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RELATÓRIO
DE GESTÃO 2020
Apresentamos um conjunto de ações e resultados desenvolvidos por
todas as nossas cooperativas ASCOOB. Nossa atuação é pautada no
cooperativismo, na responsabilidade com o cooperado oferecendo sempre
as melhores soluções ﬁnanceiras com excelência e comprometimento.
Em 2020 tivemos um ano desaﬁador, onde precisamos reinventar
a forma de nos relacionar com nossos cooperados e colaboradores, um
marco e divisor de conceitos.
Neste relatório você vai encontrar informações e detalhamento
do crescimento da ASCOOB como instituição ﬁnanceira cooperativista.
As nossas conquistas vem dos nossos cooperados que a cada dia
deposita conﬁança e credibilidade em forma de investimento, tornado
nossa instituição ainda mais sólida
A ASCOOB cresceu e vem consolidando sua essência nas diferentes
regiões em que está inserida, com atuação em três estados do nordeste
Bahia, Sergipe e Alagoas. Contamos com uma estrutura física presente
em 37 municípios atendendo mais de 80 mil cooperados.
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Neste relatório de gestão você irá encontrar as ações, conquistas e avanços
que o Sistema ASCOOB desenvolveu no ano de 2020, bem como as melhorias
implantadas para melhor atender os nossos cooperados diariamente.
Nossas conquistas estão aqui representadas em gráﬁcos e números, porém as
entrelinhas desses símbolos estão nossa dedicação, trabalho que demonstram
o nosso comprometimento com os sócios e colaboradores, essa é a essência
do cooperativismo impressa em cada pagina desse relatório.

Boa Leitura!

QUEM SOMOS
A ASCOOB está posicionada entre as maiores cooperativas de crédito
cooperativo do nordeste, sendo referência neste cenário, possibilitamos
aos nossos cooperados soluções ﬁnanceiras inclusivas além de investir
em educação ﬁnanceira, a ASCOOB vem construindo um relacionamento
cada vez mais sólido com entidades parceiras. Com mais de 60 mil cooperados
e presente em três estados, Bahia, Sergipe e Alagoas a ASCOOB se fortaleceu
e hoje representa solidez e a segurança de uma marca.

Muito mais que uma cooperativa que fornece crédito e realiza sonhos, a
ASCOOB é hoje uma instituição sólida, completa e com soluções ﬁnanceiras
que atendem todos os públicos, incluindo investimento ﬁnanceiro com
rentabilidade personalizada e negociável com cada cooperado.
São resultados como esses que representam solidez e conﬁança dos cooperados
nas agências ASCOOB espalhadas pelos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas.

Promover o desenvolvimento sustentável através das soluções
ﬁnanceiras, agregando renda e contribuindo para qualidade de
vida dos cooperados e da comunidade.

Ser reconhecida como a principal instituição ﬁnanceira cooperativa
do Nordeste.
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AÇÕES COMERCIAIS
DA ASCOOB
No ano de 2020, a área comercial desenvolveu-se em vários aspectos e
entre os principais, a organização e padronização sistêmica de seus
produtos e serviços.
A área comercial impulsionou a inclusão de soluções ﬁnanceiras para
cooperados através da realização do ASCOOB Soma Mais, uma ação que
ocorre anualmente e que além de propagar o Cooperativismo Solidário
atua como fomentador do empreendedorismo em três estados (Bahia,
Alagoas e Sergipe) assim como em mais de trinta municípios.
O Sistema ASCOOB, compreendendo a importância de diagnosticar
as agências estratégicas para se tornarem polos fundamentais
de desenvolvimento e crescimento, iniciou um mapeamento das condições
estruturais de suas agências, realizando assim a reinauguração
da agência da ASCOOB Itapicuru, sediada no município de Vitória
da Conquista, reinaugurada no dia 27 de novembro de 2020. Sendo o
terceiro maior município do estado da Bahia e possuindo até o momento
a quinta maior economia do estado, servindo como polo econômico para
inúmeras cidades circunvizinhas da Região Sudoeste da Bahia e norte do
estado de Minas Gerais. Dessa forma, a cidade representa uma grande
oportunidade de expansão dos negócios e fortalecimento da nossa marca
e do cooperativismo no Nordeste. Para 2021 vislumbramos a reinauguração
de pelo menos 10 agências, incluindo Jacobina, Euclides da Cunha e
Conceição do Coité.

A ASCOOB também fortaleceu suas parcerias com ONGs a ﬁm de fomentar
o desenvolvimento das cooperativas junto aos parceiros e a comunidade
na qual está inserida. Seguindo sempre o planejamento estratégico, a
conexão com cooperados e o mapeamento sócio estrutural.
A ASCOOB iniciou a um grande projeto junto ao TRIAS, ONG Belga
que apoia a agricultura familiar e pequenos empresários, realizando
oﬁcinas a ﬁm de aproximar o tecido social da cooperativa com temas
sobre a importância da transformação através da Reprogramação
Financeira e a importância do cooperativismo.
O 1° Workshop de Educação Financeira ocorreu no município de Vitória
da Conquista, no dia 24 de novembro de 2020 e o 2° Workshop de
Ação de Aproximação com cooperado a nível local ocorreu no município
de Conceição do Coité no dia 26 de novembro de 2020. Dessa forma,
conseguimos impulsionar o desenvolvimento do Cooperativismo de
Crédito no Sertão Baiano, assim como futuras ações nas cooperativas
sediadas em Sergipe e Alagoas. Acreditando que tais sensibilizações e
capacitações fortalecerão a aproximação do sócio a sua cooperativa, é
preciso intensiﬁcar a comunicação para que aja crescimento para
ambos. Revalidando os objetivos estratégicos, estas atividades vêm
com intuito de coroar, potencializar e promover o desenvolvimento
que nosso sistema necessita.

A ASCOOB ﬁnalizou o ano de 2020 com R$ 23 milhões
de capital social (crescimento de 17% com relação a 2019).

SENEF
Promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), esta iniciativa
tem por objetivo a realização de ações gratuitas para disseminar educação
ﬁnanceira, securitária, previdenciária e ﬁscal no país.

Quando se fala em educação ﬁnanceira, o cooperativismo de crédito é
referência. E a ASCOOB está engajada com esse movimento, tornando o
nosso diferencial presente nas edições da Semana Nacional de Educação
Financeira (SENEF) e também diariamente.
Para a 7ª edição da SENEF a ASCOOB juntamente com a Cresol Instituto iniciou
em maio de 2020 um processo de qualiﬁc aç ão com mentor ias
especializadas a 114 proﬁssionais da ASCOOB, visando prepará-los para
atuarem como Educadores Financeiros, prestando orientação e compartilhando
informações sobre o tema.

As iniciativas cadastrados no BACEN representaram mais de 39.685 de
pessoas alcançadas, por meio de encontros presenciais, palestras, cursos
online/remoto e divulgações em mídias digitais.

CRESOL
INSTITUTO
O Cresol Instituto realiza todo trabalho de formação corporativa
do Sistema Cresol. No ano de 2020, novamente, o Instituto demostrou
conquis t as e x p re s si v as em uma at uaç ão que atendeu
co la b o r a d o re s , co o p e r a d o s e a co m u n i d a d e e m g e r a l .
Entre cursos, capacitações e treinamentos presenciais e a distância
desenvolvidos para ASCOOB, foram mais de 350 mil e participantes
certiﬁcados, com horas de ensino. Atualmente, são 46 cursos ativos
disponíveis ao colaborador no ambiente de educação a distância, o
CRESOLEAD.
Ofertado na formação corporativa, o MBA em Estratégias Cooperativas
formou 17 alunos e a parceria da Cresol com uma Universidade, ganhou
uma nova turma com 101 alunos em um programa com ênfase em
ﬁnanças e gestão de pessoas. O Cresol Instituto também possui 9
convênios com instituições de ensino superior para descontos em
cursos de graduação e pós-graduação.
As ações vinculadas ao Cresol Instituto também ultrapassaram o limite
corporativo. Foram registrados 180 eventos das cooperativas junto ao
quadro de cooperados e à comunidade, impactando mais de 40 mil
pessoas em mais de 6 mil horas de atividades, grande parte com
certiﬁcação.

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL
Deﬁne-se o Risco Socioambiental como a possibilidade de perdas
decorrentes de danos ambientais causados pela instituição ﬁnanceira no
desenvolvimento de suas atividades, ou por ações de tomadores de
crédito, fornecedores e/ou prestadores de serviços com os quais a
instituição ﬁnanceira possui relacionamento.
Os mecanismos e critérios para o Gerenciamento do Risco Socioambiental
permite a identiﬁcação, a classiﬁcação, a avaliação, o monitoramento, a
mitigação e o controle do risco socioambiental presente nas atividades e
operações do Sistema Cresol, assim como nas operações de crédito com
contrapartes relacionadas a atividades econômicas com maior potencial
de causar danos socioambientais.

RISCO
DE CRÉDITO
Possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento
pelo tomador ou contraparte do crédito de suas respectivas obrigações
ﬁnanceiras nos termos pac tuados, à desvalorização ou redução
de remunerações e ganhos esperados em instrumento ﬁnanceiro
decorrentes da deterioração da qualidade creditícia do tomador, contraparte
e interveniente, às vantagens concedidas nas renegociações, aos custos
de recuperação e os desembolsos para honrar garantais ﬁnanceiras prestadas.

RISCO
DE LIQUIDEZ
Deﬁne-se o Risco de Liquidez como a possibilidade da ocorrência de
desequilíbrios, que possam afetar a capacidade de honrar eﬁcientemente
obrigações esperadas e inesperadas, inclusive operações de negócios
que podem estar vinculadas a prestação de garantias. E a possibilidade
de não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao
seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado
ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.
Adicionalmente, é acompanhado o Plano de Contingência de Liquidez
para a Cooperativa Central, o qual deﬁne responsabilidades, estratégias
e procedimentos para enfrentar situações de estresse.

RISCO
OPERACIONAL
Cenário de ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falhas,
deﬁciência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistema.

A avaliação dos riscos operacionais é efetuada por meio de uma matriz,
em que o nível de risco é deﬁnido pela composição das variáveis
frequência (probabilidade) e severidade (impacto), associadas aos riscos
inerentes ao processo avaliado. O gerenciamento do risco operacional é
um processo dinâmico revisado periodicamente, sendo um trabalho
coletivo, envolvendo os donos dos riscos e as diversas áreas da Cresol
envolvidas no processo.
Entre os eventos de risco operacional, incluem-se: fraudes internas;
fraudes externas; demandas trabalhistas e segurança deﬁciente do local
de trabalho; práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;
danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; situações que
acarretem a interrupção das atividades da instituição; falhas em sistemas,
processos ou infraestrutura de tecnologia da informação (TI); e perdas
resultantes de eventos externos, ou de falhas, deﬁciências ou inadequações
de processos internos, pessoas ou sistemas são registradas, constituindo
uma base sistêmica de perdas operacionais.
A gestão de continuidade de negócios devem estabelecer processo para
análise de impacto nos negócios que inclua: identiﬁcação, classiﬁcação e
documentação dos processos críticos de negócio; avaliação dos potenciais
efeitos da interrupção dos processos; estratégias para assegurar a continuidade
das atividades da instituição e limitar perdas decorrentes da interrupção dos
processos críticos de negócio; planos de continuidade de negócios que
estabeleçam procedimentos e prazos estimados para reinício e recuperação
das atividades em caso de interrupção dos processos críticos de negócio, bem
como as ações de comunicação necessárias.

RISCO DE
MERCADO E IRRBB
O IRRBB - Risco de Taxa de Juros da Carteira Bancária é o risco atual
e prospectivo do impacto de movimentos adversos das taxas de juros
de capital e nos resultados do Sistema Cresol, para os instrumentos
ﬁnanceiros classiﬁcados na carteira bancária, que é formado por
aqueles instrumentos não classiﬁcados na carteira negociação.
Probabilidade da ocorrência de perdas resultantes da ﬂutuação nos
valores de mercado de posições detidas pela Confederação de Crédito,
Cooperativas Centrais e Singulares na carteira de negociação, que é
formada pelos instrumentos ﬁnanceiros com intenção de negociação
ou destinados a Hedge.

RISCO DE
CONTINUIDADE
DE NEGÓCIO
O Risco de Continuidade de Negócio advém dos efeitos que podem
causar uma emergência ou interrupção das operações normais de
negócios, de forma que acarreta danos operacionais, legais, ﬁnanceiros
e à imagem da instituição.
A Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) envolve o gerenciamento
da recuperação ou da continuidade das atividades no caso de uma
interrupção de negócios e o gerenciamento do programa de continuidade
por meio de treinamentos, testes e análises críticas, de forma a garantir
que os planos de continuidade de negócios estejam sempre atualizados.

RISCO ESTRATÉGICO
Os riscos estratégicos contribuem para facilitar ou diﬁcultar o alcance dos
objetivos estratégicos da instituição, logo podem ter impactos positivos
(oportunidades) ou negativos (ameaças) para o sistema. A identiﬁcação
e a mensuração desses riscos ocorrem por meio de reuniões estruturadas
com servidores envolvidos no processo de gestão estratégica, inclusive
conselheiros e membros de Diretoria. Com isso, torna-se possível construir
matrizes de riscos que envolvam o dual oportunidade e ameaça. Além
do auto avaliação de riscos estratégicos, outras técnicas também podem
ser empregadas na avaliação desses riscos, tais como os Indicadores-Chave
de Risco (ICRs) e o registro histórico de eventos.

DECLARAÇÃO DE
APETITE A RISCO
(RAS – RISK APPETITE STATEMENT)

A Confederação de Crédito e Cooperativa Central elabora a Declaração
de Apetite a Risco (RAS), em que o objetivo consiste em documentar os
níveis de apetite por risco, considerando:
Os tipos de riscos e os respectivos níveis que as entidades do Sistema
CRESOL estão dispostas a assumir; o A capacidade das entidades em
gerenciar os riscos de forma efetiva e prudente;
As condições de competitividade e o ambiente regulatório em que as
entidades atuam.

RISCO DE SEGURANÇA
CIBERNÉTICA
O gerenciamento de riscos de segurança cibernética leva a
ideia do gerenciamento de riscos do mundo real e aplica-o ao mundo
cibernético. Isto envolve a identiﬁcação de seus riscos e vulnerabilidades
e a aplicação de ações administrativas e soluções abrangentes para
garantir que a instituição esteja adequadamente protegida.
Para a determinação do risco é necessária uma análise detalhada
da tecnologia, processos e recursos envolvidos na implementação e
manutenção do ambiente. No entanto, o colaborador também deve ser
considerado neste cenário de risco.
Para um plano de gerenciamento de risco bem-sucedido é importante
começar a análise desde o ponto de negócio, avaliando as áreas, a
dependência e exposição dos processos no ciberespaço. Com esta visão
é possível identiﬁcar as áreas de maior risco, as quais serão o alvo das
primeiras avaliações.
Mapear os processos e os dados sensíveis é outro passo importante
para tomada de decisão sobre as implementações de controle e mitigação
de risco. Medidas proativas de identiﬁcação e tratamento de riscos
potenciais reduzem a exposição à incidente de segurança cibernética.

Para tanto, o tema é tratado em Política especiﬁca do assunto, a qual
segue os preceitos estipulados na Resolução nº 4.658, de 26 de abril
de 2018 doBanco Central do Brasil.

ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO
CONTÍNUO E INTEGRADO DE RISCOS
As entidades pertencentes ao sistema CRESOL, nos termos da Resolução
nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017, do Conselho Monetário Nacional,
adotando uma estrutura de gerenciamento integrado e contínuo de
riscos, compatível com as exigências deste segmento. A estrutura de
Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos está evidenciada em
relatório de acesso público no site da Confederação de Crédito e Centrais,
com atualização anual, utilizando-se de uma metodologia própria que
contempla as etapas elencadas abaixo, e tem por objetivo:

Identiﬁcar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os
seguintes riscos: Crédito; Operacional; Socioambiental; Liquidez; Mercado;
Variação das Taxas de Juros para instrumentos classiﬁcados na Carteira
b anc ár ia (IRRBB), bem como os demais r iscos relev ante s .

Norma está relacionada e sempre deverá ser interpretada em conjunto
com os seguintes documentos institucionais em vigor:
·Estatuto Social da Confederação, das Cooperativas Centrais e Filiadas;
·Regimento interno da Confederação, das Cooperativas Centrais e Filiadas;
·Código de Conduta Ética da Confederação, das Cooperativas Centrais e
Filiadas;
·Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao
Financiamento do Terrorismo do Sistema Cresol;
·Política de Gerenciamento Continuo e Integrado de Riscos;
·Norma de Risco de Crédito;
·Política de Responsabilidade Socioambiental do Sistema Cresol;
·Norma de Risco Socioambiental do Sistema Cresol;
·Política de Compliance do Sistema Cresol;
·Regulamento da Classiﬁcação de Risco de Crédito da Cresol Confederação
Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, do Conselho Monetário
Nacional.
Dispõe sobre a estrutura de Gerenciamento Contínuo e Integrado de
Riscos e a estrutura de gerenciamento de capital.
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Os Demostrativos Financeiros da ASCOOB Central, do primeiro e do
segundo semestre do ano de 2019, estão disponíveis no site sistemaascoob.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Senhores Administradores e associados da
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COOPERAR
Rua José Pinheiro, nº 14, centro
Araci (BA)
Cep. 48.760-000

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL
ASCOOB COOPERAR, doravante denominada “ASCOOB COOPERAR” ou Cooperativa,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL ASCOOB COOPERAR, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil –BACEN.
Base para Opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Cooperativa, de 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 de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis.
Ênfase – Efeitos da pandemia provocada pelo novo Coronavirus COVID-19
Chamamos à atenção para a Nota Explicativa 5, “d” às demonstrações contábeis, na qual
a administração da Cooperativa informa não ter havido impactos relevantes relacionados
a atrasos e provisões nas operações por conta do Covid-19, já que o público principal é
ligado ao agronegócio. E que no período houve aumento nas solicitações de
renegociações de operações objetivando a dilatação do prazo para pagamento.
Entretanto, face à exposição a riscos operacionais relacionados à saúde dos cooperados,
colaboradores e terceiros, e às restrições legais que possam ser impostas como
decorrência do Covid-19, não é possível assegurar se haverá impactos e mensurá-los.
Nossa opinião não contém ressalva sobre esse assunto.
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Outros Assuntos
Apresentação dos valores correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2019
Os valores correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
apresentados para fins comparativos nas demonstrações contábeis da Cooperativa,
também foram examinados por nós, cujo relatório emitido em 30 de março de 2020
conteve as seguintes ressalvas: 1. Ausência de controle analítico dos saldos registrados
no ativo e passivo envolvendo o Cartão Cabal; 2. Inconsistência entre os registros
contábeis e os apresentados em relatório de controle dos bens integrantes do ativo
imobilizado; 3. Inconsistência no saldo de Obrigações por Empréstimos e Repasses
envolvendo recursos captados junto ao Conselho Gestor do Fundo Rotativo – COGEFUR;
e 4. Incerteza quanto à fidedignidade do número de cooperados e, por sua vez, do saldo
de capital social.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão 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 financeiras.
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:
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● Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
● Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Cooperativa.
● Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
● Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras 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 governança 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.
Vitória (ES), 31 de março de 2021.

D´AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S
CRC ES 002282/O-3 S-BA

Ideraldo Luiz A. de Moraes
Contador
CRC ES 009503/O-0 S-BA

Jardim Camburi – Vitória/ES – Caixa Postal 01-0904 – CEP 29.090-973
Telefax: (27) 3026-5345/3337-9383 e-mail: dagostini@dagostiniauditoria.com - dagostiniauditoria.com
Registro CVM nº 8362

Nós, membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito Rural Ascoob
Cooperar, em conformidade com o que determina o Estatuto Social e amparados no
parecer dos auditores independes, D’agostini Consultoria e Auditoria, apresentamos
nosso parecer sobre o balanço anual, e contas que o acompanham, como também,
sobre o cumprimento das normas e exigências legais, estabelecidas pelo Banco
Central e Estatuto Social tendo concluído pela sua exatidão e formalização que inspira
confiabilidade. Diante do que verificamos no decorrer do primeiro e segundo semestre
do Exercício de 2020, recomendamos a esta Assembleia a aprovação das contas
apresentadas.

Araci, 31 de março de 2021.

Marcone Moura da Silva
Conselheiro (a) Fiscal Efetivo

Arivaldo Silva Carvalho
Conselheiro (a) Fiscal Efetivo

José Teodoro Carvalho da Silva
Conselheiro (a) Fiscal Efetivo

304

29
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total Ativo

18.495

-558

Depreciação

15.174

0

0

Intangível

268

578

746
838

846

1.026

Imobilizado de Uso (Nota b)

0

0

-149

0

Investimentos (Nota 10 a)

Permanente

Despesas antecipadas

-235

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 7)

2.608

2.459

4.714
4.949

0

0

Operações de crédito (Nota 7)

Realizável a longo prazo

Outros valores e bens (Nota 9)

304

0

0

29

0

Rendas a receber (Nota 8)

Diversos (Nota 8)

0

Créditos por avais e fianças honrados

Outros créditos

-476

-344

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 7)

6.636

7.235

4.131

1.274

Operações de crédito (Nota 7)

90
5.745

Relações interfinanceiras(Nota 6)

Disponibilidades (Nota 6)

11.869

0
29
235

0
210
672

Relações interdependências (Nota 12)
Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 13)

32

Total do passivo e do patrimônio líquido

Sobras (Perdas) acumuladas

Fundo de reserva

Capital social

Patrimônio líquido (Nota 16)

18.495

-1.570

136

3.432

15.174

-1.456

114

2.820

1.478

490
8

Provisão para causas Judiciais (Nota 15)

1.998

522
0

Exigível a longo prazo

8

64
404

73

84

515

8
18

0

Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 13)

Diversas (Nota 14)

Outras obrigações
Cobrança e arrecadação de tributos e
assemelhados
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias

Depósitos em Poupança

494

2.258
10.158

11.383

Depósitos à prazo

672

12.416

3.552

Depósitos (Nota 11)

14.935

13.174

2019

16.489

2020

Depósitos à vista

Circulante

12.755

Circulante

2019
Passivo

2020

Ativo

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar

Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Demonstração de sobras ou perdas
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Receitas da intermediação financeira
Operações de crédito (Nota 7)
Depósitos intercooperativos
Despesas de intermediação financeira
Operações de captação no mercado (Nota 11)
Operações de empréstimos e repasses (Nota 13)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 13)
Resultado bruto da intermediação financeira
Outras receitas e despesas operacionais
Receitas de prestação de serviços (Nota 17)
Rendas de tarifas bancárias (Nota 17)
Despesas de pessoal(Nota 18)
Despesas administrativas (Nota 19)
Despesas de Depreciação
Despesas de Amortização
Despesas tributárias
Outras receitas operacionais (Nota 20)
Outras despesas operacionais (Nota 21)
Resultado operacional
Resultado não operacional
Resultado antes da tributação
Imposto de renda e contribuição social
Provisão para imposto de renda
Provisão para contribuição social
Sobras (perdas) do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2020

2019

3.189
3.091
98

2.842
2.712
130

-900
-328
-13
-559

-1.039
-517
-12
-510

2.289

1.803

-2.397
259
695
-1.738
-1.077
-54
0
-15
599
-1.066
-108

-1.759
148
654
-1.327
-1.135
-41
0
-13
693
-738
44

-3

-1

-111

43

-2
-1
-1

0
0
0

-113

43

Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
2020

2019

-113

43

Demonstração do resultado abrangente
Sobras do período
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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0

0

-113

43

Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais
Capital Social

Fundo de
Reserva

Sobras
(perdas)
acumuladas

Total

Em 1 de janeiro de 2019
Distribuição de Sobras / Retenção de Sobras
Distribuição sobras pagamento
Rateio de Perdas
Integralizações de capital
Baixas de capital
Sobras (perdas) do exercício
Destinações legais e estatutárias
Fates
Fundos de Reserva
Juros ao capital próprio
Outras reservas estatutárias

3.050
0
0
0
239
-469
0
0
0
0
0
0

46
51
0
0
0
0
0
17
0
17
0
0

-1.500
-51
0
73
0
0
43
-21
-4
-17
0
0

1.596
0
0
73
239
-469
43
-4
-4
0
0
0

Em 31 de dezembro de 2019

2.820

114

-1.456

1.478

Em 1 de janeiro de 2020
Distribuição de Sobras / Retenção de Sobras
Distribuição sobras pagamento
Rateio de Perdas
Integralizações de capital
Baixas de capital
Sobras (perdas) do exercício
Destinações legais e estatutárias
Fates
Fundos de Reserva
Juros ao capital próprio
Outras reservas estatutárias

2.820
0
0
0
903
-291
0
0
0
0
0
0

114
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1.456
-22
0
21
0
0
-113
0
0
0
0
0

1.478
0
0
21
903
-291
-113
0
0
0
0
0

Em 31 de dezembro de 2020

3.432

136

-1.570

1.998

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
2020

2019

-111

43

589
54
559
-24
0

-18
41
-59
0
0

-425
-3.545
275
0
2.519
-53
181
198

-8
-1.420
-57
38
1.353
-142
3
217

Imposto de renda e contribuição social pagos

-2

0

Caixa e equivalentes de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Valor recebido pela venda de imobilizado
(Integralização)/Resgate de cotas de investimento
Aquisição de imobilizado de uso
Aplicação no intangível
Outros ajustes

51

17

0
-168
-65
0
0

14
-56
-168
0
0

-233

-210

903
-291
0

239
-469
0

612

-230

430

-423

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

5.405

5.828

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

5.835

5.405

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado antes da tributação
Ajustes as sobras/perdas líquidas
Despesas de depreciação e amortização
Constituição (Reversão) de provisão de credito de liquidação duvidosa
Provisão para passivos contigentes
Ganho com vendas de ativo imobilizado
Variações patrimoniais
Operações de crédito
Outros créditos
Outros valores e bens
Depósitos
Obrigações por empréstimos e repasses
Relações Interdependências
Outras obrigações

Caixa e equivalentes de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de
Investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização capital
Baixas Capital
Distribuição Sobras Pagamento

Caixa e equivalentes de caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de
financiamentos
Aumento (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Contexto operacional

A Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar (Cooperativa), é uma cooperativa de crédito singular,
filiada à Cooperativa Central Ascoob ('Central Ascoob'), localizada no municipio de Araci-BA . A
cooperativa é uma instituição financeira não bancária, autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, que iniciou as suas atividades em 02 de julho de 2014 e tem por objetivos principais:

A execução das atividades obedece ao disposto na legislação pertinente, assim como aos atos
regulamentares oficiais, ao estatuto social, e às normas internas do sistema Cresol.

2

Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas, e estão sendo apresentadas, na forma da legislação
societária e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente aquelas aplicáveis
às entidades cooperativas, as disposições das Leis nº 4.595/1964 e 5.764/1971, associadas às normas e
instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN) e do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
O CPC, desde o ano de 2008, emite normas e interpretações contábeis, alinhadas às normas
internacionais de contabilidade. A Cooperativa aplicou os seguintes pronunciamentos, já aprovados
pelo CMN: CPC 00 (R2)-Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações
Contábeis - Homologado pela Deliberação CVM 835 de 11/12/2019; CPC 01 (R1) - Redução ao Valor
Recuperável de Ativos - homologado pela Resolução Bacen/CMN nº 3.566/08; CPC 03 (R2) Demonstrações do Fluxo de Caixa - homologado pela Resolução Bacen/CMN nº 3.604/08; CPC 04
(R1) - Ativo Intangível - homologado pela Resolução Bacen/CMM 4.534/16; CPC 05 (R1) - Divulgação
de Partes Relacionadas - homologado pela Resolução Bacen/CMN nº 3.750/09; CPC 24 - Evento
Subsequente -homologado pela Resolução Bacen/CMN nº 3.973/11; CPC 25 - Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes - homologado pela Resolução Bacen/CMN nº 3.823/09; CPC 27 Ativo Imobilizado - homologado pela Resolução Bacen/CMN 4.335/16; CPC 33 - Benefícios a 3.823
Os 23 Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa Retificação de Erro, apesar de aprovados pelo
CMN, não afetaram as demonstrações financeiras da Cooperativa.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto,
estimativas calculadas referentes ao valor justo de ativos financeiros, seleção das vidas úteis do ativo
imobilizado, provisões necessárias para causas judiciais, determinações de provisões para imposto de
renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas.
A divulgação destas demonstrações financeiras foram autorizadas pela diretoria em 29 de janeiro de
2021
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Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

3

Principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão
apresentadas a seguir:
(a) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e as
despesas devam ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As
operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate ajustadas ao valor presente. As
receitas e as despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro rata dia e calculadas
com base no modelo exponencial.

De acordo com a Lei nº 5.764/1971, o resultado é segregado e apresentado em atos cooperativos,
aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou pelas cooperativas entre si, para a
consecução de seus objetivos sociais e atos não cooperativos, aqueles que importam em operações com
terceiros não associados.
Demonstração do Resultado com Ato Não Cooperativo

Receita com Ato Não Cooperativo
Custo com Ato Não Cooperativo
Resultado com Ato Não cooperativos
Tributos com Ato Não Cooperativo

2020

2019

38
29
9

0
0
0

2

0

O resultado de atos não cooperativos é imaterial e por essa razão não estão sendo apresentados na
demonstração de sobras ou perdas.
As cooperativas estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social (CSLL)
quando auferirem resultados positivos em atos não cooperativos. Nesses casos, a provisão é constituida
com base nas alíquotas vigentes, considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos
fiscais e de base negativa de CSLL limitados a 32% do lucro tributável.
(b) Disponibilidades
As disponibilidades incluem dinheiro em espécie, cheques recebidos e ainda não depositados, pagáveis
sem restrição e imediatamente, e contas de livre movimentação mantidas pela cooperativa em bancos.
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Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(c) Instrumentos financeiros derivativos
A Cooperativa não possui instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.

(d)

Relações Interfinanceiras - Centralização financeira

Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em suas atividades são centralizados através de
repasse interfinanceiro para a Central Ascoob, os quais são por ela utilizados para aplicações
financeiras de baixo risco. Essas operações são caracterizadas como atos cooperativos pela Lei nº
5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo.
(e) Operações de crédito
As operações prefixadas foram registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta de rendas a
apropriar, e as operações pós-fixadas, pelo valor presente, atualizadas pro rata temporis até a data do
balanço.
(f) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD)
Constituída em montante julgado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas na
realização de créditos a receber, leva em consideração a análise das operações em aberto, das garantias
existentes e dos riscos específicos apresentados na carteira, e fundamentada na análise das operações,
considerando a conjuntura econômica, a experiência passada, os riscos específicos e globais das
carteiras. Em conformidade com a Resolução nº 2.682/99 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a
Cooperativa classificou as operações de crédito considerando o risco individual de cada devedor. A
classificação considerou a qualidade do devedor e da operação, incluindo aspectos como: fluxo de
caixa, situação econômico-financeira do devedor e setor, grau de endividamento, administração,
histórico do devedor, garantias, eventuais atrasos, entre outros. A administração classifica os
devedores em nove níveis, sendo "AA" o risco mínimo e "H" o risco máximo. Adicionalmente, também
são considerados os períodos de atraso estabelecidos pela referida resolução para atribuição dos níveis
de classificação dos clientes, da seguinte forma:
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Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Período de atraso

Classificação do
cliente

A vencer ou até 14 dias
Até 15 dias
De 15 a 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 150 dias
De 151 a 180 dias
Superior a 180 dias

AA
A
B
C
D
E
F
G
H

A atualização das operações de crédito vencidas em até 59 dias é contabilizada em receitas de
operações de crédito, e a partir do 60º dia, em rendas a apropriar. As operações classificadas como
nível 'H' permanecem nessa classificação por seis meses, quando então são baixadas contra a provisão
existente e controladas, por cinco anos, em contas de compensação, não mais figurando no balanço
patrimonial.
(g)

Ativo permanente

Os investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição.
O imobilizado de uso está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação do imobilizado de uso é
computada pelo método linear, com base nas taxas anuais que levam em consideração a vida útil
estimada dos bens. Os percentuais de depreciação estão abaixo listados:
Edificações....................................................................................
Instalações,móveis e utensílios e sistemas de comunicação,
segurança e transporte.................................................................
Sistema de processamento de dados...........................................
Veículos.........................................................................................
(h)

4% a.a
10% a.a
20% a.a
20% a.a

Demais ativos circulantes e não circulantes

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações
monetárias pro rata dia incorridos, deduzidos das correspondentes provisões para perdas ou ajuste ao
valor de mercado e rendas a apropriar.
(i) Redução ao valor recuperável de ativo
O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução n° 3.566 de 29 de maio de 2008, determinou a
adoção do Pronunciamento Técnico CPC 01, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referente ao
reconhecimento, mensuração e divulgação de redução ao valor recuperável de ativos. O referido
pronunciamento institui o teste de recuperabilidade de ativos, cujo objetivo é assegurar que os ativos
não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso
ou por venda. Caso existam evidências claras de que ativos estão avaliados por valor não recuperável
no futuro, a entidade deverá imediatamente reconhecer a desvalorização por meio da constituição de
provisão para perdas.
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Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive o ativo intangível, são revistos anualmente para
se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor
recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço
líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
(j) Depósitos
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos
exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata dia. Os depósitos à vista e a prazo estão
classificados no balanço patrimonial considerando sua exigibilidade.
(k) Obrigações por empréstimos e repasses
Registradas de acordo com os recursos tomados, sendo atualizados mensalmente de acordo com os
juros incorridos no período e liquidações que possam ter ocorrido.
(l) Provisão para causas judiciais
Composto basicamente por processos judiciais e administrativos, movidos por terceiros e ex
colaboradores, em ações cíveis e trabalhistas. Essas causas judiciais são avaliadas mensalmente por
assessores legais e provisionadas quando o risco de perda é considerado provável. Os processos
judiciais classificados como perda possível são divulgados em notas explicativas. Os processos judiciais
classificados como risco remoto não são provisionados e nem divulgados.
(m) Demais passivos circulantes e não circulantes
Demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as
variações monetárias em base pro rata dia incorridos, deduzidos das correspondentes despesas a
apropriar.
(n) Estimativas contábeis
As estimativas contábeis são determinadas pela administração, considerando fatores e premissas
estabelecidas com base em julgamento, que são revisados a cada período. Itens significativos sujeitos a
essas estimativas e premissas incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de
realização ou recuperação, as provisões para perdas, as provisões para causas judiciais, entre outros. A
liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes em
razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
(o) Provisão para participação nos resultados - PLR
A PLR é uma modalidade de remuneração, baseada na Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000,
variável que não se incorpora aos salários dos empregados e está atrelada à performance da
Cooperativa. A legislação determina que o pagamento seja efetuado de acordo com regras previamente
estabelecidas por meio de Acordo Coletivo de Trabalho homologado junto ao Sindicato da categoria e
devidamente registrado no Ministério do Trabalho.
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4

5

Estimativas e julgamentos contábeis críticos.
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e premissas
estabelecidos com base em julgamento, que são revisados a cada semestre. Itens significativos sujeitos
a essas estimativas e premissas incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de
realização ou recuperação, as provisões para perdas, as provisões para contingências, provisões para
créditos de liquidação duvidosa entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas
poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação.
Estrutura de gerenciamento de riscos
A Cooperativa gerencia os riscos e incertezas dos seus negócios com base em diretrizes e
regulamentações locais.
O principal objetivo da gestão de riscos é a identificação e monitoração de ameaças a que os negócios
estão sujeitos, principalmente em períodos ou situações desfavoráveis.
Para a administração, gerir riscos é a forma mais eficiente para a manutenção de uma rentabilidade
sustentada e positiva.

(a)

Risco de crédito
O gerenciamento do risco de crédito da Cooperativa é realizado por uma estrutura cuja atuação visa
controlar e prevenir a exposição das operações da Cooperativa aos riscos provenientes do não
cumprimento de obrigações contratadas pelo tomador de crédito (inadimplência).

(b)

Risco de mercado e risco de liquidez
A Cooperativa aderiu à Política Institucional de Gerenciamento de Riscos de Sistema e Liquidez, que
prevê procedimentos, métricas e ações padronizadas para todas as entidades da Cresol.
A estrutura de gerenciamento de riscos de mercado e liquidez é compatível com a natureza das
operações, com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da
exposição aos riscos. Também é responsável pelo controle de todo o processo de avaliação das
flutuações das condições de mercado e por monitorar o equilíbrio entre pagamentos (passivos) e
recebimentos (ativos), através de critérios de cálculo e limites de exposição determinados pelo Sistema
Cresol, de forma a garantir a capacidade de pagamento da Cooperativa. Os critérios levam em
consideração as diferentes moedas, índices e prazos de liquidação.
Os sistemas, os modelos e os procedimentos são avaliados anualmente por equipes de auditoria
interna. Os resultados apresentados nos relatórios de auditoria são utilizados para corrigir, adaptar e
promover melhorias no gerenciamento dos riscos de mercado e liquidez.

(c)

Risco operacional
O processo de gerenciamento de riscos operacionais consiste na avaliação qualitativa dos riscos, por
meio das etapas de identificação, avaliação e tratamento. A estrutura de risco operacional visa
proporcionar, além da regularidade com requisitos legais, um alinhamento processual com as
diretrizes de controles internos do Sistema Cresol. Essa estrutura coordena e auxilia a gestão das ações
de análise, identificação e avaliação de controles e processos, planejando ações corretivas e/ou
preventivas para mitigar os riscos.
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O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo contínuo de monitoramento do
capital, e é realizado pelas entidades do Sistema Cresol com objetivo de:
•

Avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos que as entidades do Sistema
sujeitas;

•

Planejar metas e necessidades de capital, considerando os objetivos estratégicos das
do Sistema Cresol;

•

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 das entidades do Sistema Cresol.
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(d)

Efeitos da pandemia provocada pelo novo Cononavírus COVID-19
Em razão da pandemia mundial declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), relacionada ao
novo Coronavírus (COVID–19) que vêm afetando o Brasil e diversos países do mundo, trazendo riscos
a Saúde Pública e impactos na economia Mundial, a cooperativa informa que, de acordo com o Plano
Corporativo de resposta à Pandemia, vêm tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos
em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades da saúde nacionais e internacionais,
visando minimizar, ao máximo possível, eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança de
seus colaboradores, familiares, parceiros e comunidades, e a continuidade das operações e dos
negócios.
O Comitê de Crise da Cooperativa está tratando o assunto com o objetivo de coordenar as ações aso
plano de contingência buscando minimizar os riscos associados, bem como os impactos para os seus
negócios. Estamos avaliando o assunto também junto aos nossos cooperados. Até o momento não é
possível estimar os impactos que a pandemia poderá trazer para o mercado em geral e para os nossos
negócios.
Adicionalmente, considerando a análise das informações e dados que temos até o momento, não temos
visibilidade de impactos relevantes em nossas Demonstrações Financeiras ou indícios que impliquem
em mudanças em nossas estimativas contábeis decorrentes do COVID-19.
Por fim, informamos que até o presente momento, não tivemos impactos relevantes relacionados a
atrasos e provisões em nossas operações por conta do COVID-19, já que o nosso público principal é
ligado ao agronegócio. Identificamos nesse período um aumento nas solicitações para renegociações
de operações, buscando um prazo maior para o pagamento das mesmas, por parte dos cooperados.
Entretanto, considerando que estamos expostos a riscos operacionais decorrentes da saúde de nossos
cooperados, colaboradores e terceiros, bem como estamos sujeitos a eventuais restrições legais
Federais, Estaduais e Municipais que possam ser impostas como decorrência da COVID-19, não é
possível assegurar se seremos impactados, bem como a mensuração desses impactos. Ressaltamos que
nosso principal público é vinculado ao agronegócio e estamos na grande maioria, nas pequenas
cidades.
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6

Disponibilidades e relações interfinanceiras

Disponibilidades
Relações interfinanceiras

2020

2019

90
5.745

1.274
4.131

5.835

5.405

Disponibilidades
São os recursos disponíveis e utilizados pela Cooperativa para a movimentação financeira com o
objetivo de receber valores financeiros e pagar compromissos financeiros de curto prazo e rotineiros.
Relações interfinanceiras
A remuneração média da Centralização Financeira no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi
de 80,00 % do CDI (2019 - 100%). No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a receita
apresentada foi de R$ 98 (2019 - R$ 130) registrada na rubrica receitas de intermediação financeira na
demonstração de sobras ou perdas.

7

Operações de crédito

(a)

Composição da carteira de créditos
por tipo de operação (líquido de PCLD)
2020

Operações de crédito - Recursos próprios
Empréstimos e títulos descontados
Financiamentos Rurais e agroindustriais
Financiamentos

2019

Circulante

Não
Circulante

Total

Total

3.184
7

2.048
0

5.232
7

4.643
69

4.044

2.901

6.945

3.903

0
-344

0
-235

0
-579

4
-625

6.891

4.714

11.605

7.994

Operações de crédito - Recursos por repasses
Financiamentos Rurais e agroindustriais
(-) Provisão para Crédito de Liquidações
Dúvidosas
Carteira total
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A remuneração média no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 das operações de recursos
próprios é de 25,37% ao ano, proporcionando uma receita de R$ 3.091 (2019 - R$ 2.712, com
remuneração média de 31,45%) e a remuneração média no exercício findo em 31 de dezembro de 2020
das operações de recursos por repasses é de 0,00 % ao ano, proporcionando uma receita de R$ 0
(2019-R$ 0 e a remuneração média foi de 0,00%) registrado na rubrica operações de crédito das
demonstrações de sobras ou perdas.

(b)

Composição da carteira de créditos
por níveis de risco
Provisão para
créditos de
liquidação
duvidosa

Carteira

Níveis de risco
Nível AA
Nível A
Nível B
Nível C
Nível D
Nível E
Nível F
Nível G
Nível H
Total
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2020

2019

2020

2019

0
9.223
1.292
739
210
185
161
110
264

0
6.987
481
696
297
213
155
71
344

0
-46
-13
-22
-21
-56
-80
-77
-264

0
-33
-5
-21
-30
-64
-78
-50
-344

12.184

9.244

-579

-625
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(c)

Coobrigações em garantias prestadas
As garantias prestadas pela Cooperativa sob a forma de aval, fiança ou outras coobrigações, quando
existentes estão assim compostas:

Garantias prestadas em operações de associados
Carta aval/fiança - com operações de limite cartão

(d)

0

0

0

0

2020

2019

625

684

559
-605

510
-569

579

625

2020

2019

11.071
1.113

8.781
463

12.184

9.244

Distribuição das operações por tipo de cliente e atividade econômica
Rural
Pessoa física
Pessoa jurídica
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2019

Movimentação da provisão de crédito para liquidação duvidosa

Saldo no inicio do periodo
Constituição
Reversão

(e)

2020
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(f)

Distribuição por faixa de vencimento
2020

2019

194
73
47
40
40
26
47
34
14
1

252
98
66
47
38
31
44
43
34
0

516

653

1.153
677
602
1.631
2.662
2.926
1.106
489
177
65

817
670
613
1.532
2.262
1.528
547
278
131
129

null
Operações vencidas
Até 30 dias
Entre 31 e 60 dias
Entre 61 e 90 dias
Entre 91 e 120 dias
Entre 121 e 150 e dias
Entre 151 e 180 e dias
Entre 181 e 240 e dias
Entre 241 e 300 e dias
Entre 301 e 360 e dias
Entre 361 e 540 e dias

Operações a vencer
Até 30 dias
Entre 31 e 60 dias
Entre 61 e 90 dias
Entre 91 e 180 dias
Entre 181 e 360 dias
Entre 361 e 720 e dias
Entre 721 e 1080 e dias
Entre 1081 e 1440 e dias
Entre 1441 e 1800 e dias
Entre 1801 e 5400 e dias
Vencer prazo indeterminado (cheque especial e limite de crédito)

(g)

180

84

11.668

8.591

12.184

9.244

Operações renegociadas e em prejuízo
Em conformidade com a Resolução no 2.682/99 (CMN), artigo 11, III, os montantes de operações
renegociadas, lançadas contra prejuízo e recuperadas de prejuízo estão assim compostos:
2020

2019

Renegociadas

612

5

Lançadas contra prejuízo

603

542

Recuperadas de prejuízo (Nota 20)

490

499

Operações
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8

Outros créditos
Os créditos diversos, classificados no grupo de outros créditos do ativo, estão assim compostos:

(a)

Rendas a Receber
2020

2019

0

0

0

0

2020

2019

Adiantamentos e antecipações salariais
Cartão de credito
Devedores por compras de valores e bens

8
0
0

8
259
0

Provisão por Venda de Bens
Adiantamento por conta de imobilizações
Tributos a compensar
Imposto de renda a recuperar
Títulos e créditos a receber
Devedores diversos - País

0
0
0
20
0
1

-3
11
0
0
0
29

29

304

2020

2019

51
0
-51

59
0
-59

0

0

Rendas de Spread a receber Repasses Central

(b)

9

Diversos

Outros valores e bens
Os saldos de outros valores e bens, estão assim demonstrados:

Bens não de uso próprio
Material de estoque
Provisão para desvalorização de outros valores e bens
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10

Permanente - Investimentos

(a)

Investimentos
Participação na Central Ascoob (*)
Participação na Base Regional
Participação em outras empresas

2020

2019

746
0
0

578
0
0

746

578

(*) Participação em 2020 referente a 0.96% (2017 - 0.74%) do capital social da Central Ascoob.

(b)

Permanente
2020

Imobilizações em Curso
Terrenos
Instalações
Móveis e equipamentos de uso
Sistemas de Comunicação
Sistemas de Processamento
de Dados
Sistemas de Segurança
Sistemas de Transporte

11

2019

Aquisições
0
0
0
65
0

Alienações
0
0
0
0
0

Depreciação
0
0
-3
-50
0

Liquido
3
-3
32
125
8

Liquido
3
-3
35
110
8

0
0
0

0
0
0

0
0
0

63
52
0

63
52
0

65

0

-54

156

145

Depósitos
Os depósitos são constituídos pelos saldos mantidos pelos cooperados em conta corrente (depósito à
vista) e em aplicações financeiras (depósito a prazo), conforme abaixo:

Depósitos à vista
Depósitos a prazo

2020

2019

3.552
11.383

2.258
10.158

14.935

12.416

As despesas com captação do exercício foram de R$ 328 e o percentual médio de remuneração anual
foi de 2,88% (2019-R$517 e o percentual médio de remuneração anual foi de 5,09%), registrada na
rubrica "Despesas de Intermediação Financeira – Operações de captação no mercado" na
Demonstração de sobras ou perdas.
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12

Relações interdependências
As Relações interdependências, classificadas no passivo estão assim compostas:
2020

Cartão Crédito
Outros

13

2019

8
29

2
27

210

29

Obrigações por empréstimos e repasses
Os empréstimos e repasses são apresentados a seguir:

Central Ascoob

2020

2019

Circulante

Não
Circulante

Total

Total

672
0
0

0
0
0

672
0
0

725
0
0

672

0

672

725

O grupo Obrigações por empréstimos refere-se a recursos tomados junto a Central Ascoob, com
vencimento até 15 de fevereiro de 2028, lançada na rubrica “Despesas de intermediação financeira operações de empréstimos e repasses” na demonstração de sobras ou perdas.

14

Outras obrigações - diversas
As obrigações diversas, classificadas no passivo no grupo de outras obrigações estão assim compostas:
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Obrigações por aquisição de bens e direitos
Obrigações por prestação de serviços de pagamento
Provisão para pagamento a efetuar
Credores diversos - País
Outras provisões
Repasse a operadora de cartão

2020

2019

0
0
79

0
0
78

436

326

0

0

0

0

515

404

Os grupos 'Provisão para pagamentos a efetuar' e 'Credores diversos-País' e cobranças pendentes de
repasse.

15

Provisão para causas judiciais

Na data das demonstrações financeiras, a Cooperativa avaliou a existência de passivos relacionados a
causas judiciais com probabilidade de perda considerada como provável. Quando existentes estes
passivos devem ser provisionados.
Além disso, a Cooperativa analisa a existência de ações de natureza cível, trabalhistas e tributárias
envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis e remotos, com base na
avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída:

Probabilidade de
perda
Natureza
Tributária
Tributária
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Provável
Possível

Valor
estimado de
perda
0
0

Valor
provisionado-saldo
em 31 de dezembro
de 2020

Valor provisionadosaldo em 31 de
dezembro de 2019

0

0
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Trabalhista
Trabalhista
Cível
Cível

16

Patrimônio líquido

(a)

Capital social

Provável
Possível
Provável
Possível

0
0
8
0

0

0

8

32

8

8

32

O capital social é dividido em cotas-partes de valor unitário equivalente a R$ 1,00 (um real), sendo que
cada associado tem direito a um voto, independente do número de suas cotas-partes.
O capital social e número de associados estão assim compostos:

Números de associados
Capital social - milhares de reais

(b)

2020

2019

12.593
3.432

11.877
2.820

Integralizações e baixa de capital
Representam respectivamente o ingresso de novos associados com integralização de cotas-partes e o
desligamento de associados mediante solicitação de devolução do capital integralizado.

(c)

Juros sobre capital próprio
Em 31 de dezembro de 2020, a Cooperativa havia provisionado a título de juros sobre capital próprio o
valor de R$ 0 (2019- R$0).

(d)

Fundo de reserva
O fundo de reserva das cooperativas de crédito é constituído de acordo com o artigo 28, inciso I, da Lei
nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e é destinado a compensar perdas e a atender ao desenvolvimento
de suas atividades. Deve ser constituído com 10,00%, pelo menos, das sobras líquidas do exercício e após
o provisionamento dos juros sobre capital próprio, sendo que esse percentual pode ser aumentado se
deliberado por Assembleia Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social.
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A cooperativa aprovou em Assembléia Geral Extraordinária o valor de 40,00% como fundo de reservas
sobre as sobras liquidas do exercício.
(e)

FATES
De acordo com artigo 28, inciso II, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, as cooperativas de
crédito estão obrigadas a constituir o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES),
destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos,
aos empregados da Cooperativa, constituído de 5,00%, pelo menos, das sobras líquidas apuradas no
exercício e após o provisionamento dos juros sobre capital próprio, sendo que esse percentual pode ser
aumentado se deliberado por Assembleia Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto
Social. A cooperativa aprovou em Assembléia Geral Extraordinária o valor de 10,00% como FATES
sobre as sobras liquidas do exercício.

(f)

Destinação do resultado acumulado

17

Receitas de prestação de serviços e rendas de tarifas bancárias
2020
Rendas de serviços bancários
Rendas de tarifas bancárias
Rendas com serviços de cartão de crédito
Renda com serviços de seguros
Rendas com serviços de spread sobre recebimento de títulos
Rendas de spread operações de repasse
Outras receitas diversas

2019

7
695
36
96
5
0
115

15
654
17
26
0
0
90

954

802

O montante de R$ 115 refere-se a R$ 5 de rendas de atualização de cadastro, R$ 23 de recuperação encargos Cartão e R$ 87 são
outras receitas..

18

Despesas de pessoal
Honorários pagos a diretores e conselheiros (Nota 23)
Proventos
Encargos sociais
Benefícios
Treinamentos
Remuneração a estagiários
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2020

2019

137

129

1.063
440
66
32
0

827
333
26
6
6

1.738

1.327
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Despesas administrativas
Serviços do sistema financeiro
Outras despesas administrativas
Aluguéis
Serviços de terceiros
Serviços de vigilância e segurança
Transporte
Processamento de dados
Promoções e relações públicas
Despesa de comunicações
Depreciação
Seguros
Água, energia e gás
Serviços técnicos especializados
Material
Manutenção e conservação de bens
Propaganda e publicidade
Despesas com Viagens
Despesas com ressarcimento de custos conselheiros
Despesas com copa e cozinha
Despesas com custas judiciais
Despesas de Cartórios
Despesas com Assembéias Gerais
Despesas de Uniformes
Despesas de diárias e estadias
Publicações
Despesa com outras provisões
Provisão para desvalorização de Bens não de Uso

20

2020

2019

214
78
176
200
30
61
14
9
98
0
5
62
14
34
24
11
33
4
7
1
0
2
0
0
0
0
0

135
104
164
183
19
68
1
3
94
0
6
62
13
42
59
24
87
3
4
6
9
10
0
0
0
0
39

1.077

1.135

2020

2019

3
37
8
490
0
0
0
61

0
27
129
491
0
0
1
45

599

693

Outras receitas operacionais
Recuperação de encargos e despesas
Reversão de provisões operacionais
Rendas de titulos e valores mobiliários
Recuperação de créditos baixados a prejuízo (Nota 7 (g))
Rateio antecipado de custos
Doações recebidas
Recuperação de custos projeto seguros
Outras rendas operacionais

O montante de R$ 61 refere-se a R$ 42 de recuperação de encargos e despesas bancárias e R$ 19 são outras rendas.

21

Outras despesas operacionais
Despesa do fundo garantidor de depósito
Descontos concedidos em renegociações
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2020

2019

20
95

17
68
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Despesas com Convênio Cooperativa Central (Nota 23)
Prejuizo com Adiantamento a Depositantes
Despesas com Base Regional de Serviços (Nota 23)
Despesas com Consultas CAD ( SPC/SERASA)
Despesas com operações de caixa
Despesas com administração de cartão crédito
Despesas com Fundo de Liquidez e Expansão
Despesas com Rateio de Custos Confederação
Despesas com perdas operacionais
Despesas com Processos Judiciais
Despesas com Mensalidades Infocos/Unicafes
Despesas com ISSQN
Despesas de Atualização de Impostos
Outros
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282
0
0
0
0
75
0
543
44
0
0
1
0
6

223
0
0
0
0
30
0
259
115
0
0
0
0
26

1.066

738

Participação dos colaboradores no resultado
Encontra-se provisionada na demonstração de sobras e perdas na rúbrica Despesas de Pessoal (Nota
18) valor relativo à provisão de participação dos colaboradores no resultado (PLR). Essa provisão é
realizada de acordo com o disposto na Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000.
A PLR é uma modalidade de remuneração variável que não se incorpora aos salários dos empregados e
está atrelada a performance da Cooperativa. A Legislação determina que o pagamento seja efetuado de
acordo com as regras previamente estabelecidas por meio de Acordo Coletivo de Trabalho homologado
junto ao Sindicato da Categoria e devidamente registrado ao Ministério do Tabalho
Em 31 de dezembro de 2020, o valor provisionado é de R$ 0 (2019- R$ 0).
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Transações com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas referem-se a saldos de depósitos (à vista e a prazo) e operações
de crédito mantidas na Cooperativa por seus administradores (diretores e conselheiros), assim como a
remuneração recebida pelo pessoal-chave da administração, isto é, pessoas que têm autoridade e
responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da Cooperativa, inclusive diretores e
executivos da mesma.
Incluem-se na remuneração todos os benefícios de curto prazo e pós-emprego concedidos pela
Cooperativa ao pessoal-chave da administração, em troca dos serviços que lhe são prestados.
As operações de crédito e captações de recursos com partes relacionadas foram contratadas em
condições semelhantes às praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações.
2020

2019

Depósitos à vista
Pessoas físicas

13

6

Depósitos a prazo
Pessoas físicas

16

3

Operações de crédito

27

33

137

129

Remuneração de empregados e administradores - pessoas-chave (Nota 18)
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Cooperativa De Credito Rural Ascoob Cooperar
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Adicionalmente, são os seguintes os saldos com a parte relacionada Central Cresol:
2020
5.745
98
672
13
0

Centralização Financeira – cooperativas (Nota 6)
Remuneração da Centralização Financeira
Obrigações por empréstimos e repasses (Nota 13)
Despesas com operações de empréstimos e repasses
Despesas com Base Regional de Serviços (Nota 21)

2019
4.131
130
725
12
0

As despesas da Central Cresol são rateadas mensalmente para as cooperativas a ela filiadas de acordo
com os critérios abaixo:
Parte do Orçamento anual da Central Cresol Baser é proveniente das mensalidades das cooperativas a
ela filiadas, sendo que o rateio é realizado de acordo com o enquadramento no que diz respeito ao teto
de endividamento da mesma junto ao BNDES. O valor da mensalidade é resultante da multiplicação do
valor estabelecido, baseado no salário mínimo Federal considerado na data da aprovação dos critérios
de rateio (R$938,00) X índice de enquadramento conforme abaixo:
Faixa
Até 5 milhões de Teto
De 5 à 7 milhões de Teto
De 7 à 12 milhões de Teto
De 12 à 15 milhões de Teto
De 15 à 20 milhões de Teto
De 20 à 25 milhões de Teto
De 20 à 25 milhões de Teto
De 20 à 25 milhões de Teto

a)
b)
c)

Enquadramento porte:
1
2
3
4
5
6
7
8

Cooperativas com até 6 meses são isentas de pagamento de mensalidade;
Cooperativas de 6 a 12 meses contribuem com mensalidade equivalente a 50% do salário mínimo
federal;
Cooperativas com mais de 12 meses passam a contribuir conforme critério de rateio acima;
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o valor de despesas rateada para a Cooperativa foi de
R$ -282(2019 - R$ -223), alocadas no grupo 'Outras despesas operacionais' na demonstração de
sobras ou perdas (Nota 21).
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Patrimônio de Referência e Capital Mínimo
As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
devem manter, permanentemente, valor de Patrimônio de Referência (PR), apurado nos termos da
Resolução CMN nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, compatível com os riscos de suas atividades,
sendo apresentado abaixo o cálculo dos limites:
2020

2019

Limites operacionais
Patrimônio de Referência (PR)
Referência nível mínimo requerido
Referência capital mínimo requerido

1.998
555
719

1.478
1.347
471

Imobilizado para cálculo do limite
Índice de imobilização (limite 50%) - %

28,00

37,00

*
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