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A recessão, assim como a crise econômica e política, foram constantes, exigindo maiores esforços para 
que continuássemos a crescer dentro das políticas de baixo risco e de segurança, que sempre foram 
nossas metas de trabalho.
Neste contexto, reduzimos as taxas de juros praticadas nas operações de Crédito Pessoal e Rural, criamos 
uma nova carteira de Crédito Rural com recursos livres e, apesar da queda na taxa Selic de 13%a.a. para 
7%a.a. durante 2017, adequamos nossos custos e seguimos remunerando nossos aplicadores com 100% 
do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro).
Nosso orçamento foi reavaliado no início do ano para um resultado bruto menor em relação a 2016, 
projetando a redução de impostos a recolher, criando políticas de capitalização para o fortalecimento do 
nosso Patrimônio Líquido e repassando os ajustes diretamente na redução das taxas de juros cobradas 
de nossos tomadores de crédito.
As manchetes nas mídias continuaram a nos mostrar o cenário de corrupção que ainda assola nosso país 
e fizeram com que fossem tomadas várias medidas pelo Poder Público para controlar os volumes em 
espécie movimentados pelos brasileiros. Nesse sentido, a Credicana preparou toda sua equipe, 
oferecendo o curso de “Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo”, tornando-a apta a identificar, mensurar e informar os órgãos competentes para as 
providências necessárias.
Aprovamos na Assembleia Geral o Plano de Sucessão e realizamos cursos preparatórios, capacitando os 
cooperados interessados em conhecer e participar das próximas gestões. 
Novos membros do Conselho Fiscal foram empossados e também participaram de treinamentos para 
acompanhar a evolução dos negócios e serviços prestados pela Credicana. 
Aprovamos e repassamos recursos para apoiar o projeto social “Visão do Futuro”, do Fundo Social de 
Solidariedade, doando óculos a 200 crianças.
E assim, finalizamos o exercício com a certeza de termos atingido os objetivos traçados para 2017, 
buscando sempre atender a todos com respeito, igualdade e profissionalismo, e trazendo resultado 
positivo para nossos sócios.
Esperamos que o ano de 2018 traga melhores condições para o produtor rural, principalmente no 
desenvolvimento de um Plano Safra que contemple a real necessidade de crédito e de juros, que possam 
ser pagos pela produção. E ainda que esse Plano não se transforme em programas de refinanciamentos 
ou leve os produtores à perda de patrimônio para garantir sua sobrevivência. Que tenhamos ânimo e 
esperança para continuarmos produzindo, batendo recordes e elevando o PIB (Produto Interno Bruto) 
do nosso país. 
Em 2018, temos desafios ainda maiores: fazer a Reforma Estatutária; preparar nossa equipe para as 
mudanças legais e tecnológicas; capacitar nossos futuros dirigentes, com responsabilidade e 
competência na administração dos recursos de todos; e preparar a comemoração dos 50 anos da 
Credicana em 2019.
Agradecemos aos cooperados, dirigentes, conselheiros, colaboradoras e prestadores de serviços, pois 
sem a participação de todos, nada seria possível. Tal como uma corrente, todo elo é importante para a 
união e a força.

Diretoria Executiva

Mais um ano de
muito trabalho e enormes desafios
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativo
Nota 

Explicativa 2017 2016 Passivo e patrimônio líquido
Nota 

Explicativa 2017 2016

Circulante Circulante

Disponibilidades 161.921 233.328 Depósitos

Títulos e valores mobiliários 4 70.078.510 68.548.906 Depósitos a vista 7 4.114.552 3.284.514

Operações de crédito Depósitos a prazo 8 61.709.703 61.164.234

Operações de crédito 5 17.341.911 14.211.504 Relações interdependências

(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (265.852)             (381.372)             Obrigações por empréstimos e repasses 9 6.810.526 4.305.558

Outros créditos 1.441 12.241 Outras obrigações

Outros valores e bens 281.454 641.482 Sociais e estatutárias 10 641.970 451.090

Fiscais e Previdênciárias 10 158.240 270.773

Total do ativo circulante 87.599.385 83.266.089 Diversas 10 2.085.613 1.903.077

Total do passivo circulante 75.520.604 71.379.246

Não circulante

Operações de crédito Não circulante

Operações de crédito 5 553.377 3.436.707 Obrigações por empréstimos e repasses 9 3.337.333

(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (8.124)                 (68.269)               

Permanente Total do passivo não circulante 3.337.333

Imobilizado 6 162.419 205.456

Patrimônio líquido

Total do ativo não circulante 707.672 3.573.894 Capital social 11 7.833.975 7.488.289

Reserva legal 12a1 4.148.079 3.701.790

Reserva para contingências 450.000 389.590

Sobras acumuladas 12 354.399 543.735

12.786.453 12.123.404

Total do ativo 88.307.057 86.839.983 Total do passivo e patrimônio líquido 88.307.057 86.839.983

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais

Ativo
Nota 

Explicativa 2017 2016 Passivo e patrimônio líquido
Nota 

Explicativa 2017 2016

Circulante Circulante

Disponibilidades 161.921 233.328 Depósitos

Títulos e valores mobiliários 4 70.078.510 68.548.906 Depósitos a vista 7 4.114.552 3.284.514

Operações de crédito Depósitos a prazo 8 61.709.703 61.164.234

Operações de crédito 5 17.341.911 14.211.504 Relações interdependências

(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (265.852)             (381.372)             Obrigações por empréstimos e repasses 9 6.810.526 4.305.558

Outros créditos 1.441 12.241 Outras obrigações

Outros valores e bens 281.454 641.482 Sociais e estatutárias 10 641.970 451.090

Fiscais e Previdênciárias 10 158.240 270.773

Total do ativo circulante 87.599.385 83.266.089 Diversas 10 2.085.613 1.903.077

Total do passivo circulante 75.520.604 71.379.246

Não circulante

Operações de crédito Não circulante

Operações de crédito 5 553.377 3.436.707 Obrigações por empréstimos e repasses 9 3.337.333

(-) Provisão p/ crédito líq. duvidosa 5 (8.124)                 (68.269)               

Permanente Total do passivo não circulante 3.337.333

Imobilizado 6 162.419 205.456

Patrimônio líquido

Total do ativo não circulante 707.672 3.573.894 Capital social 11 7.833.975 7.488.289

Reserva legal 12a1 4.148.079 3.701.790

Reserva para contingências 450.000 389.590

Sobras acumuladas 12 354.399 543.735

12.786.453 12.123.404

Total do ativo 88.307.057 86.839.983 Total do passivo e patrimônio líquido 88.307.057 86.839.983
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 

 

 
Nota 

Explicativa 2016

2° semestre exercício exercício

Receita da intermediação financeira

Operações de crédito 1.422.775    2.928.743     3.618.087    

Títulos e valores mobiliários 2.723.679    6.246.995     8.840.105    

4.146.454    9.175.738     12.458.193  

Despesa de intermediação financeira

Operações de captação no mercado (2.557.037)   (5.833.162)    (8.305.293)   

Obrigações por empréstimos e repasses (326.017)      (611.298)       (528.014)      

Provisão para crédito de liquidação duvidosa 199.960       175.665        (164.209)      

(2.683.094)   (6.268.795)    (8.997.515)   

Resultado líquido da intermediação financeira 1.463.360    2.906.943     3.460.678    

Outras receitas (despesas) operacionais

Receita de prestação de serviços 62.230          117.269        93.890          

Despesa com diretoria e pessoal (726.028)      (1.368.030)    (1.319.768)   

Despesas administrativas (412.558)      (861.138)       (923.635)      

Outras receitas operacionais 71.699          189.699        178.251       

Outras despesas operacionais (16.379)        (21.991)         (16.100)        

(1.021.036)   (1.944.191)    (1.987.363)   

Resultado operacional antes do Imposto de Renda 442.324       962.752        1.473.315    

e da Contribuição Social

Imposto de Renda (50.678)        (124.557)       (213.056)      

Contribuição Social sobre Lucro Líquido (41.349)        (101.182)       (163.676)      

Sobras líquidas 12 350.297       737.013        1.096.583    

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrações dos resultados
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais

  
Capital Reserva Reserva Sobras

social legal contingencias acumuladas Total

Em 1° de janeiro de 2016 7.116.912  3.275.313  315.000           532.790          11.240.015

Capitalização de sobras 53.279        74.590             (532.790)         (404.921)         

Distribuição de sobras 202.460      202.460

Novas integralizações de capital 431.659      431.659

Baixas de capital (262.742)    (262.742)         

Sobras do exercício 1.096.583 1.096.583

Proposta para destinação das sobras

 - Reserva legal 12a1 373.198                (373.198)

 - Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social FATES 12a2 (190.244)         (190.244)         

Ajustes exercicios anteriores 10.594 10.594

Em 31 de dezembro de 2016 7.488.289  3.701.790  389.590           543.735          12.123.404     

Capitalização de sobras 4.250          198.210      60.410             (543.735)         (280.865)         

Distribuição de sobras 168.957      168.957           

Novas integralizações de capital 456.358      456.358           

Baixas de capital (283.879)    (283.879)         

Sobras do exercício 737.013 737.013

Proposta para destinação das sobras

 - Reserva legal 12a1 248.079                (248.079)

 - Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social FATES 12a2 (134.535)         (134.535)         

Em 31 de dezembro de 2017 7.833.975  4.148.079  450.000           354.399          12.786.453     

Capital Reserva Reserva Sobras

social legal contingencias acumuladas Total

Em 1° de julho de 2017    7.867.153    3.900.000 450.000           12.217.153

Capitalização de sobras 1.900          1.900

Novas integralizações 213.761      213.761

Baixas de capital (248.839)    (248.839)         

Sobras do exercício 737.013 737.013

Proposta para destinação das sobras

 - Reserva legal 12a1 248.079                (248.079)

 - Fundo de Assistência Técnica, 

Educacional e Social FATES 12a2 (134.535)         (134.535)         

Ajustes exercicios anteriores

Em 31 de dezembro de 2017 7.833.975  4.148.079  450.000           354.399          12.786.453     

Nota 

Explicativa

Nota 

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

 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais

  
2016

2° semestre exercício exercício

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício 350.297        737.013        1.096.583    
Ajustes ao resultado do exercício

Ajustes exercicios anteriores 10.594          
Baixa de ativo imobilizado 28                  48.543          
Depreciações e amortizações 21.006          43.624          46.023          

371.303        780.665        1.201.743    

(Aumento) diminuição em ativos operacionais
Títulos e valores mobilliários (7.731.539)   (1.529.604)   (9.375.931)   
Operações de crédito (271.449)      (422.742)      3.148.163    
Outros créditos 98.791          10.799          (3.618)           
Outros valores e bens 156.434        360.028        (640.077)      

(7.747.763)   (1.581.519)   (6.871.463)   

Aumento (diminuição) em passivos operacionais
Depósitos 5.589.242    1.375.507    6.937.599    
Relações interdependências (110.638)      
Obrigações por empréstimos e repasses (435.197)      (832.366)      (956.622)      
Outras obrigações 2.306.273    313.682        100.398        

7.349.680    856.823        6.081.375    

Caixa líquido das atividades operacionais (26.780)        55.969          411.655        

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (614)              (163.216)      
Caixa líquido das atividades de investimento (614)              (163.216)      

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital 213.761        456.358        431.659        
Baixa de capital (248.839)      (283.879)      (262.742)      
Distribuição de sobras (168.957)      (202.460)      
Capitalização de sobras 1.900            4.250            
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social FATES (134.534)      (134.534)      (190.244)      
Caixa líquido das atividades de financiamento (167.712)      (126.762)      (223.787)      

Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa (194.492)      (71.407)        24.652          

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período 356.413        233.328        208.676        
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 161.921        161.921        233.328        

Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa (194.492)      (71.407)        24.652          

2017
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais

 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Declaração de conformidade

A Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana - 
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 Ipaussu.

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 às 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.

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 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.
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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais

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 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:

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.

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).

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.

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

Atualizados pelos encargos contratados até a data do balanço.

Base de elaboração

a) Operações de crédito 

b) Provisão para operação de crédito 

c) Imobilizado de uso 

d) Depósitos à vista e a prazo 

e) Obrigações por empréstimos e repasses 



f) Demais ativos e passivos 

g) Segregação do circulante e longo prazo 

h) Apuração do resultado 

i) Provisões 

j) Ajuste a valor presentes de ativos e passivos

k) Ativos e passivos contingentes

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

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

As receitas e despesas estão reconhecidas pelo regime de competência.

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.

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.
 

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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Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais

 
4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Instituição Tipo de aplicação 2017 2016

Circulante Circulante

Banco do Brasil

Fundo de 

investimento 46.869.490 39.061.352

Tesouro Nacional Títulos públicos 23.209.020 29.487.554

70.078.510 68.548.906
 

 

Os títulos classificados na categoria de fundos de investimento são aqueles cuja 

administração pode negociar ativa e freq uentemente no mercado. Esses títulos possuem seu 

valor de custo atualizado pelos rendimentos incorridos até a data do balanço e ajustado pel o 

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  2.500 de Letras 

Financeiras do Tesouro (L FT) no valor de R$ 23.209.020, com vencimento em 01/03/2018, 

atualizados pela PU de mercado em 31/12/2017, (3.491 LFT no valor de R$ 29.487.554, com 

vencimento em 07/09/2017, atualizados pela PU de mercado em 31/12/2016 no ano de 

2016). 

 

5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

a. Composição da carteira por tipo de operação e prazo  

Vencidas Vincendas Total

Adiantamento a depositantes 929                 929                 

Cheque especial 143.019          143.019          

Empréstimos e títulos descontados 55.410            9.145.422      9.200.832      

Financiamentos 8.550.508      8.550.508      
Total 56.339            17.838.949    17.895.288    

(273.976)        

17.621.312    

Descrição

2017
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Vencidas Vincendas Total

Adiantamento a depositantes 

Cheque especial 187.837          187.837          

Empréstimos e títulos descontados 8.532.833      8.532.833      

Financiamentos 8.927.541      8.927.541      
Total 17.648.211    17.648.211    

(449.641)        

17.198.570    

Descrição

2016

 
 

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

Adiantamento a 

depositante Cheque especial

Empréstimos e 

títulos 

descontados Financiamentos Total

Até 30 dias 929                      929              

31 a 60 dias

61 a 90 dias 55.410                55.410        

91 a 180 dias

181 a 360 dias

Acima de 360 dias

Total 929                      55.410                56.339        

2017

c. Composição da carteira de operações vincendas, por prazo de vencimento  

Cheque especial

Empréstimos e 

títulos 

descontados Financiamentos Total

Até 30 dias 143.019              929.762              2.949.354           4.022.135      

31 a 60 dias 941.743              941.743          

61 a 90 dias 1.402.870           1.402.870      

91 a 180 dias 2.271.015           3.964.932           6.235.947      

181 a 360 dias 3.046.175           1.636.222           4.682.397      

Acima de 360 dias 553.857              553.857          

Total 143.019              9.145.422          8.550.508          17.838.949    

2017
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Cheque especial

Empréstimos e 

títulos 

descontados Financiamentos Total

Até 30 dias 187.837              723.896              4.342.446           5.254.179      

31 a 60 dias 521.155              521.155          

61 a 90 dias 1.796.108           1.796.108      

91 a 180 dias 2.784.510           31.633                2.816.143      

181 a 360 dias 2.603.419           1.220.500           3.823.919      

Acima de 360 dias 103.745              3.332.962           3.436.707      

Total 187.837              8.532.833          8.927.541          17.648.211    

2016

  

 

d. Concentração dos devedores 

Valor % do Total Valor % do Total

Maior devedor 962.451           5% 1.054.551        6%
10 seguintes maiores 4.990.212        28% 6.265.990        36%

20 seguintes maiores 4.942.938        28% 6.334.627        36%

40 seguintes maiores 3.525.165        20% 3.204.197        18%

Demais 3.474.522        19% 788.846           4%

17.895.288     100% 17.648.211     100%

2017 2016

 

  

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

Nível

de risco % de provisão Vencidas Vincendas Vencidas Vincendas

A 0,50% 338                   13.434.167      13.545.931      

B 1% 591                   3.500.076        2.550.063        

C 3% 714.822           536.422           

D 10%

E 30% 964.967           

F 50% 189.884           

G 70%

H 100% 55.410             50.828             

56.339             17.838.949     17.648.211     

20162017
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f. Provisão para operações de crédito por modalidade de crédito   

Risco

Adiantamento 

a depositantes 

Cheque 

especial

Empréstimos e 

títulos descontados Financiamentos Total

A 338                   99.920             5.357.639                 7.976.608              13.434.505                   

B 591                   43.045             2.906.893                 550.138                 3.500.667                     

C 691.061                    23.761                    714.822                         

D

E

F 55                              189.829                 189.884                         

G

H 55.410                      55.410                           

929                   142.965           9.011.058                 8.740.336              17.895.288                   

2017

 

Risco

Adiantamento 

a depositantes 

Cheque 

especial

Empréstimos e 

títulos descontados Financiamentos Total

A 107.879           5.268.400                 8.169.652              13.545.931                   

B 66.463             1.818.730                 664.870                 2.550.063                     

C 9.775                465.261                    61.386                    536.422                         

D

E 3.720                929.614                    31.633                    964.967                         

F

G

H 50.828                      50.828                           

-                    187.837           8.532.833                 8.927.541              17.648.211                   

2016

  
g. Provisão para operações de crédito 

2016

2º Semestre Exercício Exercício

Saldo inicial (473.936)          (449.641)             (512.691)          

Constituição da provisão (41.187)            (167.935)             (749.305)          

Reversão da provisão 241.147           343.600              585.096           

Baixa de provisão 227.259           

Saldo final (273.976)          (273.976)            (449.641)          

2017

 

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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6. IMOBILIZADO  

2017 2016 %

Taxas

Custo de Depreciação anuais de

aquisição acumulada Líquido Líquido depreciação

Móveis e equipamentos 124.434       (72.931)        51.503             59.536                10                

Sistema de comunicação 3.601           (3.300)          301                   366                     10                

Sistema processamento de dados 94.379         (68.069)        26.310             36.354                20                

Sistema de segurança 18.832         (13.224)        5.608                7.904                  10                

Sistema de transporte 113.000       (34.303)        78.697             101.296             20                
354.246       (191.827)     162.419           205.456             

  

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 2017 129.075              3.601                  98.533                20.732                113.000              364.941           

Adições 614                      614                   

Baixas (5.255)                 (4.154)                 (1.900)                 (11.309)            

Saldo em 31 de dezembro de 2017 124.434              3.601                  94.379                18.832                113.000              354.246           
 

 

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 2017 69.539                3.235                  62.179                12.828                11.704                159.485           

Depreciação 8.418                  65                        10.045                2.497                  22.599                43.624             

Alienação de ativos (5.026)                 (4.155)                 (2.101)                 (11.282)            

Saldo em 31 de dezembro de 2017 72.931                3.300                  68.069                13.224                34.303                191.827           
 

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 2017 59.536                366                      36.354                7.904                  101.296              205.456           
Saldo em 31 de dezembro de 2017 51.503                301                      26.310                5.608                  78.697                162.419           

  

 7. DEPÓSITOS À VISTA 

Valor % do total Valor % do total

Maior depositante 621.485              15% 318.956           10%
10 seguintes maiores 1.298.716           32% 1.057.189        32%

20 seguintes maiores 775.269              19% 676.375           21%

40 seguintes maiores 623.285              15% 557.611           17%

Demais 795.797              19% 674.383           21%

4.114.552          100% 3.284.514        100%

2017 2016
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8. DEPÓSITOS A PRAZO 

a. Composição por prazo de vencimento 

 

2017 2016

Até 30 dias 61.709.703      61.164.234      

61.709.703     61.164.234     
 

b. Concentração de depósitos a prazo 

 

Valor % do total Valor % do total

Maior depositante 8.448.240        14% 7.848.437        13%

10 seguintes maiores depositantes 23.034.188      37% 23.094.082      38%

20 seguintes maiores depositantes 11.581.302      19% 13.657.477      22%

40 seguintes maiores depositantes 9.654.400        16% 9.412.663        15%

Demais 8.991.573        15% 7.151.576        12%

61.709.703     100% 61.164.234     100%

2017 2016

 
 

 
9. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES 

Não Não 

Finalidade Vencimento Circulante circulante Circulante circulante

Plantio agricola Até janeiro de 2017           227.939 

Custeio agrícola Até fevereiro 2016

Custeio agrícola Até janeiro de 2017 4.077.619      

Custeio agrícola Até janeiro de 2018 2.871.194      3.337.333      

Custeio agrícola Até abril de 2018 3.939.332      

6.810.526      4.305.558      3.337.333      

2017 2016

 

As taxas praticadas para essa modalidade variam de 8,75% a.a. a 9,50% a.a., e as garantias 

são avais da diretoria. 



10. OUTRAS OBRIGAÇÕES 
2017 2016

Circulante Circulante

Sociais e Estatutárias
Fundo de Assistência Técnica,

Educacional e Social – F!TES (a) 367.348      372.103      

Cotas de capital a pagar 274.622      78.987        

641.970      451.090      

Fiscais e previdenciárias

Impostos e contribuições a recolher (b) 158.240      270.773      
158.240      270.773      

Diversas
Cheques administrativos (c) 1.999.554  1.797.759  

Provisão para pagamentos a efetuar 86.059        105.318      

2.085.613  1.903.077  

2.885.823  2.624.940  
 

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:  

 

2017 2016

Número de cooperados 645                631                

Capital subscrito 7.833.975     7.488.289     

Valor da cota parte (em reais) 1                     1                     
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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.
  

Sobras líquidas do 1° semestre 386.716 475.641

Sobras líquidas do 2° semestre 350.297 620.941

Sobras do exercício 737.013 1.096.583

Ajustes Exercícios Anteriores 10.594            

Reserva Legal (248.079)        (373.198)        

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES (134.535)        (190.244)        

Sobras Líquidas para AGO 354.399 543.735

 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.   

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

  

14. PARTES RELACIONADAS 

a.1 Remuneração dos administradores 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 201 7 e de 2016, os honorários dos 
administradores foram de R$ 227.941,00 e R$   205.632,00, respectivamente, os quais foram 
apropriados na rubrica “Despesas com diretoria e pessoal”, na demonstração do resultado 
(sobras e perdas). 

2017 2016
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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 201 7 os seguintes saldos são 
mantidos com partes relacionadas:  
   Operações de 

crédito Depósitos

Membros do conselho de administração e pessoas ligadas 3.331.464 4.708.643

Membros do conselho fiscal e pessoas ligadas 1.290.016 682.261

4.621.480 5.390.904

 

 

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 OPERACIONAL, RISCO DE MERCADO E DE 

LIQUIDEZ, RISCO DE CRÉDITO E GERENCIAMENTO DE CAPITAL  

1. Risco Operacional 

O gerenciamento do risco operacional da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS 

PRODUTORES AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉD IA SOROCABANA - 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 3.380/2006.  
 

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 acomp anhamento, 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).  
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Não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, a COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉDIA SOROCABANA - 

CREDICANA possui estrutura compatível com a natureza d as operações, a complexidade dos 

produtos e serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da exposição ao risco 

operacional. 
 
O Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES 

AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉDIA SOROCABANA - CREDICANA é responsável pelas 

informações divulgadas neste relatório.  
 
2. Riscos de Mercado e de Liquidez  
O gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 

DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉDIA SOROCABANA -
 

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 3.464/2007. 
 

 
No gerenciamento dos riscos de mercado são adotados procedimento s 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).

 
 Não obstante a centralização do gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez, a 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉDIA 

SOROCABANA -
 
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 DOS 

PRODUTORES AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉDIA SOROCABANA -

 

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 .
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Não obstante a centralização d o gerenciamento de risco de crédito, a COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉDIA SOROCABANA - 

CREDICANA possui estrutura compatível com a natureza das operações, a complexidade dos 

produtos e serviços oferecidos e é proporc ional 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 DOS 

PRODUTORES AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉDIA SOROCABANA - 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 3.988/2011.  

 

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. 
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Aos diretores e conselheiros fiscais da

Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana - CREDICANA

Assis – SP.

Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e 

Pecuários da Média Sorocabana – CREDICANA (“Cooperativa”), que compreendem o balanço 

patrimonial, em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 

do patrimônio líquido e do fluxo 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 foram elaboradas, em todos os aspectos 

relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 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 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.

A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se 

causada por fraude e erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Cooperativa 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 sociedade pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas 

operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 

elaboração das demonstrações contábeis.

Base para opinião

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis



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.

• 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 instituição.

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

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da entidade. 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 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.

Presidente Prudente, 19 de janeiro de 2018.

Approach Auditores Leandro Antonio Marini Pires
Independentes S/S Sócio
CRC 2SP023119/O-0 Contador CRC 1SP185232/O-3 
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Os abaixo-assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Rural dos 

Produtores Agrícolas e Pecuários da Média Sorocabana – Credicana, tendo examinado o 

Balanço Geral e o Demonstrativo do Resultado do 1º e 2º semestres de 2017, constataram estar 

em perfeita ordem, sendo de opinião unânime em dar parecer favorável para que os mesmos 

sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.
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Parecer do Conselho Fiscal

Assis (SP), 20 de fevereiro de 2018 

 

Walter Luiz Rodrigues Martinho
Conselheiro Fiscal Efetivo
CPF: 053.281.408-85

Paulo Antônio Cunha Bueno Bannwart
Conselheiro Fiscal Efetivo
CPF: 107.297.698-60

Walter Alfredo Elitt
Conselheiro Fiscal Efetivo
CPF: 089.643.228-94
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Política Operacional e de Crédito

Resultados

Ativos

Patrimônio Líquido

Em 2017, a Credicana completou 48 anos, mantendo a 

tradição de atender as necessidades de seus cooperados, 

remunerando os investidores e reduzindo as taxas de juros 

para os tomadores de crédito, de forma a atender o objetivo 

principal definido por seu Estatuto Social, prestando 

assistência e assessoria financeira para equilíbrio das contas 

da sociedade. A capacitação de dirigentes e funcionários 

também foi aprimorada, inclusive com visitas e trocas de 

experiências com coirmãs.

Apesar das dificuldades enfrentadas no ano, os resultados 

projetados foram alcançados, totalizando R$ 737.013,00 – 

32% menores que 2016. Mantivemos as políticas de 

classificação de riscos para operações de créditos e o 

controle ainda mais austero das despesas operacionais. A 

carga tributária foi reduzida em 40%, com o pagamento de 

R$ 225.739,00 em Imposto de Renda e Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido. Após as deduções legais, o resultado 

líquido para a Assembleia ficou em R$ 354.399,00.

Os ativos totais encerraram com crescimento de 1,69% em 

relação a 2016, sendo que 79% eram representados pelas 

aplicações em títulos e valores mobiliários, e 20% 

representados por operações de crédito. As provisões para 

operações de crédito foram reduzidas em 39%, 

demonstrando a excelente qualidade da nossa carteira de 

crédito.

Fechou com um crescimento de 5,47%, totalizando R$ 

12.786.453,00, sendo 62% constituídos pelo capital social e 

38% por reservas e sobras. Importante frisar que os limites 

de exposição de crédito por cooperado e captações 

estabelecidos pelo Banco Central do Brasil estão 

diretamente vinculados ao saldo do Patrimônio Líquido, 

portanto, a necessidade de estar sempre em evolução 

positiva.

Relatório Financeiro

 

 

53.060 
58.072 

70.765 

79.875 

86.839 88.307 Ativos Totais

Valores em mil R$

 

38.018

42.859

50.749

57.511

64.449
65.824

Depósitos Totais

Valores em mil R$

27.996 28.037  
32.465

39.377

32.178

27.674

Empréstimos Totais Liberados

Valores em mil R$

8.257

9.065
9.963

11.240
12.123

12.786

Patrimônio Líquido

Valores em mil R$

434.244
464.334

407.721

532.789 533.139

354.398

Sobra Líquida

Valores em R$

613

604

 

596

 
628

631

645
Cooperados
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Somos o Futuro!

Anna Luiza Freitas Furlan de Barros (5 meses) Ayla Martinho Andrioli (9 meses)  Eduarda Fadel Zanchetta (2) Lia Coelho de Britto Simião Machado (3) 

Alexandre Spitzer (4)

Lucas Morita Bannwart (12)

 Marina (7) e Pedro Franciscani Dias da Silva (9)

Pedro Morita Bannwart (13)

 Caio Faouaz Max (8) 

Mateus Walter Elitt (15)

Maria Eduarda Elitt (9)

Vitória Buono Haddad (15)

No nosso ramo – Cooperativismo de Crédito – é 
imprescindível pensar financeiramente no futuro. Nossas 
ações são firmes no presente, para transformar o amanhã 
num porto seguro para nós e para as próximas gerações. 
Com esse pensamento, muitos de nossos cooperados já 

Depois de homologados todos os nomes pelo Banco 
Central do Brasil, tomaram posse os Conselheiros 
Fiscais eleitos na assembleia de abril, para o mandato 
de três anos.
Efetivos: Walter Luiz Rodrigues Martinho, Walter 
Alfredo Elitt e Paulo Bannwart
Suplentes: João Haddad Neto, José Martini Sanfelice 
e Pedro de Freitas Ferreira

No seu aniversário 
de 48 anos (10 de 
julho), a Credicana 
acionou a parceria 
com a Unimed-Assis 
para aferir a pressão 
arterial, o índice 
glicêmico e o índice 
de massa corpórea 
(IMC).

Mais um ano

abriram contas em nome dos filhos ou netos, porque 
confiam na Credicana, consideram importante assegurar 
o futuro deles e também porque querem transmitir às 
crianças ensinamentos sobre o cooperativismo.
O nosso futuro já está semeado!

Posse dos conselheiros

Todos já têm conta na Credicana e são filhos e/ou netos de cooperados
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Aprovada Política de Sucessão

A Assembleia aprovou em abril/2017 a Política de 
Sucessão, uma exigência normativa do Banco Central 
para todas as instituições financeiras, aplicável aos 
cargos da alta administração, para assegurar o mínimo 
risco de continuidade da cooperativa.
O documento aprovado pela Assembleia descreve as 
atribuições do Conselho de Administração e define 
ainda que seus novos membros, assim como os da 

Diretoria Executiva, poderão ser indicados pelos atuais 
dirigentes, por cooperados, ou se auto indicar, desde 

que cumpram os requisitos exigidos.

Dirigentes preparados

Com o propósito de preparar novos dirigentes, a Credicana 
tem estimulado a participação de cooperados em cursos de 
capacitação. Em novembro, o Conselheiro Fiscal Pedro 
Freitas Ferreira, e a cooperada Vilma Nilda Müller foram para 
Marília/SP, onde fizeram o curso de Encerramento de 
Balanço. 
Em dezembro, foi promovido pelo Sescoop-SP (Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo) o curso de 
Formação de Dirigentes de Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal, com a finalidade de propiciar 
conhecimentos sobre as funções, o alcance dos objetivos 
sociais e a segurança do quadro social da Cooperativa.

Capacitação foca Contabilidade Gerencial

Em setembro, a gerente Ilze Spitzer Simões representou a 
Credicana no curso de Contabilidade Gerencial, realizado em 
Marília/SP, pelo Sescoop/SP. “Para garantir o pleno 
funcionamento e o sucesso dos empreendimentos 
cooperativos é fundamental a boa atuação dos profissionais 
e prestadores de serviços da área Contábil”, defende o 
Sescoop/SP.

Diretores participam de Encontro
Temas como regulação, representação política e 
institucional das cooperativas brasileiras, inovação no 
setor financeiro, programa de indicadores econômico-
financeiros e oportunidades e desafios no cenário atual e 
futuro foram discutidos no V Encontro de Dirigentes das 
Cooperativas de Crédito, realizado em Ribeirão Preto/SP.
Na oportunidade, o presidente da Credicana, Waldyr Max 
Jr., fez uma apresentação no painel de Oportunidades e 
Desafios no Cenário Atual e Futuro, soluções em 
comunicação com o associado.
Também participaram o diretor Valdir Furlan e a gerente 
Ilze Spitzer Simões.
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Investimentos em segurança

Com tantos crimes de lavagem de dinheiro, colaboradores 
da Credicana participaram do curso de capacitação online, 
oferecido pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC), sobre 
“Prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento ao 
terrorismo”.  
O Conselho de Administração também autorizou a 
implantação de sistema de controle de informações 
cadastrais e de movimentos financeiros superiores a R$100 
m i l ,  c o m  e m i s s ã o  d e  re l a tó r i o  d i á r i o s  p a ra  
acompanhamento.

Apoio à Ficar

A Feira Industrial, Comercial e de Agronegócios de Assis e 
Região (Ficar), contou mais uma vez com o apoio da 
Credicana, especialmente no Ciclo de Palestras do 
Agronegócio, que teve a participação de um público muito 
bom e de qualidade, comprovando a importância dos temas 
para a região.

Criada nova carteira de Crédito Rural

Entrou em vigor no mês de outubro/2017 uma nova carteira 
de Crédito Rural na Credicana, com recursos próprios livres. 
A nova linha de crédito foi criada para atender solicitações 
dos próprios cooperados, uma vez que a política agrícola 
aprovada para a safra em curso extinguiu o repasse às 
cooperativas de crédito, através dos bancos para 
financiamentos agrícolas. 

O Conselho de Administração aprovou a 
Política de Relacionamento com Clientes, 
em atendimento à Resolução CMN/Bacen 
nº 4.539/16, que impõe mais transparência 
nas relações entre as instituições 
financeiras e os usuários dos produtos e 
serviços financeiros. 

Política de relacionamento é aprovada

Fórum das Cooperativas Independentes

A Credicana participou do Fórum da União Brasileira das 
Cooperativas Independentes (UBCI), realizado em 
outubro/2017, em Curitiba, para tratar de diversos assuntos 
do Cooperativismo de Crédito, em especial sobre as 
normativas do Bacen (Banco Central). 

A pol í t i ca  de  re lac ionamento  é  
essencialmente a forma de atuação da 
Cooperativa com os clientes e usuários dos 
serviços por ela prestados. 
O documento aprovado está na página da 
Cooperativa: www.credicana.com.br
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Projeto beneficia 200 crianças

Com total aprovação dos cooperados, foram destinados R$ 
10.594,00 ao Projeto “Visão do Futuro”, coordenado pelo Fundo 
Social de Solidariedade de Assis e realizado em 19 escolas da Rede 
Municipal de Ensino. Com essa doação da Credicana, foram 
atendidas 200 crianças.
Durante as consultas oftalmológicas foram encontrados dois 
casos gravíssimos cirúrgicos - catarata congênita e glaucoma em 

Mais de 5 mil quilos de arroz arrecadados

A Credicana doou 183 fardos de arroz em sua Campanha de Natal, 
que foram distribuídos entre os Asilos São Vicente do Paula de 
Assis e de Palmital, Lar dos Velhos, APAE e Santa Casa de 
Misericórdia de Assis. As doações dos cooperados - R$ 7.710,00, 
em Assis, e R$ 2.360,00 em Palmital - foram transformadas em 
fardos de arroz. 

Nova temporada do Circuito de Cultura

Diretores da Credicana participaram do II Encontro de 
Desenvolvimento Social do Sescoop/SP, em São Paulo, nos dias 17 
e 18 de maio. Eles tiveram a oportunidade de prestigiar o 
espetáculo Tributo a Jair Rodrigues, com Luciana Mello e Jair 
Oliveira, que será uma das atrações do Circuito Sescoop/SP de 
Cultura 2017.

grau avançado não detectado no nascimento -, os quais utilizaram 
valores superiores aos demais atendimentos. Somente as lentes 
para a criança com glaucoma custaram R$ 870,00; já o caso de 
catarata congênita foi  solucionado com cirurgia e 
acompanhamento, sem necessidade de óculos. Também foram 
registrados casos de miopia que demandam lentes especiais, nos 
valores de R$ 163,00 a R$ 536,00.

Entrega dos 20 primeiros óculos foi no dia 11 de setembro/2017

Outubro Rosa e Novembro Azul
A Credicana doou 100 camisetas alusivas 
ao movimento “Outubro Rosa – 
Novembro Azul – Juntos pela mesma 
causa”, cujo valor arrecadado com a 
venda foi destinado à Associação 
Voluntária de Combate ao Câncer de Assis 
(AVCCA).
O movimento Outubro Rosa ocorre 

internacionalmente durante todo o mês de 
outubro, para ressaltar a necessidade da 
prevenção e do diagnóstico precoce do 
câncer de mama. E o “Novembro Azul” 
conscientiza os homens para prevenção do 
câncer de próstata, uma das principais 
causas de mortes entre os homens 
brasileiros.

A entrega foi feita no dia 19 de dezembro
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Conselho de Administração – 2015 a 2019

Conselho Fiscal – 2017 a 2020

Colaboradores

Expediente 

Waldyr Max Júnior – Presidente
Valdir Aparecido Furlan - Diretor Operacional

Sylvio Ribeiro do Valle Mello Júnior - Diretor Administrativo
Dulcinéia Alves - Vogal

Sérgio Pessoa Cardoso – Vogal

Walter Luiz Rodrigues Martinho – Efetivo
Walter Alfredo Elitt – Efetivo 

Paulo Antônio Cunha Bueno Bannwart – Efetivo 
João Haddad Neto – Suplente 

José Martini Sanfelice – Suplente 
Pedro Freitas Ferreira – Suplente

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

Elisângela Aparecida Fernandes dos Santos – Caixa
Amyne El Rafih Marcon – Escriturária

Verenna Segatelli de Campos – Escriturária
Jéssica Cristina Rocha – Estagiária

Relatório Anual publicado pela Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores Agrícolas e
Pecuários da Média Sorocabana – Credicana

Jornalista: Waldyra Rodrigues Duarte – MTB 41072/SP



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


