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JUNTOS FAZEMOS 
A DIFERENÇA

Nós somos a Sicredi Centro-Sul MS, 

Cooperativa que atua há 31 anos 

transformando a vida dos nossos 

associados e das comunidades na região 

centro-sul do Mato Grosso do Sul. 

Somos uma das 108 cooperativas 

integrantes do Sicredi, a primeira 

instituição fi nanceira cooperativa do 

Brasil. Fazemos parte de um sistema 

nacional, composto por mais de 4,91 

milhões de associados que decidem 

conjuntamente os rumos do negócio 

e formam uma rede que apoia a sua 

prosperidade com soluções fi nanceiras 

responsáveis.

Para que você conheça e participe dessa 

transformação, iremos compartilhar, 

neste relatório as informações sobre 

como geramos valor ao longo do ano de 

2020, 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!

Mais informações, estaremos à disposição:

Sadi Masiero - Presidente
sadi_masiero@sicredi.com.br

Edilson Antonio Lazzarini - Vice-presidente 
edilson_lazzarini@sicredi.com.br

Giorgio Martins Bonato - Diretor Executivo
giorgio_bonato@sicredi.com.br

Antonio Carlos Peres - Diretor de Operações 
antonio_peres@sicredi.com.br

Telefone: (67) 3416-4101
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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

Prezados associados, não é necessário 

falar sobre o ano de 2020, das suas 

adversidades, desafios e inseguranças. 

Vamos olhar para a frente e falar do seu 

negócio, da sua Cooperativa.

Em 2021, estaremos em 100% dos 

municípios que estão dentro da nossa 

Sadi Masiero
Presidente Sicredi Centro-Sul MS

área de atuação, chegando em 38 dos 79 

municípios do nosso estado.

E, muito diferente das instituições 

financeiras tradicionais que só olham 

para o resultado financeiro, estaremos 

nos materializando em cidades que 

não possuem agências bancárias, até 

mesmo, em algumas onde as mesmas 

não tem mais o interesse de se fazer 

presente fisicamente. Mas, e por quê? 

Porque somos uma Cooperativa, uma 

sociedade de pessoas. A essência de 

existirmos é ajudar as pessoas a terem 

uma vida mais próspera e melhorar as 

condições da sua comunidade.

Também, continuaremos avançando 

na evolução da nossa tecnologia para 

melhor atender as necessidades dos 

nossos associados. Continuaremos 

pedindo para você, dono do 

empreendimento, que nos ajude a 

convencer as pessoas mais próximas 

a colocarem a sua poupança, o seu 

investimento ou adquirir os produtos 

e serviços da nossa Cooperativa, pois 

tudo retornará para a sua região. Como 

sempre digo: ‘por que exportar resultado 

se o mesmo poder ser reinvestido na sua 

cidade?’

Além disso, após muitos anos de 

trabalho e luta, temos garantido por lei a 

participação nos fundos constitucionais 

de desenvolvimento, o nosso caso o FCO 

(Fundo de Financiamento do Centro-

Oeste). Também, estamos iniciando as 

operações de crédito imobiliário que 

serão proporcionais aos volumes de 

poupança que a Cooperativa possuir.

Vamos em frente! Muito obrigado pela 

sua participação e um feliz 2021 a todos.
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O SICREDI
Somos uma instituição financeira cooperativa com mais de 118 anos de história feita 

por pessoas para pessoas. Juntos somamos mais de 30 mil colaboradores. 

Estamos em 23 estados e o Distrito Federal, presentes em 1.456 cidades, sendo que, 

em cerca de 217 delas, somos a única instituição financeira. As 108 cooperativas 

filiadas estão organizadas em cinco centrais regionais e somam 1.978 agências para 

atender nossos mais de 4,91 milhões de associados. 

Cada uma de nossas cooperativas possui autonomia administrativa e financeira 

para atuar localmente, gerando valor para nossas comunidades. Nosso modelo de 

gestão valoriza a atuação dos associados como donos do negócioo, incentivando a 

participação nas decisões e compartilhando os resultados finais.

Para mais informações, acesse www.sicredi.com.br.

Nossa Missão

Como sistema cooperativo, valorizar o relacionamento, oferecer 

soluções financeiras para agregar renda e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos associados e da sociedade.

A missão é uma declaração direta do 

que nos propomos como marca e das 

responsabilidades que firmamos com nossas 

pessoas.

Entenda cada pilar:Nossos pilares:

A visão é aonde queremos chegar e o caminho 

que pretendemos percorrer para chegar lá.

Os valores são as convicções que 

fundamentam nossas escolhas. Um reflexo 

da nossa conduta.

Nossa Visão

Ser reconhecido pela sociedade como instituição financeira cooperativa, 

comprometida com o desenvolvimento econômico e social dos 

associados e das comunidades, com crescimento sustentável das 

cooperativas integradas em um sistema sólido e eficaz.

Nossos Valores

• Preservação irrestrita da natureza 

cooperativa do negócio.

• Respeito à individualidade do 

associado.

• Valorização e desenvolvimento 

das pessoas.

• Preservação da instituição 

como sistema.

.• Respeito às normas oficiais e 

internas.

• Eficácia e transparência na 

gestão.
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PRESENÇA DO 
SICREDI NO BRASIL

em 23 estados e Distrito Federal

em 217 cidades do país

1.978 agências

Somos a única
instituição financeira 

Sicredi hoje

Estados de abrangência do Sicredi e com 
projeto de expansão em andamento.
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NOSSA 
COOPERATIVA
Nossa Cooperativa teve início em 1989, 

quando produtores rurais visionários se

reuniram para, juntos, buscar uma 

alternativa ao sistema financeiro 

tradicional da época. Foram anos 

desafiadores, mas que com trabalho 

e dedicação serviram de esteio para 

nossa Cooperativa. 

Ao longo destes 31 anos de história, a 

Sicredi Centro-Sul MS, foi se solidificando 

no cenário financeiro regional e unindo 

forças com aqueles que são os mais 

importantes para a Cooperativa: os 

associados. 

Em 2020, foram muitas conquistas. 

Alcançamos a incrível marca de R$ 110 

milhões em resultado que retornará para 

os municípios que estamos presente. 

Temos 34 agências de atendimentos 

para um maior relacionamento com os 

associados. Os moradores de Amambai, 

Anaurilândia, Angélica, Antônio João, 

Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, 

Bela Vista, Caarapó, Coronel Sapucaia, 

Deodápolis, Douradina, Dourados, 

Eldorado, Fátima do Sul, Glória de 

Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, 

Ivinhema, Juti, Laguna Carapã, Mundo 

Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo 

Horizonte do Sul, Nova Alvorada do Sul, 

Ponta Porã, Rio Brilhante e Vicentina, já 

sabem e reconhecem a força da união 

de pessoas e a mudança que esta 

união pode fazer em sua vida e dos 

que os rodeiam. Atualmente, a Sicredi 

Centro-Sul MS é composta por mais de 

92 mil associados e está presente em 

30 municípios na região centro e sul do 

Mato Grosso do Sul.
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Sede Sicredi Centro-Sul MS

Cidades onde há agências

Projeto de expansão para 2021

agências

cidades

associados

colaboradores

em ativos

em crédito

em resultado

EM

34

30

92.252

526

3 bilhõesR$

R$

R$

2 bilhões

110.755.360,93

ATUAÇÃO REGIONAL

NOSSOS NÚMEROS
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FUNDO SOCIAL 

O Fundo Social é um recurso criado pela 

Sicredi Centro-Sul MS com o objetivo 

de fortalecer as ações desenvolvidas 

por entidades da região, destacando 

o 7º princípio do cooperativismo: 

“Compromisso com a Comunidade”. 

Em 2020, o Fundo Social foi um grande 

destaque. Além de beneficiar as 

entidades da região, o Fundo contribuiu 

com diversas ações de prevenção ao 

COVID-19. Ao todo, foram mais de R$ 

1,06 milhão destinados, atendendo mais 

de 180 projetos em toda a região.

UNIDADE MÓVEL 

A Unidade Móvel do Hospital de Amor 

em parceria com a Sicredi Centro-Sul 

MS percorreu 9 municípios em 2020, 

realizando cerca de 2.100 exames de 

mamografias e 2.700 preventivos de 

colo de útero. Este projeto é o resultado 

de uma doação de mais de R$ 1 milhão 

que os associados da Cooperativa. 

O número de atendimentos era para ser 

ainda maior, mas devido as medidas de 

prevenção ao coronavírus, a unidade 

ficou meses sem atendimento e quando 

voltou reduziu a capacidade a 50% 

devido protocolo dos órgãos de saúde.

Juntos 
pela 

NOSSAS 
AÇÕES 2020

SOMOSCOOP 

Pela primeira  vez, a 

Cooperativa  participou do 

Prêmio SomosCoop organizado pelo 

Sistema OCB, “Melhores do Ano”, uma 

forma de destacar as boas práticas de 

cooperativas que tenham proporcionado 

benefícios aos seus cooperados e à 

comunidade. E, com muito orgulho, ficou 

em 3º lugar na categoria Cooperativa 

Cidadã, do Prêmio Somoscoop, com o 

projeto Unidade Móvel Hospital de Amor.

ASSEMBLEIAS 2020 

O período de Assembleias 2020 da 

Sicredi Centro-Sul MS iniciou dia 30 

de janeiro e iria até 4 de abril. Mas, 

diante do cenário de pandemia, a 

Cooperativa optou pelo o cancelamento 

de 7 Assembleias de Núcleo no formato 

presencial, realizando de forma virtual, 

em que os coordenadores e suplentes 

de núcleo puderam participar, debater e 

deliberar, representando os associados, 

sobre as decisões a serem tomadas.

LIVES 

Com o objetivo de se manter próxima 

dos associados e da comunidade, a 

Sicredi Centro-Sul MS também entrou 

na onda das lives, com transmissão nas 

mídias sociais oficiais. 

Em agosto, o contador Pedro Nery 

trouxe a palestra “Contabilidade 

Consultiva”; já em outubro teve José 

Luiz Tejon com o tema “Perspectivas 

do Cenário Agro; e em novembro, em 

parceria com a Unigran, a Cooperativa 

transmitiu a palestra “Pense Simples”, 

com o empresário Gustavo Caetano.

ENCONTRO DE 
COORDENADORES 
DE NÚCLEO 

A  9ª  edição do Encontro de Coordenadores 

e Suplentes de Núcleo também ocorreu 

de forma remota em 2020. No dia 

4 de setembro, os coordenadores e 

suplentes, se encontraram virtualmente 

para a apresentação dos números da 

cooperativa, novas agências, introdução 

a comissão eleitoral e a eleição de 

coordenadores que ocorrerá em 2021, as 

ações sociais, além de assistirem uma 

palestra sobre Cenário Econômico.
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EXPANSÃO

Mesmo com um ano diferente do 

habitual, a Cooperativa Sicredi 

Centro-Sul MS deu continuidade ao 

cronograma de expansão. Em 2020, 

a Cooperativa chegou a três novos 

municípios: Angélica, em maio, Glória de 

Dourados, em novembro, e Vicentina, em 

dezembro, todos no interior do estado 

do Mato Grosso do Sul. Além disso, 

em novembro a Sicredi Centro-Sul MS 

reinaugurou a agência Mundo Novo, 

firmando o compromisso de estar mais 

próxima da comunidade e cooperando 

com o desenvolvimento da região. 

Angélica

Em maio, a Cooperativa chegou ao 

município de Angélica. Localizada na 

avenida Esmênia da Silva Martins, 415, 

região central da cidade. A agência marca 

a expansão da Cooperativa, levando os 

benefícios do cooperativismo de crédito 

para a região.

Vicentina

Já no município de Vicentina, se 

tornou o 30º município da área de 

atuação da Sicredi Centro-Sul MS em 

que a Cooperativa se materializa. A 

estrutura está localizada na avenida 

Padre José Daniel, 1425, e possui 

200 m², proporcionando o melhor 

relacionamento com os associados.

Mundo Novo

E Mundo Novo ganhou uma nova agência 

da Sicredi Centro-Sul MS também em 

novembro. As novas instalações estão 

localizadas na avenida Campo Grande, 

1600, proporcionando mais conforto 

e comodidade aos associados e 

colaboradores que contam com 375 m² 

de estrutura totalmente adaptadas ao 

novo padrão da marca Sicredi.

Glória de Dourados 

Em Glória de Dourados, a agência está 

localizada na avenida Presidente Vargas, 

1398, e e foi inaugurada em novembro. A 

estrutura possui 240 m² em um espaço 

moderno e confortável, planejado 

para criar uma experiência ainda mais 

cooperativa entre os associados e a 

comunidade.
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R E S U LTA D O S

R$ 110.755.360,93
de resultado em 2020
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Associados (milhares)

2018                    2019                   2020

77.190

83.400

92.252

Consórcios (milhões de R$)

2018                    2019                   2020

204

231

278

Depósitos (milhões de R$)

2018                    2019                   2020

1.197

1.396

2.267

Ativos (milhões de R$)

2018                    2019                   2020

1.730

2.051

3.043

Crédito (milhões de R$)

Seguros (milhões de R$)

Poupança (milhões de R$)

Patrimônio líquido (milhões de R$)

2018                    2019                   2020

2018                    2019                   2020

2018                    2019                   2020

2018                    2019                   2020

1.237

36

384

412

1.610

40

453

487

2.039

49

536

568

N
O

S
S

O
S

 N
Ú

M
E

R
O

S

R$ 110.755.360,93
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Assembleia

2021
Saiba como participar da

Acesse

sicredi.com.br/assembleiadigital

Após acessar o site, digite seu CPF e 

clique em Enter.

Clique em Acessar assembleia.

Caso contrário, clique em 

Quero me cadastrar.

Após preencher, clique em 

Cadastrar-se.

Veja o período de votação e fique ligado.

Se já tiver cadastro, faça seu login. Preencha os dados pedidos.

Passo 01 Passo 02

Passo 03 Passo 04
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Assim que receber, digite-o no espaço 

e clique em Confirmar cadastro.

Você será redirecionado automaticamente para a 

página oficial da Assembleia.

Quando estiver nessa tela, clique em 

Assembleia de Núcleo.

Assim que assistir a Assembleia, você poderá votar. Este é o momento que você irá exercer seu papel como 

dono do negócio.

Clique em Confirmar presença.

Aguarde o recebimento do seu código. Quando finalizar, aguarde alguns 

instantes nessa tela.

Bem-vindo(a) às Assembleias.

Nesta tela, você poderá assistir a Assembleia gravada. Para votar, basta descer a barra de rolagem.

Nesta tela, você terá a relação dos 

usuários vínculados a sua conta.

Passo 05 Passo 06

Passo 07

Passo 09 Passo 10

Passo 08

99999-9999

NOME NOME

Olá, Nome Olá, Nome

00000-0

00000-0 NOME NOME
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NOSSOS 
NÚMEROS
Ativo

Os ativos são os bens e direitos que a nossa empresa coletiva 

possui. Além dos bens físicos, como móveis, imóveis e 

maquinários, também entram as aplicações financeiras e 

operações de crédito.

Receitas e Despesas

O demonstrativo de resultados visa detalhar a formação do 

resultado líquido do exercício, demonstrando as receitas e 

despesas, bem como os impostos e encargos sociais.

Nas próximas páginas, é possível conferir o Relatório de 

Administração completo, assim como o Balanço Patrimonial 

e a Demonstração de Sobras e Perdas. Se ficar alguma dúvida, 

lembre-se que pode sempre conversar com um dos nossos 

colaboradores.

Passivo

O passivo compreende o conjunto de obrigações da entidade, 

ou seja, os valores que a empresa deve a outrem, sejam estes 

valores/dívidas para com terceiros ou para com os seus 

associados. Desta forma, temos uma subdivisão deste grande 

grupo denominado passivo, que fica dividido em: PASSIVO e 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

Disponibilidades

Aplicações Mercado Financeiro

Operações de Crédito

Outros Créditos

Outros Valores e Bens

Permanente

Total

Fonte do Resultado

Receitas da Intermediação Financeira

Despesas da Intermediação Financeira

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Outras Receitas e Despesas Operacionais

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Resultado Antes Tributação

Imposto de Rendas e Contribuição Social

Participação nas Sobras

Sobras ou Perdas do Exercício Social

Depósitos à Vista + Arrecadações

Depósitos a Prazo

Relações Interfinanceiras

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Total

38.703

1.048.735

1.764.345

96.521

13.865

81.201

3.043.370

245.248

(74.458)

170.790

(49.020)

121.770

(67)

121.703

(1.884)

(9.064)

110.755

388.874

1.343.383

571.822

175.968

563.323

3.043.370
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1° Deliberação

A primeira votação é referente a nossa prestação de contas do 

exercício de 2020. Vamos votar?

2° Deliberação

A segunda deliberação é referente a destinação do resultado 

da Cooperativa. Vamos votar?

Governança Corporativa

Esta política estabelece o padrão e as melhores práticas de 

governança corporativa a serem observados pela Cooperativa 

Singular de Crédito [Cooperativa].

Atualização da Política de Conformidade

Esta Política estabelece princípios e diretrizes acerca da 

função de conformidade (Compliance) para todos os níveis e 

Entidades do Sicredi.

Atualização da Norma de Auditoria Interna da Cooperativa 

Singular

Esta Norma estabelece as regras, as características e 

a estrutura do processo de Auditoria Interna, de forma 

compatível com os requisitos regulatórios.

3° Deliberação

 A terceira, e última votação é referente a atualização dos 

nossos normativos internos. Vamos votar?

Destinação do Resultado

A destinação do resultado traz o nosso resultado alcançado 

em 2020, o demonstrativo das destinações estatutárias 

e a proposta para o Fundo Social, Fundo de Expansão e 

Contingência e a doação para o Hospital de Amor. A diferença é 

o valor das sobras a disposição da AGO que volta diretamente 

as contas dos nossos associados.

Em 2021, como já vem sendo realizado nos últimos anos, 

a proposta é para a distribuição ocorrer 50% do valor em 

Conta Poupança e 50% do valor em Conta Capital, conforme a 

movimentação do associado, levando em conta as aplicações, 

as operações de crédito e a utilização dos produtos e serviços 

na nossa Cooperativa.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 A administração da Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento do Centro 

Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Centro-Sul 

MS, em conformidade aos dispositivos legais 

e estatutários, divulga as Demonstrações Fi-

nanceiras relativas ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, juntamente com o relató-

rio dos auditores independentes sobre as De-

monstrações Financeiras. 

 Seguindo os principais balizadores 

do cooperativismo, em especial a “transpa-

rência na gestão”, esclarecemos aos nossos 

associados a situação econômico-financeira 

e patrimonial da Cooperativa, onde buscamos 

voltar o nosso trabalho para o crescimento e 

expansão.  

 “A cooperativa no decorrer do exer-

cício social de 2020 atuou em inúmeras inicia-

tivas para contribuir com o desenvolvimento 

da comunidade onde atua, além de diversas 

ações sociais. Podemos destacar os seguintes 

negócios sociais: Fundo Social - A cooperativa 

investiu um total de R$ 1.045.025,09 em proje-

tos voltados a instituições da área de atuação, 

colaborando assim com a melhoria da qualida-

de de vida das pessoas de nossa comunidade; 

Unidade Móvel do Hospital de Amor - Doação 

de R$ 1.062.473,88 para aquisição e manu-

tenção de uma Unidade Móvel do Hospital de 

Amor. Esta unidade percorrerá os municípios 

da área de atuação da cooperativa, fazendo 

exames de prevenção de Câncer nas comuni-

dades; Educação Financeira – a cooperativa 

realizou 89 ações de educação financeira ao 

longo do ano, levando para nossa comunidade 

a importância  de saber cuidar bem do seu di-

nheiro; Palestras - Com o objetivo de se manter 

próxima dos associados e da comunidade, a 

Sicredi Centro-Sul MS realizou três Lives, com 

Opinião 

 Examinamos as demonstrações fi-

nanceiras da Cooperativa de Crédito, Poupança 

e Investimento do Centro Sul do Mato Grosso 

do Sul - Sicredi Centro-Sul MS (“Cooperativa”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 

31 de dezembro de 2020, e as respectivas de-

monstrações de sobras, dos resultados abran-

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

gentes, das mutações do patrimônio líquido e 

dos fluxos de caixa para o exercício findo nes-

sa data, bem como as correspondentes notas 

explicativas, incluindo o resumo das principais 

políticas contábeis.

 Em nossa opinião, as demonstrações 

financeiras acima referidas apresentam ade-

quadamente, em todos os aspectos relevantes, 

a posição patrimonial e financeira da Coope-

rativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Centro Sul do Mato Grosso do Sul - Sicredi Cen-

tro-Sul MS em 31 de dezembro de 2020, o de-

sempenho 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 

a criação de conteúdo online e transmitido nas 

mídias sociais oficiais. Entre os grandes nomes 

que participaram das Lives estavam: Gustavo 

Caetano (Live Pense Simples), José Luiz Tejon 

(Live Perspectivas do Cenário Agro)e Pedro 

Nery (Live Contador Consultor). “

 Durante este período podemos des-

tacar que, mesmo com um ano diferente do ha-

bitual, a Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS deu 

continuidade ao cronograma de expansão. Em 

2020, a Cooperativa chegou a três novos muni-

cípios: Angélica, em maio, Glória de Dourados, 

em novembro e Vicentina em dezembro, todos 

no interior do estado do Mato Grosso do Sul. 

Além disso, em novembro a Sicredi Centro-Sul 

MS reinaugurou a agência Mundo Novo, fir-

mando o compromisso de estar mais próxima 

da comunidade e cooperando com o desenvol-

vimento da região.   

Enfrentamento da Pandemia

 Ao longo de todo o ano seguimos 

enfrentando a pandemia do novo Coronavírus 

(COVID 19) no país. O Sicredi esteve junto à po-

pulação, prestando o atendimento necessário 

aos associados, colaboradores e às comunida-

des. Tomamos os cuidados para evitar a pro-

pagação da doença, seguindo as orientações 

do Ministério da Saúde e demais órgãos com-

petentes no combate ao vírus; e mantivemos 

viva a nossa missão: valorizar o relacionamen-

to, oferecer soluções financeiras para agregar 

renda e contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida dos associados e da sociedade. 

 Nossas linhas de crédito seguiram 

ativas e disponibilizamos também as linhas 

dos programas emergenciais do Poder Público. 

Como é intrínseco do nosso modelo de negócio, 

acompanhamos de perto a realidade dos asso-

ciados e das regiões onde estamos presentes, 

o que possibilita ampliar a oferta de opções 

adequadas às necessidades de cada um no 

enfrentamento da crise e na manutenção dos 

negócios. Em um ano marcado pelo distan-

ciamento humano, nossos meios eletrônicos 

de atendimento (caixas automáticos, internet 

banking, aplicativo) viabilizaram muitas de 

nossas demandas, são canais completos que 

permitem a realização da maior parte das ope-

rações sem a necessidade de ida às agências. 

Também contamos com canais telefônicos que 

podem ser utilizados para tirar dúvidas e aten-

dimento via WhatsApp, o que traz ainda mais 

agilidade para muitas das solicitações.

 Por meio de movimentos como Gen-

te que Coopera Cuida e Eu Coopero com a Eco-

nomia Local cuidamos das pessoas; tivemos 

o bem-estar de colaboradores e associados 

como foco e reafirmamos a força do coopera-

tivismo como motor capaz de contribuir com a 

continuidade da atividade econômica no país. 

 A cooperativa atuou fortemente 

neste momento de crise para que as deman-

das dos associados fossem sempre atendidas. 

Dentre as ações de enfrentamento à pande-

mia, com intuito de auxiliar os associados na 

manutenção da atividade econômica, a Sicredi 

Centro-Sul MS disponibilizou diversas ações 

e linhas de créditos para os seus associados, 

tais como Capital de Giro Especial, Crédito para 

Folha de Pagamento e Auxílio de Fluxo de Cai-

xa, Concessão de Limites Pré-aprovados, com 

a proatividade na hora de disponibilizar os 

recursos, BNDES Pequenas Empresas e para 

financiamento de folha de pagamento, além 

da Campanha Saia Vermelho, que auxiliou os 

associados a superar este momento e renego-

ciarem suas dívidas.



Sicredi Centro-Sul MS

17

funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN), 

incluindo a Resolução nº 4.818 de 29 de maio de 

2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e 

a Resolução BCB n° 2 de 12 de agosto de 2020 do 

BACEN. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de 

acordo com as normas brasileiras e interna-

cionais de auditoria. Nossas responsabilida-

des, em conformidade com tais normas, estão 

descritas na seção a seguir, intitulada “Res-

ponsabilidades do auditor pela auditoria das 

demonstrações fi nanceiras”. Somos indepen-

dentes em relação a Cooperativa, de acordo 

com os princípios éticos relevantes previstos 

no Código de Ética Profi ssional do Contador e 

nas normas profi ssionais emitidas pelo Conse-

lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 

as demais responsabilidades éticas conforme 

essas normas. Acreditamos que a evidência de 

auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 

fundamentar nossa opinião.  

Outras informações que acompanham as de-

monstrações fi nanceiras e o relatório do au-

ditor

A administração da Cooperativa é 

responsável por essas outras informações que 

compreendem o relatório da administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações fi nan-

ceiras não abrange o relatório da administra-

ção e não expressamos qualquer forma de con-

clusão de auditoria sobre esse relatório. 

 Em conexão com a auditoria das de-

monstrações fi nanceiras, nossa responsabili-

dade é a de ler o relatório da administração e, 

ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 

de forma relevante, inconsistente com as de-

monstrações fi nanceiras ou com nosso conhe-

cimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 

aparenta estar distorcido de forma relevante. 

Se, com base no trabalho realizado, concluir-

mos que há distorção relevante no relatório da 

administração somos requeridos a comunicar 

esse fato. Não temos nada a relatar a este res-

peito.

Responsabilidades da administração e da go-

vernança pelas demonstrações fi nanceiras

A administração é responsável pela 

elaboração e adequada apresentação das de-

monstrações fi nanceiras de acordo com as prá-

ticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil - Bacen e pelos controles in-

ternos que ela determinou como necessários 

para permitir a elaboração de demonstrações 

fi nanceiras livres de distorção relevante, inde-

pendentemente se causada por fraude ou erro. 

 Na elaboração das demonstrações 

fi nanceiras, a administração é responsável pela 

avaliação da capacidade de a Cooperativa con-

tinuar operando, divulgando, quando aplicável, 

os assuntos relacionados com a sua continui-

dade operacional e o uso dessa base contábil 

na elaboração das demonstrações fi nanceiras 

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.

 Os responsáveis pela governança da 

Cooperativa são aqueles com responsabilidade 

pela supervisão do processo de elaboração das 

demonstrações fi nanceiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria 

das demonstrações fi nanceiras

Nossos objetivos são obter seguran-

ça razoável de que as demonstrações fi nan-

ceiras, tomadas em conjunto, estejam livres 

de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro, e emitir relatório 

de auditoria contendo nossa opinião. Segu-

rança razoável é um alto nível de segurança, 

mas não uma garantia de que a auditoria rea-

lizada, 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 in-

fl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 

as decisões econômicas dos usuários tomadas 

com base nas referidas demonstrações fi nan-

ceiras. 

 Como parte da auditoria realizada, 

de acordo com as normas brasileiras e inter-

nacionais de auditoria, exercemos julgamento 

profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional 

ao longo da auditoria. Além disso:

 Identifi camos e avaliamos os riscos 

de distorção relevante nas demonstrações fi -

nanceiras, independentemente se causada por 

fraude ou erro, planejamos e executamos pro-

cedimentos de auditoria em resposta a tais ris-

cos, bem como obtemos evidência de auditoria 

apropriada e sufi ciente para fundamentar nos-

sa 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 envol-

ver o ato de burlar os controles internos, con-

luio, falsifi cação, omissão ou representações 

falsas intencionais.

 Obtivemos entendimento dos con-

troles internos relevantes para a auditoria para 

planejarmos procedimentos de auditoria apro-

priados nas circunstâncias, mas não com o ob-

jetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia 

dos controles internos da Cooperativa.

 Avaliamos a adequação das políticas 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-

timativas contábeis e respectivas divulgações 

feitas pela administração.

 Comunicamo-nos com os responsá-

veis pela governança a respeito, entre outros 

aspectos, do alcance e da época dos trabalhos 

de auditoria planejados e das constatações 

signifi cativas de auditoria, inclusive as defi -

ciências signifi cativas nos controles internos 

que eventualmente tenham sido identifi cadas 

durante nossos trabalhos. 

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2021

ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.

CRC – 2SP015199/O-6

Américo F. Ferreira Neto

Contador CRC-1SP192685/O-9 

CRC – 2SP015199/O-6
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BALANÇO PATRIMONIAL
(VALORES EM MILHARES DE R$)

ATIVO 

Ativo

DISPONIBILIDADES

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

 Aplicações interfi nanceiros de liquidez

 Títulos e valores mobiliários

 Centralização fi nanceira

 Relações interfi nanceiras ativas

 Operações de crédito

 Outros ativos fi nanceiros

PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS 

ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO

OUTROS ATIVOS

INVESTIMENTOS

IMOBILIZADO DE USO

INTANGÍVEL

TOTAL 

PASSIVO

Passivo

DEPOSITOS

 Depósitos à vista

 Depósitos interfi nanceiros

 Depósitos a prazo

DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

 Relações interfi nanceiras

 Obrigações por repasses

 Outros passivos fi nanceiros

PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, 

TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS

OUTROS PASSIVOS

Patrimônio Líquido

 CAPITAL SOCIAL

 RESERVAS DE SOBRAS

 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

TOTAL

31/12/2020

3.043.370

38.703

2.952.451

18.754

578.330

451.516

135

1.813.907

89.809

(50.862)

21.877

42.645

31.221

7.335

3.043.370

31/12/2020

2.480.047

1.732.256

388.874

39

1.343.343

574.508

567.846

1.608

5.054

307

172.976

563.323

231.808

278.899

52.616

3.043.370

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato 

Grosso do Sul - Sicredi Centro-Sul MS e no exercício das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Relatório da Administração

e as Demonstrações Financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de auditoria

 sobre as demonstrações fi nanceiras, documentos estes relativos ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020. 

Pelas políticas de Governança adotadas pela Cooperativa e com base nos nossos exames e no relatório de auditoria dos audito-

res independentes, emitido pela  Ernst & Young Auditores Independentes S.S., somos de parecer favorável à aprovação das mencionadas

 demonstrações.

Dourados/MS, 10 de fevereiro de 2021.

Benhur Marciano Hermes

Conselheiro
Benhur Marciano Hermes

Lidio Guerra

Conselheiro
Sergio Lemes de Oliveira 

Conselheiro
Lidio Guerra rgio Lemes de Oliveira 

Conselheiro
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Descrição das contas 

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

 Operações de crédito

 Resultado títulos e valores mobiliários

 Resultado das aplicações computlsórias

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

 Operações de captação no mercado

 Operações de empréstimos e repasses

 Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

 Ingressos e receitas de prestação de serviços

 Rendas de tarifas bancárias

 Dispêndios e despesas de pessoal

 Outros dipêndios e despesas administrativas

 Dispêndios e despesas tributárias

 Outros ingressos e receitas operacionais

 Outros dispêndios e despesas operacionais

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

 Provisão para Imposto de Renda

 Provisão para Contribuição Social

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES

01/01/2020 a 31/12/2020

245.248

232.629

12.582

37

(74.458)

(25.175)

(25.139)

(24.144)

170.790

(49.020)

55.833

17.761

(55.575)

(48.441)

(1.486)

21.427

(38.539)

121.770

(67)

121.703

(1.884)

(1.144)

(740)

(9.064)

110.755

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
(VALORES EM MILHARES DE R$)
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