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Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Corretora de Seguros Sicredi Ltda. (“Corretora”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, 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 Corretora de Seguros Sicredi
Ltda. em 31 de dezembro de 2021, 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.

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 à Corretora, 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 de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

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

A diretoria da Corretora 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.
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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 diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras

A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da
capacidade de a Corretora 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 diretoria pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão 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:

 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.
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 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora.

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Corretora. 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 Corretora 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos.

Porto Alegre, 14 de abril de 2022

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC SP-015199/F

Américo F. Ferreira Neto
Contador CRC-1SP192685/O-9



Corretora de Seguros Sicredi

CNPJ: 04.026.752/0001-82                                 

Relatório da Administração

Bônus Estrutura - Redução dos Preços de Seguros

Desde janeiro, como forma de trazer ganho de eficiência, economia tributária e aumento de receitas às Cooperativas, passamos a utilizar 100% desse bônus

como redutor gerencial de despesas da operação de seguros, trazendo já no orçamento 2021, uma redução de aproximadamente 24% dos preços dos produtos

de seguros, com reflexos imediatos no aumento das receitas de Ato Cooperativo oriundas do Convênio de Seguros. 

Gestão Crédito Rural x Seguro Rural

Voltamos a publicar o Cruzamento Crédito Rural x Seguros Vigentes, a ferramenta disponibiliza as operações de crédito que possuem seguros vigentes, além

de indicar as apólices vigentes que não identificamos operações de crédito. O cruzamento ganhou uma automação via SAS VA, a base de dados que levava dias

para ser cruzada e tratada, hoje em segundos conseguimos ter os dados, por isso ela passou de trimestral para mensal.

A ferramenta dá a visão do Índice de Penetração do Produto – IPP, ou seja, quanto o seguro Rural consegue penetrar no Crédito Rural, o que gera para as

Cooperativas a informação para atuar mais nos itens financiados e gerar proteção aos associados.

SEGUROS

Painel de Recusas de Subvenção dos Seguros Agrícolas

Criado para que as cooperativas possam consultar, a qualquer momento, as propostas que tiveram a subvenção recusada, seus motivos de recusa, dados dos

associados e as orientações de como solicitar o boleto para pagamento da subvenção e regularização da apólice.

Disponibilizada em janeiro, a ferramenta unifica todas as informações de recusa de subvenção em um único painel com gráficos interativos que, além de

facilitar as consultas, auxiliam em análises mais aprofundadas sobre as recusas.

Prezados,

A Corretora de Seguros do Sicredi Ltda. iniciou sua operação em setembro de 2000 com o objetivo de atender nossas cooperativas e centrais e, no âmago dos

negócios, atender às necessidades de nossos associados, zelando e protegendo o patrimônio destes, tangíveis e intangíveis. Como consequência gerando

receitas para as cooperativas e mitigando riscos, o que pelo modelo cooperativista, também reverte em prol do associado através da distribuição de

resultados.

Em 2021 disponibilizamos aos nossos associados um canal exclusivo para o acionamento do seu sinistro ou assistência Auto, a Central de Sinistros Sicredi. A

Central de Sinistros é um serviço compartilhado, oferecido às cooperativas no formato de adesão, opera na modalidade 24/7 onde nossos associados contam

com um 0800 exclusivo, fila em nosso WhatsApp Enterprise e sistema disponível para que nossas agências e cooperativas possam acompanhar seus sinistros

de Seguro Automóvel. Neste período podemos perceber a magnitude deste projeto, pois já realizamos mais de 100 mil ligações ativas e reativas e mais de 20

mil atendimentos via WhatsApp, ocasionando mais de 8 mil sinistros atendidos. 

Nossos seguros também se fizeram presentes na transformação digital do Sicredi no ano de 2021. Tivemos um produto Auto entregue em uma jornada

totalmente fluída e digital, atendendo às necessidades dos associados e colaboradores da nova plataforma PF. Seguro Auto HDI One Click já está disponível,

onde com apenas 3 informações, CPF, Placa e CEP, através de machine learning (aprendizado de máquina), mesma tecnologia utilizada pela Netflix e Amazon,

já temos o preço do seguro para apresentarmos ao nosso associado, ou ele próprio pode ter uma oferta recomendada, diretamente no aplicativo Sicredi X. E

além da oferta recomendada, nossos colaboradores na agência, podem personalizar, conforme as necessidades de cada associado.

Visando melhorar a experiência do nosso associado no produto Previdência Privada, entregamos aos nossos associados uma Plataforma que promove

simulação, com opção de captação de leads e de auto contratação do produto previdência diretamente pelos associados, finalizamos 2021 com a entrega da

visão de gestão de todos os  fundos previdenciários  que associados  e colaboradores possuem conosco.

Alinhado com o propósito do Sicredi e a preocupação com a preservação do patrimônio e equilíbrio financeiro dos associados, em 2021 revertemos aos

associados que possuem seguro com o Sicredi o valor de R$ 1,05 milhões através de indenizações dos nossos Seguros. Também foram pagos quase R$ 6,5 mil

aos associados sorteados nos produtos que contemplam este benefício.

Ao longo do ano, foram realizadas inúmeras ações no sentido de facilitar a vida de nossas cooperativas e associados, abaixo sintetizamos as mais relevantes.



Em outubro foi liberada a possibilidade de contratar o seguro Tranquilidade Financeira junto com a experiência de contratação do produto Crédito Consignado,

para associados da plataforma PF.

Esta é uma entrega que melhora a experiência dos usuários, reduz a carga operacional das agências e traz mais segurança aos nossos associados e

cooperativas.

Com o intuito de oferecer soluções que se enquadrem nos mais diversos perfis dos nossos associados, disponibilizamos no produto Flex da seguradora Icatu

duas melhorias, em todos os módulos do produto: Opção de pagamento anual e Opção de prêmio mensal a partir de R$ 20,00.

Melhorias – Seguro Prestamista (legado)

Em outubro foram disponibilizadas às cooperativas as seguintes melhorias no Seguro Prestamista (sistema legado):

- Cobrança de seguro prestamista considerando aplicação automática: associados aderentes a essa modalidade, não apresentam limite de cheque especial em

suas contas, o que causava dificuldade na cobrança do seguro;

- Cancelamento de seguros suspensos: possibilita o cancelamento do seguro pela cooperativa quando estiver com status Suspenso. Anteriormente essa ação

somente era possível através de requisição;

- Estorno automático nos Seguros Prestamistas Capital Fixo com cancelamento realizado no mesmo dia da cobrança do prêmio;

- Melhoria no relatório de seguros Suspensos: possibilita a identificação de seguros liquidados ou suspensos.

- Ajuste no processo de cancelamento de Seguro Prestamista Capital Fixo contratados em mais de uma Faixa (pleno e master): Sistema passará a identificar e

notificar os cancelamentos de ambas as faixas à seguradora.

Desde abril os associados Sicredi podem contratar o seguro Prestamista crédito para as Operações CPR – Cédula de Produto Rural, trazendo mais uma opção

de segurança para os associados, suas famílias e cooperativas.

As contratações do prestamista nesta modalidade podem ser efetuadas, inclusive, para operações com liberações anteriores a esta data.

Alteração do Fluxo de Envio de Documentos - Seguros Icatu

Em março alteramos nossos fluxos para que o envio de documentos deixe de ser efetuado por via física. Desde o início da pandemia estávamos com a

tramitação via e-mail de forma paliativa, e neste momento torna-se a forma definitiva.



A alteração traz a redução de 300 mil impressões ao ano nas cooperativas, além da redução de utilização de VV’s plásticos.



É uma entrega focada na sustentabilidade, redução de tempo de implantação dos produtos, e minimiza os riscos de extravio dos documentos. É uma primeira

entrega de um novo fluxo, e de um novo momento nos seguros de vida, que focam no ZERO Papel.

Abertura Serviço da Central de Sinistros Sicredi

Desde maio de 2021 o seguro Tranquilidade Financeira, que estava disponível no fluxo de aquisição apenas do Crédito Pessoal, está disponível também para as

demais linhas de crédito ofertadas na Plataforma Digital (Crédito Consignado, Financiamento de Veículos e Financiamento com Imóvel em Garantia), através

do processo de Contratação após liberação do Crédito. 

Até 2021 não tínhamos disponível para nossos associados um canal que os atendesse no momento de acionamento do seu sinistro ou assistência, essa era uma

dor antiga do nosso modelo de negócio, pois trabalhamos hoje com mais de 10 seguradoras e muitas tem números distintos para atendimento de outras

necessidades além do sinistro e também da dificuldade enfrentada por nossos associados para encontrar em qual seguradora o seu bem está segurado.

Em abril de 2021 implantamos a Central de Sinistros Sicredi na modalidade 24/7 onde nossos associados contam com um 0800 exclusivo, fila em nosso

WhatsApp Entreprise e sistema disponível para que nossas agências e cooperativas possam acompanhar seus sinistros. Neste período podemos perceber a

magnitude deste projeto, pois já realizamos mais de 100 mil ligações ativas e reativas e mais de 20 mil atendimentos via WhatsApp, ocasionando mais de 8 mil

sinistros atendidos.

Iniciamos o projeto com atendimento para os produtos do ramo de automóvel, estamos em piloto do produto Residencial e em estruturação do atendimento

dos demais produtos previstos para 2022. Até o momento 46 cooperativas aderiram ao serviço que hoje encontra-se disponível de forma sistêmica.

Seguro Tranquilidade Financeira para diversas linhas de Crédito da Plataforma PF

Prestamista Crédito para CPR

Alterações Vida Mais Flex - Prêmio mínimo e periodicidade de pagamento

Módulo de contratação Vida Mais Flex - Master

Contratação de seguro Tranqulidade Financeira junto com a contratação de crédito

Em outubro foi disponibilizado às cooperativas no portal de contratação do Vida Mais Flex, o módulo de contratação Master. O novo módulo possibilita a

contratação de seguros de vida para associados com idade entre 71 e 80 anos e mais:

- Sem declaração pessoal de saúde;

- Tabela de carência simples e gradual;

- Pagamento via débito em conta corrente e cartão de crédito;

- Capital segurado de R$ 5.000 a R$ 50.000;

- Coberturas de Morte e Morte Acidental;

- Sorteio mensal de R$ 100.000,00.

Com essa nova opção, melhoramos a experiência nas cooperativas, pois passamos a centralizar, cada vez mais, o processo de contratação de seguros de Vida

da Icatu em um único portal. Também oferece as facilidades de assinatura eletrônica aos nossos associados e enquadra a oferta do produto à necessidade de

registro dos boletos para pagamento em qualquer instituição financeira. A partir dessa entrega, descontinuamos a contratação do produto Vida Premiada

Master.  



Diretoria
Diretor Executivo: Odair Dalagasperina

Trata-se do lançamento de uma consultoria especializada para Previdência Empresarial  com suporte comercial em negociações juntos aos associados PJs,

sobre os seguintes assuntos: planos averbados x instituídos.; regras de vesting e regras de penalização; portfolio disponível; beneficio siscal para PJ (quando

usufruir); portabilidade Empresarial.

A partir de abril os nossos associados podem utilizar o novo portal de auto atendimento de Previdência Privada (Etapa de Contratação). Em uma jornada

simples, fácil e rápida, as adesões aos planos ocorrem em média entre 45 segundos e 1 minuto e 15 segundos. Dentre as principais vantagens da nova

plataforma cabe destacar: experiência nova e com mais autonomia aos associados, simulação com direcionamento a contratação e atendimento 24 horas/7

dias por semana.  Desta forma a ferramenta permite aos gerentes de negócios trabalhar a consultoria do produto, e não mais o operacional da adesão. 

Por ora encerramos nossos esclarecimentos, obrigado a todos os envolvidos.

Porto Alegre, 08 de abril de 2022

Atenciosamente

Desde fevereiro a oferta dos planos de previdência empresariais passaram a contar com mais 7 novas opções de fundos de investimentos previdenciários. 



Casas renomadas passaram a integrar as opções de nossos associados, complementando a grade atual que temos de fundos de Gestão Interna. Tornamos o

portfólio mais amplo e completo aos nossos associados PJ, assim beneficiando as opções de diversificação de seus respectivos colaboradores.

PREVIDÊNCIA

Previdência Empresarial – Novo fundos de Gestão Externa

Mesa de Investimentos e Negócios

Portal de Auto Atendimento



ATIVO 81.581                     81.586                     PASSIVO 54.781                     45.814                     

Circulante 81.401                      81.356                      Circulante 54.722                     45.814                      

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 71.310                      71.291                      Impostos a recolher (Nota 7) 7.885                        6.375                        

Impostos a recuperar (Nota 5) 9.599                        9.457                        Contas a pagar (Nota 8) 46.050                     38.629                      

Tributos diferidos (Nota 15) 175                           160                           Encargos sociais e trabalhistas 787                           810                           

Outros créditos - diversos 317                           448                           

Não Circulante 59                             -                            

Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas (Nota 9) 59                             -                            

Não Circulante 180                           230                           

Investimentos 42                              42                              

Imobilizado (Nota 6) 138                           188                           

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.800                     35.772                     

Capital social (Nota 10a) 400                           400                           

Reserva de lucros 26.400                     35.372                      

TOTAL DO ATIVO 81.581                     81.586                     TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 81.581                     81.586                     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Corretora de Seguros Sicredi Ltda.
CNPJ nº 04.026.752/0001-82

ATIVO 2021 2020 PASSIVO 2021 2020

(Em milhares de reais)



RESULTADO OPERACIONAL                          503.227                          445.982 

Receita líquida dos serviços prestados  (Nota 11)                          503.227                          445.982 

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (Nota 12)                         (463.149)                         (411.352)

RESULTADO BRUTO                             40.078                             34.630 

RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS                           (34.038)                           (32.966)

Despesas tributárias                                   (59)                                   (70)

Despesas administrativas (Nota 13)                           (30.979)                           (29.534)

Despesas com pessoal                             (2.643)                             (3.131)

Outras receitas e despesas operacionais (Nota 14)                                (357)                                (231)

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO                               6.040                               1.664 

RESULTADO FINANCEIRO                               2.565                               1.177 

Receitas financeiras (Nota 4)                               2.565                               1.177 

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO                               8.605                               2.841 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 15)                             (2.577)                                (848)

Imposto de renda e contribuição social                             (2.530)                                (681)

Créditos fiscais diferidos                                   (47)                                (167)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (Nota 10b)                               6.028                               1.993 

Quantidade de quotas no final do exercício - milhares (Nota 10a)                                  400                                  400 

Lucro por lote de mil quotas do capital social - R$                               15,07                                 4,98 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Descrição das contas 2021 2020

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

Corretora de Seguros Sicredi Ltda.
CNPJ nº 04.026.752/0001-82

(Em milhares de reais)



2021 2020
Lucro líquido do exercício 6.028                                  1.993                                 
Outros resultados abrangentes -                                      -                                      
Total dos resultados abrangentes do exercício 6.028                                  1.993                                 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES

Corretora de Seguros Sicredi Ltda.
CNPJ nº 04.026.752/0001-82

(Em milhares de reais)



Reserva de lucros
Reserva da retenção de 

lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019 400              33.379                                    -                       33.779                           

Lucro líquido do exercício -                -                                           1.993                   1.993                             

Destinação do lucro do exercício: -                                  

   Reserva de retenção de lucros -                1.993                                      (1.993)                  -                                  

Saldos em 31 de dezembro de 2020 400              35.372                                    -                       35.772                           

Lucro líquido do exercício -                -                                           6.028                   6.028                             

Distribuição de dividendos via reserva de lucros -                (15.000)                                   -                       (15.000)                          

Destinação do lucro do exercício: -                                  

   Reserva de retenção de lucros -                6.028                                      (6.028)                  -                                  

Saldos em 31 de dezembro de 2021 400              26.400                                    -                       26.800                           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)

Corretora de Seguros Sicredi Ltda.
CNPJ nº 04.026.752/0001-82

Capital 

social

Lucros 

acumulados
Total



2021 2020

Lucro líquido do exercício antes dos impostos

Lucro líquido do exercício antes dos impostos 8.605                             2.841                             

Ajustes ao lucro líquido do exercício antes dos impostos 111                                (287)                               

Depreciação e amortização 66                                   83                                   

(Reversão) Provisão para riscos cíveis, triburários e trabalhistas 59                                   (370)                               

Baixa de imobilizado (14)                                 -                                 

Lucro líquido ajustado do exercício 8.716                             2.554                             

  VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 8.882                             11.659                           

Redução (aumento) em outros créditos-diversos 131                                (365)                               

Redução (aumento) em impostos a recuperar (142)                               7.995                             

Redução (aumento) em tributos diferidos (15)                                 167                                

Aumento em contas a pagar 7.421                             3.326                             

(Redução) em encargos sociais e trabalhistas (23)                                 (202)                               

Aumento em impostos a recolher 1.510                             738                                

Caixa líquido proveniente das operações 17.598                           14.213                           

Imposto de renda e contribuição social pagos (2.577)                            (848)                               

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 15.021                           13.365                           

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Ganho na alienação de imobilizado 17                                   -                                 

Aquisições de imobilizado (19)                                 (46)                                 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (2)                                    (46)                                 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Dividendos pagos (15.000)                         -                                 

Caixa líquido proveniente das atividades financiamento (15.000)                         -                                 

  AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 19                                   13.319                           

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 71.291                           57.972                           

Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 71.310                           71.291                           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de reais)

Corretora de Seguros Sicredi Ltda.
CNPJ nº 04.026.752/0001-82



Créditos tributários de COFINS

Créditos tributários de PIS

Os fundos de renda fixa estão representados em Fundos de investimentos que são: Invest Plus, Executive e Liquidez Empresarial, todos administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., que podem ser resgatadas em qualquer tempo. As

aplicações em fundos de investimento são atualizadas pelos valores das quotas informados pela Administradora dos Fundos.

Sicredi – Fundo de investimento Invest Plus renda fixa curto prazo  -                                                                             58.305 

Sicredi - Fundo de Investimento renda fixa privado Executive longo prazo                                                                             11.205                                                                             10.759 

Sicredi - Fundo de Investimento renda fixa Liquidez Empresarial                                                                             59.175  - 

Total geral                                                                             71.310                                                                             71.291 

As receitas financeiras no exercício, líquidas de imposto de renda retido na fonte e imposto sobre operações financeiras, foram de R$ 2.565 (2020 - R$ 1.177).

ISS a compensar                                                                               1.529                                                                               1.283 

Outros impostos a recuperar                                                                                   210                                                                                   600 

Total geral                                                                               9.599                                                                               9.457 

NOTA 05 – IMPOSTOS A RECUPERAR

2021 2020

Saldo negativo de IRPJ                                                                                   158                                                                                   189 

IRRF a compensar                                                                               7.119                                                                               6.570 

As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas estabelecidas com base em julgamento. Itens significativos sujeitos à essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo

imobilizado, as provisões para perdas bem como análise de recuperação dos ativos imobilizados, a provisão para riscos trabalhistas e cíveis, entre outras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar quando da sua

realização, em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões existentes ao processo de estimativas contábeis. A Corretora revisa suas estimativas e premissas anualmente.

j) 					Resultado por quota

O lucro líquido por quota é calculado em reais com base na quantidade de quotas em circulação, na data dos balanços.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Receita de comissões sobre vendas de seguros -  A receita é reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável.                                                                                                                                                                         

Demais receitas - As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica de receita/despesas financeiras.

Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Corretora são os saldos de caixa e equivalentes de caixa e as aplicações financeiras em títulos de renda fixa. Esse ativo foi classificado na categoria de ativo financeiro a valor justo por meio do

resultado. Os principais passivos financeiros são os salários e encargos a pagar, os quais são mensurados ao custo amortizado.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(EM MILHARES DE REAIS)

As demonstrações financeiras são expressas em reais, que é a moeda funcional da Corretora de Seguros Sicredi Ltda.

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e por aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de

mudança de valor.

c) 	Instrumentos financeiros

Reconhecimento inicial e mensuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Os instrumentos financeiros são classificados em função do modelo de negócios e as características contratuais dos fluxos de caixas dos instrumentos de acordo com o CPC 48 – Instrumentos Financeiros. Os instrumentos financeiros são

inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do

resultado, quando tais custos são diretamente lançados no resultado do período.

a) 	Reconhecimento de receitas

As receitas são reconhecidas no resultado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, independentemente de recebimento ou

pagamento. Todos os riscos e benefícios inerentes aos serviços são transferidos para o tomador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa de sua realização, de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Os ativos e passivos financeiros podem ser classificados em uma das categorias: (i) instrumento financeiro mensurado ao valor justo por meio do resultado; (ii) instrumento financeiro mensurado ao custo amortizado e; (iii) instrumento financeiro

mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância aos pronunciamentos, às orientações e às interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A aprovação destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração da Corretora em 08 de abril de 2022.

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Corretora de Seguros Sicredi Ltda. (“Corretora” ou “Instituição”), empresa privada de capital nacional e controlada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. (“Banco”), situada em Porto Alegre/RS na Avenida Assis Brasil, 3.940 – 9º andar, tem por

objeto social e atividade preponderante a corretagem de seguros de ramos elementares, dos ramos de vida, capitalização, planos previdenciários e outros. Utiliza as Cooperativas de Crédito Singulares (“Cooperativas”) ligadas ao Sistema

Cooperativo Sicredi (“Sicredi” ou “Sistema”) e aderentes ao convênio de parceria firmado entre a Corretora e as Cooperativas Centrais de Crédito (“Centrais”) na intermediação e comercialização de produtos de seguro.

As operações são conduzidas no contexto do conjunto das empresas integrantes do Sicredi, atuando no mercado de forma integrada. Os benefícios dos serviços prestados entre as empresas do Sistema e os custos das estruturas operacional e

administrativa são absorvidos, em conjunto ou individualmente, por essas empresas.

A provisão para imposto de renda é constituída de acordo com a legislação vigente, à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente aos limites fiscais estabelecidos de R$ 240 no

exercício. A contribuição social é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável ajustado, conforme legislação específica.

10 anos

10 anos

f) 	Provisão para perdas na recuperação de ativos (Impairment)

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor

recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas, se reconhecidas, são

classificadas na demonstração de resultado nas categorias de despesa correlacionadas com a função do ativo afetado. 

Os impostos que incidem sobre o comissionamento das vendas são PIS, à alíquota de 0,65%, COFINS, à alíquota de 4% e ISS, à alíquota de 3%.

d) 	Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Corretora e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não foram identificados eventos que indicassem que os ativos não são realizáveis, desta forma, não há nestas datas, provisão para perdas na recuperação de ativos.

g) 		Impostos e contribuições

Mensuração subsequente 

A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data do balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias de ativos e passivos financeiros: a valor justo por meio do resultado;

empréstimos e recebíveis e passivos financeiros tratados ao custo amortizado. Os ativos financeiros relacionados a aplicações em títulos de renda fixa são avaliados a valor justo, com base na variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro.

Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

e) 	Imobilizado

A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens conforme descrito abaixo:

Vida Útil

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da

venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

Instalações

Equipamentos de processamento de dados

Móveis e equipamentos de uso

Equipamentos de comunicação

25 anos

5 anos

Os ativos são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias “pro-rata” dia incorridos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao valor de mercado e

rendas a apropriar.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Corretora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas

tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Disponibilidades                                                                                   929                                                                               2.227 

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Na demonstração dos fluxos de caixa, foi considerado como caixa e equivalentes de caixa o seguinte montante mantido junto a parte relacionada:

As provisões para Imposto de Renda (“IR”), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), Programa de Integração Social (“PIS”), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) e Imposto Sobre Serviços (“ISS”) foram

calculadas às alíquotas vigentes, considerando, para as respectivas bases de cálculo, a legislação pertinente a cada tributo.

                                                                                  479 

                                                                                  104 

                                                                                  670 

                                                                                  145 

h) 			Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

As práticas contábeis para registro, mensuração e divulgação de ativos e passivos contingentes estão consubstanciadas no CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, emitido pelo CPC.

Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa.

Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são divulgados

quando individualmente relevantes, e aqueles não mensuráveis com suficiente segurança e como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados.

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

2021 2020

i) 				Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas



IRRF a recolher

     Comissões sobre vendas de seguros

     Tributos sobre comissões sobre vendas de seguros

Prestação de Serviços Operações Não Associados

Prestação de Serviços Operações Associados

Prestação de Serviços Cecred (*)

Despesas de serviços técnicos especializados (*)

Outras despesas administrativas

Contas a pagar – demais fornecedores                                                                                   484 

Correspondem a valores pagos a título de remuneração decorrente do Convênio de Seguros firmado com as Centrais, conforme citado na Nota 1 – Contexto operacional.

2020

                                                                                  545 

Total geral                                                                               7.885                                                                               6.375 

NOTA 08 – CONTAS A PAGAR

Correspondem à remuneração a pagar substancialmente às Cooperativas de Crédito Singulares pelos serviços prestados pela intermediação e comercialização de produtos de seguro, conforme convênio mencionado na Nota 1 – Contexto

operacional. Ademais, a Corretora de Seguros Sicredi possui pagamentos a realizar para outras empresas, como serviços da Confederação, aluguel e condomínio do Centro Administrativo.

Total geral

Total geral

Total geral

2021

Na reunião de Diretoria realizada no dia  16 de dezembro de 2021, aprovou-se a distribuição de reservas de lucros obtidos em periodos anteriores ao Banco Sicredi, no valor de R$ 15.000 sob a formato de dividendos pagos ao acionista.

Total geral                                                                             46.050                                                                             38.629 

Probabilidade de perda

ProvávelTrabalhista

Natureza

Valor estimado de perda

                                                                            29.534 

Em reunião de Diretoria ocorrida no dia 28 de dezembro de 2021, foi aprovada a destinação do lucro líquido auferido em 2021 integralmente para formação da reserva de retenção de lucros no montante de R$ 6.028 em 2021 (2020 – R$ 1.993). 

NOTA 12 – CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

2021

2021 2020

2021 2020

Contas a pagar – empresas do grupo                                                                             45.566                                                                             38.084 

                                                                              1.378 

                                                                                  709                                                                                   622 

Outros impostos a recolher                                                                                   339                                                                                   124 

2021 2020

PIS a recolher                                                                                   923                                                                                   758 

COFINS a recolher                                                                               4.255                                                                               3.493 

188                                   

Custo do imobilizado

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Aquisições

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Depreciação acumulada

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Custo do imobilizado

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Aquisições

Baixas

Saldos em 31 de dezembro de 2021

Depreciação acumulada

Saldos em 31 de dezembro de 2020

-                                    (67)                                    

ISS a recolher                                                                               1.659 

138                                   

A instituição possui ação judicial em andamento, sendo que o valor estimado e sua respectiva provisão está demonstrado no quadro a seguir, conforme a natureza:

4                                        

1                                        

58                                     

43                                     

b)	    Lucros acumulados

a)	    Capital social

2020

-                                                           

-                                                           

-                                                           

-                                                           

59                                                            

59                                                            -                                                           

-                                                           

(370)                                                         

370                                                          Saldo inicial

Reversão de provisão

O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é de R$ 400, dividido em 400.000 quotas com valor nominal unitário de R$ 1,00, sendo 400.000 quotas pertencentes ao Banco Cooperativo Sicredi.

NOTA 9  – PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS

23                                     

16                                     

103                                   

78                                     

Valor contábil líquido

Saldos em 31/12/2020

Saldos em 31/12/2021

485                                   

(16)                                    (212)                                  (62)                                    (359)                                  

78                                     

(78)                                    (254)                                  (55)                                    (382)                                  

Depreciação

(78)                                    (254)                                  (55)                                    (382)                                  (769)                                  

(649)                                  Saldos em 31 de dezembro de 2021

(7)                                      (44)                                    (66)                                    

62                                     57                                     -                                    67                                     186                                   

Depreciação

Baixas

-                                    (15)                                    

(769)                                  

(189)                                  

17                                     255                                   78                                     437                                   787                                   

82                                     312                                   957                                   

-                                    -                                    -                                    19                                     19                                     

(65)                                    (57)                                    

(77)                                    (239)                                  (43)                                    (327)                                  (686)                                  

(1)                                      (15)                                    (12)                                    (55)                                    (83)                                    

82                                     

-                                    

82                                     

312                                   

-                                    

312                                   

911                                   

46                                     

957                                   

78                                     

-                                    

78                                     

439                                   

46                                     

485                                   

                                                                        (404.735)

NOTA 06 - IMOBILIZADO

NOTA 07 – IMPOSTOS A RECOLHER

NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Instalações
Móveis e 

equipamentos de uso

Equipamentos de 

comunicação

Equipamentos de 

processamento de 

dados

Total

(*) A Corretora de Seguros tinha um Convênio com a Cecred (Ailos), que realizava a venda do seguro e posteriormente repassava a empresa a comissão da venda. O Convênio firmado encerrou no ano de 2020 entretanto os valores de comissão 

continuam sendo repassados a Corretora até o encerramento das ápolices comercializadas durante a vigência do contrato mencionado.

                                                                            30.584 

As receitas de prestação de serviços correspondem à comissão sobre a venda de seguros oriunda principalmente das seguradoras Mapfre Seguro Gerais S/A e Icatu Seguros e correspondem ao montante demonstrado no quadro abaixo:

                                                                          445.982 

Constituição de provisão

Saldo final

Em 31 de dezembro de 2021, a Corretora possui processos tributários e cíveis, cuja probabilidade de perda é possível nos montantes de R$ 430, R$ 496 (2020 – R$ 201, R$ 416), respectivamente

59                                                            

59                                                            

2021 2020

2021 2020

                                                                          (58.007)                                                                           (46.973)

                                                                                (407)                                                                              (1.636)

Total geral                                                                         (463.149)                                                                         (411.352)

                                                                            29.245 

NOTA 13 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

                                                                            30.979 

NOTA 11 – RECEITA LÍQUIDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

                                                                          503.227 

                                                                          566.876 

                                                                          (63.649)

                                                                          482.185 

                                                                          (36.203)

(*) Despesas de serviços técnicos especializados referem-se à prestação de serviços da Confederação Sicredi para a Corretora de Seguros, entre os principais serviços prestados podemos mencionar: SIS – Sistema Integrado de Seguros, Suporte a 

Pós Vendas de Seguros e Suporte a Sinistros.

                                                                        (362.743)

                                                                                  395                                                                                   289 



Outras despesas operacionais

Reversão provisão operacional

IRPJ e CSLL pelas alíquotas fiscais

Exclusões / (Adições)

Permanentes

   IRPJ e CSLL pelas alíquotas fiscais

   Brindes, doações e patrocínios

   Outras adições/exclusões

   Outros líquidos/Adicional IR

Subtotal

Temporárias

   Reversão (Provisão) de PPR pessoal

   Reversão (Provisão) para passivos contingentes

   Depreciação/amortização/baixa

Subtotal

IRPJ/CSLL correntes

Constituição (Realização) de créditos tributários

Ajuste de créditos diferidos

IRPJ e CSLL registrados no resultado

Alíquota efetiva

Diferenças temporárias

   Provisão para contingências

   Provisões para PPR e bônus

Total geral

2021

2022

Ativo
   Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
Passivo
   Prestação de serviços de seguros
Receitas
   Rendas de fundos de renda fixa
Custos
   Custo dos serviços prestados
Despesas
   Despesas administrativas

Total geral

Total geral

30% 32%

                                                                                      5                                                                                     44 

                                                                                  (21)                                                                                   126 

                                                                                      1                                                                                      (3)

                                                                                  (15)                                                                                   167 

                                                                            (2.530)                                                                                 (681)

                                                                                       -                                                                                   160 

                                                                                  175                                                                                        - 

                                                                                  175                                                                                   160 

2021 2020

                                                                                  175                                                                                   160 

                                                                                    21                                                                                        - 

                                                                                  154                                                                                   160 

                                                                                  411                                                                                     56 

Os saldos de tributos diferidos apresentam-se como segue:

O reconhecimento contábil levou em consideração a realização provável desses tributos a partir de resultados futuros elaborados com base em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.

Não existem créditos tributários não ativados em 31 de dezembro de 2021.

Os valores dos ativos e passivos fiscais diferidos apresentam as seguintes expectativas de realização em 31 de dezembro de 2021:

Ano 2021 2020

                                                                                      1 

NOTA 14 – OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

Outras despesas operacionais referem-se ao ressarcimento ao Banco Sicredi referente aos serviços compartilhados.

Reversão de provisão operacional, refere-se a reversões ou constituições de provisão de despesas que não foram efetivadas, como por exemplo, prestação de serviço da Confederação Sicredi e Cooperativa desfiliada.

                                                                            (2.926)                                                                                 (904)

2021 2020

                                                                              1.187                                                                               1.022 

                                                                            (1.544)                                                                              (1.253)

                                                                                (357)                                                                                 (231)

Resultado após a participação nos lucros e antes da tributação sobre o lucro                                                                               8.605                                                                               2.660 

As provisões para Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e para Imposto de renda (IRPJ) foram constituídas pela aplicação das alíquotas vigentes de 9% e 15% (acrescido de 10% sobre o lucro real que exceder a R$ 240 no exercício),

respectivamente, sobre o lucro tributável, ajustado por diferenças temporárias realizadas durante os exercícios, conforme demonstrado abaixo:

NOTA 15 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

2021 2020

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente, não são examinadas pelos nossos auditores independentes.

Abaixo apresentamos as principais operações realizadas pela Corretora de Seguros com as entidades do Sicredi:

                                                                            43.960                                                                             38.084 
                                                                            43.960                                                                             38.084 
                                                                              2.565                                                                               1.317 
                                                                              2.565                                                                               1.317 

                                                                            30.584                                                                             29.245 
                                                                            30.584                                                                             29.245 

NOTA 17 – COBERTURA DE SEGUROS

                                                                            71.310                                                                             71.291 
                                                                            71.310                                                                             71.291 

2021

                                                                          462.742 
                                                                          462.742 

                                                                          410.437 
                                                                          410.437 

2020

A Corretora adotou a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices 

estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Corretora adota um programa de gerenciamento de riscos buscando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operações.

                                                                            (2.577)                                                                                 (848)

                                                                                       - 

                                                                                (167)

                                                                                  (62)

                                                                                    15 

                                                                                  127                                                                                     43 

                                                                                    24                                                                                     24 

                                                                                  (34)

                                                                                  294 

                                                                                  (12)

NOTA 16 – SALDOS DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
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