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Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos  
Conselheiros e Administradores da 

Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito 
Cooperativo - Fundação Sicredi 
Porto Alegre - RS 

 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da Fundação de Desenvolvimento Educacional e 
Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo - Fundação Sicredi (“Fundação Sicredi”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações do déficit ou superávit, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como o resumo das principais 
políticas contábeis e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação de 
Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo - Fundação Sicredi 
em 31 de dezembro de 2020, 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 Fundação Sicredi, 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 administração da Fundação 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.  

Iguatemi Business 
Avenida Nilo Peçanha, 2.900 
9º andar –- Chácara das Pedras  

91.330-001 - Porto Alegre - RS - Brasil 
Tel: +55 51 3204-5500 ey.com.br 
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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 administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
  
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Fundação Sicredi continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação Sicredi ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
 
Os responsáveis pela governança da Fundação Sicredi 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: 
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• 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 obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
 

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

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

 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Fundação Sicredi. 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 Fundação Sicredi 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, 19 de março de 2021. 
 
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 
 
 
Américo F. Ferreira Neto 
Contador CRC-1SP192685/O-9 
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Fundação Sicredi  

CNPJ: 07.430.210/0001-69 

 
 
Relatório da Administração 
 
Prezados, 
 
A Fundação Sicredi tem o propósito de manter viva a essência do cooperativismo na cultura da nossa 
instituição por meio de iniciativas educacionais, culturais, cooperativas e sustentáveis que expandem 
o nosso impacto positivo na vida dos associados e nas comunidades. Seu trabalho é estruturado por 
meio de programas e iniciativas: 
 
Sustentabilidade: Entendemos a sustentabilidade como a gestão do negócio com foco na ampliação 
do impacto positivo que causamos, reduzindo os impactos adversos e gerando valor para os 
associados, colaboradores, comunidades e demais partes interessadas. Em 2020 aderimos ao Pacto 
Global da ONU e adotamos seus Princípios e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como 
norteadores para a nossa atuação, revisamos nossa Política de Sustentabilidade, modernizando 
conceitos e atualizando diretrizes, responsabilidades e governança do tema. Para apoiar no 
desdobramento da estratégia de sustentabilidade, elaboramos nosso Referencial de Desenvolvimento 
Sustentável, um conjunto de referências e indicadores que oferecem um direcionamento institucional 
para as cooperativas serem, ainda mais, protagonistas do desenvolvimento local e sustentável em suas 
regiões. Nesse ano também avançamos na gestão das emissões de Gases do Efeito Estufa, realizando 
pela primeira vez a neutralização de 100% das emissões da nossa operação. E, por fim, em novembro  
realizamos dois importantes eventos: o primeiro Summit Nacional de Sustentabilidade, encontro anual 
que reúne colaboradores e lideranças de todo o Sistema e tem o objetivo de promover o alinhamento 
da estratégia e da visão de sustentabilidade; e também o primeiro Encontro Nacional do 
Desenvolvimento do Cooperativismo com colaboradores das áreas de Desenvolvimento do 
Cooperativismo e Programas Sociais das cooperativas e centrais, com o objetivo de reconhecer o 
impacto positivo do trabalho dessas áreas e promover um alinhamento sistêmico quanto à estratégia 
da Fundação. 
 
Programa Crescer: Fortalece a cultura do cooperativismo de crédito por meio da educação 
cooperativa. O objetivo é que o associado compreenda seu papel de dono do negócio, qualificando sua 
participação no empreendimento cooperativo. Em 2020 tivemos 48,1 mil pessoas formadas no 
Programa Crescer. 
 
Programa Pertencer: Estimula a participação efetiva dos associados nas instâncias de 
decisão da sua cooperativa. Em 2020 no total, 286,5 mil associados participaram das assembleias, 
representando 9,4% da nossa base de associados. Outras 96,6 mil 
pessoas participaram das assembleias como convidadas. 
 
A União Faz a Vida: Contribui para a educação integral e o protagonismo de crianças 
e adolescentes por meio de uma metodologia de ensino que incentiva os valores de cooperação e 
cidadania. No ano de 2020 comemoramos 25 anos do Programa A União Faz a Vida, que impactou 
mais de 3 milhões de crianças e adolescentes ao longo desse período. Em 2020, em parceria com o 
Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), realizamos o estudo de mensuração 
de impacto do Programa, que confirmou que nosso impacto é positivo e relevante junto a sociedade, 
impactando diretamente alunos e professores.  A cada 1 real que é investido no Programa 4,07 reais 
são gerados na forma de impactos para a sociedade. Isso quer dizer que o impacto social do Programa 
é 4 x maior que o valor investido. 
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Cooperativas Escolares: Amplia as oportunidades de aprendizado de crianças e adolescentes, 
vivenciando experiências dos valores e princípios do cooperativismo.  O Programa acontece em 
parceria com instituições de ensino que acreditam nos princípios e valores do cooperativismo como 
proposta educativa. As atividades são voltadas para o desenvolvimento de competências como 
liderança, empreendedorismo social, educação financeira e inclusão social. Em 2020, apoiamos 145 
Cooperativas Escolares em 76 municípios, impactando 4,8 mil alunos. 
 
Comitê Jovem: Promove o desenvolvimento dos jovens por meio da educação e do 
empreendedorismo estimulando o engajamento ao movimento cooperativista. Neles empregamos um 
conjunto de ações de desenvolvimento pessoal e profissional, que tornam esse público protagonista do 
desenvolvimento sustentável em suas comunidades. Atualmente 26 cooperativas possuem comitês 
locais impactando positivamente a vida de mais de 600 jovens. 
 
Comitê Mulher: Promove a equidade de gênero, por meio de um conjunto de ações educativas, 
empoderando as mulheres para que possam participar da gestão em todos os níveis da organização, 
liderando, empreendendo e promovendo o desenvolvimento sustentável, econômico, social e ambiental 
do nosso modelo de negócio. Atualmente 36 cooperativas possuem comitês locais impactando 
positivamente a vida de mais de 1.300 mulheres. 
 
Fundo Social: Apoia projetos sociais locais, de interesse coletivo voltados à educação, cultura, 
esporte, saúde, meio ambiente, segurança e inclusão social, contribuindo com o desenvolvimento das 
comunidades da área de atuação da cooperativa. Em 2020, foram investidos R$ 22,6 milhões em ações 
sociais por meio do fundo social. 
 
Cooperação na Ponta do Lápis: Em 2020, com o propósito de cooperar para uma vida financeira 
sustentável dos nossos associados, colaboradores e comunidades, e com o objetivo de fortalecer o 
tema Educação Financeira em todo o Sicredi, o Programa Cooperação na Ponta do Lápis passou a 
integrar o portfólio de programas desenvolvidos pelas cooperativas. Promovemos 2.275 ações que 
juntas sensibilizaram mais de 5,5 milhões pessoas dentre os diversos públicos, como Crianças, 
Adolescentes, Pessoas Físicas e Microempreendedores Individuais. 
 
Trajetória Sicredi: Publicamos, a cada cinco anos, uma nova edição do livro “A Trajetória do Sicredi”, 
que traz a reconstrução do caminho trilhado desde o nosso início, em 1902, adicionando o relato a 
respeito dos anos mais recentes. Neste ano, o projeto foi atualizado, com versões física e digital, além 
de uma versão reduzida que explora a nossa linha do tempo e um vídeo que resume os principais 
marcos históricos da nossa trajetória de 118 anos. Nesta edição, relatamos os principais marcos e a 
evolução do nosso negócio entre os anos de 2013 e 2019. 
 
Movimento de Voluntariado: Em 2020, começamos a desenvolver nosso Movimento de Voluntariado 
para criar diretrizes e fornecer apoio ao voluntariado no Sicredi. Pretendemos, assim, alinhar nossas 
ações à estratégia de sustentabilidade e estimular, de forma sistemática e mais eficaz, colaboradores 
e associados a dedicarem seu trabalho e seu talento para causas de interesse social e comunitário. 
 
Dia C: Dia C (Dia de Cooperar) uma iniciativa nacional organizada pelo Sistema OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras) que busca demonstrar a força do cooperativismo em prol das 
transformações sociais. Em 2020, ampliamos o escopo de nossa participação e passamos a realizar 
ações alinhadas ao Dia C ao longo de todo o ano, aumentando o nosso impacto positivo nas 
comunidades. Ao todo, realizamos 1.033 ações em 612 municípios, que envolveram 27,7 mil 
voluntários e impactaram positivamente 4,1 milhões de pessoas. 
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Ações da Fundação Sicredi para enfrentamento da Pandemia  
 
Durante a pandemia, a nossa principal iniciativa de Responsabilidade Social, Programa A União faz a 
Vida, envolveu educadores e assessores pedagógicos de forma digital, por lives e vídeos, 
disseminando boas práticas e orientações sobre a aplicação do Programa à distância. Ao todo foram 
mais de 25.900 horas de formações on-line para gestores educacionais e educadores. 
 
Nossas cooperativas apoiaram as comunidades por meio da doação de R$ 22,6 milhões do Fundo 
Social, onde grande parte dos recursos foram destinados para doação de mantimentos, máscaras e 
respiradores com o objetivo de apoiar as comunidades durante a crise de saúde pública provocada 
pela pandemia. 
 
As ações realizadas em celebração ao Dia C, 74% deles estavam diretamente relacionados ao 
enfrentamento da pandemia. 
 
Para viabilizar a implementação do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, realizamos as formações 
totalmente virtual de 136 gerentes e assessores do desenvolvimento do cooperativismo, que serão 
multiplicadores do Programa e apoiarão nas ações de retomadas dos negócios pelas cooperativas. 
 
Em virtude do isolamento social imposto pela pandemia da covid-19, tivemos que ajustar o programa 
crescer para ser realizado de forma 100% digital. 
 
Em março de 2020, com o início da pandemia causada pelo novo coronavírus e a orientação de 
isolamento social por parte das autoridades, a maior parte das cooperativas já havia realizado suas 
Assembleias de Núcleo e as Assembleias Ordinárias. Ainda assim, algumas cooperativas precisaram 
adaptar o formato dos encontros e realizar o evento de forma digital. Por meio do Programa Pertencer, 
intensificamos o uso das tecnologias e de canais digitais, permitindo a discussão e a deliberação à 
distância dos associados, sem abrir mão dos nossos processos decisórios participativos. 

 
Estamos à disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem 
necessários. 
 
Atenciosamente 
 
 
Diretoria 
 

 
Diretor Executivo: João Francisco Sanchez Tavares 
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Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito 
Cooperativo - Fundação Sicredi 
 
Balanços patrimoniais 
31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais) 
 

Nota 2020 2019

Ativo

Circulante 8.316.141      6.616.614     

Caixa e equivalentes de caixa 4 6.755.983      4.897.370     

     Créditos a receber 5 1.436.490      1.507.690     

Despesas antecipadas 123.668         211.554        

Não circulante 1.240.859      298.325        

   Imobilizado 6 1.240.859      295.144        

      Obras em andamento 966.864         -                

      Imobilizado de uso 273.995         295.144        

   Intangível -                 3.181            

Total do ativo 9.557.000      6.914.939     

Passivo e patrimônio líquido

Circulante 7.893.082      3.772.723     

Obrigações com colaboradores 7 1.694.067      1.167.136     

Outras obrigações 8 477.928         219.222        

Provisão para riscos trabalhistas 9 69.841           69.841          

Recursos de projetos a realizar 10 5.651.246      2.316.524     

Não circulante 286.648         310.138        

Outras obrigações 8 286.648         310.138        

Patrimônio líquido 11 1.377.270      2.832.078     

Patrimônio social 100.000         100.000        

Superávit acumulado 1.277.270      2.732.078     

Total do passivo e patrimônio líquido 9.557.000      6.914.939     

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito 
Cooperativo - Fundação Sicredi 
 
Demonstrações do (déficit) superávit 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais) 
 

Nota 2020 2019

Receitas

Com restrição 13 21.377.754    18.016.451      

Contribuições de instituições mantenedoras 13.124.907    8.900.849        

Doações para custeio de projetos 8.252.847      9.115.602        

Despesas vinculadas aos programas e iniciativas  14 (16.472.338)   (13.813.193)     

A União Faz a Vida (1.721.710)     (1.783.101)       

Centro de Informação e Memória (285.324)        (205.712)          

Comite Jovem (12.537)          -                   

Comite Mulher (270.972)        -                   

Cooperativas Escolares (204.901)        (107.592)          

Crescer - Sescoop Nacional (6.480)            -                   

Educação Financeira (2.404.417)     (469.808)          

Grupo de Apoio (1.253)            (34.200)            

Investimento Social (32.400)          (19.068)            

Marcas/Encontros Nacionais (244.075)        -                   

Peça Teatral #Juntos - Lei da Cultura (303.728)        -                   

Programa Crescer (344.064)        (837.146)          

Programa Pertencer (160.532)        (504.272)          

Programa Sustentabilidade (1.017.498)     (670.660)          

Programa União Faz a Vida (9.405.105)     (8.997.360)       

Qual vai ser? (760)               4.697               

Quartas Culturais (840)               (129.825)          

Voluntariado (55.742)          (59.146)            

Resultado bruto 4.905.416      4.203.258        

Despesas operacionais (6.360.224)     (4.186.084)       

Administrativas (6.402.957)     (4.246.001)       

Despesas com pessoal 15 (5.731.843)     (3.810.384)       

Despesas administrativas 16 (666.495)        (431.569)          

Despesas tributárias (4.619)            (4.048)              

   Outras receitas operacionais 42.733           59.918             

(Déficit) Superávit do exercício (1.454.808)     17.174             

  
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito 
Cooperativo - Fundação Sicredi 
 
Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 dezembro de 2020 e 2019 
 (Em reais) 

 

Resultado líquido do exercício (1.454.808)  17.174       

Outros resultados abrangentes -              -             

   

  Outros resultados abrangentes -                 -                

Resultado abrangente do exercício (1.454.808)   17.174          

2020 2019

 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito 
Cooperativo - Fundação Sicredi 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais) 
 

Patrimônio Superávit 

social acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 100.000          2.714.904       2.814.904       

Superávit do exercício -                   17.174             17.174             

Saldos em 31 de dezembro de 2019 100.000          2.732.078       2.832.078       

   Déficit do exercício -                   (1.454.808)      (1.454.808)      

Saldos em 31 de dezembro de 2020 100.000          1.277.270       1.377.270       

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito 
Cooperativo - Fundação Sicredi 
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 
(Em reais) 

2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais

(Déficit) Superávit do exercício (1.454.808) 17.174         

  Ajustes ao superávit (déficit) do exercício

  Depreciações e amortizações 55.015        53.356         

  Baixas de imobilizado de uso -               1.230           

(1.399.793) 71.760         

Variações nos ativos e passivos

Aumento (redução) em créditos a receber e outros 159.086      (460.986)     

Aumento em obrigações com colaboradores 526.931      618.056       

   Aumento em recursos de projetos a realizar 3.334.722   1.724.133   

Aumento (redução) em outras obrigações 235.216      (231.997)     

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.856.162   1.720.966   

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisições de imobilizado de uso (997.549)     (35.865)        

Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento (997.549)     (35.865)        

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 1.858.613   1.685.101   

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4.897.370   3.212.269   

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 6.755.983   4.897.370   

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.858.613   1.685.101   

 
 
 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 



Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de 
Crédito Cooperativo - Fundação Sicredi 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 
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1. Contexto operacional 
 

A Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo - 
Fundação Sicredi (“Fundação” ou “Fundação Sicredi”), constituída em 30 de dezembro de 2004, é 
a entidade jurídica de direito privado e de natureza educacional, assistencial e cultural, sem fins 
lucrativos, obteve sua homologação junto ao Ministério Público do Rio Grande do Sul em 04 de 
abril de 2005, e junto à Secretaria da Receita Federal em 18 de maio de 2005. Em 20 de junho de 
2005, recebeu seu aporte inicial de capital por parte do Banco Cooperativo Sicredi S.A. 
 

A Fundação Sicredi possui sede social na Av. Assis Brasil, nº 3.940, 8º andar, Bairro São 
Sebastião, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 
 

Possui como entidades mantenedoras o Banco Cooperativo Sicredi S.A., as Cooperativas 
Singulares e Cooperativas Centrais de Crédito, a Confederação Interestadual das Cooperativas, a 
Corretora de Seguros Sicredi Ltda e demais empresas que integram o Sistema de Crédito 
Cooperativo - Sicredi. 
 
No decorrer 2020 ocorreu o processo de descentralização na Fundação Sicredi. A partir dessa 
decisão a Fundação realizou a devolução financeira às cooperativas mantenedoras do valor das 
sobras do Programa União Faz a Vida. Anteriormente os recursos eram destinados e aplicados 
através da Fundação Sicredi e após o processo de descentralização esses recursos passaram a 
ser aplicados diretamente pelas Cooperativas filiadas ao Sistema Sicredi. Tal ação retira a 
Fundação Sicredi, como sendo o agente recebedor e aplicador de recursos de determinadas 
Cooperativas. 
 

Devido ao processo acima citado esperava-se um déficit no exercício de 2020, pois as devoluções 
de sobras do Programa União Faz a Vida são recursos recebidos e que não foram utilizados no 
ano corrente e períodos anteriores, gerando superávit acumulado que absorverá o déficit 
apresentado no ano, não afetando a atuação da Fundação Sicredi nas comunidades através de 
seus programas e iniciativas. 
 
A Fundação Sicredi apresenta como objetivo principal a estruturação e coordenação de programas 
educacionais e culturais voltados para o desenvolvimento sustentado do cooperativismo de crédito. 
 

 

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que incluem as normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e intepretações 
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e orientações na ITG 2002 (R1) 
(Entidades sem fins lucrativos), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
 
A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria em 19 
de março de 2021. 
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3. Resumo das principais práticas contábeis 
 

a) Apuração do resultado 
 

As receitas com contribuições e doações das mantenedoras da Fundação Sicredi são 
reconhecidas quando do seu efetivo recebimento ou quando não há incerteza significativa da 
sua realização e as despesas são reconhecidas e apropriadas em conformidade com o regime 
contábil de competência.  
 
Além disso, no cálculo do superávit consideram-se as despesas necessárias à atividade da 
Fundação Sicredi, e receitas de aplicações financeiras e despesas administrativas e com 
pessoal. 
 

b) Caixa e equivalentes de caixa 
 
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 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. 
 
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Fundação Sicredi são as aplicações 
financeiras em fundos de renda fixa. Esse ativo foi classificado na categoria de “ativo financeiro 
a valor justo através do resultado”. Os principais passivos financeiros são os salários e 
encargos a pagar, os quais são avaliados ao custo amortizado. 
 
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 valores 
de fornecedores tratados ao custo amortizado. Os ativos financeiros relacionados a aplicações 
em cotas de fundos de investimento são avaliados a valor justo, com base no valor de cota 
informado pelo respectivo administrador dos fundos. 
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3. Resumo das principais práticas contábeis-Continuação 
 

d) Demais ativos circulantes 
 
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. 

 
e) Imobilizado 

 
A depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo. As taxas levam em 
consideração a vida útil estimada dos bens, conforme descrito abaixo: 
 
 Vida útil 
Instalações 10 anos 
Móveis e equipamentos de uso 10 anos 
Sistema de comunicação 10 anos 
Sistema de processamento de dados    5 anos 

 
       f)  Provisão para riscos trabalhistas 
 

Composto por processos judiciais, movidos por terceiros e ex-colaboradores, em ações 
trabalhistas. Essas contingências são avaliadas mensalmente por assessores legais e 
provisionadas quando o risco de perda é considerado provável. 
 

       g)    Redução ao valor recuperável de ativo 
 
Os itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não 
recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que 
o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é 
calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante 
em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço 
líquido de venda e o valor em uso de um ativo.  
 

h) Passivos circulantes e exigível a longo prazo 
 
Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço. 
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3. Resumo das principais práticas contábeis-Continuação 
 

i) Isenções tributárias 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social - a Fundação Sicredi, por ser constituída e 
desenvolver suas atividades sem fins lucrativos, prestando exclusivamente os serviços para 
os quais foi instituída, possui isenção do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e do 
recolhimento de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, conforme o artigo 174 do Decreto 
3.000/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97. 

 
Programa para Integração Social (PIS) - em virtude de ser uma Entidade sem fins lucrativos, 
a Fundação Sicredi está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a 
folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 9.532/97. 
 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - em virtude de ser uma 
Entidade sem fins lucrativos, a Fundação Sicredi goza do benefício de isenção do pagamento 
da COFINS incidente sobre as receitas relativas às atividades próprias da Entidade, de acordo 
com as Leis nº 9.718/98 e 10.833/03, sujeitando-se ao pagamento da mesma sobre suas 
demais receitas. 
 

j) Demonstração dos fluxos de caixa 
 
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 - Demonstração dos Fluxos 
de Caixa emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC. 
 

       k)   Estimativas contábeis 
 
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e 
premissas estabelecidas com base em julgamento, que são revisados a cada exercício. Itens 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem, principalmente, as provisões 
para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação e o valor justo dos 
instrumentos financeiros, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao 
processo de sua determinação. 
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4. Caixa e equivalentes de caixa  
 

 

2020 2019

Depósitos bancários 3.075.593      2.573.149      

Fundos de renda fixa (a) 3.303.695      2.324.221      

Fundos de renda fixa (b) 376.695         -                

Total 6.755.983      4.897.370      

 
 

 
 

(a) As aplicações financeiras estão representadas por aplicações em cotas de fundos de 
investimento financeiro denominada como BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Setor Público 
FICFI administrada pelo Banco do Brasil S.A, podendo ser resgatada a qualquer momento. 
 

(b) Sicredi - Fundo de Investimento Invest Plus Renda Fixa Curto Prazo, administrado pelo Banco 
Cooperativo Sicredi S.A podendo ser resgatada a qualquer momento.  
 

As receitas financeiras no exercício, líquidas de imposto de renda retido na fonte e imposto sobre 
operações financeiras, foram de R$ 10.244 (2019 - R$ 9.128) e estão registrados na rubrica de 
outras receitas operacionais. 
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5. Créditos a receber 
2020 2019

Doações a receber - empresas do Sistema Sicredi (*) 1.392.109   1.498.940   

Impostos e contribuições a compensar 9.225          8.701          

Diversos 35.156        49               

  Total 1.436.490   1.507.690   

 

 
 As doações a receber são compostos principalmente por doações a receber, relacionadas a 

benefícios fiscais adquiridos pelas mantenedoras através da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura. 
A Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam, todos 
os anos, em todas as regiões do país. Por meio dela, empresas e pessoas físicas podem 
patrocinar espetáculos – exposições, shows, livros, museus, galerias e várias outras formas 
de expressão cultural – e abater o valor total ou parcial do apoio do Imposto de Renda. A Lei 
também contribui para ampliar o acesso dos cidadãos à Cultura, já que os projetos 
patrocinados são obrigados a oferecer uma contrapartida social, ou seja, eles têm que 
distribuir parte dos ingressos gratuitamente e promover ações de formação e capacitação 
junto às comunidades.
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6. Imobilizado

Instalações

Móveis e 

equipamentos de 

uso

Sistema de 

comunicação

Sistema de  

processamento de 

dados

Sistema de 

segurança

Obras em 

andamento
Total

Custo do imobilizado

Saldos em 31 de dezembro de 2018 181.752             202.808                    28.823                 95.792                      8.530              -                       517.705          

Aquisições -                           -                                 -                            35.865                      -                       -                       35.865            

Baixas -                           -                                 (4.313)                  (3.105)                       -                       -                       (7.418)             

Saldos em 31 de dezembro de 2019 181.752             202.808                    24.510                 128.552                    8.530              -                       546.152          

Depreciação acumulada

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (39.613)              (120.218)                  (5.899)                  (38.164)                     (3.763)             -                       (207.657)         

Depreciações (7.017)                 (14.751)                     (4.374)                  (22.591)                     (806)                -                       (49.539)           

Baixas -                           -                                 3.245                   2.943                        -                       -                       6.188              

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (46.630)              (134.969)                  (7.028)                  (57.812)                     (4.569)             -                       (251.008)         

Custo do imobilizado

Saldos em 31 de dezembro de 2019 181.752             202.808                    24.510                 128.552                    8.530              -                       546.152          

Aquisições (*) -                           -                                 -                            30.685                      -                       966.864          997.549          

Saldos em 31 de dezembro de 2020 181.752             202.808                    24.510                 159.237                    8.530              966.864          1.543.701       

Depreciação acumulada

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (46.630)              (134.969)                  (7.028)                  (57.812)                     (4.569)             -                       (251.008)         

Depreciações (7.006)                 (14.579)                     (3.306)                  (26.137)                     (806)                -                       (51.834)           

Saldos em 31 de dezembro de 2020 (53.636)              (149.548)                  (10.334)                (83.949)                     (5.375)             -                       (302.842)         

Valor contábil líquido

Saldos em 31/12/2019 135.122             67.839                      17.482                 70.740                      3.961              -                       295.144          

Saldos em 31/12/2020 128.116             53.260                      14.176                 75.288                      3.155              966.864          1.240.859       

 
 
(*) O novo espaço da Fundação será localizado no Centro Administrativo Sicredi, tem por objetivo gerar aos visitantes uma experiência marcante, através do 
Memorial Digital Sicredi será mostrado nosso propósito, a nossa história e o impacto positivo junto às comunidades onde atuamos. O espaço permitirá também 
que todos os visitantes se apropriem mais do propósito do Sicredi, onde será permitindo reuniões e treinamentos à distância através de cabines.  
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7. Obrigações com colaboradores 
 
Composto por provisões de pagamentos futuros aos colaboradores. 

2020 2019

Provisões férias e encargos sociais 447.300    342.007      

Imposto e contribuição sobre salários 184.532    149.601      

Provisões prêmio produtividade colaboradores 1.062.235 670.107      

Outras provisões -           5.421          

Total 1.694.067 1.167.136   

 
 

8. Outras obrigações 
 

Composto por contas a pagar por obrigações ligadas a projetos sociais. 
 

Circulante
Não 

circulante
Circulante

Não 

circulante

Outros credores -           - 1.120        -           

Contas a pagar - empresas do Sistema Sicredi 40.158      - 15.457      -           

Contas a pagar - demais fornecedores (*) 400.348    - 138.064    -           

Impostos a recolher 37.422      - 64.581      -           

Outras contas a pagar (**) - 286.648    - 310.138    

Total 477.928    286.648    219.222    310.138    

2020 2019

 
 
(*) Classificado no circulante são obrigações com fornecedores que não compõem o Sistema 

Sicredi e serão liquidadas até o próximo exercício social. 
 
(**) O montante classificado como não circulante é composto por adiantamentos recebidos das 

Cooperativas mantenedoras da Fundação Sicredi para aquisição de itens do ativo 
permanente. 
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9.  Provisão para riscos trabalhistas 

 

Em 2020 a Fundação Sicredi possui um processo trabalhista em andamento, sendo que o valor 
estimado e sua respectiva provisão está demonstrado no quadro a seguir. 
 
 

Natureza

Probabilidade 

de perda 2020 2019

Trabalhista Provável 69.841        69.841        

Total 69.841        69.841        

Valor estimado de perda

 
Em 2020, a Fundação Sicredi possui ainda um processo trabalhista cuja probabilidade de perda é 
possível no montante de R$ 29.268 (2019 – R$ 29.268) para o qual nenhuma provisão para perda 
é requerida neste momento. 

 
   

10.  Recursos de projetos a realizar  
 

     Composto por recebimentos em 2019 e 2020, da Lei Federal de Incentivo à Cultura e em 2020 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) em âmbito nacional, tem 
classificação no circulante, pois os recursos recebidos serão aplicados ao longo exercício de 2021. 

 

2020 2019

Projeto #juntos - Lei incentivo à cultura 2.153.717        2.316.524        

Projeto crescer digital - Sescoop 374.954           -                 

Projeto zum zum zum parte III - Lei incentivo à cultura 968.173           -                 

Projeto zum zum zum parte II - Lei incentivo à cultura 998.582           -                 

Projeto comitê jovem - Sescoop 637.988           -                 

Projeto comitê mulher - Sescoop 517.832           -                 

Total 5.651.246        2.316.524        
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11. Patrimônio líquido 

 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Instituição em 31 
de dezembro de 2020 é de R$ 100.000, (2019 - R$100.000) dividido em 100.000 quotas de valor 
individual de R$ 1,00 e pertencente integralmente ao Banco Cooperativo Sicredi S.A. para a 
constituição da Fundação  

 
O patrimônio social foi constituído com o objetivo de produzir rendimentos suficientes para atender 
às necessidades operacionais da Fundação Sicredi, assegurando a continuidade de seus 
programas e a realização permanente dos seus fins. O superávit acumulado serve para 
manutenção das execuções dos programas e inciativas da Fundação Sicredi. 

 
12. Partes relacionadas 

 
Os saldos mantidos com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 estão 
apresentadas no quadro abaixo de acordo com as operações realizadas, sumarizadas por grupo 
contábil: 

2020 2019

Ativo 3.620.517    4.063.324     

Depósitos bancários 2.228.408    2.564.381     

Serviços prestados – empresas do grupo 1.392.109    1.498.940     

A receber mantenedoras - 3                   

 

Passivo 40.158         15.457          

Contas a pagar – empresas do grupo 40.158         15.457          

 

Receitas 21.377.754  18.016.451   

Contribuições mantenedoras 13.124.907  8.900.849     

Doações 8.252.847    9.115.602     

Despesas 5.254.510    897.757        

  Devolução sobras - Programa União Faz a Vida (*)  3.165.869    -

  Despesas administrativas 2.088.641    897.757         
 

(*) Em 2020 a Fundação Sicredi realizou a devolução financeira às cooperativas mantenedoras 
referente às sobras do Programa União Faz a Vida do ano corrente e anteriores. 
O Programa A União Faz A Vida (PUFV) existe desde 1995, e, por meio da educação cooperativa, 
desenvolve os princípios de cooperação e cidadania para crianças e jovens brasileiros, mudando  
assim a vida deles, de suas famílias e comunidades, atingindo mais de 3 milhões de crianças e 
adolescentes, com mais de 100 mil educadores, mais 2 mil escolas participantes em mais de 400 
cidades em 12 estados. 
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12. Partes relacionadas-Continuação 
 
a) Benefícios monetários destinados às partes relacionadas – pessoas chave da administração 

 

Pessoas chave da Administração são as que têm autoridade e responsabilidade pelo 
planejamento, direção e controle das atividades da entidade, direta ou indiretamente, incluindo 
qualquer administrador (executivo ou outro dessa entidade). Nestes dados estão inclusos todos 
os benefícios de curto prazo e pós-emprego concedidos pela entidade aos cargos de 
Presidente, Vice-Presidente, Diretores ou outros que venham a substituir os mesmos. 
 
 

13. Receitas 
 
a) Contribuições de instituições mantenedoras 

 
Em 31 de dezembro de 2020, 108 Cooperativas de Crédito (2019 - 93 cooperativas) 
pertencentes ao Sistema de Crédito Cooperativo Sicredi efetuaram contribuições para a 
Fundação Sicredi. As receitas de contribuições mais significativas foram as seguintes: 
 

2020 2019

CCLAA Sicredi União PR/SP 740.030           504.651           

CCLAA Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ 459.943           311.152           

CCLAA Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP 455.445           308.758           

CCLAA Sicredi Pioneira RS 437.425           314.068           

CCLAA Sicredi União RS 397.887           306.689           

CCLAA Sicredi Serrana RS 308.523           226.232           

CCLAA Sicredi Uniestados 301.229           210.878           

CCLAA Sicredi Sudoeste MT/PA 261.161           168.535           

CCLAA Sicredi Grandes Rios MT/PA 257.883           156.774           

CCLAA Sicredi Centro 247.753           175.113           

CCLAA Sicredi Campos Gerais PR/SP 239.177           158.807           

CCLAA Sicredi Ouro Verde MT 230.762           160.072           

CCLAA Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 225.331           154.789           

CCLAA Sicredi Agroempresarial PR/SP 222.514           156.084           

CCLAA Sicredi Fronteiras PR/SC/SP 209.753           150.652           

CCLAA Sicredi Zona Sul RS 208.653           154.721           

CCLAA Sicredi Ouro Branco RS 200.334           147.394           

CCLAA Sicredi Pampa Gaúcho 190.179           145.442           

CCLAA Sicredi Altos da Serra RS/SC 190.053           147.745           

CCLAA Sicredi Região Centro RS/MG 182.880           135.584           

CCLAA Sicredi Univales MT/RO 180.754           125.099           

CCLAA Sicredi União MS/TO 176.878           116.762           

CCLAA Sicredi Celeiro do MT 175.340           113.743           

CCLAA Sicredi Região dos Vales RS 171.675           128.512           

CCLAA Sicredi das Culturas RS/MG 171.214           136.443           

CCLAA Sicredi Região da Produção RS/SC/MG 166.767           130.753            
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13. Receitas-Continuação 
 

2020 2019

CCLAA Sicredi Iguaçu PR/SC/SP 166.355           117.488           

CCLAA Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP 162.701           114.492           

CCLAA Sicredi Celeiro RS/SC 158.667           97.793             

CCLAA Sicredi Aliança PR/SP 157.751           104.300           

CCLAA Sicredi Ibiraiaras RS/MG 151.990           115.688           

CCLAA Sicredi Rio Paraná PR/SP 149.058           107.599           

CCLAA Sicredi Centro Serra RS 148.711           114.112           

CCLAA Sicredi Botucarai RS 148.325           113.352           

CCLAA Sicredi União Metropolitana RS 148.189           126.521           

CCLAA Sicredi Vale do Rio Pardo RS 147.658           107.790           

CCLAA Sicredi Planalto RS/MG 145.603           111.431           

CCLAA Sicredi Integração RS/MG 145.601           109.396           

CCLAA Sicredi Aliança RS/SC 142.443           98.471             

CCLAA Sicredi Noroeste RS 142.228           114.844           

CCLAA Sicredi Campo Grande MS 141.952           95.815             

CCLAA Sicredi Integração de Estados RS/SC 138.196           103.410           

CCLAA Sicredi Norte Sul PR/SP 132.340           96.582             

CCLAA Sicredi Celeiro Centro Oeste 127.716           82.359             

CCLAA Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ 126.129           86.811             

CCLAA Sicredi Paranapanema PR/SP 124.855           90.249             

CCLAA Sicredi Nossa Terra PR/SP 122.000           80.309             

CCLAA Sicredi Centro Leste RS 121.305           90.980             

CCLAA Sicredi Sul MT 118.249           76.570             

CCLAA Sicredi Vale Litoral SC 117.890           76.684             

CCLAA Sicredi Progresso PR/SP 116.969           75.699             

CCLAA Sicredi Araxingu 112.868           74.017             

CCLAA Sicredi Noroeste MT e Acre 112.793           70.656             

CCLAA Sicredi Nordeste RS 110.589           73.417             

CCLAA Sicredi Norte SC 108.911           72.701             

CCLAA Sicredi Integração PR/SC 105.266           73.710             

CCLAA Sicredi Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG 98.295             88.062             

CCLAA Sicredi Vale do Cerrado 97.897             59.700             

CCLAA Sicredi Planalto Central 93.424             61.772             

CCLAA Sicredi Grandes Lagos PR/SP 91.593             61.987             

CCLAA Sicredi Centro Oeste Paulista 86.561             55.199             

CCLAA Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG 80.528             59.199             

CCLAA Sicredi Planalto das Águas PR/SP 76.885             50.933             

CCLAA Sicredi Novos Horizontes PR/SP 73.194             45.099             

CCLAA Sicredi Valor Sustentável PR/SP 72.993             53.592             

1.290.686       546.608           

Total 13.124.907     8.900.849       

Demais cooperativas integrantes do Sistema de Crédito Cooperativo 

Sicredi
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13. Receitas-Continuação 
 

b) Doações para custeio de projetos 
 
Em 2020 e 2019 foram efetuadas doações referentes aos projetos “União Faz a Vida”, 
“Quartas Culturais”, “Lei de Incentivo à Cultura #Juntos”, e “Crescer Digital – Sescoop 
Nacional”. Essas doações foram recebidas de cooperativas e demais empresas do Sistema 
Sicredi, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), prefeituras, 
associados e público em geral.  
 
 
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 sua composição por projeto é como segue: 
 

2020 2019

União Faz a Vida 7.942.639 8.973.745 

Quartas Culturais -           141.857    

Projeto #juntos - Lei incentivo a cultura 303.728    -           

Crescer Digital - Sescoop Nacional 6.480        -           

Total 8.252.847 9.115.602 

 
 

 
14. Despesas vinculadas aos programas e iniciativas   
 
 

2020 2019

Despesa com serviços de terceiros (2.644.694)    (1.656.817)    

Despesa com assessoria e consultoria     (5.454.860) (6.474.274)    

Despesa com treinamentos     (1.442.260) (487.368)       

Despesa com processamento de dados        (212.714) (619.306)       

Despesa com publicidade e propaganda     (1.066.044) (576.518)       

Despesa com material     (1.006.377) (848.014)       

Despesa com lanches e refeições (14.933)         (430.609)       

Devoluções sobras Programa União Faz a Vida (3.165.869)    -                

Outras despesas (1.464.587)    (2.720.287)    

Total (16.472.338)  (13.813.193)  
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15. Despesas com pessoal 

2020 2019

Remuneração de pessoal (3.015.993)  (2.007.264)       

Provisão bônus produtividade (1.062.235)  (670.107)          

Benefícios ao pessoal (566.777)    (349.798)          

Despesas com previdência social (853.018)    (604.613)          

Despesas de FGTS (231.481)    (160.938)          

Despesas com treinamento (2.339)        (17.664)            

Total (5.731.843)  (3.810.384)       
 

 
A Fundação Sicredi não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou 
remuneração baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração. 

 
16. Despesas administrativas 

2020 2019

Despesas com assessoria e consultoria (269.789)    (112.409)   

Despesas com processamento de dados (89.226)      (14.905)     

Despesas com aluguéis (86.837)      (93.149)     

Despesas com serviços de terceiros (51.911)      (22.497)     

Despesas com propaganda e publicidade (46.461)      (29.963)     

Despesas com depreciação/amortização (46.255)      (43.185)     

Despesas com viagens (16.478)      (59.386)     

Outros (59.538)      (56.075)     

Total (666.495)    (431.569)   

 
17. Cobertura de seguros 

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

 
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. 



 

 

 

 

                 

  

 


