P R E S TA Ç Ã O D E C O N TA S

SICOOB SUL-SERRANO
Prezados Associados,
No dia 13 de abril o Sicoob Sul-Serrano realizou a Assembleia
Geral Ordinária com a presença dos delegados da cooperativa,
quando foram apresentados os dados e desempenho de 2017 e
deliberado o plano de trabalho para 2018. A Assembleia Geral
Ordinária também marcou o encerramento das reuniões para
apresentação dos resultados do exercício 2017 de nossa
cooperativa. Ao todo, realizamos 17 encontros em 14 municípios,
onde o Sicoob Sul-Serrano atua, reunindo mais de 16.000
pessoas. Uma demonstração do envolvimento dos associados,
da comunidade para com o fortalecimento da cooperativa nas
regiões onde estamos presentes.
Destacamos abaixo as principais informações divulgadas nas
reuniões de apresentação dos resultados e as deliberações da
Assembleia Geral:
Dados do Sicoob Sul-Serrano em 31/12/17:

45.052

associados
(5.622 novos
associados em
2017)

R$742milhões

de saldo em
depósitos (conta
corrente e aplicações
dos associados)

R$690milhões

de saldo em
carteira de crédito
(empréstimos aos
associados)

R$124milhões R$50milhões

saldo em
poupança

de resultado bruto
(sobras)

Abaixo você pode verificar os destinos das sobras brutas apuradas em 2017:

R$

50.395.861

R$

1.946.370

Capital indivisível previsto no estatuto da cooperativa com o objetivo de dar maior segurança e consolidar
o crescimento das regiões onde atuamos.

R$

19.460.532

Pagamento de Juros ao capital creditados aos associados em 31/12/2017

R$

14.835.844

Rateio das Sobras líquidas creditados em conta capital em 16/04/2018

R$

14.153.114

Resultado bruto (sobras)
Destinação para Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates)
É constituído por um percentual das sobras líquidas do exercício previsto no estatuto e destinado à prestação
de assistência aos associados, visando fortalecer a prática dos princípios cooperativistas.

Destinação para Fundo de Reserva Legal

No SicoobNet e nas agências é possível acessar o extrato dos valores creditados para você.

Além da prestação de contas econômica e financeira acima,
você pode conferir as demonstrações contábeis no site em:
O Sicoob ES > Cooperativas do Sicoob ES
Também foram destacados nos encontros os diversos programas
sociais desenvolvidos pela cooperativa, especialmente nas áreas
da saúde, educação e fortalecimento do cooperativismo que
beneficiaram muitas pessoas, conforme abaixo:

PROJETO
ARTE DE SOMAR
teatral para alunos de escolas da rede pública
e privada.

ESCOLA EM
TEMPO INTEGRAL

02

Municípios

05

Municípios

Vitória e Cariacica

Vitória, Muniz Freire, Iúna,

metodologia de ensino integral nas escolas
públicas de ensino fundamental e médio.

PROGRAMA ASSOCIADO
AO NEGÓCIO
Capacitação de micro e pequenos
empreendedores associados com o objetivo de
potencializar os seus negócios.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DO CAFÉ
cursos, simpósios e capacitações para
produtores de café.

PALESTRAS
Realização de palestras com temas de
interesse da sociedade realizadas por
palestrantes renomados.

02

Municípios

Iúna e Muniz Freire

04

Municípios

Vitória, Ibitirama, Afonso

1.745

70

Empresários

586

Cláudio e Irupi

12

Municípios

Vitória, Ibitirama, Irupi, Iúna, Ibatiba,
Muniz Freire, Brejetuba, Conceição do
Castelo, Laranja da Terra, Afonso Claudio,
Marechal Floriano e Venda Nova.

06

Palestras e realização de exames e consultas
com o foco na prevenção do câncer de
mama.

Ação de voluntariado com várias atividades
realizadas em comemoração ao Dia
Internacional do Cooperativismo.

Alunos Participantes

Cariacica e Afonso Cláudio

PROJETO PREVENIR
MULHER

DIA DE COOPERAR

1.459

Municípios

Afonso Cláudio, Ibatiba, Ibitirama,
Irupi, Iuna, Piaçu e Muniz Freire.

13

Municípios

Ibatiba, Marechal Floriano, Afonso
Cláudio, Brejetuba, Cariacica, Irupi,
Laranja da Terra, Venda Nova, Iúna,
Pedra Azul, C. Castelo e Vitória.

3.818
Participantes

1.752
Mulheres

3.556

São muitos os motivos para comemorar!
Este é o resultado da cooperação de todos os associados. O Sicoob
Sul-Serrano agradece a participação nas reuniões e assembleia, mas
principalmente no dia a dia, fortalecendo a cooperativa.
Continue fazendo parte do Sicoob!
Atenciosamente,
Conselho de Administração
Sicoob Sul-Serrano

