






SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS

CNPJ no 10.510.590/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(valores expressos em reais)

ATIVO 2017 2016
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa NE 3  97.241.120  82.906.324 

Outros créditos NE 4  150.640 137.827 

Despesas pagas antecipadamente NE 5  83.152  26.131 

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  97.474.912  83.070.282 

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado  NE 6  5.797.293  5.687.606 
Intangível NE 7  73.369  92.205 
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE  5.870.662  5.779.811 
TOTAL DO ATIVO  103.345.574  88.850.093 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

PASSIVO 2017 2016
CIRCULANTE
Contas a pagar  NE 8  4.627.545  4.945.472 
Salários, encargos sociais e impostos a pagar NE 9  458.550  380.068 
Provisões trabalhistas e encargos previdenciários NE 10  935.472  731.013 
Obrigações com convênios  NE 11  260.881  110.312 
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  6.282.448  6.166.866 

NÃO CIRCULANTE
Provisão para demandas judiciais  NE 12  100.000 50.000 
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE  100.000 50.000 

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social NE 13  96.963.126 82.633.227 
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL  96.963.126 82.633.227 
 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL  103.345.574 88.850.093 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



RECEITAS OPERACIONAIS 2017 2016

Receita operacional líquida  NE 14  37.162.226  34.361.823 

TOTAL DE RECEITA OPERACIONAL  37.162.226  34.361.823 

DESPESAS/OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Pessoal, encargos e benefícios sociais NE 15  (9.847.767)  (7.845.571)

Despesas administrativas NE 16  (1.002.945)  (920.752)

Despesas institucionais NE 17  (10.904.586)  (9.814.729)

Despesas de serviços de terceiros NE 18  (13.737.197)  (9.975.087)

Despesas tributárias  (81.243)  (78.703)

Despesas com provisões  (50.000)  (19.534)

Despesas com depreciações e amortizações NE 6/7  (320.109)  (308.822)

Outras receitas operacionais  4.077.847  280.003 

TOTAL DAS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS  (31.866.000)  (28.683.195)

SUPERÁVIT/ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO  5.296.226  5.678.628 

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO NE 19  9.033.673  10.234.857 

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO  14.329.899  15.913.485 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Especificações Superávit 
acumulado Total

Saldo de superávit acumulado em 31 de dezembro de 2015   66.719.742  66.719.742 

Superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2016   15.913.485  15.913.485 

“Saldos acumulados de superávit parcial e integral do exercício findo  
em 31 de dezembro de 2016”  82.633.227  82.633.227 

Superávit do exercício findo em 31 de dezembro de 2017   14.329.899  14.329.899 

“Saldos acumulados de superávit parcial e integral do exercício findo em 
31 de dezembro de 2017”  96.963.126  96.963.126 

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31 DE DEZEMBRO 
(valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO 
(valores expressos em reais)



MÉTODO INDIRETO   2017 2016

FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES   

Superávit líquido do exercício    14.329.899 15.913.485

“Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais” 

Depreciação e amortização    319.534  306.459 

Resultado nas baixas e transferências do ativo imobilizado   575  2.363 

Provisão para contingências   50.000 (57.000) 

Superávit Ajustado    370.109  251.822 

Redução (aumento) nos ativos

Outros créditos  (12.813)  49.573 

Despesas pagas antecipadamente  (57.021)  (3.573)

Total da redução (aumento) nos ativos  (69.834)  46.000 

Aumento (redução) nos passivos

Contas a pagar   (317.927)  929.929 

Salários, encargos sociais e impostos a pagar   78.482  118.156 

Provisões trabalhistas e contingências   204.459  103.621 

Obrigações com convênios   150.568  (222.514)

Total do aumento (redução) nos passivos  115.582  929.192 

RECURSOS LÍQUIDOS GERADOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  14.745.757  17.140.499 

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento

Adições ao ativo imobilizado   (400.744) (375.562)

Adições ao ativo intangível   (10.217) (72.211) 

RECURSOS LÍQUIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  (410.961) (447.773)

Aumento no caixa e equivalentes   14.334.796  16.692.726 

Caixa e equivalentes de caixa

No início do exercício  82.906.324  66.213.598 

No final do exercício  97.241.120  82.906.324 

Aumento no caixa e equivalentes  14.334.796  16.692.726 

(As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis)

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS

Porto Alegre - RS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO 
(valores expressos em reais)



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SESCOOP/RS

CNPJ no 10.510.590/0001-56

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Valores expressos em reais, exceto quando indicado)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
Em 3 de setembro de 1998, através da Medida Provisória no 1.715/1998 foi criado o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). O Decreto no 3.017/1999, de 06 de abril do ano seguinte, comple-
mentou o ato inaugural e instituiu os regulamentos e demais dispositivos que lhe balizam a atuação.

O Sescoop integra o Sistema Cooperativista Brasileiro e fornece-lhe suporte em formação profissional – 
técnica e gerencial – e na promoção social dos cooperados, empregados e familiares, além de apoiar direta-
mente a operação das cooperativas.

Formalmente, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, constituída sob o estatuto de serviço 
social autônomo. 

Seus recursos são de natureza parafiscal: originam-se das cooperativas, que contribuem com um percentual 
de 2,5% sobre as folhas de pagamento, conforme preceitua o Artigo 12 do Decreto-lei no 3.017 de abril de 1999:

“A distribuição e forma de utilização dos recursos aludidos neste capítulo são definidos no Re-
gimento Interno.”

As responsabilidades sociais do Sescoop/RS evidenciam-se, particularmente, na ênfase conferida às ativi-
dades capazes de produzir efeitos socioeconômicos condizentes com os objetivos do Sistema Cooperativista.

O Sistema Sescoop opera em todo o território brasileiro. Compõe-se de uma unidade nacional - o Sescoop 
Nacional, com sede em Brasília - e de 27 unidades estaduais que atuam nos 26 Estados da Federação e no 
Distrito Federal. Conta, em função dessa estrutura, com grande capilaridade, o que entre outras vantagens 
confere-lhe flexibilidade ímpar no atendimento às cooperativas.

O Sescoop está sujeito, ainda, à auditoria externa e tem sua execução orçamentária sob o crivo do Tribunal 
de Contas da União, o qual tem poderes para efetuar fiscalizações contábil e financeira, além de inspeções e 
auditorias operacionais e patrimoniais, nos termos dos artigos 70 e 71 da Carta Magna e artigos 1o e 5o da Lei 
no 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União), bem como enviar à Controladoria Geral da União, 
conforme preceitua a Lei no 11.768, de agosto de 2008, do Artigo 6o, § 3o:

“As entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribui-
ções dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, deverão divulgar, pela internet, dados 
e informações acerca dos valores recebidos à conta das contribuições, bem como das aplicações 
efetuadas, discriminadas por finalidade e região.”

A administração da entidade, baseada no posicionamento técnico de seus assessores jurídicos, entende 
que é uma Entidade isenta conforme previsto pela Lei 9.532/1997. De acordo com o inciso I do Artigo 12 do De-
creto no 3.048, de 06 de maio de 1999, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.732, de 1998, estando isento 
também da contribuição social. 

As operações das unidades do Sescoop/RS são substancialmente mantidas por meio do recebimento do 
repasse de recursos efetuados pelo Sescoop Nacional. Havendo déficit apurado no exercício, este será absor-
vido pelo patrimônio social (superávit acumulado). 

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pelo Conselho Administrativo da Entidade no dia 27 de 
março de 2018.



NOTA 2 – PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO  
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 – Base de apresentação

2.1.1. Declaração de conformidade 
As demonstrações contábeis do Sescoop/RS foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-

tadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem finalidade de lucros, as quais 
abrangem os pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002 emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.1.2. Base de mensuração 
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

2.1.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da Entidade é o real, todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis es-

tão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis

2.2.1. Apuração do resultado
O resultado das operações do Sescoop/RS, especificamente as suas despesas, são apuradas em conformidade 

com o regime contábil de competência. As receitas de contribuições destinadas ao Sescoop/RS são reconhecidas 
contabilmente quando da sua originação, a qual se dá através dos efetivos repasses recebidos.

2.2.2. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de 

curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses com risco insignificante de mudança 
de seu valor de mercado.

2.2.3. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico menos depreciação acumulada, incluindo quando apli-

cável, os juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos qualificáveis, líquido de 
depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, quando necessário, para 
os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou realização. A depreciação é computada pelo método 
linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme a Nota Explicativa n° 6.

A vida útil estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de quais-
quer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resul-
tantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o produto 
da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

2.2.4. Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aqui-

sição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando apli-
cável. A Administração revisa anualmente o valor estimado de realização dos ativos, e taxa de amortização, 
levando em consideração sua vida útil. A amortização dos bens é reconhecida no resultado do exercício de 
acordo com as taxas informadas na Nota Explicativa no 7.



2.2.5. Recuperabilidade de ativos (Impairment)
O Sescoop/RS avaliou no encerramento do exercício social se existiram evidências objetivas de deterio-

ração de seus ativos. Caso se confirmasse a existência de impactos nos fluxos de caixa pela deterioração de 
seus ativos e esta pudesse ser estimada de maneira confiável, o Sescoop/RS reconheceria no resultado a 
perda por impairment. 

2.2.6. Contas a pagar
As contas a pagar com fornecedores são obrigações decorrentes de bens ou serviços que foram adquiridos 

no curso ordinário das atividades operacionais. São, inicialmente, reconhecidas pelo valor pactuado em con-
trato, documento similar hábil ou documento fiscal legal, os quais propiciem ao Sescoop/RS bases confiáveis 
de mensuração de valor e realização do fato gerador objeto de registro por competência. Na prática, são, nor-
malmente, reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.2.7. Salários, encargos sociais e provisões trabalhistas
Os salários, incluindo provisões para férias, 13o salário e os pagamentos complementares negociados em 

acordos coletivos de trabalho, adicionados dos encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regi-
me de competência. 

2.2.8. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 

serão gerados em favor do Sescoop/RS e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo 
é reconhecido no balanço patrimonial quando o Sescoop/RS possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias. As provisões são regis-
tradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que 
ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.2.9. Receitas e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras são reconhecidas pelo regime de competência.

2.2.10. Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas de acordo com o Pronunciamento 

Contábil CPC 03 “Demonstração dos fluxos de caixa”, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.3. Principais julgamentos e estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis da entidade é necessário utilizar estimativas para contabili-

zar certos ativos, passivos e outras operações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, várias estima-
tivas referentes à seleção da vida útil de bens do imobilizado, dos ativos intangíveis, provisões necessárias 
para passivos contingentes e outras similares. 

A liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar valores significativamente diver-
gentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao próprio 
processo de estimativa.

A Administração da entidade monitora e revisa estas estimativas e suas premissas em bases anuais.
A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) Perdas por redução ao valor recuperável de ativos
A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 

eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil lí-
quido exceder o valor recuperável estimado, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável.



b) Provisões para demandas judiciais
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações 

legais são as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais 
ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis 
são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as 
perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em 
nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados 
e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis, independentemente da 
avaliação sobre as probabilidades de êxito.

2.4 Gestão de riscos

 a) Gestão de risco financeiro
  A gestão de risco da entidade concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca 

minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro.
 A gestão de risco é realizada pela administração e estrutura corporativa da entidade, assim composta:

-
trimonial e financeira;

A entidade restringe a exposição a riscos de crédito associados a bancos, efetuando seus investi-
mentos em instituições financeiras de primeira linha com taxas compatíveis de mercado.

NOTA 3 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Bancos 120.176 65.106

Aplicações financeiras (a) 97.120.944 82.841.218

Total 97.241.120 82.906.324

3.1 Aplicações financeiras

Instituição Financeira Modalidade 31/12/2017 31/12/2016

BB – Aplic. Curto Prazo CDB - DI – 11.010.469

BB – Aplic. Curto Prazo CDB - DI 260.565 110.312

CEF – Aplic. Curto Prazo CDB - DI 95.121.154 70.365.365

CEF – Aplic. Curto Prazo CDB - DI 1.739.225 1.355.072

Total 97.120.944 82.841.218



NOTA 4 – OUTROS CRÉDITOS 

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Clientes - PJ 5.420 6.694

Adiantamento de férias 74.071 60.638

Adiantamento para viagens 220 360

Estoque 70.929 70.135

Créditos e valores a receber de terceiros - PJ (a) 216.190 216.190

Créditos e valores a receber de terceiros - PF (b) 5.500 6.591

(-) Provisão p/perdas de valores a receber de terceiros - PJ (216.190) (216.190)

(-) Provisão p/perdas de valores a receber de terceiros - PF (5.500) (6.591)

Total 150.640 137.827

(a)  O crédito refere-se a repasses à Cooperativa de Educadores do Estado do Rio Grande do Sul Ltda., 
no exercício de 2001, contemplados pela Sindicância Sescoop/RS no 002/2006, instituída através da Por-
taria no 016 de 23 de novembro de 2006, e que recomenda ao final a instauração de Tomada de Contas 
Especial, que foi executada através do Processo no 116/07C, no qual foram apurados valores históricos 
dos repasses. Esgotadas as medidas administrativas, remeteu-se o referido processo em 23 de julho de 
2007 ao Tribunal de Contas da União para adoção das medidas legalmente previstas em relação à maté-
ria. Em 29 de dezembro de 2009, por determinação do Tribunal de Contas da União, o Sescoop/RS ajuizou 
Ação de Cobrança mediante processo de natureza ordinária, que tramita na comarca de Sapucaia do 
Sul/RS, cujo processo foi tombado sob o no. 035/1.09.0007717-0. Em 2010, a Entidade optou pela cons-
tituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa no montante do crédito. Após ter encerrado 
a perícia nos documentos integrantes do referido processo, encontra-se, agora, em fase de sentença; 

(b) O crédito refere-se à contrapartida correspondente aos 30% das parcelas das bolsas de estudos 
não adimplidas pelos alunos matriculados no curso de Técnologo em Gestão de Cooperativas minis-
trado pela Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – Escoop. Fez-se necessário o ajuizamento de 
execução visando à cobrança das mensalidades não quitadas, com a devida correção. A Entidade optou 
pela constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa no montante do crédito.

NOTA 5 – DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Seguro de veículos 9.234 13.518

Seguro de bens imóveis 14.582 12.613

IPTU antecipado 59.336 –

Total 83.152 26.131



NOTA 6 – IMOBILIZADO

Descrição
% Taxas 
anuais de 
depreciação

31/12/2017
31/12/2016

Custo Depreciado Líquido

Imóveis 2,50% 2.915.516 (789.461) 2.126.055 2.084.968
Terrenos – 2.502.792 – 2.502.792 2.502.792
Instalações – – – – 64.096
Móveis e Utensílios 10% 730.557 (482.117) 248.440 260.038
Veículos 20% 511.270 (218.145) 293.125 308.784
Máquinas e Equipamentos 10% 92.925 (66.281) 26.644 25.226
Equipamentos de Informática 20% 1.204.023 (652.244) 551.779 417.033
Equipamentos de Comunicação 10% 106.265 (60.497) 45.768 19.282

Outros bens móveis 10% 25.457 (22.767) 2.690 5.387

Total do imobilizado 8.088.805 (2.291.512) 5.797.293 5.687.606

Destacamos a seguir a movimentação do ativo imobilizado em 2017:

Descrição Saldo líquido
 em 31/12/2016 Adição Transferência Baixa Depreciação Saldo líquido

 em 31/12/2017

Imóveis 2.084.968 36.760 64.096 – (59.769) 2.126.055

Terrenos 2.502.792 – – – 2.502.792

Instalações 64.096 – (64.096) – – –

Móveis e Utensílios 260.038 46.270 (47)   (57.821) 248.440

Veículos 308.784 – – (15.659) 293.125

Máquinas e 
Equipamentos 25.226 5.988 – (4.570) 26.644

Equipamentos de 
Informática 417.033 278.033 (528) (142.759) 551.779

Equipamentos de 
Comunicação 19.282 33.693 – (7.207) 45.768

Outros Bens Móveis 5.387 – – (2.697) 2.690

Total 5.687.606 400.744 – (575) (290.482) 5.797.293

NOTA 7 – INTANGÍVEL

Descrição % Taxas anuais 
de amortização

31/12/2017
31/12/2016

Custo Amortizado Líquido

Direito de uso de 
software 20% 361.201 (287.832) 73.369 92.205

Total do intangível 361.201 (287.832) 73.369 92.205



Destacamos a seguir a movimentação do ativo intangível em 2017:

Descrição Saldo líquido
 em 31/12/2016 Adição Baixa Amortização Saldo líquido

 em 31/12/2017

Direitos de uso  
de software 92.205 10.217 - (29.052) 73.369

Total 92.205 10.217 - (29.052) 73.369

NOTA 8 – CONTAS A PAGAR

São obrigações componentes dos compromissos assumidos por conta das aquisições de bens e serviços 
para manutenção das atividades-fim e meio do Sescoop/RS com vencimento médio de 30 dias, cuja posição, nos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, está descrita a seguir:

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Fornecedores - PJ 1.419.997 1.746.032

Convênios de apoio financeiro (a) 3.207.548 3.199.440

Total 4.627.545 4.945.472

(a)  O valor existente sob a rubrica de “Convênios de Apoio Financeiro” refere-se a projetos descentraliza-
dos, executados nas formas das Resoluções Sescoop/RS no 08/2007 e no 92/2016, que tiveram sua execução e 
prestação de contas até 31 de dezembro de 2017, com o reembolso dos valores programados para o ano de 2018.

NOTA 9 – SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS A PAGAR

Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de pagamento dos funcio-
nários e demais pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, conforme descrito a seguir:

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Encargos, consignações e impostos sem folha de pagamento 369.667 281.946

Consignáveis de terceiros 84.955 88.438

Encargos sobre terceiros 3.928 9.684

Total 458.550 380.068

NOTA 10 – PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes das folha de pagamento dos fun-

cionários, conforme descrito a seguir:

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Férias e abonos pecuniários com respectivos adicionais de 1/3 704.878 550.791

INSS sobre férias 167.155 130.651

FGTS sobre férias 56.390 44.063

PIS sobre férias 7.049 5.508

Total 935.472 731.013



NOTA 11 – OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS
O valor refere-se aos convênios firmados para a realização de projetos especiais com utilização de recursos 

do Fundecoop (Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo), que tem como propósito apoiar ações que 
visem ao desenvolvimento de sociedades cooperativas e seus integrantes. 

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Projeto Especial – Fundecoop 260.881 110.312

Total 260.881 110.312

NOTA 12 – PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Contingências cíveis (a) 50.000 50.000

Contingências trabalhistas 50.000 -

Total 100.000 50.000

Movimentação das demandas judiciais

Contingência Número do processo Saldo inicial Adições Saldo final

Trabalhistas 0021390-55.2017.5.04.0014 - 50.000 50.000

Cíveis 035/1.09.00007717-0 50.000 - 50.000

Total 50.000 50.000 100.000

(a)  A provisão do processo no 035/1.09.00007717-0 é referente ao processo judicial movido contra a 
Cooperativa de Educadores do Estado do Rio Grande do Sul Ltda., no exercício de 2001, contemplados 
pela Sindicância Sescoop/RS no 002/2006. O Tribunal de Contas da União determinou a adoção das me-
didas judiciais necessárias, quando então fora ajuizada Ação de Cobrança mediante processo de natu-
reza ordinária, que tramita na comarca de Sapucaia do Sul/RS. Tendo em vista a classificação de ganho 
como “possível”, faz-se necessário o provisionamento para custear eventuais honorários advocatícios. 

NOTA 13 – PATRIMÔNIO SOCIAL

O patrimônio social é composto substancialmente de superávit ou déficit acumulados:

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Patrimônio Social 96.963.126 82.633.227

Total 96.963.126 82.633.227

NOTA 14 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Receitas de contribuições (a) 36.792.066 34.035.567

Receitas de contribuições (Fundecoop) 370.160 326.256

Total 37.162.226 34.361.823



(a)  Refere-se às contribuições realizadas pelas cooperativas do Estado, por meio do pagamento da 
GPS e repasse do INSS (2,5% sobre a folha de pagamento) para o Sescoop Nacional;

NOTA 15 – PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Vencimentos e remunerações (6.468.320) (5.130.004)

Encargos sociais patronais (2.141.399) (1.696.327)

Benefícios sociais (1.183.711) (994.428)

Remunerações Variáveis (54.337) (24.812)

Total (9.847.767) (7.845.571)

NOTA 16 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Despesas de comunicação (310.073) (268.279)

Material de consumo (204.660) (221.826)

Diárias e hospedagens (178.987) (130.563)

Ocupação e serviços públicos (167.748) (167.782)

Passagens e locomoções (79.889) (70.194)

Despesas com dirigentes e conselheiros (50.992) (40.445)

Material de consumo durável (10.596) (21.663)

Total (1.002.945) (920.752)

NOTA 17 – DESPESAS INSTITUCIONAIS

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Serviços e divulgações institucionais (4.712.336) (4.222.773)

Auxílios financeiros a estudantes (4.013.690) (3.637.580)

Auxílios educacionais (1.108.534) (1.131.380)

Materiais para treinamento (804.634) (587.752)

Locações (125.480) (109.240)

Premiações (79.106) (80.127)

Materiais e divulgação (60.806) (45.877)

Total (10.904.586) (9.814.729)



NOTA 18 – DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Serviços especializados (13.303.853) (9.418.953)

Serviços gerais (128.343) (164.957)

Outros serviços (115.906) (71.080)

Outros serviços de terceiros - PF (74.260) (54.700)

Outros serviços de terceiros - PJ (56.907) (190.089)

Transportes (32.630) (36.779)

Encargos sobre serviços de terceiros (25.298) (18.329)

Auditoria e consultoria – (20.200)

Total (13.737.197) (9.975.087)

NOTA 19 – RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Descrição 31/12/2017 31/12/2016

Receitas financeiras

Receitas de aplicações financeiras e outras receitas financeiras 9.074.916 10.255.180

Despesas financeiras

Despesas bancárias e outras despesas financeiras (41.243) (20.323)

Resultado financeiro 9.033.673 10.234.857

NOTA 20 – TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Remuneração do pessoal-chave da Administração
De acordo com o regimento interno do Sescoop Nacional é princípio sistêmico a não remuneração dos mem-

bros dos conselhos administrativo e fiscal.

Porto Alegre/RS, 31 de dezembro de 2017.
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