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Todos já sabem que temos potencial

Vamos iniciar agora mais uma fase da nossa história, que acaba de completar 50 
anos. Porém, de uma forma muito diferente, porque o mercado mudou, o mundo 
e a forma de gestão também. Contudo, a essência da nossa Credicana permanece 
a mesma - a preocupação com as pessoas, com a solidez, com o patrimônio dos 
nossos cooperados e ainda com as coisas mais simples, como o atendimento e o 
bom relacionamento com todos. Isso é básico e essencial!

Temos observado que o setor começa a entrar num momento muito bom – a 
movimentação do mercado internacional está interessante, os preços um pouco 
melhores, indústria voltando a operar em nossa região, enfim, tudo isso motiva o 
setor e também a Credicana.

Um fator importante que vem se destacando em relação ao cooperativismo 
de crédito é a reorganização das Cooperativas de Crédito Independentes, que 
somam hoje mais de uma centena. Essa representatividade atraiu, agora com mais 
intensidade, a atenção da Ocesp (Organização das Cooperativas do Estado de São 
Paulo), da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) e do Banco Central do 
Brasil (Bacen).
 
São cooperativas como a Credicana, que por algum motivo se desligaram de suas 
Centrais e até então eram vistas como o “Patinho Feio” do ramo Crédito. O fato 
é que os resultados que elas apresentam passaram a ser melhor observados e 
considerados. Para nós, o que realmente importa, é que temos potencial e que agora 
todos já sabem!  

Isso é muito bom, porque estamos nos fortalecendo e transformando essa força 
em novas tecnologias que nos possibilitam atender melhor o nosso cooperado. 
Sabemos que isso nos traz uma grande responsabilidade, mas vamos abraça-la. 

Um bom exercício que temos de fazer neste 
momento é com relação à taxa Selic, que 
agora está em 4,25% - o menor nível da 
história. É fundamental que as cooperativas, 
unidas, encontrem alternativas para 
trabalhar e manter sua eficiência.  

Conselho de Administração

Waldyr Max Júnior – presidente 
do Conselho de Administração
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2019: Ano de adaptações
Uma das coisas que aprendemos a fazer bem em todas as 
dificuldades que já atravessamos foi enxergar oportunidades, 
trabalhar bastante e não esperar que “alguém” resolva os nossos 
problemas. É por isso que a Credicana conseguiu chegar até aqui 
e completar, de uma maneira muito sólida e equilibrada, os seus 
50 anos de existência. Porque, acredite, não é fácil!
Temos, assim, a satisfação de apresentar o Relatório da Gestão e 
as Demonstrações Contábeis da CREDICANA – Cooperativa de 
Crédito Rural, relativas às atividades desenvolvidas no ano de 2019, 
em conformidade com as disposições legais e estatutárias.

Desempenho Econômico-Financeiro
Iniciamos 2019 com um planejamento orçamentário que 
possibilitou à Cooperativa reduzir as taxas anteriormente 
praticadas, em consonância com as reduções recorrentes 
que ocorreram na taxa básica de juros da economia brasileira, 
ampliando os limites de concessão de crédito com recursos livres 
para o custeio e plantio na modalidade Crédito Rural e, também, 
na modalidade Crédito Pessoal, sempre buscando oferecer as 
melhores soluções financeiras aos cooperados.
O ativo total atingiu o volume de R$ 84,2 mi, correspondente a 
um crescimento de 7,29%. Já o patrimônio líquido encerrou o ano 
com o montante de R$ 13,5 mi, crescendo 1,51% em relação ao ano 
anterior, demonstrando crescimento contínuo e sustentável mesmo 
diante de reduções significativas nas taxas de juros praticadas.
Superamos a estimativa de resultado prevista no orçamento 
aprovado para o ano, com a apuração das sobras ao final de 2019, 
antes das deduções estatutárias para os fundos, alcançando o 
montante de R$ 356 mil - 3,4% maior que o ano imediatamente 
anterior -, refletindo o controle das despesas administrativas e 
operacionais, e a assertividade nas mudanças praticadas ao longo 
do ano.

Reforma Estatutária
Com a aprovação do novo Estatuto Social, passamos a atuar com 
uma nova estrutura organizacional que possibilitou à Credicana 
fortalecer sua Governança Cooperativa através da segregação da 
área de atuação entre o Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva, o que contribuiu muito positivamente para as atividades 
do dia a dia.

Aprimoramento Contínuo
Ao longo do ano, diversos treinamentos foram realizados na 
intenção de capacitar a equipe de colaboradores, preparando-os 
para enfrentar as mudanças estruturais continuamente exigidas 
pelas normativas do Banco Central diante de novo cenário 
econômico.
Em razão disso, toda equipe participou de cursos referentes à 
prevenção a lavagem de dinheiro, compliance, contabilidade, 
entre outros. Participamos ainda de reuniões técnicas e fóruns 
econômico-financeiros que permitiram aos órgãos de gestão 
maior eficiência na tomada de decisão.
Fortalecemos os relacionamentos com visitas às unidades 
industriais parceiras, realizando reuniões técnicas que nos 
permitiram detalhar e afinar as metodologias de trabalho no 
sentido de auxiliar os cooperados com menores taxas e maior 
agilidade na concessão de crédito.

Pedro de Freitas Ferreira e Valdir Furlan

Na área de tecnologia, buscando a melhoria contínua dos 
processos internos e externos, nos unimos com outras 
cooperativas para desenvolver um novo programa de 
informática, o que nos permitiu reduzir os custos, otimizando 
o trabalho já realizado. Junto a isso, elaboramos a Política de 
Segurança Cibernética e realizamos a contratação de empresa 
especializada na área de tecnologia para assistência preventiva e 
corretiva, garantindo, assim, maior eficiência aos procedimentos 
operacionais, preservando um atendimento cada vez mais 
humanizado.

50 Anos – Nova identidade
Aproveitamos a comemoração do jubileu de ouro da Cooperativa 
para modernizarmos nossa identidade visual, revitalizando nossa 
logomarca, website e comunicação visual interna.
Para marcar essa data tão importante, realizamos eventos 
promovendo a participação do cooperado junto com os 
colaboradores e os parceiros industriais da região, ocasião em que 
foram homenageados os fundadores da Credicana.

Planejamento Estratégico
O ano que se passou também foi marcado pela elaboração 
do Planejamento Estratégico para o próximo quadriênio da 
Credicana, o qual contou com a colaboração de uma empresa 
especializada em gestão, buscando uma visão de médio-longo 
prazo. Na ocasião, após amplo debate das questões apuradas 
pelos colaboradores, emitimos um relatório que servirá como 
direcionamento para o plano de ação que se inicia em 2020 e 
conta com revisões semestrais.

Desenvolvimento Social
Na área social, tivemos muitas participações: entrega 
de alimentos para diversas instituições beneficentes de 
Assis e Palmital; doações para o projeto Visão do Futuro; 
parceria estabelecida junto ao Sescoop/SP com o programa 
CooperJovem e as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, 
destacando-se, sobretudo, a Campanha de Natal, que arrecadou 
mais de 8 toneladas de alimentos.

Futuro
Para o ano que se inicia temos como meta a implantação 
do planejamento estratégico, buscando ampliar a base de 
cooperados e as operações de crédito. Já na área operacional, o 
foco será a conclusão da implantação do sistema de tecnologia e 
a capacitação contínua da equipe de colaboradores e de gestão, 
fortalecendo as parcerias com outras cooperativas e mantendo 
continuidade nas ações sociais.
E assim encerramos mais um ano de 
muita batalha, inovações tecnológicas e 
mudanças estruturais em nossa gestão, 
atendendo a inúmeras exigências 
que demandaram muito tempo 
de planejamento e trabalho para 
podermos cumprir tudo o que nos 
foi apresentado.
Diretoria Executiva
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Nova identidade
Ano histórico

2019 começou cheio de boas energias, porque foi o ano de comemoração de meio século 
de existência da Credicana, motivo de grande alegria para todos os envolvidos com a 
rotina da Cooperativa.
Várias ações foram desenvolvidas, começando pela modernização da logomarca e do site, 
marcando o início de uma nova fase, cheia de mudanças, onde a maturidade prevalece, 
mas sempre acompanhada da inovação e do profissionalismo.
Mantendo todas as características do Cooperativismo de Crédito, a nova logomarca 
ganhou um ar mais contemporâneo, com traços mais leves, elegantes e, ao mesmo 
tempo, simples e convidativos. 
Temos uma cooperativa com 50 anos de muita solidez, cada vez mais afinada com os 
interesses de seus cooperados e essa nova marca traduz esse momento tão especial e que 
poucas cooperativas têm o privilégio de comemorar.

Site mais dinâmico
A preocupação em estabelecer canais dinâmicos de comunicação com o cooperado 
resultou na reformulação do site, que também recebeu uma nova roupagem, mais atual 
e prática, que facilita a navegação.
Foram 60 dias intensos de estudos, análises e aprovações, para priorizar o conteúdo e 
oferecer a melhor experiência aos usuários, de forma ágil. O layout ficou leve e intuitivo, 
assim como a linguagem, com textos mais curtos e objetivos.

Cooperativismo 

Mais que um 

modelo de 

negócios, é uma 

filosofia de 

vida que busca 

transformar 

o mundo em 

um lugar mais 

justo, feliz, 

equilibrado 

e com melhores 

oportunidades 

para todos.
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Evento marca Jubileu de Ouro
Ano histórico

Mais de 200 pessoas participaram no dia 3 de maio/2019, no Teatro Municipal de 
Assis, da palestra sobre o panorama atual e futuro do setor Sucroenergético, com o 
professor doutor, Marcos Fava Neves.
Foi um evento inédito, porque reuniu representantes das unidades industriais da 
região para falar sobre o setor. O encontro teve de tudo um pouco – emoção, 
trabalho, reflexão e oportunidade de obter conhecimento.

Após a palestra do professor Fava 
Neves, que traçou o cenário do 
agronegócio para o ano, subiram ao 
palco do teatro de Assis os empresários 
do setor - Fábio de Rezende Barbosa, 
diretor da NovAmérica; José Eugênio 
de Rezende Barbosa Sobrinho, diretor 
da Agroterenas; Leandro Zambianco, 
diretor da Nova Platina; Dorival Finotti, 
diretor da Enersugar; e Sylvio Ribeiro 

Palestra e debate

do Valle Mello Júnior, presidente da Assocana. O 
papel de moderador ficou por conta de Walter Luiz 
Rodrigues Martinho, que representou a Credicana.
Entre perguntas e respostas, os temas mais 
discutidos foram o transporte da cana, as altas taxas 
de juros praticadas que têm afetado o agronegócio, 

a dificuldade de se projetar o futuro, os indicadores 
utilizados para se prever o volume de cana colhido 
e o novo formato de pagamento aos fornecedores 
de cana, aprovado pelo Consecana, que prevê o 
pagamento de um prêmio associado à qualidade 
da matéria-prima.
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Tradição de 
aniversário

Placa da 
Ocesp

Ano histórico

No dia 10 de julho, data oficial de fundação 
da Credicana, a equipe da Unimed mais uma 
vez deu plantão na sede da Cooperativa, 
em Assis, para fazer a avaliação de glicemia 
e medir a pressão arterial dos cooperados 
que compareceram na unidade. Esta ação 
mostra o quanto a Credicana tem valorizado 
nos últimos anos a intercooperação, um 
exemplo que as cooperativas passam para 
seus cooperados. 

Em evento realizado em 
Marília/SP, o presidente 
da Ocesp, Edvaldo 
Del Grande, entregou 
aos representantes da 
Credicana, Waldyr Max Jr., 
Valdir Furlan e Pedro de 
Freitas Ferreira, uma placa 
em comemoração aos 50 
anos da Cooperativa.
A homenagem 
surpreendeu os diretores!

Quando 

encontramos 

pelo caminho as 

pessoas certas, 

a jornada fica 

mais fácil, 

segura 

e conseguimos 

ir mais longe. 

Parabéns, 

cooperados, 

pelos 50 anos da 

Credicana!

Uma homenagem aos fundadores José Fadul Júnior, Waldyr Max, Maria Amélia 
de Souza Dias, Antenor da Silva Carvalho, Jair Ribeiro da Silva e Marina da Costa 
Carvalho abriu o evento.

Homenagens
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Novo modelo

Gestão

Encontro de 
Lideranças
Representantes da Credicana 
e de outras 66 Cooperativas 
do Estado de São Paulo 
participaram do 4º Encontro de 
Lideranças do Cooperativismo 
Paulista de 2019.
Realizado pela Ocesp, o evento 
teve como objetivo ouvir as 
bases, unir os dirigentes e reunir 
material para o sucesso do 
Planejamento Estratégico 2021-
2026 do sistema, que busca a 
excelência do desenvolvimento 
cooperativista paulista.

A Credicana está, desde junho/2019, com um novo 
modelo de gestão, no qual a grande mudança foi a 
instauração da Governança, aprovada em Assembleia. 
Agora, o Conselho de Administração é composto por 
cinco conselheiros, que ficam com a responsabilidade de 
definir as políticas e de tomar as decisões estratégicas. 
Eles foram eleitos em Assembleia Geral Ordinária, em 
abril/2019, sendo que a gestão vai até 2023.

Waldyr Max Júnior - Presidente
Dulcineia Alves - Conselheira Vogal
Paulo Antônio Cunha Bueno Bannwart - Conselheiro Vogal
Sylvio Ribeiro do Valle Mello Junior - Conselheiro Vogal
Luiz Fernando de Oliveira Friedel - Conselheiro Vogal

Valdir Furlan, Luiz Fernando, Sylvio do Valle, Dulcineia 
Alves, Waldyr Max Jr., Paulo Bannwart e Pedro Ferreira

Depois de eleitos, os conselheiros indicaram dois diretores 
para executarem e aprovarem as tarefas de rotina. Eles estão 
presentes diariamente na Credicana, junto com o corpo de 
colaboradores, sendo que todas as aprovações e decisões a 
serem executadas no dia-a-dia dependem da aprovação e 
assinatura desses dois diretores em conjunto. São eles:

Valdir Aparecido Furlan - Diretor Operacional
Pedro de Freitas Ferreira - Diretor Administrativo/Financeiro
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Gestão

Valdir Furlan, 
Max Jr. e Pedro 
de Freitas

Posse e reconhecimento

Destaques

A solenidade de posse do Conselho de Administração aconteceu em julho, com 
a presença de diretores, conselheiros fiscais e colaboradores. A noite foi cheia de 
surpresas, emocionando todos os presentes, com as homenagens prestadas ao diretor 
Sylvio Ribeiro do Valle, que deixou o cargo de Diretor Administrativo e passou a fazer 
parte do Conselho de Administração.
Integrante do quadro social da Credicana desde 1º de dezembro/1988, o empresário e 
economista já chegou assumindo uma cadeira no Conselho Fiscal, como conselheiro 
Suplente. Desde então, Sylvio acompanhou muito de perto todos os passos da 
Credicana. Passou a compor a diretoria da Cooperativa em 2008, onde permaneceu 
até 26 de junho de 2019, quando foram empossados os novos diretores. Foram 30 anos 
de participação ininterrupta e ativa na Credicana, com muito envolvimento e presente 
nas principais decisões.   

O diretor Valdir Aparecido Furlan também foi destacado 
na cerimônia de posse, pela postura ética e pelo papel que 
vem desempenhando ao longo dos últimos quatro anos na 
Credicana. “Com você aprendemos a cultivar o bom senso, 
a doação, a generosidade, a simplicidade, a grandeza e o 
valor da cooperação. Obrigado por compartilhar conosco 
esta sabedoria”, disse o presidente do Conselho, Max Jr.
A formação de novos sucessores foi outro destaque. 

Algumas das 

melhores ideias 

da humanidade 

surgiram em 

momentos difíceis. 

O cooperativismo 

foi a resposta 

de um grupo de 

trabalhadores ao 

aumento do 

desemprego e aos 

baixos salários 

pagos pelas empresas 

europeias, 

após o início da 

Revolução 

Industrial.

Para a posição de diretor 
Administrativo/Financeiro 
foi eleito Pedro de Freitas 
Ferreira (28), que está presente 
todos os dias na Cooperativa, 
participando das decisões.
A gerente Geral da Credicana, 

Ilze Cristina Spitzer 
Simões, também foi 
homenageada pelos 
31 anos de dedicação, 
entusiasmo e 
disposição para 
aprender e praticar 
o Cooperativismo.
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Cuidando do que é nosso

Workshop em Brasília

Bons resultados 7º Encontro de Dirigentes

Gestão

Com o intuito de 
apresentar reivindicações 
para agilizar as 
rotinas operacionais, 
em março/2019, o 
presidente do Conselho 
de Administração, 
Waldyr Max Jr.; o diretor 
Operacional, Valdir 
Furlan; e a gerente Ilze 
Spitzer Simões participaram, em Curitiba/PR, da reunião com 
representantes do Banco do Brasil - especificamente do 
Departamento de Cooperativas de Crédito.
Também se reuniram com o Conselho Consultivo 
do Ramo Crédito do Sistema OCB (Ceco), com 

A Credicana está sempre buscando participar das discussões que promovam o seu 
desenvolvimento. A gerente Ilze Spitzer Simões esteve, em junho, no Banco Central do Brasil, em 

Brasília/DF, participando do Workshop sobre Auditoria Cooperativa. A reunião de trabalho tratou dos 
seguintes assuntos: Auditoria Cooperativa – Resultados e Perspectivas; Escopo 2020 para Auditoria 

Cooperativa; e Instrumentos Financeiros; Incorporação em Cooperativas de Crédito.

Os diagnósticos do Programa de Acompanhamento 
Econômico-Financeiro das Cooperativas (GDA), 
apresentados a cada seis meses pelo Sescoop/SP, indicam 
que a Credicana está tendo bons resultados, não só em 
relação ao desempenho econômico-financeiro, mas 
também no relacionamento e na sua contribuição social 
e ambiental. O comparativo com todas as cooperativas de 
crédito do Brasil mostra que toda a gestão planejada está 
dentro do que foi efetivamente executado, proporcionando 
benefícios aos cooperados, com taxas abaixo do mercado.

Com uma programação totalmente focada nos 
desafios e nas necessidades do ramo Crédito, o 
7º Encontro de Dirigentes do Cooperativismo de 
Crédito do Estado de São Paulo, realizado pelo 
Sistema Ocesp, reuniu cerca de 130 participantes, 
representando 60 Cooperativas de Crédito. Todos 
tiveram a oportunidade de discutir sobre temas 
inovadores como open banking, oportunidades e 
desafios do cadastro positivo, mercado internacional 
e jornada do cliente.

representantes do Banco Central do Brasil e do Fundo 
Garantidor das Cooperativas de Crédito (FGCoop). Entre 
os temas em debate, os destaques foram as estratégias 
de ação das cooperativas independentes brasileiras e a 
sustentabilidade do ramo.

Ayres de Souza Lopes (Sescoop/SP), Ilze, Luiz Fernando 
dos Santos (Sescoop/SP), Kellen, Valdir, Pedro e Jéssica
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Gestão

Fórum destaca 
crescimento

Impactos da reforma tributária

Na terceira edição do Fórum Conjunto, realizado 
pelo Banco Central do Brasil, Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB) e Fundo 
Garantidor do Cooperativismo de Crédito 
(FGCoop), os diretores puderam constatar o 
crescimento com bases sólidas das Cooperativas 
de Crédito – centralizadas ou não.
O evento foi realizado para debater temáticas de 
monitoramento e supervisão das cooperativas 
de crédito, além de questões relacionadas à 
educação financeira do brasileiro.

O Fórum de Gestão Econômico-Financeira das 
Cooperativas Paulistas, evento realizado pelo 
Sescoop/SP, reuniu 150 líderes para discutir as 
mudanças que a reforma tributária poderá trazer para 
o cooperativismo brasileiro.

Waldyr Max Jr. e Pedro de Freitas Ferreira, na 
sede do Banco Central

É da 

agricultura 

que brota todos os 

dias a esperança 

de um Brasil

 melhor para se 

viver! 

Parabéns aos 

profissionais 

da terra!

O economista e relator do texto 
da reforma, Luiz Carlos Hauly, 
apresentou informações sobre 
o sistema tributário brasileiro 
durante o fórum, que contou 
ainda com apresentação sobre o 
Programa de Desenvolvimento 
Econômico-Financeiro (GDA), com 
o consultor do Sescoop/SP, Luiz 
Fernando Santos, e palestra sobre 

a conjuntura econômica e as 
perspectivas para o período 
entre 2020 e 2022, com o 
economista Juan Jensen.

Conselheiros discutem Planejamento estratégico
sugestões de melhorias.
Todos esses apontamentos 
foram bem debatidos pelos 
conselheiros, gerando um 
grande relatório que deverá 
nortear o plano de ação 
de 2020.

O ano de 2019 foi encerrado com uma reunião que 
concluiu o Planejamento Estratégico da Credicana para os 
próximos quatro anos. Tudo foi feito com muito critério 
e cuidado, a partir de um estudo que começou com o 
levantamento realizado entre todos os colaboradores 
da cooperativa, para saber o que eles pensam, como 
veem a Credicana, pontos fracos e fortes, além de indicar 
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Computadores para Rotary  

Ações socioambientais

Logo no início de 2019, foram doados para o Rotary Club 
Assis do Vale cinco computadores que seriam repassados 
para entidades assistenciais. “Temos orgulho de adotar 
essas práticas em benefício da sociedade e do meio 

Participar de projetos socioambientais nas comunidades onde está inserida tem sido uma prática 
cada vez mais frequente da Credicana, que procura no dia a dia transformar suas responsabilidades 
sociais e ambientais em algo que extrapola o conceito, se consolidando em uma postura!

ambiente, porque de fato é uma preocupação nossa – 
diretoria, cooperados e equipe de colaboradores – com 
a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, afirma o 
presidente da Credicana, Waldyr Max Júnior.

Óculos para o Projeto Futuro
Com aprovação dos cooperados em Assembleia 
Geral, a Credicana utiliza desde 2017 recursos das 
sobras apuradas anualmente para a aquisição de 
óculos de grau, que são doados para crianças da 
Rede Municipal de Ensino de Assis.
A ação faz parte do projeto “Visão do Futuro”, 
idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade de 
Assis, envolvendo testes de acuidade visual nos 
alunos, consultas oftalmológicas às crianças que 
apresentaram algum tipo de dificuldade e doação de 
óculos. Tudo isso gratuitamente.

Lívia Antunes da Silva (6): “Tudo ficou mais vivo”
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Ações socioambientais

Show com 
Demônios 
da Garoa

Cooperjovem em Assis

As cooperativas da região se 
uniram e trouxeram para Assis, 
no seu aniversário de 114 anos, o 
show com o grupo Demônios da 
Garoa. A apresentação faz parte 
do programa "Circuito Sescoop/SP 
de Cultura", realizado em parceria 
com a Credicana, Coopermota, 
Coplacana, Sicoob Credimota, Sicredi 
Paranapanema PR/SP e Unimed de 
Assis, e apoio da prefeitura municipal.

Mais de 150 professores da rede municipal de ensino 
de Assis/SP, depois de participarem de oito módulos de 
treinamentos ao longo de 2019, apresentaram seus projetos 
e participaram do evento de formatura, nos dias 25 e 26 de 
novembro/2019, no teatro municipal Pe. Enzo Ticinelli.
O programa Cooperjovem foi criado pelo Sescoop para que 
as noções de cooperação sejam ensinadas desde cedo para 
as crianças, no entanto, o papel do professor é fundamental.
Os projetos apresentados pelas escolas definem as ações 

Cuidar-se 

é a melhor 

maneira de se 

amar e ser 

feliz!

Apoio às campanhas
A equipe da Credicana veste a camisa nos meses de outubro e novembro, 
em apoio às Campanhas “Outubro Rosa”, de conscientização e com 
o objetivo principal de alertar as mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama 
e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero; e “Novembro Azul”, 
dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para conscientização 
a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no 
diagnóstico precoce do câncer de próstata.

que serão executadas 
nos próximos dois 
anos, e tudo com o 
acompanhamento e 
supervisão do Sescoop, 
além da participação das 
Cooperativas – Credicana, 
Coopermota, Unimed 
Assis e Sicoob/Credimota.
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Campanha de Natal completa 15 anos

Doações ultrapassam 8 toneladas de alimentos

Ações socioambientais

Dos 50 anos da Credicana, 15 deles ela se empenhou para proporcionar um Natal mais 
farto para entidades assistenciais de Assis e Palmital. A primeira Campanha foi realizada 
em 2005, logo depois que a Cooperativa se instalou no endereço atual (Avenida Rui 
Barbosa, em Assis/SP) e a cada ano as doações aumentam e permitem que mais 
entidades sejam atendidas.

Com a colaboração dos cooperados e da comunidade, a Credicana arrecadou 8.285 Kg 
de arroz e feijão, além de cestas de Natal, caixas de sabonete e panetones, produtos que 
foram distribuídos entre 12 entidades beneficentes de Assis e Palmital.
A arrecadação média nesses 15 anos é de 5,5 toneladas de alimentos, mas desta vez dois 
fatores foram fundamentais para que a cooperativa batesse mais um recorde - o empenho 
da equipe e diretores, e a generosidade dos que colaboraram.

Premiação para quem participa
Todo ano, para estimular ainda mais a participação dos cooperados, a Credicana realiza 
um sorteio de brindes entre os doadores. 
Os ganhadores foram:
Aparelho de TV: Ana Paula Rodrigues Martinho
Cestas de Natal: Marcos Ricci, Renata Rodrigues Nigro, Ivoni Buzzo, Uderval Scalada e 
Gustavo Zanchetta. 

Quando 

nos permitimos 

sonhar, nasce 

dentro de nós 

uma criança 

feliz, 

capaz de 

acreditar 

que tudo é 

possível.
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Práticas de prevenção à lavagem 
de dinheiro

Novo sistema permite maior integração

Segurança

Diretores, gestores e colaboradores da Credicana participaram, em agosto, do 
treinamento de oito horas ministrado pelo auditor e instrutor do Sescoop-SP, Lúcio dos 
Santos Faria, sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Um ponto bastante enfatizado pelo instrutor foi com relação à atualização do cadastro 
de todos os cooperados. Empenhados em aprimorar a eficiência e eliminar qualquer 
possibilidade de fraude, o objetivo da diretoria é adotar métodos eficientes de combate, 
proporcionando muita segurança aos cooperados.

A empresa Exata Informática apresentou um 
novo sistema, que oferece mais segurança, 
agilidade e modernidade às operações 
financeiras da Credicana. Desenvolvido em 
parceria com mais duas cooperativas de 
crédito – de Barra Bonita e de São João da 
Boa Vista – o novo programa permite maior 
integração entre todos os setores - operacional, 
contabilidade, diretoria e outros.
O destaque, entre os diversos processos 
envolvidos no novo sistema, fica para o 
cadastro e o banco de dados, pontos essenciais 
para agilizar as operações diárias e garantir o 
fornecimento de informações mais precisas 
para a tomada de decisão na concessão de 
crédito e nas demais operações realizadas, 
preparando a Credicana para novos modelos 
de negócios.

O esforço 

realizado a 

tempo pode 

prevenir 

mais trabalho 

no futuro. 

É isso que 

estamos 

fazendo por 

você!

Apresentação foi em Barra Bonita

Fórum de Tecnologia da Informação
Representantes da Credicana marcaram presença no Fórum de Tecnologia da 

Informação, promovido pelo Sescoop/SP, em Marília. As discussões giraram em torno 
dos impactos que a Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor em agosto/2020, 

trará para as cooperativas.
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Técnicas de Governança Corporativa

Summit Contábil

Relacionamento

Capacitação

Diretores, Conselheiros Fiscais e colaboradores 
estiveram em Barra Bonita/SP, em março/2019, no 
curso com o instrutor do Sescoop-SP, Lúcio dos Santos 
Faria, sobre os princípios da governança, o código 
das melhores práticas, as competências do executivo 

e o relacionamento com os stakeholders (público 
estratégico, no caso: cooperados), legislação e controles 
da governança, conselho de administração, atribuições 
e papéis, e ainda falou sobre ética: relação com a 
sociedade e o meio ambiente.

Para ampliar os conhecimentos sobre temas 
relacionados aos mais novos conceitos de 
contabilidade, a gerente da Credicana, Ilze Spitzer 
Simões, e a estagiária Jéssica Cristina Rocha 

participaram do evento “Summit Contábil”, promovido 
pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de São Paulo – CRC, e demais entidades regionais 
contábeis. O encontro foi realizado em fevereiro/2019.

A diretoria da Credicana esteve na Destilaria Água 
Bonita (Tarumã/SP), em janeiro/2019, para ratificar 
a parceria na safra 2019/2020

Os diretores receberam logo no início do ano o 
presidente da Organização das Cooperativas do Estado 
de São Paulo (Ocesp), Edvaldo Del Grande, para trocar 

informações importantes sobre questões sindicais e, 
especialmente, sobre o apoio  da entidade às ações  em 

comemoração aos  50 anos da Credicana

Atendimento em Palmital
A diretoria realizou duas reuniões na agência de Palmital, 
para ouvir os cooperados, sanar dúvidas e estreitar o 
relacionamento com todos.
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

balanço

Ativo
Nota 

Explicativa 2019 2018 Passivo e patrimônio líquido
Nota 

Explicativa 2019 2018

Circulante Circulante
Disponibilidades 4 361.448 183.625 Depósitos
Títulos e valores mobiliários 4 69.526.420 61.430.659 Depósitos a vista 8 4.453.626 5.929.374
Operações de crédito Depósitos a prazo 9 64.469.730 57.136.535

Operações de crédito 5 13.894.139 14.232.209 Relações interdependências
(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (179.509)         (153.134)         Outras obrigações

Outros créditos 56.222 923 Sociais e estatutárias 10 344.320 689.657
Outros valores e bens 319.151 299.520 Fiscais e Previdênciárias 10 27.690 48.674

Diversas 10 1.208.283 1.401.470
Total do ativo circulante 83.977.871 75.993.802

Total do passivo circulante 70.503.649 65.205.710

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo
Operações de crédito Outras obrigações - Sociais e estatutárias 10 227.316

Operações de crédito 5 107.766 2.415.742
(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (4.371)              (75.818)            Total do passivo exigível a longo prazo 227.316

Permanente
Imobilizado 6 187.400 211.072 Patrimônio líquido
Intangível 7 2.835 Capital social 11 8.329.398 8.360.839

Reserva legal 12a1 4.521.400 4.320.603
Total do ativo realizável a longo prazo 293.630 2.550.996 Reserva para contingências 520.000 499.615

Sobras acumuladas 12 169.738 158.031

13.540.536 13.339.088

Total do ativo 84.271.501 78.544.798 Total do passivo e patrimônio líquido 84.271.501 78.544.798

########## VERDADEIRO

Página 1

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em reais
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em reais

balanço

Ativo
Nota 

Explicativa 2019 2018 Passivo e patrimônio líquido
Nota 

Explicativa 2019 2018

Circulante Circulante
Disponibilidades 4 361.448 183.625 Depósitos
Títulos e valores mobiliários 4 69.526.420 61.430.659 Depósitos a vista 8 4.453.626 5.929.374
Operações de crédito Depósitos a prazo 9 64.469.730 57.136.535

Operações de crédito 5 13.894.139 14.232.209 Relações interdependências
(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (179.509)         (153.134)         Outras obrigações

Outros créditos 56.222 923 Sociais e estatutárias 10 344.320 689.657
Outros valores e bens 319.151 299.520 Fiscais e Previdênciárias 10 27.690 48.674

Diversas 10 1.208.283 1.401.470
Total do ativo circulante 83.977.871 75.993.802

Total do passivo circulante 70.503.649 65.205.710

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo
Operações de crédito Outras obrigações - Sociais e estatutárias 10 227.316

Operações de crédito 5 107.766 2.415.742
(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (4.371)              (75.818)            Total do passivo exigível a longo prazo 227.316

Permanente
Imobilizado 6 187.400 211.072 Patrimônio líquido
Intangível 7 2.835 Capital social 11 8.329.398 8.360.839

Reserva legal 12a1 4.521.400 4.320.603
Total do ativo realizável a longo prazo 293.630 2.550.996 Reserva para contingências 520.000 499.615

Sobras acumuladas 12 169.738 158.031

13.540.536 13.339.088

Total do ativo 84.271.501 78.544.798 Total do passivo e patrimônio líquido 84.271.501 78.544.798

########## VERDADEIRO

Página 1
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Demonstração dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018  
Em reais 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nota 
Explicativa 2018

2° semestre exercício exercício
Receita da intermediação financeira

Operações de crédito 1.414.511    2.688.733     2.367.542    
Títulos e valores mobiliários 1.674.228    3.420.685     3.805.895    

3.088.739    6.109.418     6.173.437    
Despesa de intermediação financeira

Operações de captação no mercado (1.721.428)   (3.469.377)    (3.729.023)   
Obrigações por empréstimos e repasses (105.763)      
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 114.405       33.261          45.024         

(1.607.023)   (3.436.116)    (3.789.762)   

Resultado líquido da intermediação financeira 1.481.716    2.673.302     2.383.675    

Outras receitas (despesas) operacionais
Receita de prestação de serviços 69.345         126.337        127.023       
Despesa com diretoria e pessoal (810.638)      (1.505.903)    (1.387.368)   
Despesas administrativas (527.369)      (1.040.265)    (837.727)      
Outras receitas operacionais 66.863         115.451        122.246       
Outras despesas operacionais (4.014)          (11.835)         (14.615)        

(1.205.813)   (2.316.215)    (1.990.441)   

Resultado não operacional
Receitas não operacionais 14.194         14.194          32.622         
Despesas não operacionais (23)               (801)              (85)               

14.171         13.393          32.537         

Resultado operacional antes do Imposto de Renda 290.074       370.480        425.771       
e da Contribuição Social

Imposto de Renda (373)             (6.719)           (38.539)        
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (388)             (6.999)           (42.199)        

Sobras líquidas 12 289.313       356.762        345.033       

2019
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do patrimônio líquido 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em reais

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Demonstrações das Mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e de 
2018 
Em reais 
  

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 

Capital Reserva Reserva Reserva Sobras
social legal especial contingencias acumuladas Total

Em 1° de janeiro de 2018 7.833.975     4.148.079   450.000          354.399          12.786.453

Capitalização de sobras 177.920        53.160        10.633        49.615            (291.328)         -                  

Distribuição de sobras (63.071)           (63.071)           

Novas integralizações de capital 607.541        607.541          

Baixas de capital (258.597)       (258.597)         

Sobras do exercício 345.033 345.033

Utilização da Reserva (100)           (10.633)      (10.733)           

Transferência conforme Estatuto 8.842          8.842              

Proposta para destinação das sobras

 - Reserva legal 11a1 110.622               (110.622)

 - Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social FATES 11a2 (76.380)           (76.380)           

Em 31 de dezembro de 2018 8.360.839     4.320.603   499.615          158.031          13.339.088     
Mutações do exercício 2018 526.864        172.524      # -             49.615            (196.368)         552.635          

Em 31 de dezembro de 2018 8.360.839     4.320.603   -             499.615          158.031          13.339.088     
Capitalização de sobras 79.016        10.031        20.385            (109.432)         

Distribuição de sobras (48.599)           (48.599)           

Novas integralizações de capital 131.266        131.266          

Baixas de capital (162.707)       (162.707)         

Sobras do exercício 356.762 356.762

Utilização da Reserva (10.031)      (10.031)           

Transferência conforme Estatuto 2.965          2.965              

Proposta para destinação das sobras

 - Reserva legal 11a1 118.816               (118.816)

 - Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social FATES 11a2 (68.208)           (68.208)           

Em 31 de dezembro de 2019 8.329.398     4.521.400   -             520.000          169.738          13.540.536     
Mutações do exercício 2019 (31.441)         200.797      -             20.385            11.707            201.448          

Capital Reserva Reserva Reserva Sobras
social legal especial contingencias acumuladas Total

Em 1° de julho de 2019      8.317.147    4.399.619 520.000          67.449 13.304.215

Novas integralizações 38.850          38.850

Baixas de capital (26.599)         (26.599)           

Transferência conforme Estatuto 2.965          2.965              

Sobras do exercício 289.313 289.313

Proposta para destinação das sobras

 - Reserva legal 11a1 118.816               (118.816)

 - Fundo de Assistência Técnica, 
Educacional e Social FATES 11a2 (68.208)           (68.208)           

Em 31 de dezembro de 2019 8.329.398     4.521.400   520.000          169.738          13.540.536     

Mutações do 2º semestre 2019 12.251          121.781      # -             -                  102.289          236.321          

Nota 
Explicativa

Nota 
Explicativa

 

12a1

12a1

12a1

12a2

12a2

12a2
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018
Em reais

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 
Em reais 
  

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
 

 
 
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto

2018

2° semestre exercício exercício

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social 290.074       370.480       425.771       
Ajustes ao resultado do exercício

Baixa de ativo imobilizado 23                278              65.167         
Depreciações e amortizações 26.364         51.030         42.894         

316.461       421.788       533.832       

(Aumento) diminuição em ativos operacionais
Títulos e valores mobilliários (11.131.549) (8.095.761)   8.647.851    
Operações de crédito 1.984.917    2.600.974    1.202.313    
Outros créditos (31.885)        (55.299)        518              
Outros valores e bens 71.675         (19.631)        (18.066)        
Imposto de renda e contribuição social pagos (761)             (13.718)        (80.738)        

(9.107.603)   (5.583.435)   9.751.878    

Aumento (diminuição) em passivos operacionais
Depósitos 7.860.151    5.857.447    (2.758.346)   
Relações interdependências (91.498)        
Obrigações por empréstimos e repasses (6.810.526)   
Outras obrigações 1.008.151    (332.192)      (746.022)      

8.776.804    5.525.255    (10.314.894) 

Caixa líquido das atividades operacionais (14.338)        363.608       (29.184)        

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (9.212)          (27.198)        (156.714)      
Aquisição de ativo intangível (3.273)          (3.273)          
Caixa líquido das atividades de investimento (12.485)        (30.471)        (156.714)      

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 38.850         131.266       607.541       
Baixa de capital (26.599)        (162.707)      (258.597)      
Distribuição de sobras (48.599)        (63.071)        
Capitalização de sobras
Transferências/Utilização da Reserva 2.964           (7.066)          (1.891)          
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social FATES (68.208)        (68.208)        (76.380)        
Caixa líquido das atividades de financiamento (52.993)        (155.314)      207.602       

Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa (79.816)        177.823       21.704         

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período 441.264       183.625       161.921       
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 361.448       361.448       183.625       

Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa (79.816)        177.823       21.704         

2019
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
contábeis em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA é uma sociedade de pessoas, constituída nos termos da Lei 
5.764/71 e do seu Estatuto Social, e tem como principal objetivo social prestar, por meio da ajuda mútua, serviços 
financeiros diferenciados aos seus cooperados. É uma cooperativa de crédito singular, com sede em Assis, Estado de 
São Paulo, e sua área de atuação abrange o município sede e as cidades de Tarumã, Cândido Mota, Platina, Echaporã, 
Lutécia, Paraguaçu Paulista, Maracaí, Cruzália, Florínea, Quatá, João Ramalho, Palmital, Ibirarema, Campos Novos 
Paulista, Ribeirão do Sul, Salto Grande, São Pedro do Turvo, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, Xavantes, Pedrinhas 
Paulista e Ipauçu.

Tem sua constituição e o funcionamento regulamentado pela Lei número 4.595/1964, que dispõe  sobre a Política 
e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela lei número 5.764/71,que define a Política Nacional do 
Cooperativismo, pela Lei Complementar número 130/09 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo 
e pela Resolução CMN 4.434/2015, que dispõe sobre a constituição e funcionamento de cooperativas de crédito.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da Cooperativa e foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, adaptadas às peculiaridades da legislação cooperativista e as normas 
e instruções do BACEN, bem como apresentadas conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF). Consideram ainda, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos 
e outras transações. As demonstrações contábeis da Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à provisão 
para operações de crédito, provisões necessárias para passivos contingentes, entre outros. Os resultados reais podem 
apresentar variação às estimativas utilizadas, devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A 
Administração da Cooperativa monitora e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos anualmente.

Para fins de comparação e adaptação ao COSIF, plano de contas do Banco Central do Brasil, as demonstrações 
contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2018 sofreram reclassificações sem efeito no resultado apurado 
naquela data.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, Resoluções do 
Conselho Monetário Nacional e Normativos do Banco Central do Brasil.

As demonstrações foram autorizadas pelo Conselho de Administração, no dia 21 de janeiro de 2020.

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis da Cooperativa compreendem as demonstrações contábeis preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 
e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As quais serão aplicadas às instituições financeiras 
quando aprovadas pelo Banco Central do Brasil. Nesse sentido, os Pronunciamentos contábeis já aprovados pelo 
Banco Central do Brasil são: CPC Conceitual Básico (R1) - Resolução CMN nº4.144/2012; CPC 01(R1) - Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos - Resolução CMN nº 3.566/2008; CPC 03 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa - 
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Resolução CMN nº 3.604/2008; CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas - Resolução CMN nº 3.750/2009; 
CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações - Resolução CMN nº 3.989/11; CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro. – Resolução CMN nº 4.007/11; CPC 24 - Evento Subsequente - Resolução CMN 
nº 3.973/2011; e CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes – Resolução CMN nº 3.823/2009. 
Mais a CPC 33- Benefícios a Empregados, conforme Resolução CMN 4.424/2015. Os demais pronunciamentos serão 
aplicáveis a partir de sua aprovação pelo órgão regulador.

Base de elaboração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado 
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Cooperativa adotou as mudanças nas práticas contábeis adotadas no 
Brasil introduzidas pelos pronunciamentos técnicos CPC 15 a 40, quando aplicável. 

O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela Cooperativa é como segue:

a) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/2008, incluem as rubricas caixa, depósitos 
bancários e as relações interfinanceiras de curto prazo e de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de 
valores e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.

b) Aplicações em títulos e valores mobiliários

As aplicações financeiras a serem mantidas até o seu vencimento são demonstradas ao custo, acrescido dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço.

c) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado em operações 
consideradas pela Secretaria da Receita Federal como atos não-cooperativos. O resultado apurado em operações 
realizadas com cooperados é isento de tributação.

d) Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa pelo método indireto foram preparadas e estão apresentadas de acordo com 
o CPC 03 (R2) – Demonstrações dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

e) Eventos Subsequentes

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para 
a sua emissão. São compostos por: Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já 
existiam na data-base das demonstrações contábeis; e

Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das 
demonstrações contábeis.

Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019.

f) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, 
passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes 
à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, provisões 
necessárias para passivos contingentes, entre outros. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às 
estimativas utilizadas. A Cooperativa revisa as estimativas e premissas, no mínimo, semestralmente.

g) Valor recuperável de ativos – Impairment

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, quando o valor de 
contabilização de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As 
perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identificadas.

Em 31 de dezembro de 2019 não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros.



R E L A T Ó R I O  D E  G E S T Ã O  2 0 1 9

| 25

h) Operações de crédito 

As operações pré-fixadas estão registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta de rendas a apropriar, e as 
operações pós-fixadas estão atualizadas até a data do balanço pelos índices contratados.

i) Provisão para operação de crédito 

Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização de valores 
a receber, levando-se em consideração a análise das operações em aberto, as garantias existentes, a experiência 
passada, a capacidade de pagamento e liquidez do tomador do crédito e os riscos específicos apresentados em cada 
operação, além da conjuntura econômica. O BACEN, através da Resolução n° 2.682/99, introduziu os critérios para 
classificação das operações de créditos, definindo regras para a constituição da provisão para operações de crédito, 
as quais estabelecem nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).

j) Imobilizado de uso 

O imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base 
em taxas anuais que contemplam a vida útil econômica dos bens.

k) Depósitos à vista e a prazo 

Os depósitos pré-fixados estão atualizados até a data do balanço pelos índices contratados.

l) Demais ativos e passivos 

Registrados pelo regime de competência, inclusive, quando aplicável, atualizados até a data do balanço.

m) Segregação do circulante e longo prazo 

Os valores realizáveis e exigíveis com os prazos inferiores a 360 dias são classificados no circulante e aqueles com 
prazos superiores, no longo prazo.

n) Apuração do resultado 

As receitas e despesas estão reconhecidas pelo regime de competência.

o) Provisões 

As provisões são constituídas como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para saldar a obrigação no futuro. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido.

p) Ajuste a valor presentes de ativos e passivos

Quando aplicável, os ativos e passivos circulantes e não circulantes são ajustados pelo valor presente, levando-
se em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita dos 
respectivos ativos e passivos, e se relevantes, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas 
financeiras no resultado.

q) Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são 
os seguintes: os ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da 
Cooperativa possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, 
sobre as quais não cabem mais recursos. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em 
nota explicativa quando aplicável. Já os passivos contingentes são reconhecidos contabilmente e divulgados 
levando em conta a opinião dos assessores jurídicos da Cooperativa, a natureza das ações, a similaridade com 
processos anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da Administração, 
sempre que as perdas forem avaliadas como prováveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação 
das obrigações, e quando os montantes envolvidos possam ser mensurados com suficiente segurança. Os 
passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são divulgados em notas explicativas às demonstrações 
contábeis. Os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não requerem provisão e nem divulgação 
em nota explicativa. As obrigações legais são sempre consideradas como exigíveis, independentemente de 
questionamentos. 
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Os títulos classificados na categoria de fundos de investimento são aqueles cuja administração pode negociar ativa e 
frequentemente no mercado. Esses títulos possuem seu valor de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até a data 
do balanço e ajustado pelo valor de mercado, sendo este ajuste lançado em conta específica do resultado do exercício.

Os títulos públicos são mantidos até o vencimento e são compostos por 2.000 de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) 
no valor de R$ 20.941.413 com vencimento em 01/03/2020 atualizados pela PU de mercado em 31/12/2019, (2.000 
de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) no valor de R$ 19.761.066 com vencimento em 01/03/2019 atualizados pela 
PU de mercado em 31/12/2018).

5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

a. Composição da carteira por tipo de operação e prazo

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Descrição Tipo 2019 2018

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa Disponibilidades             361.448             183.625 

            361.448             183.625 

Caixa e equivalentes de caixa Fundo de 
investimento 48.585.007 41.669.593

Caixa e equivalentes de caixa Títulos publicos
20.941.413 19.761.066

69.526.420 61.430.659

 

 
Os títulos classificados na categoria de fundos de investimento são aqueles cuja administração pode 
negociar ativa e frequentemente no mercado. Esses títulos possuem seu valor de custo atualizado 
pelos rendimentos incorridos até a data do balanço e ajustado pelo valor de mercado, sendo este 
ajuste lançado em conta específica do resultado do exercício. 

Os títulos públicos são mantidos até o vencimento e são compostos por 2.000 de Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT) no valor de R$ 20.941.413 com vencimento em 01/03/2020 atualizados pela PU de 
mercado em 31/12/2019, (2.000 de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) no valor de R$ 19.761.066 
com vencimento em 01/03/2019 atualizados pela PU de mercado em 31/12/2018). 

 

5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

a. Composição da carteira por tipo de operação e prazo 

Vencidas Vincendas Total

Adiantamento a depositantes 751                751                
Cheque especial 121.489         121.489         
Empréstimos e títulos descontados 9.221.514      9.221.514      
Financiamentos 4.658.151      4.658.151      
Total 751                14.001.154    14.001.905    

(183.880)        

13.818.025    

Descrição

2019

 
 

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

 

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Descrição Tipo 2019 2018

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa Disponibilidades             361.448             183.625 

            361.448             183.625 

Caixa e equivalentes de caixa Fundo de 
investimento 48.585.007 41.669.593

Caixa e equivalentes de caixa Títulos publicos
20.941.413 19.761.066

69.526.420 61.430.659

 

 
Os títulos classificados na categoria de fundos de investimento são aqueles cuja administração pode 
negociar ativa e frequentemente no mercado. Esses títulos possuem seu valor de custo atualizado 
pelos rendimentos incorridos até a data do balanço e ajustado pelo valor de mercado, sendo este 
ajuste lançado em conta específica do resultado do exercício. 

Os títulos públicos são mantidos até o vencimento e são compostos por 2.000 de Letras Financeiras 
do Tesouro (LFT) no valor de R$ 20.941.413 com vencimento em 01/03/2020 atualizados pela PU de 
mercado em 31/12/2019, (2.000 de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) no valor de R$ 19.761.066 
com vencimento em 01/03/2019 atualizados pela PU de mercado em 31/12/2018). 

 

5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

a. Composição da carteira por tipo de operação e prazo 

Vencidas Vincendas Total

Adiantamento a depositantes 751                751                
Cheque especial 121.489         121.489         
Empréstimos e títulos descontados 9.221.514      9.221.514      
Financiamentos 4.658.151      4.658.151      
Total 751                14.001.154    14.001.905    

(183.880)        

13.818.025    

Descrição

2019

 
 

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

Vencidas Vincendas Total

Adiantamento a depositantes 1.577             1.577             
Cheque especial 193.792         193.792         
Empréstimos e títulos descontados 10.444.939    10.444.939    
Financiamentos 6.007.643      6.007.643      
Total 1.577             16.646.374    16.647.951    

(228.952)        

16.418.999    

Descrição

2018

 
 

 

b. Composição da carteira de operações, por prazo de vencimento. 

 

Cheque especial

Empréstimos e 
títulos 

descontados Financiamentos Total

Até 30 dias 121.489             494.490             213.679             829.658            
31 a 60 dias 1.754.549          1.754.549         
61 a 90 dias 1.852.955          1.852.955         
91 a 180 dias 2.161.738          2.161.738         
181 a 360 dias 2.850.016          4.444.472          7.294.488         
Acima de 360 dias 107.766             107.766            

Total 121.489             9.221.514          4.658.151          14.001.154       

2019

 

Cheque especial

Empréstimos e 
títulos 

descontados Financiamentos Total

Até 30 dias 193.792             1.267.595          43.809               1.505.196         
31 a 60 dias 1.186.230          292.203             1.478.433         
61 a 90 dias 1.728.077          1.728.077         
91 a 180 dias 3.729.681          123.175             3.852.856         
181 a 360 dias 2.126.914          3.539.156          5.666.070         
Acima de 360 dias 406.442             2.009.300          2.415.742         

Total 193.792             10.444.939        6.007.643          16.646.374       

2018

 
 

c.   Concentração dos devedores. 
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b. Composição da carteira de operações, por prazo de vencimento.

c. Concentração dos devedores.

d.  Provisão para operações de crédito por prazo e nível de risco.

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

Vencidas Vincendas Total

Adiantamento a depositantes 1.577             1.577             
Cheque especial 193.792         193.792         
Empréstimos e títulos descontados 10.444.939    10.444.939    
Financiamentos 6.007.643      6.007.643      
Total 1.577             16.646.374    16.647.951    

(228.952)        

16.418.999    

Descrição

2018

 
 

 

b. Composição da carteira de operações, por prazo de vencimento. 

 

Cheque especial

Empréstimos e 
títulos 

descontados Financiamentos Total

Até 30 dias 121.489             494.490             213.679             829.658            
31 a 60 dias 1.754.549          1.754.549         
61 a 90 dias 1.852.955          1.852.955         
91 a 180 dias 2.161.738          2.161.738         
181 a 360 dias 2.850.016          4.444.472          7.294.488         
Acima de 360 dias 107.766             107.766            

Total 121.489             9.221.514          4.658.151          14.001.154       

2019

 

Cheque especial

Empréstimos e 
títulos 

descontados Financiamentos Total

Até 30 dias 193.792             1.267.595          43.809               1.505.196         
31 a 60 dias 1.186.230          292.203             1.478.433         
61 a 90 dias 1.728.077          1.728.077         
91 a 180 dias 3.729.681          123.175             3.852.856         
181 a 360 dias 2.126.914          3.539.156          5.666.070         
Acima de 360 dias 406.442             2.009.300          2.415.742         

Total 193.792             10.444.939        6.007.643          16.646.374       

2018

 
 

c.   Concentração dos devedores. 

 

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

Valor % do Total Valor % do Total

Maior devedor 1.187.735         8% 1.150.631       7%
10 seguintes maiores 6.480.304         46% 6.501.157       39%
20 seguintes maiores 4.124.438         29% 5.373.433       32%
40 seguintes maiores 1.980.288         14% 3.028.142       18%
Demais 229.140            3% 594.588          4%

14.001.905       100% 16.647.951     100%

20182019

 
 

d.  Provisão para operações de crédito por prazo e nível de risco. 

 

Nível
de risco % de provisão Vencidas Vincendas Vencidas Vincendas

A 0,50% 158                 9.384.435       392                 10.122.275     
B 1% 593                 4.393.700       1.185              6.409.870       
D 10% 76.101            
E 30% 87.878            
H 100% 59.040            114.229          

751                 14.001.154     1.577              16.646.374     

20182019

 
 

e.   Provisão para operações de crédito por modalidade de crédito. 

 

Risco
Adiantamento 
a depositantes 

Cheque 
especial

Empréstimos e 
títulos descontados Financiamentos Total

A 158                  93.524            5.038.114                4.252.797             9.384.593                    
B 593                  27.927            3.960.419                405.354                4.394.293                    
D 38                   76.063                     76.101                         
E 87.878                     87.878                         
H 59.040                     59.040                         

751                  121.489          9.221.514                4.658.151             14.001.905                  

2019

 

Risco
Adiantamento 
a depositantes 

Cheque 
especial

Empréstimos e 
títulos descontados Financiamentos Total

A 392                  107.193          5.391.872                4.623.210             10.122.667                  
B 1.185               86.599            4.938.838                1.384.433             6.411.055                    
H 114.229                   114.229                       

1.577               193.792          10.444.939              6.007.643             16.647.951                  

2018

 

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

Valor % do Total Valor % do Total

Maior devedor 1.187.735         8% 1.150.631       7%
10 seguintes maiores 6.480.304         46% 6.501.157       39%
20 seguintes maiores 4.124.438         29% 5.373.433       32%
40 seguintes maiores 1.980.288         14% 3.028.142       18%
Demais 229.140            3% 594.588          4%

14.001.905       100% 16.647.951     100%

20182019

 
 

d.  Provisão para operações de crédito por prazo e nível de risco. 

 

Nível
de risco % de provisão Vencidas Vincendas Vencidas Vincendas

A 0,50% 158                 9.384.435       392                 10.122.275     
B 1% 593                 4.393.700       1.185              6.409.870       
D 10% 76.101            
E 30% 87.878            
H 100% 59.040            114.229          

751                 14.001.154     1.577              16.646.374     

20182019

 
 

e.   Provisão para operações de crédito por modalidade de crédito. 

 

Risco
Adiantamento 
a depositantes 

Cheque 
especial

Empréstimos e 
títulos descontados Financiamentos Total

A 158                  93.524            5.038.114                4.252.797             9.384.593                    
B 593                  27.927            3.960.419                405.354                4.394.293                    
D 38                   76.063                     76.101                         
E 87.878                     87.878                         
H 59.040                     59.040                         

751                  121.489          9.221.514                4.658.151             14.001.905                  

2019

 

Risco
Adiantamento 
a depositantes 

Cheque 
especial

Empréstimos e 
títulos descontados Financiamentos Total

A 392                  107.193          5.391.872                4.623.210             10.122.667                  
B 1.185               86.599            4.938.838                1.384.433             6.411.055                    
H 114.229                   114.229                       

1.577               193.792          10.444.939              6.007.643             16.647.951                  

2018
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e.  Provisão para operações de crédito por modalidade de crédito.

f.  Provisão para operações de crédito.

6. IMOBILIZADO

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

Valor % do Total Valor % do Total

Maior devedor 1.187.735         8% 1.150.631       7%
10 seguintes maiores 6.480.304         46% 6.501.157       39%
20 seguintes maiores 4.124.438         29% 5.373.433       32%
40 seguintes maiores 1.980.288         14% 3.028.142       18%
Demais 229.140            3% 594.588          4%

14.001.905       100% 16.647.951     100%

20182019

 
 

d.  Provisão para operações de crédito por prazo e nível de risco. 

 

Nível
de risco % de provisão Vencidas Vincendas Vencidas Vincendas

A 0,50% 158                 9.384.435       392                 10.122.275     
B 1% 593                 4.393.700       1.185              6.409.870       
D 10% 76.101            
E 30% 87.878            
H 100% 59.040            114.229          

751                 14.001.154     1.577              16.646.374     

20182019

 
 

e.   Provisão para operações de crédito por modalidade de crédito. 

 

Risco
Adiantamento 
a depositantes 

Cheque 
especial

Empréstimos e 
títulos descontados Financiamentos Total

A 158                  93.524            5.038.114                4.252.797             9.384.593                    
B 593                  27.927            3.960.419                405.354                4.394.293                    
D 38                   76.063                     76.101                         
E 87.878                     87.878                         
H 59.040                     59.040                         

751                  121.489          9.221.514                4.658.151             14.001.905                  

2019

 

Risco
Adiantamento 
a depositantes 

Cheque 
especial

Empréstimos e 
títulos descontados Financiamentos Total

A 392                  107.193          5.391.872                4.623.210             10.122.667                  
B 1.185               86.599            4.938.838                1.384.433             6.411.055                    
H 114.229                   114.229                       

1.577               193.792          10.444.939              6.007.643             16.647.951                  

2018
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f.   Provisão para operações de crédito. 

 

2018
2º Semestre Exercício Exercício

Saldo inicial (304.942)         (228.952)            (273.976)         

Créditos baixados para prejuízo 6.657              11.811               
Constituição da provisão (90.893)              (121.128)         
Reversão da provisão 114.405          124.154             166.152          

Saldo final (183.880)         (183.880)            (228.952)         

2019

 
 

A provisão para operações de crédito foi constituída dentro das determinações da Resolução 
2.682/99 do Banco Central do Brasil, respeitando a capacidade de pagamento, garantias e histórico 
dos devedores.  

 

6. IMOBILIZADO 

 
2019 2018 %

Taxas
Custo de Depreciação anuais de

aquisição acumulada Líquido Líquido depreciação

Móveis e equipamentos 125.115      (86.740)       38.375            46.265              10              
Sistema de comunicação 1.203          (219)            984                 1.341                10              
Sistema de processamento de dados 125.261      (72.228)       53.033            42.170              20              
Sistema de segurança 18.024        (14.716)       3.308              4.396                10              
Sistema de transporte 126.000      (34.300)       91.700            116.900            20              

395.603      (208.203)     187.400          211.072            
 

 

Móveis e 
equipamentos

Sistema de 
comunicação

Sistema de 
processamento 

de dados
Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Custo
Saldo em 1° de janeiro de 2019 126.180             1.852                 105.275             18.832               126.000             378.139          
Adições 379                    26.819               27.198            
Baixas (1.444)                (649)                   (6.833)                (808)                   (9.734)             

Saldo em 31 de dezembro de 2019 125.115             1.203                 125.261             18.024               126.000             395.603           
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Reversão da provisão 114.405          124.154             166.152          
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2019

 
 

A provisão para operações de crédito foi constituída dentro das determinações da Resolução 
2.682/99 do Banco Central do Brasil, respeitando a capacidade de pagamento, garantias e histórico 
dos devedores.  

 

6. IMOBILIZADO 

 
2019 2018 %

Taxas
Custo de Depreciação anuais de

aquisição acumulada Líquido Líquido depreciação

Móveis e equipamentos 125.115      (86.740)       38.375            46.265              10              
Sistema de comunicação 1.203          (219)            984                 1.341                10              
Sistema de processamento de dados 125.261      (72.228)       53.033            42.170              20              
Sistema de segurança 18.024        (14.716)       3.308              4.396                10              
Sistema de transporte 126.000      (34.300)       91.700            116.900            20              

395.603      (208.203)     187.400          211.072            
 

 

Móveis e 
equipamentos

Sistema de 
comunicação

Sistema de 
processamento 

de dados
Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Custo
Saldo em 1° de janeiro de 2019 126.180             1.852                 105.275             18.832               126.000             378.139          
Adições 379                    26.819               27.198            
Baixas (1.444)                (649)                   (6.833)                (808)                   (9.734)             

Saldo em 31 de dezembro de 2019 125.115             1.203                 125.261             18.024               126.000             395.603           
 

A provisão para operações de crédito foi constituída dentro das determinações da Resolução 2.682/99 do Banco Central 
do Brasil, respeitando a capacidade de pagamento, garantias e histórico dos devedores. 
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f.   Provisão para operações de crédito. 
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Créditos baixados para prejuízo 6.657              11.811               
Constituição da provisão (90.893)              (121.128)         
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A provisão para operações de crédito foi constituída dentro das determinações da Resolução 
2.682/99 do Banco Central do Brasil, respeitando a capacidade de pagamento, garantias e histórico 
dos devedores.  

 

6. IMOBILIZADO 

 
2019 2018 %

Taxas
Custo de Depreciação anuais de

aquisição acumulada Líquido Líquido depreciação
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Móveis e 
equipamentos

Sistema de 
comunicação

Sistema de 
processamento 

de dados
Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Custo
Saldo em 1° de janeiro de 2019 126.180             1.852                 105.275             18.832               126.000             378.139          
Adições 379                    26.819               27.198            
Baixas (1.444)                (649)                   (6.833)                (808)                   (9.734)             
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Móveis e 
equipamentos

Sistema de 
comunicação

Sistema de 
processamento 

de dados
Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Depreciação acumulada
Saldo em 1° de janeiro de 2019 79.915               511                    63.105               14.436               9.100                 167.067          
Depreciação 8.225                 147                    15.952               1.088                 25.200               50.612            
Alienação de ativos (1.400)                (439)                   (6.829)                (808)                   (9.476)             

Saldo em 31 de dezembro de 2019 86.740               219                    72.228               14.716               34.300               208.203          
 

 

Móveis e 
equipamentos

Sistema de 
comunicação

Sistema de 
processamento 

de dados
Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Imobilizado Líquido
Saldo em 1° de janeiro de 2019 46.265               1.341                 42.170               4.396                 116.900             211.072          
Saldo em 31 de dezembro de 2019 38.375               984                    53.033               3.308                 91.700               187.400           
 

7. INTANGÍVEL 

 

2019 %

Taxas
Custo de Depreciação anuais de

aquisição acumulada Líquido depreciação

Outros ativos intengíveis 3.273          (438)            2.835              20 - 50

3.273          (438)            2.835              

 

 

8. DEPÓSITOS À VISTA 

Valor % do total Valor % do total

Maior depositante 257.631             6% 467.266          8%
10 seguintes maiores 1.082.330          24% 1.926.987       32%
20 seguintes maiores 996.090             22% 1.325.567       22%
40 seguintes maiores 1.008.890          23% 1.215.165       20%
Demais 1.108.685          25% 994.389          18%

4.453.626          100% 5.929.374       100%

2019 2018
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Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

Móveis e 
equipamentos

Sistema de 
comunicação

Sistema de 
processamento 

de dados
Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Depreciação acumulada
Saldo em 1° de janeiro de 2019 79.915               511                    63.105               14.436               9.100                 167.067          
Depreciação 8.225                 147                    15.952               1.088                 25.200               50.612            
Alienação de ativos (1.400)                (439)                   (6.829)                (808)                   (9.476)             

Saldo em 31 de dezembro de 2019 86.740               219                    72.228               14.716               34.300               208.203          
 

 

Móveis e 
equipamentos

Sistema de 
comunicação

Sistema de 
processamento 

de dados
Sistema de 
segurança

Sistema de 
transporte Total

Imobilizado Líquido
Saldo em 1° de janeiro de 2019 46.265               1.341                 42.170               4.396                 116.900             211.072          
Saldo em 31 de dezembro de 2019 38.375               984                    53.033               3.308                 91.700               187.400           
 

7. INTANGÍVEL 

 

2019 %
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7. INTANGÍVEL
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b. Concentração de depósitos a prazo
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2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

 

9. DEPÓSITOS A PRAZO 

a. Composição por prazo de vencimento 

 

2019 2018

Até 30 dias 64.469.730     57.136.535     
64.469.730     57.136.535     

 

b. Concentração de depósitos a prazo 

 

Valor % do total Valor % do total
Maior depositante 9.133.179       14% 8.805.899       15%
10 seguintes maiores depositantes 26.639.435     41% 19.474.884     34%
20 seguintes maiores depositantes 12.173.049     19% 12.118.589     21%
40 seguintes maiores depositantes 9.168.909       14% 9.560.780       17%
Demais 7.355.158       12% 7.176.383       13%

64.469.730     100% 57.136.535     100%

2019 2018

 
 

10. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 

2018

Não
Circulante Circulante Circulante

Sociais e Estatutárias
Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social – FATES (a) 289.614     323.196     
Cotas de capital a pagar 54.706       227.316     366.461     

344.320     227.316     689.657     

Fiscais e previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher (b) 27.690       48.674       

27.690       -             48.674       

Diversas
Cheques administrativos (c) 1.072.000  1.302.423  
Provisão para pagamentos a efetuar 136.283     99.047       

1.208.283  -             1.401.470  

1.580.293  227.316     2.139.801  

2019
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Sistema de 
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de dados
Sistema de 
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7. INTANGÍVEL 
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8. DEPÓSITOS À VISTA

9. DEPÓSITOS A PRAZO

a. Composição por prazo de vencimento
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10. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
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a. Composição por prazo de vencimento 

 

2019 2018
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Valor % do total Valor % do total
Maior depositante 9.133.179       14% 8.805.899       15%
10 seguintes maiores depositantes 26.639.435     41% 19.474.884     34%
20 seguintes maiores depositantes 12.173.049     19% 12.118.589     21%
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10. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 

2018

Não
Circulante Circulante Circulante

Sociais e Estatutárias
Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social – FATES (a) 289.614     323.196     
Cotas de capital a pagar 54.706       227.316     366.461     

344.320     227.316     689.657     

Fiscais e previdenciárias
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Provisão para pagamentos a efetuar 136.283     99.047       
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1.580.293  227.316     2.139.801  
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a) Atendendo à instrução do BACEN, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES é registrado como 
exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº. 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

b) Impostos decorrentes da contratação de serviços de terceiros, folha de pagamento e sobre operações financeiras dos 
cooperados, pagos no mês subsequente.

c) Constituído substancialmente por cheques administrativos adquiridos por associados, compensados em sua totalidade, 
conforme observado em auditoria de evento subsequente.

11. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da Cooperativa encontra-se integralizado, atendendo à Lei 5.764/71, conforme quadro demonstrativo abaixo:
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a)  Atendendo à instrução do BACEN, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES é 
registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº. 
5.764/71 (Lei do Cooperativismo). 
b) Impostos decorrentes da contratação de serviços de terceiros, folha de pagamento e sobre 
operações financeiras dos cooperados, pagos no mês subsequente. 

c) Constituído substancialmente por cheques administrativos adquiridos por associados, 
compensados em sua totalidade, conforme observado em auditoria de evento subsequente. 

 

11. CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social da Cooperativa encontra-se integralizado, atendendo à Lei 5.764/71, conforme 
quadro demonstrativo abaixo: 

 

2019 2018

Número de cooperados 683               637               
Capital subscrito 8.329.398     8.360.839     
Valor da cota parte (em reais) 1                   1                   
 

 

12. SOBRAS ACUMULADAS 
Conforme a legislação vigente, são destinados das sobras os itens “a.1” e “a.2”, sendo Reserva Legal 
e Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – Fates, respectivamente. Após essa dedução, 
havendo saldo remanescente cabe a Assembleia Geral dar sua destinação. 

 

2019 2018

Sobras líquidas do 1° semestre 67.449 161.465
Sobras líquidas do 2° semestre 289.313 183.568
Sobras do exercício 356.762 345.033

Reserva Legal (118.816)        (110.622)        
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES (68.208)          (76.380)          

Sobras Líquidas para AGO 169.738 158.031

 
a.1 Reserva Legal 

 
Constituída em montante equivalente a 35% das sobras do exercício. 

a.2 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES. 

 

12. SOBRAS ACUMULADAS

Conforme a legislação vigente, são destinados das sobras os itens “a.1” e “a.2”, sendo Reserva Legal e Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social – Fates, respectivamente. Após essa dedução, havendo saldo remanescente cabe a 
Assembleia Geral dar sua destinação.
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a.1 Reserva Legal

Constituída em montante equivalente a 35% das sobras do exercício.

a.2 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.

Constituída em montante equivalente a 15% das sobras do exercício, complementado pelo resultado de atos com não 
associados.

13. COBERTURA DE SEGUROS

É política da sociedade manter cobertura de seguros para os numerários sujeitos a risco, por montantes julgados suficientes 
para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza das atividades e a orientação dos consultores de seguros.

14. PARTES RELACIONADAS

a.1 Remuneração dos administradores

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os honorários dos administradores foram de R$ 236.675,80 e 
R$ 236.581,60, respectivamente, os quais foram apropriados na rubrica “Despesas conselho fiscal e Despesas com diretoria 
e conselho de administração”, na demonstração do resultado (sobras e perdas).

a.2 Operações ativas e passivas

As operações com partes relacionadas são realizadas nas mesmas condições das operações realizadas com os demais 
cooperados. Em 31 de dezembro de 2019 os seguintes saldos são mantidos com partes relacionadas: 

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

 
a)  Atendendo à instrução do BACEN, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES é 
registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme a Lei nº. 
5.764/71 (Lei do Cooperativismo). 
b) Impostos decorrentes da contratação de serviços de terceiros, folha de pagamento e sobre 
operações financeiras dos cooperados, pagos no mês subsequente. 

c) Constituído substancialmente por cheques administrativos adquiridos por associados, 
compensados em sua totalidade, conforme observado em auditoria de evento subsequente. 

 

11. CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social da Cooperativa encontra-se integralizado, atendendo à Lei 5.764/71, conforme 
quadro demonstrativo abaixo: 

 

2019 2018

Número de cooperados 683               637               
Capital subscrito 8.329.398     8.360.839     
Valor da cota parte (em reais) 1                   1                   
 

 

12. SOBRAS ACUMULADAS 
Conforme a legislação vigente, são destinados das sobras os itens “a.1” e “a.2”, sendo Reserva Legal 
e Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – Fates, respectivamente. Após essa dedução, 
havendo saldo remanescente cabe a Assembleia Geral dar sua destinação. 

 

2019 2018

Sobras líquidas do 1° semestre 67.449 161.465
Sobras líquidas do 2° semestre 289.313 183.568
Sobras do exercício 356.762 345.033

Reserva Legal (118.816)        (110.622)        
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES (68.208)          (76.380)          

Sobras Líquidas para AGO 169.738 158.031

 
a.1 Reserva Legal 

 
Constituída em montante equivalente a 35% das sobras do exercício. 

a.2 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES. 

 

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

Constituída em montante equivalente a 15% das sobras do exercício, complementado pelo resultado 
de atos com não associados. 

 

 

13. COBERTURA DE SEGUROS 
É política da sociedade manter cobertura de seguros para os numerários sujeitos a risco, por 
montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza das 
atividades e a orientação dos consultores de seguros. 

 

Bens segurados Riscos cobertos
Montante máximo de 

cobertura

Patrimonial Incêncio/Vendaval/Danos elétricos/Roubo/Vidros 547.000                     
Veículos Danos materiais e corporais 100% tabela FIPE
 

 

14. PARTES RELACIONADAS 

a.1 Remuneração dos administradores 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os honorários dos administradores 
foram de R$ 236.675,80 e R$ 236.581,60, respectivamente, os quais foram apropriados na rubrica 
“Despesas conselho fiscal e Despesas com diretoria e conselho de administração”, na demonstração 
do resultado (sobras e perdas). 

 

a.2 Operações ativas e passivas 
As operações com partes relacionadas são realizadas nas mesmas condições das operações 
realizadas com os demais cooperados. Em 31 de dezembro de 2019 os seguintes saldos são mantidos 
com partes relacionadas:  

 Operações de 
crédito Depósitos  Capital social 

Membros do conselho de administração, diretoria e pessoas ligadas 1.658.324 8.564.315 1.317.997
Membros do conselho fiscal e pessoas ligadas 904.468 1.713.116 378.673

2.562.792 10.277.431 1.696.670

  

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
Os ativos e passivos financeiros estão demonstrados no balanço patrimonial por valores iguais ou 
que se aproximam dos seus valores de mercado. 

 

16. OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
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15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e passivos financeiros estão demonstrados no balanço patrimonial por valores iguais ou que se aproximam dos 
seus valores de mercado.

16. OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS

17. OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

Constituída em montante equivalente a 15% das sobras do exercício, complementado pelo resultado 
de atos com não associados. 

 

 

13. COBERTURA DE SEGUROS 
É política da sociedade manter cobertura de seguros para os numerários sujeitos a risco, por 
montantes julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza das 
atividades e a orientação dos consultores de seguros. 

 

Bens segurados Riscos cobertos
Montante máximo de 

cobertura

Patrimonial Incêncio/Vendaval/Danos elétricos/Roubo/Vidros 547.000                     
Veículos Danos materiais e corporais 100% tabela FIPE
 

 

14. PARTES RELACIONADAS 

a.1 Remuneração dos administradores 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os honorários dos administradores 
foram de R$ 236.675,80 e R$ 236.581,60, respectivamente, os quais foram apropriados na rubrica 
“Despesas conselho fiscal e Despesas com diretoria e conselho de administração”, na demonstração 
do resultado (sobras e perdas). 

 

a.2 Operações ativas e passivas 
As operações com partes relacionadas são realizadas nas mesmas condições das operações 
realizadas com os demais cooperados. Em 31 de dezembro de 2019 os seguintes saldos são mantidos 
com partes relacionadas:  

 Operações de 
crédito Depósitos  Capital social 

Membros do conselho de administração, diretoria e pessoas ligadas 1.658.324 8.564.315 1.317.997
Membros do conselho fiscal e pessoas ligadas 904.468 1.713.116 378.673

2.562.792 10.277.431 1.696.670

  

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
Os ativos e passivos financeiros estão demonstrados no balanço patrimonial por valores iguais ou 
que se aproximam dos seus valores de mercado. 

 

16. OUTROS DISPÊNDIOS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

2019 2018

Descrição Circulante Circulante

Despesas de serviços vigilancia segurança (161.152)         (149.036)
Despesas processamento de dados (150.878)         (107.426)
Despesas de compensação (137.330)           (88.024)
Despesas alugueis (99.685)             (96.337)
Despesas assessoria técnica (73.975)             (31.428)
Despesas de auditoria externa e interna (45.499)             (35.778)
Despesas serviço limpeza (45.327)             (43.338)
Despesas de promoções e relações publicas (38.344)             (19.718)
Despesas consultoria Juridica (27.240)               (9.000)
Despesas depreciação do Imobilizado (50.592)             (44.431)
Despesas contribuição cooperativista - OCESP (24.308)             (20.735)
Despesas água energia e Gás (22.170)             (17.387)
Outras despesas administrativas (163.765)         (175.089)

(1.040.265) (837.727)    

 

 

 

17. OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS 

2019 2018

Descrição Circulante Circulante

Recuperação encargos e despesas 12.799        163             
Outras rendas operacionais BB 862             1.550          
Outras 101.790      120.533      

115.451      122.246      
 

 

18. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL – PRSA 
 O gerenciamento do risco socioambiental consiste na identificação, classificação, avaliação e no 

tratamento dos riscos com s possibilidade de ocorrência de perdas decorrente de danos 
socioambientais, e a política foi definida e aprovada pelo Conselho de Administração na forma 
instruída na Resolução CMN 4.327/2014. 

 

19. ESTRUTURA SIMPLIFICADA DE GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO RISCO OPERACIONAL, 
RISCO DE MERCADO E DE LIQUIDEZ, RISCO DE CRÉDITO E ESTRUTURA DE 
GERENCIAMENTO DE CAPITAL 

1. Risco Operacional 
O gerenciamento do risco operacional da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA 
objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco operacional, por meio da 
adoção de boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 4.557/2017. 

Cooperativa de Crédito Rural - CREDICANA 
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 
Em reais 
 

 

2019 2018

Descrição Circulante Circulante

Despesas de serviços vigilancia segurança (161.152)         (149.036)
Despesas processamento de dados (150.878)         (107.426)
Despesas de compensação (137.330)           (88.024)
Despesas alugueis (99.685)             (96.337)
Despesas assessoria técnica (73.975)             (31.428)
Despesas de auditoria externa e interna (45.499)             (35.778)
Despesas serviço limpeza (45.327)             (43.338)
Despesas de promoções e relações publicas (38.344)             (19.718)
Despesas consultoria Juridica (27.240)               (9.000)
Despesas depreciação do Imobilizado (50.592)             (44.431)
Despesas contribuição cooperativista - OCESP (24.308)             (20.735)
Despesas água energia e Gás (22.170)             (17.387)
Outras despesas administrativas (163.765)         (175.089)

(1.040.265) (837.727)    

 

 

 

17. OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS 

2019 2018

Descrição Circulante Circulante

Recuperação encargos e despesas 12.799        163             
Outras rendas operacionais BB 862             1.550          
Outras 101.790      120.533      

115.451      122.246      
 

 

18. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL – PRSA 
 O gerenciamento do risco socioambiental consiste na identificação, classificação, avaliação e no 

tratamento dos riscos com s possibilidade de ocorrência de perdas decorrente de danos 
socioambientais, e a política foi definida e aprovada pelo Conselho de Administração na forma 
instruída na Resolução CMN 4.327/2014. 

 

19. ESTRUTURA SIMPLIFICADA DE GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO RISCO OPERACIONAL, 
RISCO DE MERCADO E DE LIQUIDEZ, RISCO DE CRÉDITO E ESTRUTURA DE 
GERENCIAMENTO DE CAPITAL 

1. Risco Operacional 
O gerenciamento do risco operacional da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA 
objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco operacional, por meio da 
adoção de boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 4.557/2017. 
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18. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DO RISCO SOCIOAMBIENTAL – PRSA

O gerenciamento do risco socioambiental consiste na identificação, classificação, 
avaliação e no tratamento dos riscos com s possibilidade de ocorrência de perdas 
decorrente de danos socioambientais, e a política foi definida e aprovada pelo Conselho 
de Administração na forma instruída na Resolução CMN 4.327/2014.

19. ESTRUTURA SIMPLIFICADA DE GERENCIAMENTO CONTÍNUO DO RISCO 
OPERACIONAL, RISCO DE MERCADO E DE LIQUIDEZ, RISCO DE CRÉDITO E 
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL

1. Risco Operacional

O gerenciamento do risco operacional da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - 
CREDICANA objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco 
operacional, por meio da adoção de boas práticas de gestão de riscos, na forma 
instruída na Resolução CMN 4.557/2017.

O processo de gerenciamento do risco operacional está estruturado com base no 
preenchimento de formulários internos de acompanhamento de conformidade, sob 
a responsabilidade da Diretoria Executiva e a coordenação do Agente de Controle 
Interno e Riscos (ACIR), são identificadas situações de risco que são avaliadas quanto 
ao impacto e à probabilidade de ocorrência, de forma padronizada. 

Para as situações de risco identificadas são estabelecidos planos de ação, com a 
aprovação da Diretoria Executiva, que são registrados em sistema próprio para 
acompanhamento, pelo Agente de Controle e Riscos (ACIR).

Da mesma forma, perdas operacionais ocorridas têm as causas e as ações de mitigação 
identificadas, sendo que as informações devem ser devidamente registradas em 
sistema informatizado, para acompanhamento pelo Agente de Controle e Riscos 
(ACIR).

Não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, a COOPERATIVA 
DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA possui estrutura compatível com a natureza das 
operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à 
dimensão da exposição ao risco operacional.

2. Riscos de Mercado e de Liquidez 

O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez da COOPERATIVA DE CRÉDITO 
RURAL - CREDICANA objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar 
os riscos de mercado e de liquidez, por meio das boas práticas de gestão de riscos, 
na forma instruída nas Resoluções CMN 4.557/2017. 

No gerenciamento dos riscos de mercado são adotados procedimentos padronizados 
de identificação de fatores de risco, de classificação da carteira de negociação 
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(trading) e não negociação (banking), de mensuração do risco de mercado, de 
estabelecimento de limites de risco, de testes de stress e de aderência do modelo de 
mensuração de risco (backtesting).

Não obstante a centralização do gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez, 
a COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA possui estrutura compatível com 
a natureza das operações e com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, 
sendo proporcional à dimensão da exposição ao risco de mercado da entidade.

3. Risco de Crédito

O gerenciamento de risco de crédito da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - 
CREDICANA, objetiva garantir a aderência às normas vigentes, maximizar o uso do 
capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas 
práticas de gestão de riscos.

Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de 
risco de clientes e de operações, de criação e de manutenção de política única de 
risco de crédito, além do monitoramento da carteira de crédito da cooperativa.

Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, a COOPERATIVA 
DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA possui estrutura compatível com a natureza das 
operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à 
dimensão da exposição ao risco de crédito da entidade.

4. Gerenciamento de capital 

A estrutura de gerenciamento de capital da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - 
CREDICANA objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o risco de 
insuficiência de capital para fazer face aos riscos em que a entidade está exposta, por 
meio das boas práticas de gestão de capital, na forma instruída na Resolução CMN 
4.557/2017.

O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de 
monitoramento do capital, e é realizado com objetivo de:

 •  avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades estão 
sujeitas;

 •  planejar metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos;

 •  adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de 
possíveis mudanças nas condições de mercado.

Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições 
extremas de mercado, com a consequente avaliação de seus impactos no capital da 
entidade.

O Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA 
é responsável pelas informações divulgadas neste relatório.
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos

Administradores e aos Associados da

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CREDICANA

Assis - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito Rural - Credicana, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre e exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito Rural - Credicana em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 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 contábeis”. Somos independentes em relação à Cooperativa de Crédito Rural - Credicana, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 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 contábeis ou com o 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. 

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

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

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

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam 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 contábeis.

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 contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

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

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

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração da Cooperativa, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter 
em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

São Paulo, 24 de Janeiro de 2020

RUSSELL BEDFORD BRASIL

AUDITORES INDEPENDENTES S/S

2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP

ROGER MACIEL DE OLIVERIA

Contador 1 CRC RS – 71.505/0-3

Sócio Responsável Técnico

LUCIANO GOMES DOS SANTOS

Contador 1 CRC RS 59.628/O-2

Sócio Responsável Técnico
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Parecer do Conselho Fiscal

Gestão: 2017/2020

Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da 

Cooperativa de Crédito Rural – Credicana, tendo examinado o Balanço 

Geral e o Demonstrativo do Resultado do 1º e 2º semestres de 2019, 

constataram estar em perfeita ordem, sendo de opinião unânime em dar 

parecer favorável para que os mesmos sejam aprovados pela Assembleia 

Geral Ordinária.

                 

Assis (SP), 21 de janeiro de 2020.

Walter Luiz Rodrigues Martinho

Conselheiro Fiscal Efetivo Coordenador

Walter Alfredo Elitt

Conselheiro Fiscal Efetivo

João Haddad Neto

Conselheiro Fiscal Efetivo
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Conselho de Administração – 2019 a 2023

Presidente: Waldyr Max Júnior

Conselheiro Vogal: Paulo Antônio Cunha Bueno Bannwart

Conselheiro Vogal: Sylvio Ribeiro do Valle Mello Júnior

Conselheira Vogal: Dulcinéia Alves

Conselheiro Vogal: Luiz Fernando de Oliveira Friedel

Diretoria Executiva

Diretor Operacional: Valdir Aparecido Furlan

Diretor Administrativo/Financeiro: Pedro de Freitas Ferreira

Conselho Fiscal – 2017 a 2020

Walter Luiz Rodrigues Martinho – Efetivo

Walter Alfredo Elitt – Efetivo 

João Haddad Neto – Efetivo 

José Martini Sanfelice – Suplente 

Colaboradores

Matriz - Assis

Ilze Cristina Spitzer Simões | Gerente

Kellen Leandra Itoda de Moraes | Supervisora Operacional Financeira

Kelly Cristina Pais | Assistente Operacional

Letícia Aparecida Spornraft | Caixa I

Jéssika Aparecida Gonçalves | Caixa

Verenna Segatelli de Campos Máximo | Assistente Operacional

Jéssica Cristina Rocha Bittencourt de Toledo | Escriturária 

Dirceu José Barchi | Caixa (Intermitente)

Palmital

Amyne El Rafih Marcon | Escriturária

Elisângela A Fernandes dos Santos Costa | Caixa

 

Expediente 

Relatório Anual publicado pela Cooperativa de Crédito Rural – Credicana

Jornalista: Waldyra Rodrigues Duarte – MTB 41072/SP
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www.credicana.com.br
credicana@credicana.com.br

Assis/SP
Avenida Rui Barbosa – 1.585

CEP: 19816-000

Fone: (18) 3321-1700

Palmital/SP
Praça da Bandeira – 162

CEP: 19970-000

Fone: (18) 3351-3919


