemas para executar o cálculo e medir os riscos, considerando a complexidade dos produtos e a 
dimensão da exposição ao risco de mercado das ins�tuições  do Sistema.
IV - Risco de Liquidez
O entendimento de Risco de Liquidez é essencial para a sustentabilidade das ins�tuições que atuam no 
mercado financeiro e de capitais e está associado à capacidade da ins�tuição de financiar os 
compromissos adquiridos a preços de mercado razoáveis e realizar seus planos de negócio com fontes 
estáveis de financiamento. Para este efeito, define-se risco de liquidez como:• A possibilidade da 
ins�tuição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes 
e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garan�as, sem afetar suas operações diárias e sem 
incorrer em perdas significa�vas e; 

• Definição de processos para iden�ficar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez 
em diferentes horizontes de tempo;

• Definição das estratégias de captação que proporcionem diversificação adequada das fontes de 
recursos e dos prazos de vencimento;

A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento de riscos e capital pode ser 
acessada por meio do si�o www.sicredi.com.br, no caminho “Sobre nós\ Relatórios e Polí�cas \ Gestão 
de Riscos»

• Realização periódica de testes de estresse com cenários de curto e de longo prazo.
V - Risco de Crédito
A gestão do risco de crédito consiste no processo de iden�ficação, mensuração, controle e mi�gação 
dos riscos decorrentes das operações de crédito realizadas pelas ins�tuições financeiras. No Sicredi, o 
gerenciamento do Risco de Crédito é realizado por uma estrutura centralizada e pelas áreas e 
colegiados locais. O Banco Coopera�vo Sicredi responde pelo conjunto de polí�cas, estratégias e 
metodologias voltadas ao controle e gerenciamento das exposições ao risco de crédito das empresas 
que compõem o Sistema, possuindo como principais atribuições: responder pelas polí�cas 
corpora�vas de gestão de risco de crédito; desenvolver e propor metodologias de classificação de risco 
de crédito, inclusive por meio de modelos quan�ta�vos; aferir e controlar as exigibilidades de capital 
para cobertura de risco de crédito assumido; e realizar o monitoramento constante das exposições 
sujeitas ao risco de crédito de todas as empresas do Sicredi.As áreas e colegiados locais são 
responsáveis pela execução do gerenciamento de risco de crédito, observando as polí�cas e limites 
pré-estabelecidos sistemicamente.

• Definição de plano de con�ngência de liquidez, regularmente atualizado, que estabeleça 
responsabilidades e procedimentos para enfrentar situações de estresse de liquidez;

• O estabelecimento de processos de rastreio e reporte da observância ao ape�te ao risco de liquidez 
fixado na RAS;

VI - Informações Adicionais

NOTA 23 – ÍNDICES DE BASILÉIA E DE IMOBILIZAÇÃO
As ins�tuições financeiras e demais ins�tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos das 
Resoluções CMN n° 3.444/07 e nº 3.490/07 até setembro de 2013 e pela Resolução CMN n° 4.192/13 a 
par�r de outubro de 2013, compa�vel com os riscos de suas a�vidades, sendo apresentado abaixo o 
cálculo dos limites:

Em 31 de dezembro de 2019, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração 
para cobrir eventuais sinistros relacionados a garan�a de valores e bens de propriedade da 
Coopera�va.As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 
auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não são examinadas pelos nossos 
auditores independentes.
NOTA 25 – TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETARAM O CAIXA

(i) Margem de Capital consiste no excedente de capital da ins�tuição aos requerimentos mínimos 
regulamentares e ao adicional de capital principal.

Os saldos que não impactaram caixa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão abaixo 
apresentados e são oriundos da incorporação realizada no exercício, conforme Nota 02a:

NOTA 24 – SEGUROS CONTRATADOS

Total                      2.464                    4.096 

2019 2018

Beneficiários de garan�as prestadas (i)                      2.464                    4.096 

Situação de Imobilização (Imob)                    30.837                         18.650 

Índice de Imobilização (Imob / PR) 7,28% 5,37%

Margem de Capital (i)                  295.732                       250.736 

Índice de Basileia (PR / RWA) 39,89% 43,15%

A�vos Ponderados pelo Risco (RWA)              1.061.807                       804.828 

    Ajustes Prudenciais                     (4.518)                          (2.962)

    Reservas de capital                    60.137                         53.011 

    Lucros acumulados                    36.716                         33.052 

  Capital principal - CP                  423.607                       347.316 

    Capital social                  331.272                       264.215 

Patrimônio de Referência (PR)                  423.607                       347.316 

 Nivel I (NI)                  423.607                       347.316 

Limites operacionais 2019 2018

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (1.903)

                             

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS (115)
                                 

    OUTRAS OBRIGAÇÕES (12.446)
                           

    CAPITAL SOCIAL (42.326)
                           

    RESERVAS DE SOBRAS (4.566)                             

    PERDAS ACUMULADAS 12.625                            

    OUTROS VALORES E BENS 1.430

                               

    INVESTIMENTOS 6.116

                               

    IMOBILIZADO DE USO 7.824

                               

    INTANGÍVEL 16

                                    

    DEPÓSITOS (177.004)

                         

Saldo de Incorporação

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 948

                                  

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 94.972

                            

    OUTROS CRÉDITOS 10.631

                            

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20

Total não circulante                                123                                      - 

Banco Coopera�vo Sicredi S.A.                                123                                      - 

Recursos do Crédito Rural                                123                                      - 

2019 2018

Total circulante           64.853        41.148 

Demais fornecedores                442             198 

Credores diversos             1.420          1.954 

Pendências a regularizar                420             130 

Operações com cartões           27.234        14.767 

Provisão para garan�as financeiras prestadas (i)                   14                43 

Provisão para pagamentos a efetuar             3.426          2.403 

Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas (Nota 14)           31.822        21.546 

Cheques administra�vos                   75             107 

2019 2018



As transações com partes relacionadas referem-se a saldos de depósitos (à vista e a prazo) e operações 
de crédito man�das na ins�tuição por seus administradores (diretores e conselheiros de 
administração), assim como a remuneração recebida pelas pessoas chave da administração. As 
operações de crédito e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas em 
condições semelhantes às pra�cadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.Abaixo 
apresentamos as operações realizadas com administradores:

b)  Transações com administradores

NOTA 18 –  OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

NOTA 20 – OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Pessoas chave da administração são as que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, 
direção e controle das a�vidades da en�dade, direta ou indiretamente, incluindo qualquer 
administrador (execu�vo ou outro dessa en�dade). Nestes dados estão inclusos todos os bene�cios de 
curto prazo e pós-emprego concedidos pela en�dade aos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 
Diretores ou outros que venham a subs�tuir os mesmos. 

c)  Bene�cios monetários des�nados às partes relacionadas - pessoas chave da administração

NOTA 19 – OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

(i) Refere-se à receita com administração financeira, que é resultante da aplicação dos recursos 
captados, junto à Coopera�va Central.
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NOTA 12 – OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS

NOTA 13 – OUTRAS OBRIGAÇÕES - DIVERSAS

As obrigações por repasses interfinanceiros são apresentadas a seguir:As obrigações por repasses 
interfinanceiros operam com uma taxa até 6,17% a.a. com vencimentos até 20/11/2024, e os recursos 
são repassados pelo Banco Coopera�vo Sicredi S.A.

A Coopera�va possui provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas em andamento, sendo que 
os valores es�mados e suas respec�vas movimentações e provisões estão demonstrados no quadro a 
seguir, conforme a natureza dos passivos.

As obrigações diversas, classificadas no passivo no grupo de outras obrigações estão assim 
compostas:

(i) Refere-se a coobrigações assumidas pelas Coopera�vas na realização de operações de seus 
cooperados junto ao Banco.
NOTA 14 – PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS

A Coopera�va des�nou seus resultados conforme o estatuto social, dos valores des�nados 25% foram 
para a Reserva Legal e 5% para o FATES.
NOTA 16 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
As coopera�vas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda e Contribuição Social quando 
auferirem resultados posi�vos em atos não coopera�vos, conforme demonstrado abaixo:

O capital social é dividido em quotas-partes de valor unitário equivalente a R$ 1,00 (um real), sendo 
que cada associado tem direito a um voto, independente do número de suas quotas-partes, e está 
assim composto:

Em 31 de dezembro de 2019, a coopera�va aumentou seu capital social no montante de R$ 67.057 
(2018 – R$ 12.585), sendo R$ -12 (2018 – R$ 14) via integralização de resultados e R$ 48.644  (2018 – 
R$ 71.763), via integralização de quotas-partes. No mesmo período houve baixas de capital, através 
do resgate de quotas-partes, no montante de R$ 23.901 (2018 – R$ 59.192). Em 02 de dezembro de 
2019 houve a incorporação da Coopera�va de Crédito de Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana, 
que resultou no incremento do capital social de R$ 42.326, conforme descrito na nota explica�va 2.A 
Coopera�va encerrou o exercício de 2019 com capital a integralizar no montante de R$ (309.3340) (R$ 
(302.055) - 2018), o qual corresponde ao parcelamento das cotas de capital dos novos associados, 
atendendo a exigência do capital obrigatório previsto no ar�go 10º parágrafo 4º do estatuto social.

A Coopera�va efetuou o pagamento dos juros ao capital no percentual de 5,36% em 100% em Conta 
Corrente, no montante de R$ 16.002, calculados em conformidade com a Lei Complementar 
130/2009, observando-se o limite da taxa SELIC.

NOTA 17 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

b) Juros ao Capital

NOTA 15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

c) Des�nações

a) Capital Social

a)  Ins�tuições relacionadas

Em 31 de dezembro de 2019, a Coopera�va possuía também processos de natureza Cível, cuja 
probabilidade de perda é possível no montante es�mado de R$ 653 (2018 - R$ 593).

A en�dade efetua transações com ins�tuições relacionadas, abaixo apresentamos as principais 
operações realizadas:

Total             31.822           21.546 

Cível Provável                   169                 163 

Tributária Provável             31.579           21.383 

Natureza Probabilidade de perda 2019 2018

Trabalhista Provável                     74                      - 

Total de associados                        25.749                             15.984 

2019 2018

Capital Social                      331.272                          264.215 

IRPJ e CSLL registrados no resultado                       -                 (352)

Subtotal             20.536           19.774 

Lucros e dividendos                     37                    -   

Outros              (4.259)           12.366 

Juros sobre capital próprio                4.801             7.408 

Receita com atos coopera�vos             19.925                    -   

Provisão resgate de milhas cartão                     33                    -   

Brindes e Doações                      (1)                    -   

Exclusões / (Adições):

IRPJ e CSLL pelas alíquotas fiscais            (20.536)         (20.126)

Resultado após a par�cipação nos lucros e antes da 

tributação sobre o lucro e dos juros sobre capital 
            68.453           62.895 

2019 2018

##

                        5.288             4.908                        -                   31.579 

                        5.372             4.952                     (48)                 31.822 
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Saldo Incorporada 

Sicredi Centro 

Paraibana

Aumento 

Provisão

Baixa/Reversão 

de Provisão

Saldo Final do 

Período 

31/12/2019

Natureza

Saldo Inicial do 

Período 

01/01/2019

Cível                        163 

Tributária                  21.383 

 Total                  21.546 

                             - Trabalhista                      -                        -                           74         74 

Outros Dispêndios e Despesas Administra�vas (Nota 18)                     420                       160 

Outros Dispêndios e Despesas Operacionais (Nota 20)                  4.982                   3.096 

Despesas

Outros ingressos e receitas operacionais (Nota 19)               29.642                 30.508 

Resultado Títulos e Valores Mobiliários                     269                          -   

Ingressos e receitas de Prestação de Serviços                     813                       555 

Receitas

Outras Obrigações - Diversas (Nota 13)               26.364                 14.170 

Obrigações repasses interfinanceiros (Nota 12)                     123                          -   

Passivo

Inves�mentos  (Nota 09)               41.857                 32.823 

Outros Créditos - Rendas a receber                     312                       164 

Relações interfinanceiras – Centralização financeira (Nota 04)             545.041               498.741 

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 05)             110.483                          -   

2019 2018

A�vo

Operações de crédito          1.302 0,14%          1.325 

Depósitos à vista             431 0,22%             917 

Depósitos a prazo          2.966 0,31%          2.672 

Natureza da operação 2019 % em relação ao total 2018

Bene�cios 2019 2018

Pessoas chave da administração                   3.090          2.552 

Total          17.531        13.356 

Dispêndios assistência técnica, social e educacional            1.243          1.470 

Outras despesas administra�vas            1.587          2.319 

Despesa de depreciação e amor�zação            1.570          1.054 

Depreciação e amor�zação (Rateio Confederação)                    1                   - 

Despesa de serviços de transportes                733             141 

Despesa de viagem                  59             234 

Despesa de serviços de vigilância e segurança                836          1.209 

Despesa de serviços de técnicos especializados                984             721 

            374 

2019 2018

Despesa de água, energia e gás                578             391 

Despesa de serviços do sistema financeiro            3.114          1.371 

Despesa de serviços de terceiros                820             442 

Despesa de propaganda e publicidade                  39                  9 

Despesa de seguro            1.431             741 

Despesa processamento dados                724             670 

Despesa de promoções e relações públicas            1.354             768 

Despesa de manutenção e conservação                771             447 

Despesa de material                348             258 

Despesa de aluguéis                907             737 

Despesa de comunicação                432 

Outras rendas operacionais             3.792          3.783 

Total           37.510       42.674 

Ingressos depósitos intercoopera�vos(i)           29.517       30.460 

Reversão de provisões operacionais             3.691             954 

Reversão provisão juros ao capital próprio                      -          6.817 

Recuperação de encargos e despesas                510             660 

2019 2018

Operações de Crédito            12.904               33.295 

Total            21.216               40.148 

Outras provisões operacionais                  916                     505 

Outras despesas operacionais               1.546                  1.881 

Repasse administradora de Cartões                  156                           - 

Outras despesas de Cartões                  686                  1.030 

Encargos da administração financeira                  155                       17 

Contribuição Confederação Sicredi               2.369                       50 

Coopera�va Central Sicredi Norte/Nordeste               1.768                  2.739 

Contribuição Sicredi Fundos Garan�dores                  456                     244 

Descontos concedidos em renegociação e crédito                  122                     267 

Contribuições Coopera�vistas                  138                     120 

2019 2018

NOTA 21 – COOBRIGAÇÕES EM GARANTIAS PRESTADAS 

(i) Nas garan�as prestadas estão inclusas as operações com recursos recebidos de ins�tuições 
financeiras e repassados aos associados via Banco Coopera�vo Sicredi S.A., em que a Coopera�va  é 
intermediária e garan�dora solidária por força de contrato firmado entre as partes. Os valores são 
compostos, em sua maioria, pelos programas do Finame e BNDES.

• Regras claras de classificação da carteira de negociação que garantam o correto tratamento das 
operações; 

NOTA 22 – GERENCIAMENTO DE RISCOS

• Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a Ins�tuição está sujeita; 

• Avaliação de riscos e controles;

• A possibilidade da ins�tuição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu 
tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 
descon�nuidade no mercado.O gerenciamento de risco de liquidez das ins�tuições do Sistema Sicredi 
é centralizado no Banco Coopera�vo Sicredi, através de uma estrutura compa�vel com a natureza das 
operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura 
centralizada é responsável pelo estabelecimento dos processos, polí�cas e sistemas que apoiam as 
en�dades do Sistema na gestão do risco de liquidez.Os processos e polí�cas para o gerenciamento do 
risco de liquidez são estabelecidos seguindo os critérios mínimos estabelecidos pela regulamentação 
em vigor, alinhados às melhores prá�cas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada 
Ins�tuição do Sistema.Os processos para o gerenciamento do risco de liquidez do Sistema Sicredi 
incluem:

• Procedimentos des�nados a mensurar, monitorar e manter a exposição ao risco de mercado em 
níveis considerados aceitáveis pela Ins�tuição;

• Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os obje�vos estratégicos da 
Ins�tuição. O gerenciamento de capital das ins�tuições do Sistema Sicredi é centralizado no Banco 
Coopera�vo Sicredi, através de uma estrutura compa�vel com a natureza das operações, a 
complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. A estrutura centralizada é 
responsável pelo estabelecimento dos processos, polí�cas e sistemas que apoiam as ins�tuições do 
Sistema na gestão do capital.Os processos e polí�cas para o gerenciamento de capital são 
estabelecidos seguindo os critérios mínimos estabelecidos pela regulamentação em vigor, alinhados às 
melhores prá�cas de mercado, e aprovadas pelas alçadas competentes de cada ins�tuição do 
Sistema.Os processos para o gerenciamento de capital do Sistema Sicredi incluem:

• Processos des�nados a monitorar e reportar a aderência ao ape�te ao risco de mercado da 
Ins�tuição em relação ao seu capital; 

• Metas de capital em níveis acima dos requerimentos mínimos legais e que reflitam o ape�te a risco do 
sistema, visando manter capital para suportar os riscos incorridos e garan�r o crescimento dos 
negócios de forma sustentável e eficiente;

Para os efeitos da legislação vigente, define-se o Gerenciamento de Capital como o processo con�nuo 
de:

• Testes de estresse e avaliação de seus impactos no capital;
• Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para a diretoria e para o conselho de 
administração;

• Gestão de con�nuidade de negócios.

I - Estrutura de Gerenciamento de Capital

• Mecanismos que possibilitem a iden�ficação, avaliação e monitoramento dos riscos relevantes 
incorridos pela ins�tuição, inclusive dos riscos não cobertos pelos requerimentos mínimos legais de 
capital;

As garan�as prestadas pela Coopera�va sob a forma de aval, fiança ou outras coobrigações estão assim 
compostas:

II - Risco Operacional
O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.A 
gestão do risco operacional é realizada de forma conjunta entre o Banco, Centrais e Coopera�vas 
Singulares. Essas en�dades tem como responsabilidade o cumprimento dos norma�vos internos e 
externos, valendo-se de ferramentas, metodologias e processos estabelecidos sistemicamente. Tais 
processos são compostos por um conjunto de ações, que visa manter em níveis adequados os riscos a 
que cada ins�tuição está exposta. São essas:

O Sistema Sicredi considera o gerenciamento de riscos prioritário na condução de suas a�vidades e 
negócios, adotando prá�cas em absoluta consonância com os preceitos dos Acordos de Basileia. Dessa 
maneira, possui áreas especializadas para o gerenciamento destes riscos, centralizadas no Banco 
Coopera�vo Sicredi S.A. Entre os principais riscos gerenciados pela ins�tuição, destacam-se a Estrutura 
de Gerenciamento de Capital, o Risco Operacional, de Mercado, de Liquidez,  e o de Crédito, cujas 
estruturas são apresentadas a seguir:

• Documentação e armazenamento da base de perdas;

• Plano de Capital para cada Ins�tuição do Sistema, consistente com o planejamento estratégico, 
abrangendo o horizonte mínimo de três anos;

III - Risco de Mercado
Define-se risco de mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos 
valores de mercado de posições de�das por uma ins�tuição financeira. Incluem-se nessa definição, as 
operações sujeitas aos riscos de variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços 
de mercadorias (commodi�es).O gerenciamento de risco de mercado das ins�tuições do Sistema 
Sicredi é centralizado no Banco Coopera�vo Sicredi, através de uma estrutura compa�vel com a 
natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição ao risco do Sistema. 
A estrutura centralizada é responsável pelo estabelecimento dos processos, polí�cas e sistemas que 
apoiam as ins�tuições do Sistema na gestão do risco de mercado.Os processos e polí�cas para o 
gerenciamento do risco de mercado são estabelecidos seguindo os critérios mínimos estabelecidos 
pela regulamentação em vigor, alinhados às melhores prá�cas de mercado, e aprovadas pelas alçadas 
competentes de cada ins�tuição do Sistema.Os processos para o gerenciamento do risco de mercado 
do Sistema Sicredi incluem:

• Monitoramento e controle do capital man�do pela Ins�tuição; 

• Definição das metodologias de risco de mercado a serem aplicadas;
• Sistemas para executar o cálculo e medir os riscos, considerando a complexidade dos produtos e a 
dimensão da exposição ao risco de mercado das ins�tuições  do Sistema.
IV - Risco de Liquidez
O entendimento de Risco de Liquidez é essencial para a sustentabilidade das ins�tuições que atuam no 
mercado financeiro e de capitais e está associado à capacidade da ins�tuição de financiar os 
compromissos adquiridos a preços de mercado razoáveis e realizar seus planos de negócio com fontes 
estáveis de financiamento. Para este efeito, define-se risco de liquidez como:• A possibilidade da 
ins�tuição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes 
e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garan�as, sem afetar suas operações diárias e sem 
incorrer em perdas significa�vas e; 

• Definição de processos para iden�ficar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez 
em diferentes horizontes de tempo;

• Definição das estratégias de captação que proporcionem diversificação adequada das fontes de 
recursos e dos prazos de vencimento;

A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento de riscos e capital pode ser 
acessada por meio do si�o www.sicredi.com.br, no caminho “Sobre nós\ Relatórios e Polí�cas \ Gestão 
de Riscos»

• Realização periódica de testes de estresse com cenários de curto e de longo prazo.
V - Risco de Crédito
A gestão do risco de crédito consiste no processo de iden�ficação, mensuração, controle e mi�gação 
dos riscos decorrentes das operações de crédito realizadas pelas ins�tuições financeiras. No Sicredi, o 
gerenciamento do Risco de Crédito é realizado por uma estrutura centralizada e pelas áreas e 
colegiados locais. O Banco Coopera�vo Sicredi responde pelo conjunto de polí�cas, estratégias e 
metodologias voltadas ao controle e gerenciamento das exposições ao risco de crédito das empresas 
que compõem o Sistema, possuindo como principais atribuições: responder pelas polí�cas 
corpora�vas de gestão de risco de crédito; desenvolver e propor metodologias de classificação de risco 
de crédito, inclusive por meio de modelos quan�ta�vos; aferir e controlar as exigibilidades de capital 
para cobertura de risco de crédito assumido; e realizar o monitoramento constante das exposições 
sujeitas ao risco de crédito de todas as empresas do Sicredi.As áreas e colegiados locais são 
responsáveis pela execução do gerenciamento de risco de crédito, observando as polí�cas e limites 
pré-estabelecidos sistemicamente.

• Definição de plano de con�ngência de liquidez, regularmente atualizado, que estabeleça 
responsabilidades e procedimentos para enfrentar situações de estresse de liquidez;

• O estabelecimento de processos de rastreio e reporte da observância ao ape�te ao risco de liquidez 
fixado na RAS;

VI - Informações Adicionais

NOTA 23 – ÍNDICES DE BASILÉIA E DE IMOBILIZAÇÃO
As ins�tuições financeiras e demais ins�tuições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos das 
Resoluções CMN n° 3.444/07 e nº 3.490/07 até setembro de 2013 e pela Resolução CMN n° 4.192/13 a 
par�r de outubro de 2013, compa�vel com os riscos de suas a�vidades, sendo apresentado abaixo o 
cálculo dos limites:

Em 31 de dezembro de 2019, os seguros contratados são considerados suficientes pela administração 
para cobrir eventuais sinistros relacionados a garan�a de valores e bens de propriedade da 
Coopera�va.As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 
auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não são examinadas pelos nossos 
auditores independentes.
NOTA 25 – TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETARAM O CAIXA

(i) Margem de Capital consiste no excedente de capital da ins�tuição aos requerimentos mínimos 
regulamentares e ao adicional de capital principal.

Os saldos que não impactaram caixa no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão abaixo 
apresentados e são oriundos da incorporação realizada no exercício, conforme Nota 02a:

NOTA 24 – SEGUROS CONTRATADOS

Total                      2.464                    4.096 

2019 2018

Beneficiários de garan�as prestadas (i)                      2.464                    4.096 

Situação de Imobilização (Imob)                    30.837                         18.650 

Índice de Imobilização (Imob / PR) 7,28% 5,37%

Margem de Capital (i)                  295.732                       250.736 

Índice de Basileia (PR / RWA) 39,89% 43,15%

A�vos Ponderados pelo Risco (RWA)              1.061.807                       804.828 

    Ajustes Prudenciais                     (4.518)                          (2.962)

    Reservas de capital                    60.137                         53.011 

    Lucros acumulados                    36.716                         33.052 

  Capital principal - CP                  423.607                       347.316 

    Capital social                  331.272                       264.215 

Patrimônio de Referência (PR)                  423.607                       347.316 

 Nivel I (NI)                  423.607                       347.316 

Limites operacionais 2019 2018

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS (1.903)

                             

    RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS (115)
                                 

    OUTRAS OBRIGAÇÕES (12.446)
                           

    CAPITAL SOCIAL (42.326)
                           

    RESERVAS DE SOBRAS (4.566)                             

    PERDAS ACUMULADAS 12.625                            

    OUTROS VALORES E BENS 1.430

                               

    INVESTIMENTOS 6.116

                               

    IMOBILIZADO DE USO 7.824

                               

    INTANGÍVEL 16

                                    

    DEPÓSITOS (177.004)

                         

Saldo de Incorporação

    RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 948

                                  

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO 94.972

                            

    OUTROS CRÉDITOS 10.631

                            

Paulo Valério Nóbrega F. de Melo
Diretor Executivo

Felipe Gurgel de Araújo
Diretor de Negócios

João Alfredo Falcão da Cunha Lima
Diretor de Operações

Eduardo Netto Sarubbi
CRC: RS-060899/O-8  -  CPF CPF: 694.157.650-20

Total não circulante                                123                                      - 

Banco Coopera�vo Sicredi S.A.                                123                                      - 

Recursos do Crédito Rural                                123                                      - 

2019 2018

Total circulante           64.853        41.148 

Demais fornecedores                442             198 

Credores diversos             1.420          1.954 

Pendências a regularizar                420             130 

Operações com cartões           27.234        14.767 

Provisão para garan�as financeiras prestadas (i)                   14                43 

Provisão para pagamentos a efetuar             3.426          2.403 

Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas (Nota 14)           31.822        21.546 

Cheques administra�vos                   75             107 

2019 2018



Plano de Ação

2020
1º TRIMESTRE

Ampliar a Agência Fórum Cível
Implantar consignado aposentados INSS
Implantar programa educativo Crescer para associados e colaboradores
Implantar serviços de Central de Relacionamento de forma ativa
Inaugurar agência no município de Solânea
Iniciar pagamento aposentados do INSS (concessão a partir de 2020)
Promover evento "Encontro com Investidores" em João Pessoa
Promover palestra em João Pessoa, Campina e Patos sobre como declarar corretamente o IR
Realizar a 1ª Faculdade de Conhecimentos com os colaboradores de Campina Grande
Realizar o projeto "Verão + Saudável"

Ampliar atuação dos produtos e serviços voltados ao agronegócio
Concluir os módulos finais do curso sobre governança cooperativa para conselheiros
Implantar parceria com corretora de valores para distribuição de novos produtos financeiros
Inaugurar agência no município de Mamanguape
Inaugurar nova agência em Patos
Promover encontro do Planejamento Estratégico
Promover evento "Encontro com Investidores" em Campina Grande
Promover workshop sobre sustentabilidade para colaboradores
Realizar 1º Encontro de Líderes em Guarabira
Realizar campanha externa para divulgação dos empréstimo consignados
Realizar eventos em comemoração aos 30 anos da Sicredi Evolução

Implantar produto crédito imobiliário com recursos direcionados
Iniciar estudo de viabilidade para novas expansões de agências
Promover campanhas e ações institucionais de reforço da marca Sicredi
Promover evento para jovens associados
Promover o 7º Concurso de Redação para alunos de escolas públicas da Paraíba
Realizar campanha externa para divulgação do produto poupança

Efetuar doações às associações assistenciais parceiras da Sicredi Evolução
Iniciar estudos para implantação do instituto de representação por delegados
Promover o 18º SIMcrédito - Simpósio de Cooperativismo de Crédito
Promover o concurso fotográfico para escolha das fotos do calendário anual
Realizar 1º Encontro de Líderes em Patos
Realizar campanha Natal + Solidário
Realizar campanha externa para divulgação dos empréstimo consignados
Realizar o 6º Musicredi - Encontro de Música Clássica

4º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Sicredi Evolução

30 31

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da 
administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Evolução 
("Cooperativa"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas 
demonstrações de sobras, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Evolução 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil - BACEN. 

Opinião 

Ênfase 
Chamamos a atenção para a nota explicativa número 2 às demonstrações financeiras, que descreve que em 02 de 
dezembro de 2019 foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da Cooperativa de Crédito de 
Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana. A incorporação foi realizada com base em relatório da Comissão Mista, 
que inclui também os balanços patrimoniais das cooperativa

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da 
administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil - Bacen e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cooperativa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade 
operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
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CNPJ: 35.571.249/0001-31 - Inscrição Estadual: Isenta

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Torre
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Marcel Martins Marques

José Gomes Batista

Adelina Stela V. Batista Souto

PARECER DO 

Na qual idade de membros do 
Conselho Fiscal da Coopera�va de 
Crédito, Poupança e Inves�mento 
Sicredi Evolução - Sicredi Evolução e 
no exercício das atribuições legais e 
estatutárias, examinamos o Relatório 
d a  A d m i n i s t r a ç ã o  e  a s 
D e m o n s t r a ç õ e s  F i n a n c e i r a s 
c o m p r e e n d e n d o :  B a l a n ç o 
Patrimonial, Demonstrações de 
Sobras ou Perdas, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa, 
N o t a s  E x p l i c a � v a s  e  d e m a i s 
demonstra�vos, e o respec�vo 
relatório de auditoria sobre as 
d e m o n s t r a ç õ e s  fi n a n c e i r a s , 
documentos estes rela�vos ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 
2019.

CONSELHO FISCAL

Atenciosamente,

Pelas pol í�cas de Governança 
adotadas pela Coopera�va e com 
base nos nossos exames e no 
relatório de auditoria dos auditores 
independentes, emi�do pela Ernst & 
Young Auditores Independentes S.S., 
somos de parecer favorável  à 
a p r o v a ç ã o  d a s  m e n c i o n a d a s 
demonstrações.

João Pessoa / PB, 

27 de fevereiro de 2020.



Plano de Ação

2020
1º TRIMESTRE

Ampliar a Agência Fórum Cível
Implantar consignado aposentados INSS
Implantar programa educativo Crescer para associados e colaboradores
Implantar serviços de Central de Relacionamento de forma ativa
Inaugurar agência no município de Solânea
Iniciar pagamento aposentados do INSS (concessão a partir de 2020)
Promover evento "Encontro com Investidores" em João Pessoa
Promover palestra em João Pessoa, Campina e Patos sobre como declarar corretamente o IR
Realizar a 1ª Faculdade de Conhecimentos com os colaboradores de Campina Grande
Realizar o projeto "Verão + Saudável"

Ampliar atuação dos produtos e serviços voltados ao agronegócio
Concluir os módulos finais do curso sobre governança cooperativa para conselheiros
Implantar parceria com corretora de valores para distribuição de novos produtos financeiros
Inaugurar agência no município de Mamanguape
Inaugurar nova agência em Patos
Promover encontro do Planejamento Estratégico
Promover evento "Encontro com Investidores" em Campina Grande
Promover workshop sobre sustentabilidade para colaboradores
Realizar 1º Encontro de Líderes em Guarabira
Realizar campanha externa para divulgação dos empréstimo consignados
Realizar eventos em comemoração aos 30 anos da Sicredi Evolução

Implantar produto crédito imobiliário com recursos direcionados
Iniciar estudo de viabilidade para novas expansões de agências
Promover campanhas e ações institucionais de reforço da marca Sicredi
Promover evento para jovens associados
Promover o 7º Concurso de Redação para alunos de escolas públicas da Paraíba
Realizar campanha externa para divulgação do produto poupança

Efetuar doações às associações assistenciais parceiras da Sicredi Evolução
Iniciar estudos para implantação do instituto de representação por delegados
Promover o 18º SIMcrédito - Simpósio de Cooperativismo de Crédito
Promover o concurso fotográfico para escolha das fotos do calendário anual
Realizar 1º Encontro de Líderes em Patos
Realizar campanha Natal + Solidário
Realizar campanha externa para divulgação dos empréstimo consignados
Realizar o 6º Musicredi - Encontro de Música Clássica

4º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Sicredi Evolução

30 31

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da 
administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

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

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Evolução 
("Cooperativa"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas 
demonstrações de sobras, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Evolução 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil - BACEN. 

Opinião 

Ênfase 
Chamamos a atenção para a nota explicativa número 2 às demonstrações financeiras, que descreve que em 02 de 
dezembro de 2019 foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da Cooperativa de Crédito de 
Campina Grande - Sicredi Centro Paraibana. A incorporação foi realizada com base em relatório da Comissão Mista, 
que inclui também os balanços patrimoniais das cooperativa

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da 
administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil - Bacen e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

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

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cooperativa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade 
operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas 
nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
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Av João Machado, 532

83 2107-3600

PA Centro Administrativo

Rede de
atendimento

Agência Sede
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 410 - Torre

83 2107-3600

João Pessoa

Agência Praia
R Prof. Severina de Sousa Souto, 87 - Jd. Oceania

83 2107-3600

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1817 - Estados

83 2107-3600

Agência Epitácio Agência Altiplano
Shopping Pátio Altiplano - R Poeta Targino, 251

83 2107-3600

Agência Sul
Mangabeira Shopping - Av Hilton Souto Maior, 3901

83 2107-3600

83 2107-3600

Av. Min. José Américo de Almeida, 1450

Agência Hosp. Unimed

83 2107-3600

Agência UFPB
Universidade Federal da Paraíba - Campus I

83 2107-3600

Agência TCE
Tribunal de Contas do Estado PB

Agência Intermares
Av Mar Vermelho - Quadra 47, Lote 5A

83 2107-3600

Cabedelo

83 2107-3600

Agência Fórum Cível
Av João Machado, 532

83 2101-5000

Agência Campina Grande
Av Pedro II, 424 - Prata

Campina Grande

83 2101-5007 

Av Elpídio de Almeida, 357 - Catolé

Agência Catolé

Agência Prata
R. João Machado, 436 - Prata
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Agência Unimed CG
R. Clayton Ismael, 40 - Lauritzen

83 3321-0468

Patos

R. Presidente Floriano Peixoto, 112 - Centro

Agência Patos

83 3511-1516

PA UNIFIP
R. Horácio Nóbrega, S/N - Belo Horizonte

83 2101-5000 (ramal 1521)

Guarabira

Agência Guarabira

83 3613-8150

Shopping Cidade Luz  - Av Otacílio Lira, 1300

Rua Alfredo Pessoa, 240

Centro

Agência  Solânea

Solânea

PA Mamanguape
Praça Padre João, 44 
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