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2018 ficará registrado na história de todos nós!
Sabíamos desde o início que seria um ano ainda mais desafiador em termos de controles e crescimento 
sustentável para todos os setores da economia brasileira. A eleição presidencial e de senadores e deputados 
já estava “polarizada”, palavra comum utilizada pelos meios de comunicação para expressar os desejos 
dos brasileiros. Em abril, a condenação e prisão de um dos atores neste processo só serviu para ampliar o 
acirramento de todos os lados. Em meio ao turbilhão da Lava-Jato, que sangra nossos jornais desde 2014, 
vimos o Brasil “parar” de 21 de maio a 1º de junho, em virtude da greve dos caminhoneiros, algo jamais 
imaginado ou previsto pelo mais pessimista dos economistas ou agentes de mercados. 
Pois bem, foi nesse cenário que trabalhamos com revisão de PIB menor, taxas elevadas de desemprego 
e uma economia insossa, sem crédito e sem perspectivas, com a meta da taxa de juros Selic mantida a 
6,5% ao ano. 
Vimos nossos cooperados desanimados! Mas como está em sua alma o trabalho no campo, todos 
continuaram. Muitos utilizaram recursos próprios - já que o pouco crédito disponível cobrava juros e 
garantias irracionais - e investiram no sonho de “produzir”. E produziram mais que o esperado. 
Após a eleição, as boas expectativas voltaram ao cenário, acenando que 2019 seria diferente - taxa de 
inflação dentro da meta de 3,75% ao ano, e um congresso renovado, com a equipe econômica formada, 
aguardando a posse para governar.
Neste contexto, a Credicana conseguiu reduzir ainda mais as taxas de juros, motivo da redução de 55% 
das sobras em relação à 2017. Cortamos despesas e assim ampliamos o total de empréstimos concedidos 
em mais de R$ 2 milhões. Apesar do saldo em 31 de dezembro de 2018 refletir uma queda em relação a 
2017, todos os recursos agora emprestados são próprios da Cooperativa. Com isso, tivemos agilidade na 
concessão, mantendo nossa tradição conservadora na classificação dos riscos envolvidos, o que pode ser 
observado pela provisão constituída para as operações de crédito. 
Foram liquidados todos os contratos de Crédito Rural repassados pelo Banco do Brasil, o que mostra a 
qualidade e a responsabilidade dos nossos tomadores de crédito rural. Os cooperados capitalizados optaram 
por utilizar recursos próprios ao invés de ceder às altas taxas de juros e garantias exigidas pelo mercado para 
financiamento de suas lavouras, o que teve reflexo direto em nossos ativos e depósitos, com recuo de 11% 
e 4%, respectivamente. 

Ainda assim, nossas metas foram alcançadas. Elaboramos e aprovamos o novo Estatuto Social, 
contemplando as determinações legais estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através da 

Resolução 4.434/2015. Estabelecemos a Governança Corporativa, com a segregação do 
Conselho de Administração eleito e a Diretoria Executiva indicada. Aplicamos nossa 

Política de Sucessão, capacitando e preparando jovens cooperativistas para 
assumir as responsabilidades já em 2019. Realizamos nossa primeira 

Auditoria Cooperativa e tivemos poucos pontos relevantes 
apresentados em seu relatório final, reafirmando o 

trabalho desenvolvido, pautado na saúde financeira 
do cooperado.  
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2018 ficará registrado na história de todos nós!

Nossas expectativas para o novo ano

Nosso patrimônio cresceu 4,5% com as capitalizações e destinações de sobras na assembleia geral ordinária.
Foi mais um ano árduo e ainda assim fechamos com mais de R$ 345 mil em sobras e mantivemos 49 anos 
de história sem apresentar “perdas”. 
Lembrando sempre que uma cooperativa não é criada para dar resultados grandiosos e sim para convergir 
as pessoas para o bem comum. No caso das cooperativas de crédito, sua principal finalidade é oferecer 
juros mais baratos em empréstimos e dar segurança para os aportes financeiros dos seus cooperados.

Para 2019 estamos preparando muitas novidades, junto com um novo governo prometendo uma nova política. 
Em comemoração aos nossos 50 anos de fundação, teremos uma nova marca, mais atual e representativa do 
nosso setor; também um novo site, mais moderno e de fácil comunicação entre a Credicana e os cooperados; 
reescrevemos nossa missão, agora mais clara e objetiva; elaboramos um selo comemorativo, como fizemos nos 
40 e nos 45 anos da Cooperativa; e queremos comemorar, confraternizando com as gerações que se formaram 
desde a nossa fundação e estão presentes no nosso dia-a-dia, utilizando serviços de qualidade em nossa Credicana. 
Nosso desejo é de que todos os cooperados possam participar das atividades que serão desenvolvidas ao 
longo de 2019, transformando os 50 anos em um marco para o nosso futuro, aliado às responsabilidades 
de continuar capacitando conselheiros, diretores, colaboradores e cooperados para crescermos com 
consistência, sempre trazendo frutos desse trabalho ao cooperado, que é a nossa razão de existir.
Agradecemos a todos que participaram direta ou indiretamente por tudo o que foi conquistado 
até aqui. 
Olhamos para o passado e ficamos satisfeitos com nossas realizações, mas agora 
temos que renovar as energias para sermos ainda melhores e deixarmos 
nossa marca na história dessa cooperativa, que traz a essência do 
cooperativismo em seu DNA. 
Deus nos dê saúde! É tudo o que precisamos. 
Muito obrigado!

Diretoria Executiva
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Estatuto foi reformado

Auditorias exigidas pelo Bacen  

Gestão 

Para adequação à Resolução BACEN nº 
4.434, de 5 de agosto de 2015, os gestores 
da Credicana trabalharam longos meses na 
reforma do Estatuto Social, cujas alterações 
foram aprovadas em novembro/2018 
pelos associados, em Assembleia Geral 
Extraordinária. 
Entre as mudanças promovidas, a diretoria 
destaca a alteração no nome da cooperativa, 
agora denominada “Cooperativa de Crédito 
Rural – Credicana”; no valor da integralização 
de quota-parte mínima para associação 
ao quadro de cooperados; determinação 
de prazo máximo para devolução das 
quotas-partes aos cooperados desligados; e observa ainda que foram descritas a nova composição do Conselho de 
Administração e Diretoria Executiva, e suas novas atribuições, a partir da aprovação da Política de Governança da 
Credicana, que terá uma nova estrutura organizacional. 

Além das auditorias Interna e Externa, realizadas 
todos os anos pela Credicana, o Banco Central do 
Brasil (Bacen) determinou que as Cooperativas de 
Crédito realizem também uma auditoria Cooperativa.
Em outubro/2018, a LDG Auditores, representada pelo 
auditor Lúcio dos Santos Faria, fez a auditoria Interna 
e apresentou aos Conselheiros Fiscais um resumo de 
todo o levantamento realizado no período em que 
esteve na Credicana.
Para as auditorias Cooperativa e Externa, a Credicana 
contratou o Grupo Maciel (Porto Alegre/RS), que é 
credenciado pelo Bacen. O primeiro trabalho dos 
novos auditores teve início em outubro.  

A auditoria Cooperativa foi criada para 
avaliar as cooperativas de crédito quanto 
ao seu desempenho econômico e social, 
políticas institucionais, capacitação e 
remuneração, limites e requerimentos 
mínimos de capital, práticas de 
governança e controle interno, gestão e 
análise de riscos, prevenção à lavagem de 
dinheiro e financiamento ao terrorismo, 
crédito rural e relacionamento com 
clientes e usuários.
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Duas vezes por ano consultores da Ocesp/Sescoop-SP 
apresentam aos diretores da Credicana indicadores estratégicos 
da Cooperativa, referentes ao último semestre. Esses dados, 
obtidos por meio do Programa de Acompanhamento 
Econômico-Financeiro das Cooperativas (GDA), funcionam 
como um termômetro na tomada de decisões importantes. 
Trata-se de um sistema de informação operado na 
internet, no qual podem ser inseridas informações 
financeiras, de controle administrativo e de recursos 
humanos. O processamento desses dados dá origem 
a indicadores que possibilitam o acompanhamento da 
gestão e a análise do desempenho da cooperativa e de 
seus colaboradores. 
A última apresentação foi em outubro/2018, pelo 
consultor Regional Oeste Ocesp/Sescoop, Ayres de Souza 
Lopes, e pelo consultor técnico-econômico do Sescoop/
SP, Luiz Fernando dos Santos. 

O Sistema Ocesp realizou em março/2018 mais um Fórum 
Técnico das Cooperativas de Crédito Independentes, 
no auditório do Banco Central, em São Paulo, reunindo 
cerca de 30 participantes e 15 cooperativas.
Os gestores da Credicana – Waldyr Max Jr., Valdir Furlan 
e Ilze Spitzer Simões estavam lá, em busca de atualização 
sobre alguns dos principais temas de interesse do setor 
- Gestão e Governança Corporativa para Cooperativas 
de Crédito Independentes, Fundo Garantidor do 
Cooperativismo de Crédito e atuação do Conselho 
Consultivo Nacional do Ramo Crédito da OCB. 

Duas linhas de crédito foram disponibilizadas pela 
Credicana, para financiar a safra 2018/2019, compondo 
a nova Política de Crédito Agrícola, com recursos 
próprios, aprovada pelo Conselho de Administração da 
Cooperativa.
Uma linha de crédito vinculada ao Capital Social, com 
queda na taxa de juros para 0,5% ao mês. E outra - teto 
de R$ 400 mil – com taxa de juros de 0,75% ao mês.

Indicadores mostram desempenho

Em busca do 
fortalecimento

Aprovada Política de 
Concessão de Crédito

Gestão 
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Representantes da Credicana marcaram presença no 6º 
Encontro de Dirigentes do Ramo Crédito, em Ribeirão 
Preto, promovido pelo Sescoop – SP, em outubro/2018. 
O professor doutor Alberto Matias apresentou dados 
sobre a economia brasileira e mundial, mostrando uma 
visão otimista de trabalho e oportunidades no mercado 
financeiro, com viés de maior escala de empréstimos para 
sobreviver com os juros atuais (Selic).
O chefe do departamento de Supervisão de Cooperativas 
e de Instituições Não-Bancárias do Banco Central, Harold 
Paquete Espinola Filho (Foto), explanou de forma muito 
didática e diferente que as normatizações e as exigências de 
mais uma auditoria são para ajudar as diretorias a enxergar 
um norte e ajustar os comandos para maior sucesso da 
administração. Disse ainda que jamais o Banco Central 
estabelece as regras como uma imposição punitiva, mas 
sim fiscalizadora e instrutiva. 
Encerrando o encontro, o mestre em Gestão Empresarial 
pela FGV/EBAPE, Arthur Igreja, falou sobre a velocidade 
e evolução na cultura, tecnologia, usos e costumes dos 
últimos 100 anos, fazendo uma provocação para reflexão 
sobre as exigências do consumidor antes, agora e no futuro. 

No Estado de São Paulo, 27% 
do total de cooperativas de 
crédito em funcionamento 
têm atuação independente, 
ou seja, não estão filiadas 
aos sistemas centrais de crédito cooperativo 
como Sicoob, Unicred ou Sicredi. A Credicana 
faz parte desse rol de cooperativas, chamadas 
de “solteiras”, que movimentam cerca de R$ 1,6 
bilhão em ativos.
Em 2018, os gestores da Credicana realizaram 
diversos estudos, com visitas a outras 
cooperativas de crédito e duas centrais de 
cooperativas, para que pudessem analisar a 
viabilidade de filiação da Credicana à sistemas 
cooperativos. No entanto, a opção foi pela 
continuidade na condição de “cooperativa 
independente”, mantendo a forma de trabalho 
desenvolvida.

Antes de encerrar o ano, em dezembro/2018, o presidente da 
Credicana, Waldyr Max Jr., e a gerente Executiva, Ilze Spitzer 
Simões, estiveram em Brasília, onde participaram do Fórum de 
Monitoramento do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito 
(FGCoop), com o apoio do Sistema OCB e do Banco Central.
Foi apresentado o novo modelo de monitoramento, construído por 
integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC) e 
do Sistema OCB, a partir da realidade das cooperativas de crédito.  
O FGCoop foi criado em 2014, permitindo a recuperação dos 
depósitos ou créditos mantidos nas cooperativas singulares de 
crédito, até o valor de R$ 250 mil, em caso de intervenção ou 
liquidação extrajudicial.

Encontro de Dirigentes do Ramo Crédito 

Independente ou não? Fórum sobre FGCoop

Gestão 
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Cumprindo uma determinação do Banco Central e para 
se cercar de todos os cuidados, a diretoria da Credicana e 
os colaboradores participaram no final de 2018 da palestra 
sobre “Prevenção à Lavagem de Dinheiro”, com o contador 
Lúcio dos Santos Faria.  
A palestra foi realizada no auditório da Assocana, em Assis, 
e contou com a presença de representantes de mais três 

cooperativas de crédito independentes -  Cooperativa 
de Crédito de Fornecedores de Cana de Barra Bonita, 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
Municipais de São João da Boa Vista – Credivista, e 
Cooperativa de Crédito Rural dos Fornecedores de Cana 
e Demais Produtores do Centro do Estado de São Paulo - 
Credicentro (Araraquara).

A equipe da Credicana recebe treinamentos 
constantes para garantir a segurança nas 
operações de seus cooperados e, ao mesmo 
tempo, preservar a saúde financeira da 
cooperativa. No primeiro trimestre de 2018, as 
colaboradoras Verena Segatelli de Campos, Jéssica 
Rocha, Jéssica Gonçalves e Letícia Spornraft 
participaram, em Cândido Mota/SP, do curso 
de Grafoscopia e Documentoscopia, que teve a 
finalidade de oferecer técnicas e informações que 
permitam minimizar os riscos de incorrerem na 
efetivação de operações fraudulentas, por meio 
da análise documental e comportamental.
Elas foram orientadas sobre como prevenir as 
fraudes, como reconhecer o comportamento de 
fraudadores, tiveram contato com medidas de 
segurança nas transações diárias, aprenderam 
sobre a legislação penal para o crime de 
estelionato, como identificar adulterações em 
boletos bancários e foram informadas sobre as 
principais fraudes com cartões de crédito.

Assunto em pauta: Lavagem de dinheiro

Como evitar operações fraudulentas

Segurança
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Um trabalho muito bem articulado 
com o apoio da OCB (Organização das 
Cooperativas do Brasil) e do Bancoob 
(Banco Cooperativo do Brasil S/A) 
permitiu que Credicana cumprisse, 
dentro do prazo, as exigências do Banco 
Central de registrar na B3 Cetip todas as 
aplicações realizadas pelos cooperados.
Para a diretoria, foi um passo muito 
importante, porque trouxe mais 
segurança aos cooperados aplicadores, 
uma vez que a Cetip, regulada pela 
CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 
e pelo Banco Central, é a parceira das 
instituições financeiras que proporciona 
agilidade, eficiência e, acima de tudo, 
segurança para as transações realizadas 
por elas. Oferece toda a infraestrutura 
e tecnologia necessárias para que o 
mercado não pare. 

Em cumprimento à resolução 4.658, publicada em abril de 2018 pelo Banco Central do Brasil (BCB) 
e que define a criação de uma política de segurança cibernética para todas as instituições 
financeiras regulamentadas pelo BCB, o Conselho de Administração nomeou o diretor 
Administrativo, Sylvio Ribeiro do Valle, como diretor responsável por essa área. 
Até maio/2019, a Credicana e as demais instituições financeiras devem 
implementar, divulgar e manter sua política de segurança 
cibernética, formulada a partir de princípios e diretrizes 
que busquem assegurar a confidencialidade, a 
integridade e a disponibilidade dos 
dados e dos sistemas de 
informação utilizado. 

Aplicações ainda mais seguras

Segurança Cibernética

Segurança
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Pelo segundo ano consecutivo, a Credicana participa do 
projeto Visão do Futuro, desenvolvido pelo Fundo Social de 
Solidariedade do município de Assis, no qual as crianças, 
alunas das escolas municipais de Assis/SP, passam por 
triagem de acuidade visual e consultas oftalmológicas. 

A atuação da Credicana, com a doação de mais 176 
óculos em 2018, só foi possível graças ao engajamento 
dos cooperados, que aprovaram recursos para um 
projeto tão importante, que colabora para garantir o 
futuro das crianças beneficiadas por ele.

A Credicana encerrou 2018 entregando mais de 4,5 
toneladas de arroz para seis entidades assistenciais de Assis 
e Palmital. A campanha, realizada sempre no final do ano, 
está em sua 14ª edição – ela acontece desde 2005 – e, com 
a colaboração dos cooperados, tem feito a diferença no 

orçamento dessas instituições. 
Entidades beneficiadas – Em Assis: Associação Voluntária 
de Combate ao Câncer, APAE, Santa Casa, Lar dos Velhos e 
Asilo São Vicente de Paula. Em Palmital: Asilo São Vicente 
de Paula, Associação de Combate ao Câncer e APAE.

Evitar o desperdício e reaproveitar o que é possível são práticas comuns 
no dia a dia da Credicana. Por isso, foi estabelecida uma parceria entre 
a Cooperativa de Crédito e a Coocassis - Cooperativa de Catadores de 
Materiais Recicláveis de Assis e Região (Foto), que faz a coleta de todo 
material reciclável acumulado pela Credicana. 
Nesta mesma linha, a Credicana também deixou de utilizar diariamente 
copos descartáveis para consumo de água. Além da economia, a 
Cooperativa evita o descarte desse tipo de material no meio ambiente
Outra medida muito simples adotada, que pode parecer insignificante, 
mas contribui muito quando avaliado o todo, é quanto à coleta de pilhas e 
baterias usadas, utilizadas nos equipamentos eletrônicos da Credicana. Todo 
o material que seria jogado no lixo, agora é encaminhado para a Assocana 
(Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média 
Sorocabana), que faz a coleta e dá a destinação correta.

Trabalhamos por 
um futuro melhor

Distribuídas mais de 4,5 toneladas de arroz 

Coleta seletiva 

Ações socioambientais 

ARRECADAÇÃO NATAL
ANO QUILOS

2005 380
2006 1500
2007 2210
2008 3080
2009 4000
2010 4960
2011 5000
2012 4000
2013 5000
2014 6000
2015 5500
2016 4900
2017 5490
2018 4525
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O programa Cooperatividade, que tem como objetivo 
promover um estilo de vida saudável por meio do esporte 
para cooperados, empregados e familiares, contou com o 
apoio da Credicana. A ação é promovida pelo Sescoop/SP 
e reuniu mais de 300 pessoas, no dia 22 de abril/2018, na 
“Corrida da Cooperatividade”.
Foram instalados pontos de atendimento aos “atletas”, 
com água, frutas e ainda equipes da área de saúde 
fizeram testes de glicemia e aferição da pressão arterial 
dos participantes do evento. No mesmo local foram 
arrecadados mais de 300 pacotes de fraldas geriátricas e 
infantis, doadas posteriormente para a Associação Abrigo 
a Idosos Reverendo Guilherme Rodrigues Pereira e Casa 
da Menina São Francisco de Assis.

O apoio às campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” é uma 
prática anual da Credicana. As campanhas ocorrem internacionalmente 
com o objetivo de ressaltar a necessidade da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata. O trabalho 
desenvolvido tem a finalidade de despertar a atenção de todos para os 
cuidados que podem reduzir os riscos da doença. 

Durante o evento de lançamento da campanha “Sinta na Pele”, promovida 
pela Associação dos Voluntários de Combate ao Câncer de Assis (AVCCA), 
em abril/2018, a Credicana recebeu o Certificado de Agradecimento pelo 
apoio às ações em prol de pacientes e famílias atendidas pela Associação. 
A entrega foi feita pela presidente da AVCCA, Rosane Bittencourt, e da 
coordenadora das campanhas de prevenção, Magali Ribeiro.
A campanha Sinta na Pele pretende conscientizar os trabalhadores que são 
expostos ao sol durante sua jornada sobre a importância da utilização de 
proteção correta, além de esclarecer sobre os riscos a que são expostos.

A Credicana foi uma das 60 entidades envolvidas na realização do Rotary Days, em 
novembro/2018, no Parque Buracão de Assis, com a finalidade de proporcionar a todos 
um domingo saudável à comunidade regional.
O evento foi recheado de atividades - shows musicais e artísticos, circuito saúde, 
brinquedos infláveis e diversas oficinas.

Corrida une saúde e solidariedade 

Juntos pela mesma causa

Certificado de Agradecimento 

Apoio ao Rotary Days

Ações socioambientais 
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Apesar dos transtornos provocados pelas obras, que duraram cerca de 60 dias, a 
reforma das instalações valeu a pena. Além das melhorias em termos de segurança, 
toda a estrutura foi otimizada, criando um novo espaço exclusivo para reuniões, que 
antes aconteciam no salão junto à copa. 
No período em que o prédio estava em reforma, todas as reuniões foram realizadas na 
sede da Assocana, em Assis. Os diretores agradecem aos cooperados, pela paciência, e 
à diretoria da Assocana, que cedeu o auditório para os eventos da Cooperativa.

Os gestores Waldyr 
Max Jr., Valdir Furlan, 
Paulo Bannwart e 
Sylvio Ribeiro do Valle 
estiveram, no dia 18 
de julho, na Usina 
Nova Platina, onde 
foram recebidos pelo  
diretor Industrial da 
unidade, Leandro 
Zambianco. Foi uma 
oportunidade de 
visitar as instalações e 
estreitar relações. 

Atendendo ao planejamento 
orçamentário, em 2018 foi realizada a 
troca de dois veículos da cooperativa, 
para evitar a depreciação - processo de 
redução do valor do bem – e manter a 
modernização da frota.

Nada de deixar 
passar em branco! 
As instalações 
estavam em 
reforma, mas pelo 
menos um bolo 
não poderia faltar 
para comemorar o 
aniversário de 49 
anos da Credicana. 

Concluída reforma do prédio

Cultivando relacionamento

Renovação 
de frota

Data 
importante

Diversos
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É fato que a presença dos cooperados tem sido 
cada vez maior nas assembleias da Credicana. 
Porém, é verdade também o maior envolvimento 
nas discussões, decisões e acompanhamento da 
rotina. Sem dúvida, é uma resposta ao trabalho de 
aproximação que a equipe e os diretores realizam, 
com foco na continuidade da instituição, até porque, 

quando menos se espera, o futuro já chegou! 
Para melhorar ainda mais esse dado, fica o convite para 
que os cooperados estimulem a participação de seus filhos 
e deixem para eles o legado do cooperativismo. Assim, 
mais produtores estarão qualificados para cuidar do que é 
de todos.
Observe o gráfico e confirme esse crescimento gradativo.

A Assembleia Geral Ordinária de 2018, contou com 
a participação de 177 cooperados, que discutiram e 
aprovaram todos os itens do edital de convocação: 
- Sobras: a Assembleia destinou 14% para o Fundo 
de Contingência, 15% para o Fundo de Reserva, 3% 
para doações, 34% para a Conta Capital e 34% para a 
conta corrente. A distribuição foi feita na proporção 
direta das operações realizadas na Credicana.
- Pró-labore: Foi mantido o valor conforme 
proposta dos diretores e conselheiros fiscais, 
inclusive sem correção pela inflação.
- Pesquisa de Satisfação: Em cumprimento à 
Política de Relacionamento com o cliente, os 
cooperados responderam à pesquisa de satisfação: 
84,6% deram nota máxima (10), 11% ficaram entre a 
nota 7 e 9, e o restante, nota entre 2 e 6.

Existe diferença entre comparecer e participar 

Decisões em conjunto

Participação

:: 15

ANO QUORUM total sócios %
2006 124 356 35%
2007 98 437 22%
2008 82 437 19%
2009 89 525 17%
2010 115 552 21%
2011 115 545 21%
2012 98 582 17%
2013 114 628 18%
2014 100 610 16%
2015 124 604 21%
2016 166 635 26%
2017 163 631 26%
2018 177 627 28%

12
4 

98
 

82
 89

 

11
5 

11
5 

98
 11

4 

10
0 

12
4 

16
6 

16
3 17

7 

Q U O R U M  

Presença nas Assembleias - 2010/2018 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Presença nas Assembleias - 2006/2018



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

16 ::

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 

Nota 

Explicava 2017 2017

Circulante

Depósitos

Depósitos a vista 7 5.929.374 4.114.552

Depósitos a prazo 8 57.136.535 61.709.703

Relações interdependências

Obrigações por emprésmos e repasses 9 6.810.526

Outras obrigações

Sociais e estatutárias 10 689.657 641.970

Fiscais e Previdênciárias 10 48.674 158.240

Diversas 10 1.401.470 2.085.613

Total do passivo circulante 65.205.710 75.520.604

Patrimônio líquido

Capital social 11 8.360.839 7.833.975

Reserva legal 12a1 4.320.603 4.148.079

Reserva para conngências 499.615 450.000

Sobras acumuladas 12 158.031 354.399

13.339.088 12.786.453

Total do passivo 78.544.798 88.307.057

Nota 

Explicava 2018 2017

Circulante

Disponibilidades 183.625 161.921

Títulos e valores mobiliários 4
4

61.430.659 70.078.510

Operações de crédito

Operações de crédito 5 14.232.209 17.341.911

(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (153.134)
             

(265.852)
             

Outros créditos 923 1.441

Outros valores e bens 299.520 281.454

Total do avo circulante 75.993.802 87.599.385

Não circulante

Operações de crédito

Operações de crédito 5 2.415.742 553.377

(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (75.818)

               

(8.124)

                 

Permanente

Imobilizado 6 211.072 162.419

Total do avo não circulante 2.550.996 707.672

Total do avo 78.544.798 88.307.057
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Demonstrações das Mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
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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, 

Tem sua constituição e o funcionamento regulamentados pela Lei nº 4.595/1964, que dispõe sobre a Política 
e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei nº 5.764/1971, que define a Política Nacional 
do Cooperativismo, pela Lei Complementar nº 130/2009, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito 
Cooperativo e pela Resolução CMN nº 4.434/2015, do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a 
constituição e funcionamento de cooperativas de crédito.

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.

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). 

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.

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.

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 - Resolução CMN nº 3.604/2008; CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas - 
Resolução CMN nº 3.750/2009; 

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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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) 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.

b) 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).

c) 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.

d) Depósitos à vista e a prazo 

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

e) Obrigações por empréstimos e repasses 

Atualizados pelos encargos contratados até a data do balanço.

f) Demais ativos e passivos 

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

g) 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.

h) Apuração do resultado 

As receitas e despesas estão reconhecidas pelo regime de competência.
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i) 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.

j) 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.

k) 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.

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$ 19.761.066 com vencimento em 01/03/2019 atualizados pela PU de mercado em 31/12/2018, 
(2.500 de Letras Financeiras do Tesouro (LFT) no valor de R$ 23.209.020 com vencimento em 01/03/2018 
atualizados pela PU de mercado em 31/12/2017 no ano de 2017).

.
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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

 

Risco
Adiantamento 

a depositantes 
Cheque 
especial

Empréstimos e 
títulos descontados Financiamentos Total

A 338                  99.920            5.357.638                7.976.609             13.434.505                  

B 591                  43.045            2.906.893                550.138                3.500.667                    

C 691.061                   23.761                  714.822                       

F 54                   189.830                   189.884                       

H 55.410                     55.410                         

929                  143.019          9.200.832                8.550.508             17.895.288                  

2017
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IMOBILIZADO

 

2018 2017 %

Taxas

Custo de Depreciação anuais de

aquisição acumulada Líquido Líquido depreciação

Móveis e equipamentos 126.180      (79.915)       46.265            51.503              10              

Sistema de comunicação 1.852          (511)            1.341              301                   10              

Sistema de processamento de dados 105.275      (63.105)       42.170            26.310              20              

Sistema de segurança 18.832        (14.436)       4.396              5.608                10              

Sistema de transporte 126.000      (9.100)         116.900          78.697              20              
378.139      (167.067)     211.072          162.419            

 

 

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 2018 124.434             3.601                 94.379               18.832               113.000             354.246          

Adições 2.911                 1.203                 26.600               126.000             156.714          

Baixas (1.165)                (2.952)                (15.704)              (113.000)            (132.821)         

Saldo em 31 de dezembro de 2018 126.180             1.852                 105.275             18.832               126.000             378.139          
 

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 2018 72.931               3.300                 68.069               13.224               34.303               191.827          

Depreciação 8.149                 162                    7.370                 1.212                 26.001               42.894            

Alienação de ativos (1.165)                (2.951)                (12.334)              (51.204)              (67.654)           

Saldo em 31 de dezembro de 2018 79.915               511                    63.105               14.436               9.100                 167.067          

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 2018 51.503               301                    26.310               5.608                 78.697               162.419          
Saldo em 31 de dezembro de 2018 46.265               1.341                 42.170               4.396                 116.900             211.072          
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Saldo em 1° de janeiro de 2018 51.503               301                    26.310               5.608                 78.697               162.419          
Saldo em 31 de dezembro de 2018 46.265               1.341                 42.170               4.396                 116.900             211.072          

 

6.

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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   DEPÓSITOS À VISTA 

Valor % do total Valor % do total

Maior depositante 467.266             8% 621.485          15%
10 seguintes maiores 1.926.987          32% 1.298.716       32%
20 seguintes maiores 1.325.567          22% 775.269          19%
40 seguintes maiores 1.215.165          20% 623.285          15%
Demais 994.389             18% 795.797          19%

5.929.374          100% 4.114.552       100%

2018 2017

 

 

8.  DEPÓSITOS A PRAZO 
a. Composição por prazo de vencimento  
 

2018 2017

Até 30 dias 57.136.535     61.709.703     

57.136.535     61.709.703     
 

 

b. Concentração de depósitos a prazo  

Valor % do total Valor % do total

Maior depositante 8.805.899       15% 8.448.240       13%

10 seguintes maiores depositantes 19.474.884     34% 23.034.188     38%

20 seguintes maiores depositantes 12.118.589     21% 11.581.302     22%

40 seguintes maiores depositantes 9.560.780       17% 9.654.400       15%

Demais 7.176.383       13% 8.991.573       12%

57.136.535     100% 61.709.703     100%

2018 2017

 

 

9. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 

2018 2017

Finalidade Vencimento Circulante Circulante

Custeio agrícola Até janeiro de 2018

Custeio agrícola Até abril de 2018

2.871.194      

3.939.332      

-                    6.810.526      
 

As taxas pracadas para essa modalidade variam de 8,75% a.a. a 9,50% a.a., e as garanas são avais da  diretoria.  

 

7.
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 10. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

2018 2017

Circulante Circulante

Sociais e Estatutárias
Fundo de Assistência Técnica,

Educacional e Social – FATES (a) 323.196     367.348     
Cotas de capital a pagar 366.461     274.622     

689.657     641.970     

Fiscais e previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher (b) 48.674       158.240     

48.674       158.240     

Diversas
Cheques administrativos (c) 1.302.423  1.999.554  

Provisão para pagamentos a efetuar 99.047       86.059       

1.401.470  2.085.613  

2.139.801  2.885.823  
 

 

2018 2017

Número de cooperados 637               645               

Capital subscrito 8.360.839     7.833.975     

Valor da cota parte (em reais) 1                   1                    

 10. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

2018 2017

Circulante Circulante

Sociais e Estatutárias
Fundo de Assistência Técnica,

Educacional e Social – FATES (a) 323.196     367.348     
Cotas de capital a pagar 366.461     274.622     

689.657     641.970     

Fiscais e previdenciárias
Impostos e contribuições a recolher (b) 48.674       158.240     

48.674       158.240     

Diversas
Cheques administrativos (c) 1.302.423  1.999.554  

Provisão para pagamentos a efetuar 99.047       86.059       

1.401.470  2.085.613  

2.139.801  2.885.823  
 

 

2018 2017

Número de cooperados 637               645               

Capital subscrito 8.360.839     7.833.975     

Valor da cota parte (em reais) 1                   1                    

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:

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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2018 2017

Sobras líquidas do 1° semestre 161.465 386.716

Sobras líquidas do 2° semestre 183.568 350.297

Sobras do exercício 345.033 737.013

Reserva Legal (110.622)        (248.079)        
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES (76.380)          (134.535)        

Sobras Líquidas para AGO 158.031 354.399
 

 Operações de 

crédito Depósitos

Membros do conselho de administração e pessoas ligadas 1.466.097 1.526.847

Membros do conselho fiscal e pessoas ligadas 1.034.237 1.726.601

2.500.334 3.253.448
 

Bens segurados Riscos cobertos
Montante máximo de 

cobertura

Patrimonial Incêncio/Vendaval/Danos elétricos/Roubo/Vidros 300.000                     

Veículos Danos materiais e corporais 110% tabela FIPE
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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 2018 e de 2017, os honorários dos 
administradores foram de R$ 236.581,60 e R$ 227.941, 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 2018 os 
seguintes saldos são mantidos com partes relacionadas:
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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. 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.

17. 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 (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).
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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.

Assis (SP), 10 de janeiro de 2019.

Waldyr Max Júnior - Diretor Presidente

Sylvio Ribeiro do Valle Mello Júnior - Diretor Administrativo

Valdir Aparecido Furlan - Diretor Operacional

Ilze Cristina Spitzer Simões - Gerente/Contadora - CRCSP 197.454/O-4
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Aos 

Administradores e Associados da

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL - CREDICANA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito Rural Credicana, que compreendem o balanço patrimonial, em 
31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  

Em nossa opinião, as demonstrações 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 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações 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. 

Outros assuntos

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de comparabilidade, foram 
anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram relatório datado de 19 de janeiro de 2018 sem modificação 
de opinião

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

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

Responsabilidades 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 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.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 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 obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.

• Obtemos 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 companhia.

• 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 companhia. 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.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração da Cooperativa a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 15 de março de 2019.

MACIEL AUDITORES S/S

2 CRC RS – 5.460/O “T” SP

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA

Contador 1 CRC RS – 71.505/O-3

Sócio Responsável Técnico

LUCIANO GOMES DOS SANTOS

Contador 1CRC RS – 59.628/O-2

Sócio Responsável Técnico
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