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Mensagem do presidente

2015 não foi um ano fácil, no entanto, as 
instituições financeiras do cooperativismo 
de crédito mais uma vez se sobressaíram em 
relação às tradicionais. Enquanto os bancos 
tiveram crescimento médio entre 12% e 14%, o 
cooperativismo cresceu em torno de 20%. Para 
o Sicoob Executivo, especificamente, foi um 
ano de muita preparação e de bons resultados. 
Batemos e superamos metas e alcançamos um 
crescimento de 35% nos ativos totais. 

Nossas operações de crédito aumentaram 
32,61%, atingindo a casa dos R$ 54 milhões. Se 
o período de crise nos demandou mais seleti-
vidade na oferta desse serviço, não deixamos 
de acreditar no nosso associado, que também 
manteve sua confiança na nossa cooperativa e 
contribuiu decisivamente para o crescimento 
dos depósitos (44,71%). Com relação às sobras 
brutas, alcançamos R$ 581 mil, valor aquém 
do R$ 1,6 milhão projetado, mas ainda 55,5% 
maior que o do exercício anterior.  

Crescer sem descuidar do bom relacio namento 
com o associado é uma das nossas prioridades. 
A partir dessa preocupação, relançamos nosso 
programa de fidelização, o Mais Fidelidade, antigo 
Sicoob Mais. O programa voltou com diferenciais 
exclusivos, como a possibilidade de troca de 
pontos por dinheiro na conta corrente, e uma rede 
parceira mais robusta. Continuamos as ações do 
nosso programa de educação financeira Em Dia 
com as Finanças, por meio do qual levamos, junto 
com a empresa parceira Oficina das Finanças, 
novas palestras para associados e alunos da rede 
pública de ensino do GDF.

No âmbito das parcerias institucionais, 
fortalecemos nosso relacionamento com 
o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(patrocinamos e organizamos, junto com outros 
parceiros, o Arraiá do MAPA). Ampliamos a relação 
com as Associações Comerciais e Industriais de 
Sobradinho, São Sebastião (ACISS) e Guará (ACIG), 
com destaque para essas duas últimas. Firmamos 
convênio com a Associação dos Funcionários 
da Associação das Pioneiras Sociais, do Hospital 
Sarah Kubitschek. 

Merece registro, também, nossa participação 
na Unasíndico, maior encontro de gestores 
condominiais da região, segmento que temos 
priorizado nos últimos anos. 

Internamente, investimos no aprimoramento de 
processos operacionais, com a implantação do 
novo sistema de acompanhamento gerencial e 
prospecção de negócios, Navega Plus. No campo 
da gestão de pessoas, concluímos estudos que nos 
possibilitarão, agora em 2016, implantar um novo 
plano de cargos e salários e um novo programa de 
capacitação para nossos funcionários. 

Por fim, iniciamos o processo de mudança para 
uma nova sede, localizada na avenida W3 Sul, 
onde funcionarão o centro administrativo e uma 
nova unidade de atendimento. E para coroar esse 
processo de colheita de resultados, esperamos, 
para este ano, ampliar as condições de associação 
e a área de atuação do Sicoob Executivo.

Agradecemos a todos que direta e indiretamente 
contribuíram para mais um ano de crescimento e 
evolução da nossa instituição, afinal, nosso maior 
resultado é a satisfação do nosso associado.

Um forte abraço.

Luiz Lesse Moura Santos
Presidente do Sicoob Executivo
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Apresentação
 Apresentamos o Relatório de Gestão 
Resumido da administração da Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder 
Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de 
Saúde e dos Trabalhadores em Ensino no Distrito 
Federal Ltda. - Sicoob Executivo relativo ao ano de 
2015, de acordo com as exigências da legislação 
aplicável, do Conselho Monetário nacional (CMN), 
do Banco Central do Brasil (Bacen) e do Estatuto 
Social do Sicoob Executivo. 

 Nesta versão, encontram-se os elementos 
pertinentes à cooperativa que foram considerados de 
maior interesse informativo para os seus associados 
e o público em geral. Esta versão, além de publicada 
nos termos legais, foi também publicada no site do 
Sicoob Executivo (www.sicoobexecutivo.com.br). 

Perfil corporativo
Histórico institucional

Fundada em 20 de dezembro de 1982, a Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
do Poder Executivo Federal, dos Servidores da 
Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino 
no Distrito Federal Ltda. foi a primeira cooperativa 
de crédito constituída no Distrito Federal. Formada 
inicialmente por servidores do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, abriu seu 
estatuto para todos os servidores do Poder Executivo 
Federal em 2003, quando passou a ser denominada 
Sicoob Executivo. Em 2014, incorporou a Sicoob 
CrediDF, passando a ser também a cooperativa de 
crédito dos servidores da Secretaria de Saúde e da 
Secretaria de Educação do GDF. Aos 33 anos, tem 
participado ativamente da história e da cultura 
cooperativista de crédito local.

Direcionamento Estratégico

 Alinhada às recomendações do Sistema 
Sicoob e atenta às tendências do mercado, 
a cooperativa, de olho no futuro, revisou seu 
Plano Empresarial com Visão Estratégica – PEVE, 
realinhando sua Visão Estratégica, Missão e Valores e 
definindo um novo Posicionamento Estratégico para 
o triênio 2014-2016. Nesse processo, foram eleitos 
novos objetivos estratégicos, projetos e metas.

VISÃO
A “Visão de futuro” do Sicoob Executivo, 
atualizada para o período 2014-2016, mantém 
os compromissos do Sicoob (Sistema de 
Crédito Cooperativo do Brasil):

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

MISSÃO
Os princípios cooperativistas e o 
desenvolvimento do associado e comunidade 
em que está inserido está presente na Missão 
e nos Valores do Sicoob Executivo:

Gerar soluções financeiras adequadas e sus-
tentáveis, por meio de cooperativismo, aos 
associados e suas comunidades.

VALORES
A base ética de atuação do Sicoob Executivo 
perante seus públicos interno e externo é 
constituída por seis valores corporativos:

Transparência, Comprometimento, Respeito, 
Ética, Solidariedade e Responsabilidade.

OBJETIVO INSTITUCIONAL

Proporcionar aos associados produtos 
e serviços financeiros diferenciados e de 
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qualidade, norteados pelos princípios e valores 
cooperativistas.

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
Encerrar o exercício de 2016 com R$ 100 
milhões de ativos.

Mapa Estratégico do Sicoob Executivo

2015 em destaque

Quadro Social
 Em 2015, houve incremento de 651 
associados, um aumento de 7% em relação ao 
número de associados registrados ao final do 
exercício anterior: 8.802. Ou seja, fechamos o 
ano com 9.453 associados. Desse total, 8.943 são 
pessoas físicas e 510 são pessoas jurídicas. Entre 
os associados pessoas físicas, 5.511 são mulheres e 
3.634 são homens.

 Outro dado interessante é que 60% do 
quadro social têm idade superior a 41 anos. Veja a 
estratificação do quadro social em 30/12/15:

1,49% têm idade menor que 18 anos
15,40% têm idade entre 18 e 30 anos
25,65% têm idade entre 31 e 40 anos
44,80% têm idade entre 41 e 60 anos
14,89% têm idade acima de 60 anos

Capital humano

 O Sicoob Executivo encerrou o exercício 
de 2015 com 53 funcionários ante os 51 em 
2014. Essa força de trabalho é majoritariamente 
feminina: são 30 funcionárias e 23 funcionários. A 
cooperativa também conta com cinco estagiários, 
dois aprendizes e seis profissionais terceirizados: 
dois vigilantes, uma copeira, um motoboy e duas 
profissionais da área de comunicação.

 Nesse contingente, 9% possuem pós-
graduação, 51% possuem ensino superior 
completo; 19%, superior incompleto, e 21%, ensino 
médio completo. A cooperativa oferece aos seus 
funcionários a possibilidade de administrarem sua 
trajetória profissional e de planejarem sua carreira, 
dispondo de um Plano de Cargos e Salários (PCS), 
além da avaliação anual de desempenho por 
meio do instrumento “Gestão do Desempenho 

Aprimorar os processos
de gestão de pessoas 

Aprendizado
e crescimento

Promover melhoria
no ambiente de 

Processos
Internos

Ampliar participação
no mercado do DF

e região

Mercado

Fortalecer atuação
junto a pessoa jurídica 

ASSOCIADOS
Ampliar participação

dos associados no uso
dos produtos e serviços 

ASSOCIADOS

Promover o crescimento
sustentável

Gestão

Implantar novo
modelo de governança

GESTÃO
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por Competências”, quando há a possibilidade de 
ascensão na tabela do PCS.

Intercâmbio
Em 2015, continuamos com nossa proposta de 
integração e busca de novas experiências. Para 
isso, foram realizadas várias ações de intercâmbio 
e viagens de estudos entre cooperativas co-irmãs 
e sistemas cooperativos nacionais e internacionais. 
Destacamos as visitas ao Sicoob Unicentro Brasileira, 
cooperativa filiada à Central Sicoob Uni, e ao Sicoob 
Divicred, em Minas Gerais. Também participamos 
da viagem de estudo organizada pela Confederação 
Brasileira das Cooperativas de Crédito (Confebras) à 
Itália e Holanda, onde conhecemos os sistemas de 
crédito e  bancos cooperativos daqueles países, com 
destaque para o  Rabobank, que é o maior banco 
holandês e um dos maiores bancos cooperativos do 
mundo.

Parcerias comerciais e
institucionais
Em 2015, ampliamos e fortalecemos nossas 
parcerias comerciais e institucionais. Destacamos 
a formalização do contrato de cessão da área 
da nova Unidade de Atendimento localizada no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), a UA-CNPq, mais ampla e 
confortável.

Ampliamos nosso relacionamento com entidades 
empresariais e de servidores públicos, como as 
Associações Comerciais e Industriais de Sobradinho, 
de São Sebastião (ACISS) e do Guará (ACIG), a 
Associação dos Funcionários da Associação das 
Pioneiras Sociais (Hospital Sarah Kubitschek) 
e a Confederação Brasileira de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos (COBAP).

Gestão de Risco
 O risco operacional é a possibilidade 
de ocorrência de perdas resultantes de falhas, 
deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou de eventos externos.

 O gerenciamento do risco operacional do 
Sicoob Executivo objetiva garantir a aderência às 
normas vigentes e minimizar o risco operacional, 
por meio da adoção de boas práticas de gestão 
de riscos, na forma instruída na Resolução CMN 
3.380/2006.

 Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução 
CMN 3.721/2009, o Sicoob Executivo aderiu à 
estrutura única de gestão do risco operacional do 
Sicoob, centralizada no Sicoob Confederação, a qual 
se encontra evidenciada em relatório disponível no 
sitio eletrônico www.sicoob.com.br.

 O processo de gerenciamento do risco 
operacional do Sicoob Executivo consiste na 
avaliação qualitativa dos riscos objetivando à 
melhoria contínua dos processos.

 O uso da Lista de Verificação de 
Conformidade (LVC) tem por objetivo identificar 
situações de risco de não conformidade, que 
após identificadas são cadastradas no Sistema de 
Controles Internos e Riscos Operacionais (SCIR).

 As informações cadastradas no Sistema 
de Controles Internos e Riscos Operacionais são 
mantidas em banco de dados fornecido pelo Sicoob 
Confederação.

 A documentação que evidencia a efetividade, 
a tempestividade e a conformidade das ações para 
tratamento dos riscos operacionais, bem como as 
informações referentes às perdas associadas ao risco 
operacional, são registradas e mantidas no Sicoob 
Executivo sob a supervisão do Sicoob Confederação.
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 Para as situações de risco identificadas são 
estabelecidos planos de ação, com a aprovação da 
Diretoria Executiva, que são registrados em sistema 
próprio para acompanhamento pelo Agente de 
Controles Internos e Riscos (ACIR).

 Não obstante a centralização do 
gerenciamento do risco operacional, o Sicoob 
Executivo possui estrutura compatível com a 
natureza das operações, a complexidade dos 
produtos e serviços oferecidos e é proporcional à 
dimensão da exposição ao risco operacional.

Risco de Mercado e de Liquidez

 O gerenciamento dos riscos de mercado e 
de liquidez do Sicoob Executivo objetiva garantir 
a aderência às normas vigentes e minimizar os 
riscos de mercado e de liquidez, por meio das boas 
práticas de gestão de riscos, na forma instruída nas 
Resoluções CMN 3.464/2007 e 4.090/2012.

 Conforme preceitua o artigo 11 da Resolução 
CMN 3.721/2009, o Sicoob Executivo aderiu à 
estrutura única de gestão dos riscos de mercado 
e de liquidez do Sicoob, centralizada no Bancoob, 
que pode ser evidenciada em relatório disponível 
no sítio eletrônico www.sicoob.com.br.

 No gerenciamento do risco de mercado 
são adotados procedimentos padronizados de 
identificação de fatores de risco, de classificação da 
carteira de negociação (trading) e não negociação 
(banking), de mensuração do risco de mercado, de 
estabelecimento de limites de risco, de testes de 
stress e de aderência do modelo de mensuração de 
risco (backtesting).

 No gerenciamento do risco de liquidez são 
adotados procedimentos para identificar, avaliar, 
monitorar e controlar a exposição ao risco de 
liquidez, limite mínimo de liquidez, fluxo de caixa 
projetado, testes de stress e planos de contingência.

 Não obstante a centralização do 

gerenciamento do risco de mercado e de liquidez, o 
Sicoob Executivo possui estrutura compatível com a 
natureza das operações e com a complexidade dos 
produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional 
à dimensão da exposição ao risco de mercado da 
entidade.

Risco de Crédito

 O risco de crédito é a possibilidade da 
contraparte não honrar o compromisso contratado 
e, também, da degradação da qualidade do crédito.

 O gerenciamento de risco de crédito do 
Sicoob Executivo busca garantir 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.

 Conforme preceitua o artigo 10 da Re-
solução CMN 3.721/2009, o Sicoob Executivo aderiu 
à estrutura única de gestão do risco de crédito do 
Sicoob, centralizada no Bancoob, a qual encontra-
se evidenciada em relatório disponível no sitio 
eletrônico www.sicoob.com.br.

 Compete ao gestor a padronização de 
processos, de metodologias de análises de risco de 
clientes e de operações, de criação e de manutenção 
de política única de risco de crédito para o Sicoob, 
além do monitoramento das carteiras de crédito 
das cooperativas.

 Não obstante a centralização do 
gerenciamento de risco de crédito, a cooperativa 
possui estrutura compatível com a natureza das 
operações, a complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos, sendo proporcional à dimensão da 
exposição ao risco de crédito da entidade.

Gerenciamento de capital

 A estrutura de gerenciamento de capital 
do Sicoob Executivo objetiva garantir a aderência 
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às normas vigentes e minimizar o risco de 
insuficiência de capital para fazer face aos riscos 
em que a entidade está exposta, por meio das boas 
práticas de gestão de capital, na forma instruída na 
Resolução CMN 3.988/2011.

 Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução 
CMN 3.988/2011, o Sicoob Executivo aderiu à 
estrutura única de gerenciamento de capital do 
Sicoob, centralizada no Sicoob Confederação, a qual 
encontra-se evidenciada em relatório disponível no 
sítio eletrônico www.sicoob.com.br.

 O gerenciamento de capital centralizado 
consiste em um processo contínuo de 
monitoramento do capital e é realizado pelas 
entidades do Sicoob com objetivo de:

a) avaliar a necessidade de capital para fazer 
face aos riscos a que as entidades do Sicoob 
estão sujeitas;

b) planejar metas e necessidade de capital, 
considerando os objetivos estratégicos das 
entidades do Sicoob; e

c) adotar postura prospectiva, antecipando a 
necessidade de capital decorrente de possíveis 
mudanças nas condições de mercado.

 Adicionalmente, são realizadas também si-
mulações de eventos severos em condições 
extremas de mercado, com a consequente avaliação 
de seus impactos no capital das entidades do 
Sicoob.

Coobrigações e riscos em 
garantias prestadas

 Em 31 de dezembro de 2015, a cooperativa é 
responsável por coobrigações e riscos em garantias 
prestadas, no montante de R$ 3.940.119,72, re-
ferentes a aval prestado em diversas operações 
de crédito de seus associados com instituições 
financeiras oficiais.

Desempenho Operacional e Econômico

Quadro Social
 
Em 2015, o quadro de associados apresentou 
incremento líquido de 651 novas adesões, 
representando crescimento de 7,40%, em relação a 
2014, encerrando o ano com 9.453 associados. Esse 
crescimento foi superior em 1,40 ponto percentual 
em relação ao Sistema DF, que cresceu, em média, 
6,00% no mesmo período.

Capital Social
 
O capital social representa a integralização de 
todos os cooperados, de acordo com o Estatuto 
Social e a Política de Capitalização, ambos 
aprovados em Assembleia Geral. Por ser de 
longo prazo, é a principal fonte de recursos da 
Cooperativa, e integra o seu patrimônio. Em 2015, 
registrou crescimento líquido de R$ 101 mil, 
representativo de aumento anual de 0,56%.

 

Patrimônio Líquido
 
O Patrimônio Líquido (PL) representa os 
recursos próprios da Cooperativa e, portanto, 
dos cooperados, disponíveis para atender às suas 
necessidades de crédito, além do desenvolvimento 
da Cooperativa. Por ser constituído principalmente 
do capital social, das reservas e das sobras é o 
principal indicador da solidez do Sicoob Executivo. 
Apresentou, em 2015, crescimento de R$ 352 mil, 
representativos de 1,75% no período.
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Evolução dos Empréstimos
 
Em 2015, as operações de crédito da cooperativa 
atingiram o valor significativo de R$ 54.553 
mil, representativos de uma evolução anual de 
32,61%. Esse aumento ratifica o integral apoio do 
Sicoob Executivo a seus associados, sempre de 
acordo com as boas práticas financeiras e dentro 
dos limites autorizados pelos normativos legais.

Evolução dos Depósitos 
Em 2015, os depósitos à vista e a prazo
atingiram o montante de R$ 40.182 mil, 
representando crescimento de 44,71% no
período. Esse crescimento bastante significativo 
demonstra a robustez do nível de confiança dos 
cooperados na sua cooperativa de crédito.

Sobras Brutas
 
As sobras brutas representam o resultado 
operacional da cooperativa. Em 2015, totalizaram 
R$ 581 mil. Desse montante foram deduzidos R$ 
150 mil ao FATES e R$ 232 mil relativos ao valor 
dos juros ao capital pago em 2015. Outros 40% 
são destinados ao Fundo de Reservas (R$ 172 mil).

 

Sobras Líquidas
 
As sobras líquidas de 2015 totalizaram R$ 215 
mil, representando um acréscimo de 40,52%, 
comparativamente às sobras líquidas de 2014. 
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De olho no futuro
Em 2015, o Sicoob Executivo continuou a adotar as medidas de expansão previstas no Plano 
Empresarial com Visão Estratégica - PEVE. 

Valores (em R$ 1.000,00)   2014   2015         Variação %
Depósitos     27.768          40.182                         44,71%
Capital integralizado              18.415                    18.516                             0,55%
Carteira de Crédito                                    41.139                    54.553                           32,61%
Sobras                            323          581                          79,88%

Para o ano de 2016, o Plano de Atividades prevê:

Valores (em R$ 1.000,00)        2016  Variação %
Depósitos        58.935                     46,67%
Capital integralizado      22.135                    19,55%
Carteira de Crédito      70.844                    29,86%
Sobras                   2.708                  366,00%
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Guia de Termos Técnicos
 Este guia foi preparado para que todos possam 
compreender o significado dos termos usados neste 
Relatório de Gestão e no dia a dia da cooperativa. 

Ativo
Bens e direitos com valor comercial ou de troca 
pertencentes ao Sicoob Executivo, como por exemplo, 
imóveis, carros, equipamentos, dinheiro aplicado e ações.

Ativo circulante
Parte do ativo que pode ser convertido em dinheiro em 
até um ano. Exemplo: aplicações financeiras, títulos e 
operações de crédito com vencimento em até dois anos.

Ativo permanente
Parte do ativo que representa os investimentos da 
cooperativa em máquinas, equipamentos, imóveis, 
ações e cotas, entre outros.

Auditoria
É a avaliação da situação da cooperativa, feita por um 
especialista, que comprova a veracidade das informações 
divulgadas e garante segurança aos associados quanto à 
saúde financeira da instituição.

Balanço patrimonial
Apresentação resumida das operações realizadas e dos 
resultados alcançados pelo Sicoob Executivo durante o 
ano. Fazem parte dessa demonstração os bens, direitos, 
créditos, dívidas, compromissos, capital social, reservas e 
sobras da instituição.

Capital social
É a contribuição em dinheiro feita por cada pessoa para se 
tornar associada ao Sicoob Executivo. A soma do capital 
social de todos os cooperativos forma o capital social da 
cooperativa. Sem capital social nenhuma empresa pode 
existir.

Depósitos a prazo
São as aplicações financeiras dos associados, feitas para 

Demonstrações Contábeis

ATIVO   31/12/2015  31/12/2014 
ATIVO CIRCULANTE  35.301.319,65  24.930.300,69  
    
    Disponibilidades   2.107.202,02  1.855.999,30  
        Caixa    1.848.015,60  1.706.785,37  
        Depósitos Bancários  259.186,42   149.213,93  
   
    Relações Interfinanceiras          -      1.057,99  
        CDI Pós Fixado - Centralização          -      1.057,99  
   
    Relações Interfinanceiras  13.016.869,39  4.186.050,49  
        Centralização Financeira  13.016.869,39  4.186.050,49  
   
    Operações de Crédito  18.557.610,76  16.844.802,80
        Empréstimos, Títulos  
        Descontados e Financiamentos 29.455.217,91  24.957.142,85
        (-) Rendas a Apropriar  (9.182.887,44) (6.802.088,39)
        (-) Provisão para operações 
             de crédito   (1.714.719,71) (1.310.251,66) 

    Outros Créditos   798.883,09  1.956.781,36
        Avais e Fianças Honrados 102.050,80                           -   
        Rendas a receber   233.573,81   154.656,84
        Diversos   1.231.727,62  2.392.407,37
        (-) Provisão para Outros Créditos  (768.469,14) (590.282,85)

    Outros Valores e Bens 820.754,39 85.608,75
        Bens Não de Uso Próprio 765.840,59   38.500,00
        Almoxarifado  4.232,19    1.653,10
        Despesas Antecipadas 50.681,61  45.455,65
   
ATIVO NÃO CIRCULANTE 42.843.739,92   29.888.378,06
    Realizável a Longo Prazo 32.823.634,79   21.663.437,26
      Operações de Crédito 32.823.634,79   21.663.437,26
        Empréstimos, Títulos 
          Descontado e Financiamentos 53.111.329,43   33.571.386,75
        (-) Rendas a Apropriar (18.830.844,44)  (10.587.412,59)
        (-) Provisão para operações 
            de crédito  (1.456.850,20)  (1.320.536,90)

    Investimentos   9.322.865,63   7.539.435,63
        Sicoob Central DF   9.082.169,77   7.372.436,46
        BANCOOB   240.695,86    166.999,17
   
    Imobilizado    583.557,55   526.878,60  
        Imobilizações de uso 1.514.243,99   1.614.458,88  
        (-) Depreciação acumulada (930.686,44)   (1.087.580,28) 
   
    Diferido    510,53    27.339,83 
        Gastos de Organização 
          e Expansão  619.466,09    619.466,09  
        (-) Amortização acumulada (618.955,56)   (592.126,26) 
   
    Intangível   113.171,42   131.286,74  
        Ativos Intangíveis   181.153,84    181.153,84  
        (-) Amortização acumulada (67.982,42)   (49.867,10) 
   
TOTAL DO ATIVO   78.145.059,57   54.818.678,74  

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 31/12/2015  31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE   44.927.588,25  23.977.886,73 
  
    Depósitos   27.542.722,06  17.154.184,13 
        Depósitos à Vista   8.572.416,44  10.177.855,87 
        Depósitos sob Aviso   8.581,64    9.862,60       
        Depósitos a Prazo   19.248.498,52  7.169.397,93 
        (-) Rendas a Apropriar (286.774,54)  (202.932,27)
  
    Relações  interdependências 532,66              -   
        Recursos em Trânsito de  
          Terceiros  32,66               -   
  
    Obrigações por empréstimos 14.348.069,80 3.365.556,99 
        Empréstimos no País - 
        Sicoob Central DF   14.348.069,80  2.459.852,59 
        (-) Despesas a apropriar                              -     (25.660,29)
        BANCOOB    931.364,69 
  
    Outras Obrigações   3.036.263,73   3.458.145,61 
        Cobrança e Arrecadação
          de Tributos    16.202,43  8.154,83 
        Sociais e Estatutárias 1.272.271,89  966.023,16 
        Fiscais e Previdenciárias 197.380,40    282.532,30 
        Diversas   1.550.409,01  2.201.435,32 
  
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 12.638.878,17   10.614.101,68 
  
    Exigível a Longo Prazo   12.638.878,17   10.614.101,68 
        Depósitos a Prazo   12.999.335,12   10.677.485,97 
        (-) Despesas a apropriar  (360.456,95)  (63.384,29)
  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO   20.578.593,15   20.226.690,34 
  
    Capital Social   18.516.604,01   18.415.349,83 
        Cotas-Partes   19.758.553,47   19.217.359,75 
        (-) Capital a Realizar   (1.241.949,46)  (802.009,92)
  
    Reservas     2.641.844,47   2.568.973,12 
        Reserva Legal   2.569.192,94   2.396.918,68 
        Reserva Estatutária  51.450,00     58.000,00 
        Reserva Expansão   605,32     93.458,23 
        Reservas para Contigências 20.596,21     20.596,21 
        Outras reservas            -                -   
  
    Sobras ou Perdas Acumuladas  (579.855,33) (757.632,61)
        Perdas  Acumul. Exercícios 
           Anteriores/Incorporação  (795.198,16) (911.391,20)
        Sobras do Exercício Atual  215.342,83    153.758,59 
  

TOTAL DO PASSIVO E
  PATRIMÔNIO LIQUIDO  78.145.059,57   54.818.678,75 

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de dezembro de 2015
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render juros. Podem ser retiradas no dia combinado com a cooperativa 
no momento da aplicação.

Depósitos à vista
É o dinheiro que os associados mantêm nas suas contas correntes e 
que podem usar a qualquer momento, por meio de cheques, cartões 
ou saques.

Depreciação
É a desvalorização dos bens da cooperativa em função do seu uso. 
Exemplo: a desvalorização de um carro ao longo dos anos.

Desconto de título
Crédito concedido pela cooperativa aos associados que entregam 
à instituição documentos como cheques, duplicatas e promissórias, 
que servem como garantia do pagamento.

Diferido
Despesa feita pela cooperativa para adquirir bens ou serviços, cujos 
valores serão diluídos ao longo do tempo. Exemplo: gastos com 
reforma de imóvel alugado para instalar uma nova unidade de 
atendimento.

Empréstimos
Operações de crédito feitas aos associados sem destinação específica.

Financiamentos
Operações de crédito feitas aos associados com objetivo específico 
(compra de equipamentos ou construção de imóvel, por exemplo).

Operações de crédito
São todos os financiamentos, empréstimos e descontos de títulos 
feitos pela cooperativa aos associados.

Passivo
São as obrigações do Sicoob Executivo. Exemplos: aplicações e 
depósitos dos associados, salários e impostos a pagar.

Patrimônio líquido
É a soma do capital social com as sobras e reservas da cooperativa.

Rentabilidade
Percentual de ganho obtido num determinado período. Exemplo: 
quanto o capital social valorizou em um ano.
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UA MAPA
Esplanada dos Ministérios
Bloco D, Anexo A, térreo
Brasília-DF. CEP. 70.043-900
Tel/Fax: (61) 2101 1200

UA SBN
SBN, Quadra 2, Ed. Engenheiro
Paulo Maurício. Lojas 2 a 4
Brasília-DF. CEP. 70.040-905 
Tel/Fax: (61) 2101-1200

UA INMET
Eixo Monumental - Via S1
Brasília-DF. CEP. 70.680-900
Tel.: (61) 3343-2031/(61) 2101-1200

UA CNPq
Shis, QI 1, Conj. B, Bl. A ao D, ED. Santos
Dumont, 1º subsolo, Lago Sul. 
Brasília-DF - CEP: 70.740-901
Tel.: (61) 2101-1205

UA Colibri
Setor de Diversões Sul, Bloco A, 
Ed. Boulevard Center, sala 411
Brasília-DF. CEP. 70.390-100
Tel. 3024 8691 e 3024 9437

UA ICESP
R. 300, Qs 5, Rua 300, 
Águas Claras
Brasília - DF, 71961-540
Tel/Fax: (61) 3381-1757 

www.sicoobexecutivo.com.br
Facebook.com/SicoobExecutivoDF

Central de Relacionamento: 4007 1884


