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VISÃO

MISSÃO

VALORES

Ser reconhecido como a principal instituição financeira propulsora 
do desenvolvimento econômico e social dos associados”.

Gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis, por meio do 
cooperativismo, aos associados e as suas comunidades”. 

Transparência, Comprometimento, Respeito, Ética, Solidariedade 
e  Responsabilidade.”
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TRANSPARÊNCIA 
É NOSSO VALOR

Este relatório apresenta as demonstrações contábeis de 1º de 
janeiro a 30 de junho de 2019. São números que refletem a 

evolução do Sicoob Coopere, uma instituição que oferece aos seus 
associados produtos e serviços financeiros de forma mais humana e 
colaborativa.

Boa leitura!
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Com o Crédito Consignado do 
Sicoob, você cobre gastos do dia 
a dia e ainda realiza projetos, 
como a reforma da sua casa ou 
uma viagem de férias.

• INSS • Servidor Público • Siape • Setor Privado

Confira as vantagens e faça já o seu!
• Agilidade na liberação. 
• Parcelas descontadas do benefício ou da folha de pagamento. 
• Taxas atrativas e prazos maiores.
• Sem avalista.

Central de Atendimento Bancoob: 0800 724 4420

 Ouvidoria Bancoob: 0800 646 4001

 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

sicoob.com.br

CRÉDITO 
CONSIGNADO.
PARA VOCÊ 
ORGANIZAR
SUA VIDA E 
REALIZAR MAIS.
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Nunca é demais lembrar que o co-
operativismo é um movimento 
mundial de pessoas que ajudam 

pessoas há 175 anos, e, desde sua gênese 
em Rochdale na Inglaterra (1844) abas-
tece o mundo com princípios e valores 
universais como ajuda mútua, igualdade, 
transparência, equidade, comprometi-
mento, respeito, honestidade, ética, so-
lidariedade e responsabilidade, que até 
hoje embasam e sustentam a trajetória 
sólida das cooperativas, diferenciando 
suas práticas e propósitos ante outras 
organizações. 

Neste contexto, as cooperativas de crédi-
to se destacam como instituições finan-
ceiras comprometidas com o crescimen-
to social e econômico dos associados 
e de suas comunidades. Elas desempe-
nham um papel fundamental na econo-
mia e no desenvolvimento das regiões 
onde atuam, com a oferta de produtos 
e serviços financeiros adequados às dis-
tintas realidades, para atender pessoas 

físicas e jurídicas, incluindo o pequeno, 
o médio e o grande empreendedor de 
acordo às suas necessidades. 

Nesta perspectiva, com um portfólio di-
versificado, o Sicoob Coopere segue mo-
vido pela missão de “gerar soluções fi-
nanceiras adequadas e sustentáveis, por 
meio do cooperativismo, aos associados 
e as suas comunidades” e a pretensão 
de “ser reconhecido como a principal 
instituição financeira propulsora do de-
senvolvimento econômico e social dos 
associados”. Para isso, tem-se mantido 
atento às necessidades locais, sem per-
der de vista os desafios inerentes à ex-
ponencialidade tecnológica e à pressão 
de um mercado competitivo, de modo 
que a digitalização não seja excludente 
e a competitividade não viole a essência 
dos seus princípios.

O presente relatório, discorre sobre os 
indicadores estratégicos e o resultado 
relativos ao 1º Semestre de 2019, perío-

MENSAGEM DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO
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do em que ainda persistem as instabili-
dades e incertezas econômicas no Brasil, 
porém no qual, experiências de resiliên-
cia como a do Sicoob Coopere respon-
dem positivamente, que não somente 
geram e distribuem riquezas de forma 
proporcional, mas melhoram a qualida-
de de vida da população, promovendo 
um ciclo virtuoso de compartilhamento 
de valores e resultados, no qual a soma 
de esforços atingem efeitos e benefícios 
coletivos.  

Para que isso ocorra, são envidados com-
prometimentos pelos órgãos de gover-
nança e toda equipe de colaboradores, 
que, quando somados à decisão de cada 
associado de adotar o Sicoob Coopere 
como sua principal instituição financei-
ra, ganha cada pessoa, ganha a comu-
nidade, ganha a região. As cooperativas 
nascem em meios às crises, surgem para 
resolver problemas sociais, por isso são 
tão resilientes e tem sua perenidade e 
sustentabilidade regadas pela força e 

coragem das pessoas que as constituem.

No segundo semestre, daremos sequ-
ência ao pacto coletivo de avançar no 
aperfeiçoamento das nossas práticas de 
gestão e governança, à luz do Programa 
de Desenvolvimento das Gestão das Co-
operativas (PDGC) e elaboração de um 
novo Ciclo de Planejamento Estratégico. 
Temos consciência de que nosso papel 
vai além da assistência creditícia e finan-
ceira e que cooperar para crescer juntos 
é uma das essências da nossa existência. 
Desse modo, o Sicoob Coopere assume o 
compromisso de alinhar suas estratégias 
aos interesses dos associados e expandir 
o cooperativismo para outras comuni-
dades, na insistente esperança de tornar 
esse mundo um lugar melhor e mais jus-
to para todas as pessoas.

Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidenta do Conselho 

de Administração
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Com a conclusão do primeiro 
semestre de 2019 apresentamos 
neste relatório o balanço 

financeiro do Sicoob Coopere no período. 
Os resultados foram conquistados a 
partir das ações no campo estratégico e 
operacional que permitiram a cooperativa 
seguir no caminho do crescimento.

Algumas decisões estratégicas 
importantes aconteceram na Assembleia 
Geral (AG) no mês de março. Diante do 
expressivo resultado do Sicoob Coopere 
em 2018, com mais de R$ 10 milhões em 
sobras, e conscientes da importância de 
fortalecer o patrimônio da cooperativa, 
os delegados decidiram que metade 
das sobras fosse destinada ao fundo de 
reservas. Comparado a junho de 2017 ele 
cresceu 55%, ultrapassando a marca de 
R$ 20 milhões.

A AG também destinou mais de R$ 

2 milhões para conta capital dos 
associados, com isso o capital social da 
cooperativa evoluiu 16%, totalizando R$ 
21 milhões.

Reduzimos as taxas de juros em todas 
as modalidades de crédito e saímos na 
frente das demais instituições financeiras. 
A decisão teve como objetivo atender os 
nossos associados com menor preço e 
acompanhar o movimento iniciado em 
2016 de redução da SELIC, a taxa básica 
de juros da economia. Em junho de 2019 
ela estava em 6,5% e com tendência de 
queda, já que a previsão de crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 
continua tímida.

Com a redução nas taxas, o desafio da 
nossa cooperativa é aumentar a carteira 
de crédito para suprir essa menor receita. 
Para isso, instituímos novas linhas de 
crédito e nos reunimos com as equipes de 

MENSAGEM DA
DIRETORIA EXECUTIVA
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todas as agências para alinhar a estratégia 
comercial diante do novo cenário.

O percentual de famílias brasileiras 
endividadas aumentou durante os 6 
primeiros meses de 2019 e chegou a 
64%, o maior índice desde julho de 2013, 
segundo a Pesquisa de Endividamento 
e Inadimplência do Consumidor (PEIC), 
da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em 
um contexto de grande endividamento 
das pessoas, o Sicoob Coopere decidiu 
lançar uma campanha de recuperação 
de operações de crédito em prejuízo com 
descontos de até 70%.

Na data base de 30 de junho de 2019, os 
ativos totais do Sicoob Coopere foram 
para R$ 161 milhões, um crescimento de 
16% em relação ao mesmo período de 
2018. Os depósitos totais somaram R$ 101 
milhões, uma evolução de 9%, ao tempo 

em que a carteira de crédito foi para R$ 
100 milhões, um avanço de 6%.

No período em análise, o patrimônio de 
referência alcançou R$ 40 milhões, 37% 
maior. Chegamos a 38.268 mil associados, 
um crescimento de 4%. As sobras foram 
de R$ 6,7 milhões uma evolução de 30% 
em relação ao ano anterior.

As conquistas do primeiro semestre 
indicam que devemos ter um ano 
positivo, para isso o esforço dos 
dirigentes e colaboradores é para 
cumprir o Planejamento Estratégico e 
assim entregar aos associados do Sicoob 
Coopere o melhor serviço financeiro 
e compartilhar com eles os resultados 
desse grande trabalho coletivo.

Ranúsio Cunha
Diretor de Relacionamento
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PRINCIPAIS INDICADORES 
DE DESEMPENHO - 1º Semestre

38.268

20.186.259

161.937.687

26.273

6.951.652

90.386.805

27.652

8.858.259

89.768.517

34.166

9.352.840

114.957.712

36.766

13.048.280

139.148.446

2019

2019

2019

2019

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

ASSOCIADOS

DEPÓSITOS (R$)

FUNDO DE RESERVA (R$)

ATIVOS TOTAIS (R$)

101.021.13758.933.759 58.39.823 78.640.264 93.083.600
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21.050.082

99.924.104

40.356.874

6.771.244

12.926.495

50.180.444

17.305.121

892.800

14.285.997

44.084.237

22.536.506

17.277.708

69.543.869

26.298.310

2.112.681

18.134.308

94.694.751

29.492.686

5.224.211

2019

2019

2019

2019

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

CAPITAL (R$)

EMPRÉSTIMOS (R$)

PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (R$)

SOBRAS (R$)

627.331
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https://www.sicoob-ba.com.br/link/SEMARK/Comunicar_�lipeta

Órgãos da
ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Maria Vandalva Lima de Oliveira 
PRESIDENTE

Edilson Lopes Araújo
VICE-PRESIDENTE

Adriana Oliveira da Silva
CONSELHEIRA

Claudenice dos Reis Mota Oliveira
CONSELHEIRA

Clóvis Nunes de Moura
CONSELHEIRO

Januário de Lima Cunha
CONSELHEIRO

Leandro Gabriel Reis
CONSELHEIRO

Reginaldo Ferreira da Silva
CONSELHEIRO

CONSELHO FISCAL

Genival Ferreira de Santana
EFETIVO

Claudilene de Lima Gonzaga
EFETIVA

Gilton de Macedo Moura
EFETIVO

Juvanda Gomes dos Santos
SUPLENTE

Maria José Oliveira de Santana
SUPLENTE

Reginaldo Oliveira Silva
SUPLENTE

DIRETORIA EXECUTIVA

Ranúsio Santos Cunha
DIRETOR DE RELACIONAMENTO

Decivaldo Oliveira Santos
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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https://www.sicoob-ba.com.br/link/SEMARK/Comunicar_�lipeta

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS SEMESTRES FINDOS 
EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018

Balanço
PATRIMONIAL
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________________________
Ranúsio Santos Cunha

Diretor de Relacionamento

________________________ 
Decivaldo Oliveira Santos

Diretor Administrativo

________________________ 
Valmir Lima Silva

Contador CRC nº023450/O-3



17

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA OS SEMESTRES 
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018

________________________
Ranúsio Santos Cunha

Diretor de Relacionamento

________________________ 
Decivaldo Oliveira Santos

Diretor Administrativo

________________________ 
Valmir Lima Silva

Contador CRC nº023450/O-3
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

________________________
Ranúsio Santos Cunha

Diretor de Relacionamento

________________________ 
Decivaldo Oliveira Santos

Diretor Administrativo

________________________ 
Valmir Lima Silva

Contador CRC nº023450/O-3
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https://www.sicoob-ba.com.br/link/SEMARK/Comunicar_�lipeta

ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS SEMESTRES
FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (Em reais)

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

A COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA SICOOB 
COOPERE - SICOOB COOPERE, é uma cooperativa de crédito singular, instituição financeira não 
bancária, fundada em 03/03/1993, filiada à COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA LTDA – 
SICOOB CENTRAL BA e componente da Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB 
CONFEDERAÇÃO, em conjunto com outras cooperativas singulares e centrais. 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.

O SICOOB COOPERE possui sede administrativa localizada em Valente-BA e 14 Postos de Atendimento 
(PAs) nas seguintes localidades: QUIXABEIRA - BA, NOVA FÁTIMA - BA, CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA, 
CAPIM GROSSO - BA, RETIROLÂNDIA - BA, GAVIÃO - BA, EUCLIDES DA CUNHA - BA, TUCANO - BA, SÃO 
DOMINGOS - BA, SERRINHA - BA, JEQUIÉ - BA, JAGUAQUARA - BA, PAULO AFONSO - BA, FEIRA DE 
SANTANA - BA.

O SICOOB COOPERE tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo como 
finalidade:

(i) Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados;

(ii) A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo, através da 
ajuda mútua da economia sistemática e do uso adequado do crédito; e

(iii) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação 
de recursos, concessão de créditos, prestação de garantias, prestação de serviços, formalização de 
convênios com outras instituições financeiras e aplicação de recursos no mercado financeiro, inclusive 
depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, visando preservar o poder de compra da moeda 
e remunerar os recursos.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – 
BACEN, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente àquelas aplicáveis 
às entidades Cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/71 e normas e instruções do BACEN, 
apresentadas conforme Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e sua 
emissão foi autorizada pela Diretoria Executiva em 26/08/2019.

Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para contabilizar 
determinados ativos e passivos entre outras transações. As demonstrações contábeis da Cooperativa 
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incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à seleção 
das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, às provisões necessárias para causas judiciais, entre 
outras. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas.

Em função do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas 
normas e interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais 
serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN, naquilo que 
não confrontar com as normas por ele já emitidas anteriormente. Os pronunciamentos contábeis já 
aprovados, por meio das Resoluções do CMN, foram aplicados integralmente na elaboração destas 
Demonstrações Contábeis.

3. Resumo das principais práticas contábeis 

a) Apuração do resultado

Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são registrados de acordo com o regime de competência.

As receitas com prestação de serviços, típicas ao sistema financeiro, são reconhecidas quando da 
prestação de serviços ao associado ou a terceiros.

Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas operacionais, são proporcionalizados de acordo 
com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato não-cooperativo, 
quando não identificados com cada atividade.

b) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para determinar 
o valor de certos ativos, passivos e outras transações considerando a melhor informação disponível. 
Incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à vida 
útil dos bens do ativo imobilizado, provisões para causas judiciais, dentre outros. Os resultados reais 
podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas.

c) Caixa e equivalentes de caixa

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

d) Operações de crédito

As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro, 
retificadas por conta de rendas a apropriar e as operações de crédito pós-fixadas são registradas 
a valor presente, calculadas por critério “pro rata temporis”, com base na variação dos respectivos 
indexadores pactuados.

e) Provisão para operações de crédito

Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na 
realização dos 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.
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As Resoluções CMN nº 2.697/2000 e 2.682/1999 estabeleceram os critérios para classificação das 
operações de crédito definindo regras para constituição da provisão para operações de crédito, as 
quais estabelecem nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).

f) Depósitos em garantia

Existem situações em que a cooperativa questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações 
em que figura como polo passivo. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por 
estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que 
haja a caracterização da liquidação do passivo.

g) Investimentos

Representados substancialmente por quotas do SICOOB CENTRAL BA e ações do Bancoob, avaliadas 
pelo método de custo de aquisição.

h) Imobilizado

Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, 
edificações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros e softwares, são demonstrados pelo custo 
de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear 
para reduzir o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas aplicáveis e levam 
em consideração a vida útil econômica dos bens.

i) Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da Cooperativa ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil 
definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício 
econômico.

j) Ativos contingentes

Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da 
situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais 
recursos contrários, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com 
probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são apenas divulgados em notas explicativas às 
demonstrações contábeis.

k) Obrigações por empréstimos e repasses

As obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos recursos, 
líquidos dos custos da transação. Em seguida, os saldos dos empréstimos tomados são acrescidos de 
encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”), assim como das despesas a 
apropriar referente aos encargos contratados até o final do contrato, quando calculáveis.

l) Depósitos e Recursos de Aceite e Emissão de Títulos

Os depósitos e os recursos de aceite e emissão de títulos são demonstrados pelos valores das 
exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a data do balanço, 
reconhecidos em base pro rata die.
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m) Demais ativos e passivos

São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas, até a data do 
balanço. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

n) Provisões

São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como 
resultado de eventos passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar 
uma obrigação legal. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido.

o) Provisões para demandas judiciais e Passivos contingentes

São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for considerado 
provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída no 
futuro de recursos para liquidação das ações, e quando os montantes envolvidos forem mensurados 
com suficiente segurança. As ações com chance de perda possível são apenas divulgadas em nota 
explicativa às demonstrações contábeis e as ações com chance remota de perda não são divulgadas.

p) Obrigações legais 

São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou 
outro instrumento fundamentado em lei, aos quais a Cooperativa tem por diretriz.

q) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado 
em operações consideradas como atos não-cooperativos de acordo com o Decreto 9.580/2018, art. 
194. O resultado apurado em operações realizadas com cooperados não tem incidência de tributação 
conforme art. 193 do mesmo Decreto.

r) Segregação em circulante e não circulante

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no circulante, e 
os prazos superiores, no longo prazo (não circulante).

s) Valor recuperável de ativos – impairment 

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

Em 30 de junho de 2019 não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável dos 
ativos não financeiros. 

t) Eventos subsequentes 

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de 
autorização para a sua emissão. São compostos por:

• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base 
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das demonstrações contábeis; e

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

Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 30 de 
junho de 2019. 

u) Caixa e equivalente de caixa 

O caixa e os equivalentes de caixa, apresentados na demonstração dos fluxos de caixa, estão 
constituídos por:

4. Títulos e valores mobiliários

Em 30 de junho de 2019 e 2018, as aplicações em Títulos e Valores Mobiliários estavam assim 
compostas:

Os Títulos de Renda Fixa referem-se, substancialmente, a aplicações em Certificados de Depósitos 
Interbancários – CDI, no SICOOB CENTRAL BA, com remuneração de aproximadamente 98 a 101% do 
CDI. 

5. Relações interfinanceiras

Em 30 de junho de 2019 e 2018, as aplicações em Relações Interfinanceiras estavam assim compostas:

(a) Refere-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da Cooperativa, depositadas 
junto ao SICOOB CENTRAL BA, cujos rendimentos auferidos nos semestres findos em 30/06/2019 e 
30/06/2018 foram respectivamente R$ 1.403.069,80 e R$ 1.034.107,70, com taxa média de 98% do CDI 
nos respectivos períodos.
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6. Operações de crédito

a) Composição da carteira de crédito por modalidade:

b) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a Resolução 
CMN nº 2.682/1999:

O Sicoob Confederação, a partir de outubro/2018, implementou melhorias em suas metodologias 
internas de avaliação do risco de crédito de associados. As melhorias realizadas tem por objetivo o 
aperfeiçoamento do referido processo, em linha com os normativos regulatórios do Banco Central do 
Brasil – BCB.
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c) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:

d) Composição da carteira de crédito por tipo de produto, cliente e atividade econômica:

e) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:

f) Concentração dos Principais Devedores:

g) Movimentação de Créditos Baixados Como Prejuízo:
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7. Outros créditos

Valores referentes às importâncias devidas a Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas 
no país, conforme demonstrado:

(a) Refere-se à remuneração da centralização financeira a receber referente ao mês de junho de 2019;

(b) O saldo refere-se a valores a restituir IRPJ (R$ 257.005,33) e CSLL (R$ 179.730,16) s/ atos não 
cooperativos recolhidos no exercício 2018, além de outros impostos a compensar no total de (R$ 
5.719,01).

(c) Saldo composto substancialmente de valores a receber de tarifas de serviços bancários (cobrança, 
manutenção de conta corrente, saques, extratos);

(d) O saldo refere-se substancialmente a tarifas de cartório (R$ 570,06), diferença de caixa (R$ 
100.837,24), Pendências a Regularizar (R$ 23.618,55), repasse de convênio de folha de pagamento (R$ 
402.862,16), Valores a receber –Bloqueio Judicial Bacen (R$ 3.934,96).

(e) Refere-se a provisão de ativos pendentes de conciliação financeira (R$ 4.848,28), além da provisão 
de avais e fianças honrados (R$ 11.039,02), apurada com base na classificação por nível de risco, de 
acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999.

 (f) A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa foi apurada com base na classificação por 
nível de risco, de acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999:
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8. Outros valores e bens

(a) Em Bens Não de Uso Próprio está registrado o valor referente aos bens recebidos como dação em 
pagamento de dívidas, não estando sujeitos a depreciação ou correção.

(b) Refere-se a provisões constituídas com base em laudos atualizados de avaliação dos bens.

(c) Registram-se ainda no grupo, as despesas antecipadas, referentes aos prêmios de seguros, 
contribuição confederativa, assinatura de Periódicos, IPTU, contribuições a fundos , alvará de 
funcionamento e outros.

9. Investimentos

O saldo é, substancialmente, representado por quotas do SICOOB CENTRAL BA e ações do BANCOOB.
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10. Imobilizado de uso

Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas 
pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado conforme 
abaixo:

11. Intangível

12. Depósitos

É composto de valores cuja disponibilidade é imediata aos associados, denominado de depósitos a 
vista, portanto sem prazo determinado para movimentá-lo, ficando a critério do portador dos recursos 
fazê-lo conforme sua necessidade.

É composto também por valores pactuados para disponibilidade em prazos pré- estabelecidos, 
denominados depósitos a prazo, os quais recebem atualizações por encargos financeiros remuneratórios 
conforme a sua contratação em pós ou pré- fixada. Suas remunerações pós fixadas são calculadas com 
base no critério de “Pro rata temporis”; já as remunerações pré-fixadas são calculadas e registradas 
pelo valor futuro, com base no prazo final das operações, ajustadas, na data do demonstrativo contábil, 
pelas despesas a apropriar, registradas em conta redutora de depósitos a prazo.
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a) Concentração dos principais depositantes:

b) Despesas com operações de captação de mercado:

13. Recursos de aceite e emissão de títulos

Referem-se a Letras de Crédito do Agronegócio – LCA que conferem direito de penhor sobre os direitos 
creditórios do agronegócio a elas vinculados (Lei nº 11.076/04). São remunerados por encargos 
financeiros calculados com base em percentual do CDI - Certificado de Depósitos Interbancários.

a) Despesas com operações de LCA:

D escrição  30/06 /2019  30/06 /2018  
D espesas de  Le tras  de  C réd ito  do  A gronegóc io  (58 .455,70) (16 .343,20) 

T O T AL  (58 .455,70) (16 .343,20) 
 

14. Relações Interfinanceiras

São demonstradas pelo valor principal acrescido de encargos financeiros e registram os recursos 
captados junto a outras instituições financeiras para repasse aos associados em diversas modalidades 
e Capital de Giro. As garantias oferecidas são a caução dos títulos de créditos dos associados 
beneficiados.

Institu ições  T axa  V encim ento  30/06/2019  30/06/2018  
R ecursos do  B ancoob  2 ,5%  a  7 ,0% a.a  A té  04 /2020  4 .074579,29  3 .843.658,91  
P assivo  C ircu lan te    4.074.579,29  3 .843.658,91  
R ecursos do  B ancoob  1,5%  a  8 ,5% a.a  A té  10 /2025  880.424,99  1 .109.208,83  
P assivo  N ão  C ircu lan te    880.424,99  1 .109.208,83  

T O T AL  4.955.004,28  4 .952.867,74  
 

15. Relações Interdependências 

Os recursos de terceiros que estão com a cooperativa são registrados nessa conta para posterior 
repasse aos associados, por sua ordem.



32

(a) O valor refere-se substancialmente ao repasse para pagamento de salários e liquidação de 
consignados, firmado em convênio de prestação de serviços com as Prefeituras e câmaras municipais 
de cidades do interior da Bahia.

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
R eceb im entos  em  T râns ito  de  T erce iros  1 .533.141,72  1 .108.086,63  

T O T AL  1.533.141,72  1.108.086,63  
 

16. Outras Obrigações

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
C obrança  e  A rrecadação de T ribu tos  e  A ssem elhados  72 .535,38  114.291,61  
S oc ia is  e  E sta tu tárias  1 .648.916,39  730.974,36  
F isca is  e  P rev idenc iá r ias  275.447,56  227.852,42  
D iversas 3 .011.616,85  2 .357.786,00  

T O T AL  5.008.516,18  3.430.904,39  
 

16.1 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

D escrição  30/06/2019  30/06/2019  
O perações de  C réd itos  - IO F  58.019,23  57 .069,77  
O perações com  V a lores  M ob iliá rios  -IO F  218,83  234,11  
T ribu tos  E stadua is  12 .215,06  50 .200,40  
T ribu tos  M un ic ipa is  2 .082,26  6 .787,33  

T O T AL  72.535,38  114.291,61  
 

16.2 Sociais e Estatutárias

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
R em uneração de cap ita l a  P agar 626.083,10  564.621,10  
FA T E S  - R esu ltado de  A tos  com  A ssoc iados  (a ) 935.307,82  128.703,25  
FA T E S  - R esu ltado de  A tos  com  N ão A ssoc iados  (a ) - 69 ,49  
C otas  de  C ap ita l a  P agar 87 .525,47  37 .580,52  

T O T AL  1.648.916,39  730.974,36  
 

(a) O FATES é destinado às atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus 
familiares e empregados da cooperativa, sendo constituído pelo resultado dos atos não cooperativos 
e 10% das sobras líquidas do ato cooperativo, conforme determinação estatutária. A classificação 
desses valores em contas passivas segue determinação do Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional – COSIF. Atendendo à instrução do BACEN, por meio da Carta Circular nº 3.224/2006, 
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 5.764/1971.

(b) Refere-se às cotas de capital a devolver de associados desligados.

16.3 Fiscais e Previdenciárias

As obrigações fiscais e previdenciárias, classificadas no passivo na conta de Outras Obrigações estão 
assim compostas:
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D escrição   30/06/2019  30/06/2018  
Im postos  E  C ontribu ições S obre  Lucros  A  P agar  56 .806,34  36 .915,21  
Im postos  e  C ontribu ições s / S erviços  de  T erce iros  45 .368,22  38 .582,38  
Im postos  e  C ontribu ições S obre  S a lários  139.030,51  115.525,99  
O utros  (a ) 34 .242,49  36 .828,84  

T O T AL  275.447,56  227.852,42  
 

(a) Referem-se a IRRF s/ aplicações financeiras (R$ 7.677,15), ISSQN a recolher (R$ 11.788,67), Pis s/ 
Faturamento (R$ 2.002,06) e Cofins s/ Faturamento (R$ 12.774,61)

16.4 Diversas

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
O brigações por A qu is ição de  B ens e  D ire itos  16 .323,62  1 .425,69  
O brigações por P res tação de S erv iços  de  P agam ento  189.916,26  211.821,40  
D espesas de  P essoa l (a ) 747.998,35  659.361,36  
O utras  D espesas A dm in is tra tivas  (b ) 578.260,18  571.272,55  
O utros  P agam entos  95 ,50  - 
P rov isão para  P ass ivos  C ontingen tes  –  N ota  30  272.638,75  187.813,93  
P rov isão para  G arantias  F inance iras  P res tadas (c ) 263.574,93  149.722,78  
C redores  D iversos –  P aís  (d ) 942.809,26  576.368,29  

T O T AL  3.011.616,85  2 .357.786,00  
 

(a) Composto por Provisão de Honorários (R$ 39.613,30), Provisão de Férias (R$ 398.595,49); provisão 
de despesas de INSS férias (R$ 109.185,65); provisão de despesa de FGTS férias (R$ 31.887,64); provisão 
de despesa PIS férias (R$ 3.985,96); provisão de 13° Salário (R$ 117.378,68);provisão de INSS sobre 13º 
Salário (R$ 32.153,07);provisão de despesa de FGTS sobre 13° Salário (R$ 9.390,34);provisão de despesa 
PIS sobre 13° Salário (R$ 1.173,81); Rescisão Trabalhista (R$ 124,70) e Outros (R$ 4.509,71) que se refere 
a provisão da bonificação anual de ex- empregados.

(b) Composto por provisão para de despesas de água/energia/gás (R$ 37.820,56), aluguéis (R$ 79.151,44), 
Assessoria Técnica (R$ 3.046,61),comunicação (R$ 39.800,23), processamento de dados (R$ 84.480,84), 
promoções e relações públicas (R$ 861,55), segurança e vigilância (R$ 38.263,66), manutenção de 
conservação de bens (R$ 7.632,06), transporte (R$ 78.837,90), seguro (R$ 1.344,20), Serviços Gráficos 
(R$ 2.189,84), compensação (R$ 29.435,09), Estagiário a Pagar (R$ 1.364,00) seguro prestamista (R$ 
163.873,12), outras despesas administrativas (R$ 10.159,08).

(c) Composto pela contabilização da provisão para garantias financeiras prestadas, apurada sobre o total 
das coobrigações concedidas pela singular, conforme Resolução CMN nº 4.512/2016. Em 30/06/2019, 
a cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias prestadas, no montante de R$ 
4.338.313,57 e (R$ 4.032.630,45 em 30/06/2018), referentes a aval prestado em diversas operações de 
crédito de seus associados com instituições financeiras oficiais. A provisão para garantias financeiras 
prestadas é apurada com base na avaliação de risco dos cooperados beneficiários, de acordo com a 
Resolução CMN nº 2.682/1999.

(d) Composto por valores de pendências a regularizar (R$ 38.764,64), diferença de caixa (R$ 8.308,27), 
tarifas de convênios (R$ 25,20), pendência a regularizar Bancoob (R$ 53.320,67), créditos de terceiros 
(R$ 61.895,34), devolução saldo credor de cartões (R$ 5.473,44),  cheques descontados (R$ 402.273,72) 
e créditos diversos liquidação cobrança (R$ 372.747,98).

17. Instrumentos financeiros

O SICOOB COOPERE opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, 
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aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, relações interfinanceiras, 
operações de crédito, depósitos à vista e a prazo, empréstimos e repasses.

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores 
contábeis, os quais se aproximam dos valores justos.

18. Patrimônio líquido

18.1 Capital Social

O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado 
por seus cooperados. De acordo com o Estatuto Social cada cooperado tem direito em a um voto, 
independentemente do número de suas cotas-partes.

18.2 Reserva Legal

Representada pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual 50% utilizada para reparar 
perdas e atender ao desenvolvimento de suas Atividades.

18.3 Sobras Acumuladas

As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do Brasil 
e posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do BACEN, por 
meio da Carta Circular nº 3.224/2006, 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 
5.764/1971.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 17/03/2019, os cooperados deliberaram pela destinação 
das sobras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 4.078.845,16, considerando 
o seguinte critério: 50% das sobras líquidas, equivalentes a R$ 2.039.422,58 sendo destinadas à 
integralização das cotas partes do capital social e os outros 50% sendo destinados para o fundo de 
reserva.

a) Perdas Rateadas 

O Sicoob Coopere absorveu perdas provenientes das incorporações do Sicoob Centro Sul no exercício 
de 2014 no valor de R$ 100.910,11 e do Sicoob Portal no exercício de 2016 no valor de R$ 373.285,18, 
totalizando perdas de R$ 474.195,29. Essas perdas foram rateadas entre os associados das respectivas 
Cooperativas incorporadas, sendo recuperado até 30/06/2019 o montante de R$ 64.469,80, com saldo 
remanescente de perdas no montante de R$ 409.725,49 em 30 de junho de 2019.  

19. Provisão de Juros ao Capital 

A Cooperativa provisiona juros ao capital próprio, visando remunerar o capital do associado. Os critérios 
para a provisão obedeceram à Lei Complementar 130, artigo 7º, de 17 de abril de 2009. A remuneração 
foi limitada ao valor da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. A 
referida provisão foi demonstrada na Demonstração de Sobras ou Perdas – DSP e na Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL, conforme Circular BACEN nº 4.706/2018.
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20. Ingressos/Dispêndios da Intermediação Financeira

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
R endas de  A d ian tam entos  a  D epos itan tes  612.906,60  237.991,14  
R endas de  E m préstim os 8 .685.721,91  9 .291.223,65  
R endas de  D ire itos  C red itó rios  D escontados  3 .311.044,29  2 .313.639,15  
R endas de  F inanc iam entos  375.947,62  377.618,60  
R endas de  F inanc iam entos  R ura is  - A p licações com  
R ecursos L ivres  

53 .124,27  133.272,15  

R endas de  F inanc iam entos  R ura is  - A p lic . com  R ecursos 
D irec ionados à  v is ta  (obriga tórios) 

88 .532,82  136.721,49  

R endas de  F inanc iam entos  R ura is  - A p lic . com  R ecursos 
D irec ionados da  P oupança  R ura l 

18 .958,66  985,41  

R endas c / T ít.V a lo res  M ob il. e  Ins trum entos  F inanc. 85 .474,42  157.542,17  
R ecuperação de créd itos  ba ixados com o pre ju ízo  937.796,23  806.813,59  
T ota l de  Ingressos d e In term ed iação  F in anceira  14 .169.506,82  13 .455.807,35  
D espesa de D epós ito  A v iso  P révio  (16 .550,58) (19 .436,91) 
D espesas de  D epós ito  a  P razo  (1 .634.106,77) (1 .667.350,27) 
D espesas de  Le tras  de  C réd ito  do  A gronegóc io  (58 .455,70) (16 .343,20) 
C ontribu ição O rd inária  - F G C oop  (76 .677,33) (70 .254,00) 
D espesa de R epasse In te rfinance iro  (111.587,92) (135.412,38) 
P rov isões para  O perações de  C réd ito  (2 .169.250,85) (2 .884.941,25) 
P rov isões para  O utros  C réd itos  (309.147,37) (323.700,29) 
T ota l de  D espesas de In term ed iação  F in anceira  (4 .375.776,52) (5 .117.438,30) 
R esu ltado  da In term ed iação  F inanceira  9 .793.730,30  8 .338.369,05  
 

21. Ingressos/Receitas de Prestação de Serviços

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
R endas de  C obrança  704.124,67  567.423,11  
R endas de  S erviços  de  C ustód ia  46 ,61  5 .811,50  
O utras  rendas de  serv iços  - A tos  coopera tivos  (a ) 146.986,03  135.556,73  
O utras  rendas de  serv iços  - A tos  não coopera tivos  (b ) 898.617,13  959.532,72  

T O T AL  1.749.774,44  1 .668.324,06  
 

(a) Refere-se a receitas de anuidade de cartões;

(b) Refere-se a receitas de convênios, receita Sipag credenciamento, comissão de cartões de crédito, 
receita com venda de consórcios, receita com venda de seguros, comissionamento poupança, comissão 
consignado INSS, entre outras comissões.

22. Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
R endas de  P acotes  de  S erviços  –  P F  1 .154.949,60  1 .030.066,90  
R endas de  S erviços  P rio ritá rios  –  P F  395.026,37  382.063,67  
R endas de  S erviços  D ife renc iados –  P F  5 .116,54  4 .743,77  
R endas de  T arifas  B ancárias  –  P J  1 .707.117,94  1 .213.078,20  

T O T AL  3.262.210,45  2 .629.952,54  
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23. Dispêndios/Despesas de Pessoal

 D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
 C édu la  de  P resença  (15 .500,28) (12 .786,20) 
 H onorários   (294.531,54) (239.472,39) 
 C édu la  de  P resença  (55 .224,03) (57 .537,90) 
 G ra tificações da  D ire to ria   (39 .757,84) (15 .784,36) 
 A ss is tênc ia  M éd ica  (a ) (295.100,78) - 
 A lim entação do T raba lhador  (227.340,84) (198.746,86) 
 V a le  T ransporte    (6 .601,70) 
 S eguros   (5 .781,55) (8 .453,22) 
 C ontribu ição P revidênc ia  P rivada  (60 .432,98) (40 .663,91) 
 O utras  D espesas de  P essoa l B enefíc ios   (15 .912,31) (11 .221,80) 
 F .G .T .S  Func ionários   (128.945,21) (113.155,62) 
 F .G .T .S  D ire to r ia   (21 .348,94) (16 .939,87) 
 IN S S  Func ionários   (441.039,61) (393.499,33) 
 IN S S  D ire to ria /C onse lhe iros   (81 .002,84) (66 .411,10) 
 IN S S  T erce iros   (7 .885,43) (7 .484,38) 
 S a lários   (896.855,34) (821.315,84) 
C om issão de C argo  (272.615,04) (226.432,38) 
A nuên ios   (53 .153,04) (46 .528,80) 
 H oras  E xtras   (286,43) (222,23) 
 Q uebra  de  C a ixa   (49 .199,61) (22 .433,80) 
 G ra tificação de C a ixa   (553,79) (809,24) 
 13º S a lário   (119.949,70) (108.746,46) 
 G ra tificações  (38 .755,23) (57 .040,98) 
 Férias   (194.286,30) (161.081,19) 
 A v iso  P rév io   - (272,53) 
 M u lta  sobre  R esc isões T raba lh is tas  FG T S   (11 .549,75) (20 .603,86) 
 A v iso  P rév io  Inden izado  (6 .755,95) (16 .565,66) 
 P rêm ios  de  P rodução (b) - (4 .367,61) 
 O utros  (c ) (781,38) (2 .640,34) 
 P rogram a de Form ação P ro fiss iona l  (4 .448,00) (13 .638,00) 
 E s tag iá rios   (161.392,48) (155.917,37) 
 O utras  D espesas de  R em uneração de  E stag iá rios   - (16 .647,00) 

T O T AL  (3 .500.386,22) (2 .864.021,93) 
 

(a) O aumento na despesa de assistência médica deu-se em decorrência do enquadramento dos 
empregados, onde o benefício passou a ser estendido a todos os empregados da Cooperativa. A 
cooperativa utiliza o recurso do Fates para custear essa despesa. Dessa forma, após utilização integral 
do saldo do citado fundo, a obrigação passou a transitar em conta de despesa.

(b) o valor refere-se a provisão da bonificação anual aos empregados devido ao atingimento das metas 
estabelecidas para o exercício 2018 de acordo com o Regulamento do Programa de Bonificação Anual 
do Sicoob BA.

(c) O valor refere-se a despesa com comissões para empregados.
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24. Outros Dispêndios/Despesas Administrativas

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
 D espesas de  Á gua  E nerg ia  e  G ás  (239.868,44) (203.213,09) 
 D espesas de  A lugué is   (435.043,21) (422.596,46) 
 D espesas de  C om unicação  (259.887,58) (325.045,44) 
 D espesas de  m anutenção  e  C onservação de  B ens  (99 .964,48) (111.105,49) 
 D espesas de  M ateria l  (69 .693,97) (70 .580,30) 
 D espesas de  P rocessam ento  de  D ados  (596.732,82) (461.249,08) 
 D espesas de  P rom oções e  R e lações P úb licas   (86 .451,18) (57 .325,56) 
 D espesas de  P ropaganda e  P ub lic idade   (166.721,41)  (177.171,95) 
 D espesas de  P ub licações  - (650,00) 
 D espesas de  S eguros   (115.802,79) (113.069,99) 
 D espesas de  S erv iços  do  S is tem a F inance iro    (812.890,10) (863.429,82) 
 D espesas de  S erv iços  de  T erce iros   (406.567,24) (313.417,80) 
 D espesas de  S erv iços  de  V ig ilânc ia  e  S egurança   (292.465,97) (265.257,35) 
 D espesas de  S erv iços  T écn icos  E spec ia lizados  (253.231,57) (179.873,64) 
 D espesas de  T ransporte  (542.623,84) (430.223,17) 
 D espesas de  V iagem  no P aís   (68 .147,84) (46 .935,38) 
 C ontribu ição C onfedera tiva  (2 .791,10) - 
 L ivros  Jorna is  e  R ev is tas   (219,00) (769,50) 
 C ontribu ição S ind ica l P atrona l  - (8 .714,64) 
 E m olum entos  Jud ic ia is  e  C arto rários   (154.023,28) (240.995,48) 
 C opa /C ozinha  (25 .240,31) (24 .713,94) 
 Lanches e  R efe ições  (9 .170,15) (12 .833,79) 
 U n ifo rm es e  V estuários   (1 .920,00) (2 .012,74) 
 C ontribu ição O C E   (33 .519,48) (25 .120,08) 
 T axas da  Junta  C om erc ia l  (817,00) (743,00) 
 Im postos  e  T axas  (26 .916,56) (7 .311,74) 
 M ed icam entos   (211,43) - 
 M arcas e  P atentes   (348,75) - 
 M ensa lidades D iversas  (4 .835,90) (1 .055,90) 
 R ate io  de  D espesas da  C entra l  (443.638,88) (385.539,01) 
 M ateria is  de  L im peza  (19 .298,35) (18 .813,03) 
 R ate io  de  D espesa do S icoob C onfederação  (133.265,12) (83 .427,73) 
 O utras  D espesas A dm in is tra tivas  (a ) (5 .783,77) (109,18) 
 D espesas de  A m ortização  (77 .453,04) (68 .143,98) 
 D espesas de  D eprec iação   (268.450,75) (322.081,64) 

T O T AL  (5 .653.995,31) (5 .243.529,90) 
 

(a) O valor refere-se substancialmente a tarifas de repasse GRU- Fopag .

25. Dispêndios/Despesas Tributárias

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
IS S  –  5%  (45 .894,93) (44 .010,03) 
C O F IN S  –  4%  (66 .561,33) (49 .215,05) 
P IS  –  0 ,65%  (10.816,21) (7 .997,44) 
IR P J e  C S LL - 15%  (343.278,37) (252.184,04) 
S ubto ta l - T ribu tos sobre  atos não  cooperativos  (466.550,84) (353.406,56) 
Im postos  e  T axas - M un ic ipa is  (24 .327,07) (21 .522,63) 
D espesas de  T ribu tos  Federa is  - (63 ,85) 
D espesas de  T ribu tos  E stadua is  (1 .196,48) (1 .009,79) 
P IS  sobre  Fo lha  de  P agam ento  (16 .118,89) (14 .188,71) 
S ubto ta l - T ribu tos sobre  atos cooperativos (41 .642,44) (36 .784,98) 
T o ta l da  T ribu tação  (508.193,28) (390.191,54) 
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Conforme legislação vigente, as sociedades cooperativas possuem isenção tributária sobre suas receitas 
com atos cooperativos. No 1° semestre de 2019 foram auferidas receitas de atos não cooperativos 
tributados pelo PIS/COFINS e resultado positivo de atos não cooperativos tributados pelo IRPJ e CSLL.]

26. Outros Ingressos/Rendas operacionais

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
R ecuperação de  encargos e  despesas  11 .135,49  105.786,20  
O utros  (a ) 168.954,92  30 .215,65  
R endas Juros  de  C artão  de  C réd ito   283.037,49  315.582,28  
R endas M u ltas  por A traso  - C artão  de  C réd ito   33 .523,49  27 .405,48  
D iv idendos (b ) 266.688,44  203.326,97  
C réd ito  R ece ita  S IP A G  - F a turam ento   228.770,35  20 .565,35  
C réd ito  R ece ita  S IP A G  - A ntec ipação  536.645,60  250.278,25  
D eduções e  A batim entos   4 .036,53  3 .270,38  
D is tribu ição  de  S obras  da  C entra l  21 .890,46  119.871,96  
O utras  R endas O perac iona is  (c ) 96 .786,05  37 .867,76  

T O T AL  1 .651.468,82  1 .114.170,28  
 

(a) Montante de R$ 134.332,84 de reversão de garantias prestadas e R$ 34.622,08 refere-se a recuperação 
de custas de processos judiciais; 

(b) Refere-se aos dividendos do Bancoob exercício 2018;

(c) Refere-se substancialmente a reconhecimento de valores em pendência não regularizadas há mais 
de 6 meses.

27. Outros dispêndios/despesas operacionais

D escrição  30/06/2019  30/06/2018  
 D espesas de  P rov isões P ass ivas   (169.372,33) (26 .500,00) 
 D espesas de  D escontos  C onced idos em  R enegoc iações  (165,01) (2 .243,27) 
 P erdas - F raudes E xternas   (89 .628,11) - 
 P erdas - Fa lhas de  G erenc iam ento   (73 .746,01) (26 .671,16) 
 C ustos  com  P ortab ilidade - R C O  (15.600,14) - 
 D escontos  C onced idos em  O perações de  C réd ito   (18 .949,06) (9 .472,89) 
 B on ificação de S eguro  P res tam is ta   (52 ,50) (33 ,50) 
 D espesa de C orresponden te  B ancário   (3 .116,24) (777,04) 
 D espesas com  M ultas  e  Juros  D iversos  (1 .142,27) (1 .352,39) 
 D espesas de  O perações C om  IN S S   (640,41) (335,95) 
 D espesas T arifas  C onsu ltas /S aques C irrus  C aba l  (156,20) (429,00) 
 P ass ivos  T raba lh is tas   - (32 .107,91) 
 P ass ivos  C ontingentes   - (15 .895,73) 
 D espesas de  C ance lam ento  - T arifas  P endentes   (777.711,76) (709.317,75) 
 Fundo  de D esenvo lv im ento   (107.023,56) (119.691,68) 
 O utras  D espesas O perac iona is  (a ) (87 .308,43) (113.150,63) 
 T arifa  R eceb im ento  C onvên ios  - C R A 'S  C artó r ios   (810,00) (459,00) 
 C ontrib . M ensa l ao  Fundo de D esenvo lv im ento  S icoob  (21 .144,09) - 
 C ontribu ição ao  Fundo  R essarc . F raudes E xternas  - (2 .922,15) 
 C ontribu ição ao  Fundo  R essarc . P erdas O perac iona is   - (1 .608,86) 
 C ontribu ição ao  Fundo  de E stab ilidade e  L iqu idez  (59 .868,12) - 

T O T AL  (1 .426.434,24) (1 .062.968,91) 
 

(a) O valor refere-se substancialmente a estorno de Juros.
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28. Partes Relacionadas

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de 
planejar, dirigir e controlar as atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais 
pessoas.

As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas 
atribuições estabelecidas em regulamentação específica.

As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações 
da cooperativa, e caracterizam-se basicamente por transações financeiras em regime normal de 
operações, com observância irrestrita das limitações impostas pelas normas do Banco Central, tais 
como movimentação de contas correntes, aplicações e resgates de RDC e operações de crédito.

As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias, caução 
e alienação fiduciária.

a) Montante das operações ativas e passivas no 1° semestre de 2019:

M ontan te  das O perações Ativas  V alo res  %  em  R e lação  à  C arte ira  
T o ta l 

P rov isão  de  
R isco  

P .R . –  V íncu lo  de  G rupo  E conôm ico  115.264,27  0 ,0626%  318,88  
P .R . –  S em  víncu lo  de  G rupo 
E conôm ico  22 .580,87  0 ,0123%  15,50  

T O T AL  137.845,14  0 ,0748%  334,38  
M ontan te  das O peraçõ es 
P assivas  588.571,81  1 ,6976%   

 
b) Operações ativas e passivas – saldo em 30 de junho 2019:

N atureza da 
O peração  de 

C réd ito  

V alo r da 
O peração  de 

C réd ito  

P C LD  (P rov isão  para  
C réd ito  de L iqu id ação  

D uv idosa) 

%  d a O peração  d e 
C réd ito  em  R elação  à  

C arte ira  T o ta l 
C onta  G arantida  113,11  1 ,13  0 ,0034%  
C réd ito  R ura l 52 .487,72  358,37  0 ,9806%  
E m préstim o 21.124,63  9 .885,48  0 ,0362%  
F inanc iam ento  223.372,16  1 .148,68  7 ,6873%  
T ítu los  D escontados  14 .417,55  47 ,07  0 ,0499%  
  
N atu reza dos D epósitos  V alo r do  D epósito  %  em  R e lação  á   C arte ira  T o ta l T axa M éd ia  - %  
D epós itos  a  V is ta  211.305,74  0 ,6650%  0%  
D epós itos  a  P razo  1 .143.076,90  1 ,6106%  0,3681%  
 

c) Foram realizadas transações com partes relacionadas, na forma de: depósito a prazo, cheque especial, 
conta garantida, cheques descontados, crédito rural – RPL, crédito rural – repasses, empréstimos, 
dentre outras, à taxa/remuneração relacionada no quadro abaixo, por modalidade:

N atureza das O perações 
Ativas e  P ass ivas  

T axas Ap licadas em  
R elação  às  P artes  

R elac ionadas  
T axa Ap rovada pelo  C onselho  de 

Ad m in istração  / D ireto ria  E xecu tiva  

D esconto  de  C heques  3 ,01%  1,39%  a 3 ,98%  
E m préstim os 4 ,15%  1,25%  a 6 ,44%  
F inanc iam ento  1 ,36%  1,25%  a 5 ,09%  
A p licação  F inance ira  - 
P ós F ixada  77 ,11%  70%  a 103%  
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P E R C E N T U AL E M  R E LAÇ ÃO  À C AR T E IR A G E R AL M O V IM E N T AÇ ÃO  N O  E X E R C ÍC IO  D E  
2019  

C P R  (fís ica , finance ira , coobrigações)          
E m préstim os e  F inanc iam entos  0 ,0091%  
T ítu los  D escontados e  C heques D escon tados  0 ,0455%  
A p licações F inance iras  1 ,6976%  
 

d) As garantias oferecidas pelas partes relacionadas em razão das operações de crédito são: avais, 
garantias hipotecárias, caução e alienação fiduciária.

N atureza da O peração  de C réd ito  G aran tias  P restad as  
C onta  C orren te  1 .177,12  
C réd ito  R ura l 29 .524,23  
E m préstim o 13.622,45  
F inanc iam ento  194.680,36  
T ítu los  D escontados  15 .396,06  
 

e) As coobrigações prestadas pela Cooperativa a partes relacionadas foram as seguintes:

2019  2018  
29 .989,93  30 .379,31  

 
f) No 1° semestre de 2019 os benefícios monetários destinados às partes relacionadas foram 
representados por honorários e custeio parcial de plano de saúde, apresentando-se da seguinte forma:

B E N E FÍC IO S  M O N E T ÁR IO S  N O  
1° S E M E S T R E  D E  2019 (R $) 

C édu las  de  P resença C onse lho  F isca l (15 .500,28) 
H onorários   (294.531,54) 
C édu las  de  presença C onse lho  A dm in is tra tivo  (55 .224,03) 
G ra tificações (39 .757,84) 
FG T S (21 .348,94) 
IN S S  (81 .002,84) 
S eguros  (117,12) 
P lano de  S aúde  (8 .032,38) 
A lim entação  (12 .158,64) 
P rev idênc ia  P rivada  (31 .674,13) 
  
 

29. Cooperativa Central 

A COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA SICOOB COOPERE 
- SICOOB COOPERE, em conjunto com outras cooperativas singulares, é filiada à COOPERATIVA 
CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA - SICOOB CENTRAL BA, que representa o grupo formado por suas 
afiliadas perante as autoridades monetárias, organismos governamentais e entidades privadas.

O SICOOB CENTRAL BA, é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização em comum 
em maior escala dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de suas filiadas (cooperativas 
singulares), integrando e orientando suas atividades, de forma autônoma e independente, através dos 
instrumentos previstos na legislação pertinente e normas exaradas pelo Banco Central do Brasil, bem 
como facilitando a utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus objetivos.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB CENTRAL BA a coordenação das 
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atividades de suas filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a orientação e aplicação 
dos recursos captados, a implantação e implementação de controles internos voltados para os sistemas 
que acompanhem informações econômico-financeiras, operacionais e gerenciais, entre outras.

O SICOOB COOPERE responde solidariamente pelas obrigações contraídas pelo SICOOB CENTRAL BA 
perante terceiros, até o limite do valor das cotas-partes do capital que subscrever, proporcionalmente 
à sua participação nessas operações.

As demonstrações contábeis do SICOOB CENTRAL BA, em 30/06/2019 foram auditadas por outros 
auditores independentes que emitiram relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis, 
datado de 16/08/2019, com opinião sem modificação.

30. Gerenciamento de Risco

A gestão integrada de riscos e de capital no âmbito das cooperativas do Sicoob é realizada de forma 
centralizada pelo Sicoob Confederação, abrangendo, no mínimo, os riscos de crédito, mercado, 
liquidez, operacional, socioambiental, continuidade de negócios e de gerenciamento de capital.

A política institucional de gestão integrada de riscos e de capital, bem como as diretrizes de 
gerenciamento dos riscos e de capital são aprovados pelo Conselho de Administração do Sicoob 
Confederação.

A estrutura centralizada de gerenciamento de riscos e de capital é compatível com a natureza das 
operações e à complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da 
exposição aos riscos das entidades do Sicoob.

Em cumprimento à Resolução CMN 4.557/2017, encontra-se disponível no sítio do Sicoob (www.sicoob.
com.br) relatório descritivo da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento 
de capital.

30.1 Risco operacional

O processo de gerenciamento do risco operacional consiste na avaliação qualitativa dos riscos por 
meio das etapas de identificação, avaliação, tratamento, testes de avaliação dos sistemas de controle, 
comunicação e informação.

Os resultados desse processo são apresentados à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basileia, utilizada para 
determinação da parcela de risco operacional (RWAopad) de cooperativas enquadradas no Segmento 
4 é a Abordagem do Indicador Básico (BIA).

30.2 Risco de Mercado e de Liquidez

O gerenciamento do risco de mercado é o processo que visa quantificar a possibilidade de ocorrência 
de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pelas cooperativas, 
e inclui o risco da variação das taxas de juros e dos preços de ações, para os instrumentos classificados 
na carteira de negociação (trading) e o risco da variação cambial e dos preços de mercadorias 
(commodities), para os instrumentos classificados na carteira de negociação ou na carteira bancária 
(banking).

O processo de gerenciamento do risco de liquidez lida com a possibilidade de a cooperativa não 
ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, 
incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer 
em perdas significativas.
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No processo de gerenciamento do risco de mercado e da liquidez das cooperativas são realizados os 
seguintes procedimentos:

a) utilização do VaR – Value at Risk para mensurar o risco de mercado das cooperativas;

b) análise de descasamentos entre ativos e passivos para avaliação de impacto na margem financeira 
das cooperativas;

c) definição de limite máximo para a exposição a risco de mercado;

d) realização periódica de backtest do VaR das carteiras das cooperativas e dos modelos de cálculo 
de risco de mercado;

e) definição de limite mínimo de liquidez para as cooperativas;

f) projeção do fluxo de caixa das cooperativas para 90 (noventa) dias;

g) diferentes cenários de simulação de perda em situações de stress.

30.3 Risco de Crédito

O gerenciamento de risco de crédito 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 centralizado (Sicoob Confederação) a padronização de processos, de metodologias 
de análises de risco de clientes e de operações, da criação e de manutenção de política única de risco 
de crédito para o Sicoob, além do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas.

30.4 Gerenciamento de capital

O gerenciamento de capital é o processo contínuo de monitoramento e controle do capital, mantido 
pela cooperativa para fazer face aos riscos a que está exposta, visando atingir os objetivos estratégicos 
estabelecidos.

30.5 Risco Socioambiental

O gerenciamento do risco socioambiental consiste na identificação, classificação, avaliação e no 
tratamento dos riscos com possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos socioambientais.

30.6 Gestão de Continuidade de Negócio

A Gestão de Continuidade dos Negócios (GCN) é um processo abrangente de gestão que identifica 
ameaças potenciais de descontinuidade das operações de negócios para a organização e possíveis 
impactos, caso essas ameaças se concretizem.

O Sicoob Confederação realiza Análise de Impacto (AIN) para identificar processos críticos sistêmicos, 
com objetivo de definir estratégias para continuidade desses processos e, assim, resguardar o negócio 
de interrupções prolongadas que possam ameaçar sua continuidade. O resultado da AIN é baseado 
nos impactos financeiro, legal e de imagem.

São elaborados, anualmente, Planos de Continuidade de Negócios contendo os principais 
procedimentos a serem executados para manter as atividades em funcionamento em momentos de 
contingência. Os Planos de Continuidade de Negócios são classificados em: Plano de Continuidade 
Operacional (PCO) e Plano de Recuperação de Desastre (PRD).
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Anualmente são realizados testes nos Planos de Continuidade de Negócios para validar a efetividade.

31. Seguros contratados – Não auditado

A Cooperativa adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é 
considerada suficiente pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de 
sinistros. As premissas de riscos adotados, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria 
das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores 
independentes.

32. Índice de Basileia

As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
devem manter, permanentemente, o valor do Patrimônio de Referência (PR) , apurado nos termos 
da Resolução CMN nº. 4.192, de 01/03/2013, compatível com os riscos de suas atividades, sendo 
apresentado abaixo cálculo dos limites:

D escrição  30/06 /2019  30/06 /2018  
A tivos  P onderados pe los  R isco  (RW A) 106.496.063 ,20  98 .194.744,18  
P atrim ôn io  de  R eferênc ia  (RW A R P S) 40 .356.874,04  29 .492.685,70  
Índ ice  de  B as ilé ia  %  37,90%  30,03%  
R azão de A lavancagem  (R A ) %  24,76%  21,03%  
Índ ice  de  im ob ilização %  6 ,42%  9,37%  

 
33. Provisão para demandas judiciais 

É estabelecida considerando a avaliação dos consultores jurídicos quanto às chances de êxito em 
determinados questionamentos fiscais e trabalhistas em que a cooperativa é parte envolvida. Dessa 
forma, são constituídas as seguintes provisões:

D escrição  
30/06/2019  30/06/2018  

P rov isão  para  
C ontingências  

D epósitos 
Jud ic ia is  

P rov isão  para  
C ontingências  

D epósitos 
Jud ic ia is  

P ara  In te rpos ição de  
R ecursos T raba lh is tas  115.000,00  38 .346,52  34 .622,08  28 .833,36  

O utros  157.638,75  55 .288,51  153.191,85  9 .926,77  
T O T AL  272.638,75  93.635,03  187.813,93  38.760,13  

 
34. Benefícios a empregados 

A cooperativa é patrocinadora de um plano de previdência complementar para seus funcionários e 
administradores. O plano é administrado pela Fundação Sicoob de Previdência Privada – Sicoob Previ.

As contribuições dos funcionários e administradores da cooperativa são equivalentes a no mínimo 1% 
do salário.

As despesas com contribuições efetuadas durante o 1° semestre de 2019 totalizaram R$ 60.432,98.

VALENTE-BA, 26 de agosto de 2019
________________________

Ranúsio Santos Cunha
Diretor de Relacionamento

________________________ 
Decivaldo Oliveira Santos

Diretor Administrativo

________________________ 
Valmir Lima Silva

Contador CRC nº023450/O-3
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CAPIM GROSSO
Avenida ACM, 793 - Centro
(74) 3651-0600
gercgrosso@sicoobcoopere.coop.br

CONCEIÇÃO DO COITÉ
Praça Dr. José Gonçalves (Babilônia), 70, Centro
(75) 3262-1242
gercoite@sicoobcoopere.coop.br

EUCLIDES DA CUNHA
Rua Benjamin Constant, 106, Centro
(75) 3271-1730
gereuclides@sicoobcoopere.coop.br

FEIRA DE SANTANA
Avenida Getúlio Vargas, 2341, Santa Monica
(75) 3625-5292
gerfeira@sicoobcoopere.coop.br
Ponto de Atendimento Eletrônico
Rua Barão do Rio Branco, 510, Centro
(75) 3223-1561
gerfeira@sicoobcoopere.coop.br

GAVIÃO
Praça Joaquim Pantaleão da Cunha, 350 - Centro
(75) 3682-2262
gergaviao@sicoobcoopere.coop.br

JAGUAQUARA
Rua Álvaro Nascimento e Silva, 64 - Centro
(73) 3534-1310
gerjaguaquara@sicoobcoopere.coop.br

JEQUIÉ
Rua 7 de setembro, 08 - Centro
(73) 3525 -1571
gerjequie@sicoobcoopere.coop.br

NOVA FÁTIMA
Praça Eliel Martins, 94, Centro
(75) 3234-1015
gernfatima@sicoobcoopere.coop.br

PAULO AFONSO
Avenida Apolônio Sales, 480 - Centro
(75) 3281 – 5162
gerpauloafonso@sicoobcoopere.coop.br

QUIXABEIRA
Praça Raulindo Araújo Rios, s/n - Centro
(74) 3676-1096
gerqxb@sicoobcoopere.coop.br

RETIROLÂNDIA
Praça 27 de julho, 309 - Centro
(75) 3202-1153
gerretiro@sicoobcoopere.coop.br

SÃO DOMINGOS
Rua João Torquato, 40, Centro
(75) 3695-2114
gersaodomingos@sicoobcoopere.coop.br

SERRINHA
Rua Mariano Ribeiro, 45 - Centro
(75) 3261-6179
gerserrinha@sicoobcoopere.coop.br

TUCANO
Av. Dr. Oliveira Britto, 02, Centro
(75) 3272-1222
gertucano@sicoobcoopere.coop.br

VALENTE
Endereço: Rua J. J. Seabra, 161 - Centro
(75) 3263-2337
gervalente@sicoobcoopere.coop.br

Encontre o Sicoob mais perto de você

www.sicoobcoopere.coop.br
SAC: 0800 642 0000

Ouvidoria: 0800 725 0996
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

A G Ê N C I A S
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