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Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda. 
 

Balanço patrimonial em 30 de Junho 
Em milhares de reais 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Ativo Junho/17  Junho /16  Passivo e patrimônio líquido Junho /17  Junho /16 
         

Circulante          1.426.646  
 1.141.654  Circulante 1.223.327  990.301 

  
   

 
   

Disponibilidades                10.848  
 8.051  Depósitos  1.150.541  952.823 

Aplicações interfinanceiras de liquidez                11.800   7.998  Depósitos à vista 169.937  142.225 

Títulos e valores mobiliários              378.530   332.089  Depósitos à prazo 980.604  810.598 

Relações interfinanceiras              710.001   463.060  Relações interfinanceiras    
 

 
   Relações interfinanceiras 15.691  11.686 

 
 

   Relações interdependências 384  597 

Operações de crédito                  289.046  
 306.542  Obrigações por empréstimos  4.784  3.541 

Operações de crédito                  298.722   315.311  
    

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9.675)  (8.769)  
    

 
 

   Outras obrigações 51.927  21.654 

Outros créditos                  1.280  
 1.862  Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 130  50 

Diversos                  1.188   1.745  Sociais e estatutárias  30.045  3.910 

Devedores por depósitos em garantia                      92   117  Fiscais e previdenciárias  1.595  11.338 

(-) Provisão p/ concessão de crédito                       -                        -         

  
       

Outros valores e bens                25.142              22.051   Diversas  20.157  6.356 

Outros valores e bens                25.142              22.051   
 

   

(-) Provisão prov. p/ desvalorização de outros bens                       -                        -     
    

 
 

   
    

Realizável a longo prazo             301.830  
 263.125  Exigível a longo prazo                     -    

 5.074 
 

 
   Obrigações por empréstimos                      -     5.074 

Operações de crédito             301.830  
 263.125      

Operações de crédito              311.866  
 270.634  Patrimônio líquido  526.026  431.169 

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
(10.036) 

             
(7.509) 

 Capital social 480.112  365.797 

  
   Fundo de reserva 28.042  22.532 

Permanente               20.877  
 21.765  Sobras acumuladas 17.872  42.840 

Investimentos                  7.510   7.510      

Imobilizado de Uso                11.538   12.465      

Intangível                  1.829  
 1.791      

 
  

        

 
 

         

Total do ativo          1.749.353  
 1.426.544  Total do passivo e do patrimônio líquido 1.749.353  1.426.544 



Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda. 
  

Demonstração de sobras ou perdas 
Em milhares de reais 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Exercício  
findo em 30 de junho 

 Junho/17  Junho/16 

 
   

Receitas da intermediação financeira             97.703             96.107  

Operações de crédito              76.910             75.785  

Resultado de Operações com títulos e valores mobiliários              20.793             20.322  

 
   

Despesas da intermediação financeira 
          

(60.952) 
          

(50.467) 

Operações de captação no mercado  
          

(52.270) 
          

(48.868) 

Operações de empréstimos  
               

(229) 
               

(398) 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa  
            

(8.453) 
            

(1.201) 
    

Resultado bruto da intermediação financeira             36.751             45.640  

 
   

Outras receitas e despesas operacionais 
          

(17.738) 
          

(25.468) 

Receitas de prestação de serviços                4.836               2.842  

Despesas de pessoal  
          

(19.840) 
          

(17.611) 

Despesas administrativas  
          

(13.529) 
          

(11.902) 

Despesas tributárias  
               

(193) 
               

(582) 

Outras receitas operacionais              37.469             27.043  

Outras despesas operacionais 
          

(26.481) 
          

(25.258) 

 
   

Resultado operacional             19.013             20.172  

 
   

Resultado não operacional 
               

(187) 
               

(577) 

 
   

Resultado antes da tributação sobre lucro     
e participações estatutárias             18.826             19.595  

 
   

Imposto de renda e Contribuição Social 
      

(29) 
                 

(35) 

Imposto de renda 
                 

(13) 
                 

(17) 

Contribuição social 
                 

(15) 
                 

(18) 

 
   

Participações Estatutárias no Lucro 
               

(926) 
               

(814) 

          

Sobras do exercício             17.872             18.746  



Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda. 
  

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 
Em milhares de reais 
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Capital social integralizado Fundo de reserva Sobras acumuladas Total 

Em 1° de janeiro de 2016                                     340.704                       22.532                           13.367          376.603  

Destinação das sobras acumuladas                                                 -                                 -                                    -                     -  

Distribuição de sobras                                        13.593                                 -  
                       
(13.593) 

 -  

Integralizações de capital                                      198.661                                 -                                    -          198.661  

Baixas de capital                                    (187.161)                                -                                    -  
      

(187.161) 

Sobras do exercício                                                 -                                 -                           43.067            43.067  

Destinações legais e estatutárias                                                 -                                 -                                    -                     -  

Juros sobre o capital próprio                                                  -                                 -                                    -                     -  

FATES                                                  -                                 -                                    -                     -  

Fundo de reserva                                                  -                                 -                                    -                     -  
     

Em 30 de junho de 2016                                     365.797                       22.532                           42.840          431.169  

     

Em 1° de janeiro de 2017                                     380.914                       28.042                           29.557          438.513  

Destinação das sobras acumuladas                                                 -                                 -                                    -                     -  

Distribuição de sobras                                        29.557                                 -  
                       
(29.557) 

 -  

Integralizações de capital                                      272.825                                 -                                    -          272.825  

Baixas de capital                                    (203.184)                                -                                    -  
      

(203.184) 

Sobras do exercício                                                 -                                 -                           43.236            43.236  

Destinações legais e estatutárias                                                 -                                 -                                    -                     -  

Juros sobre o capital próprio                                                  -                                 -  
                       
(25.364) 

        
(25.364) 

FATES                                                  -                                 -                                    -                     -  

Fundo de reserva                                                  -                                 -                                    -                     -  
     

Em 30 de junho de 2017                                     480.112                       28.042                           17.872          526.026  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda. 
  

Demonstração de Fluxo de Caixa 
Em milhares de reais 
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Exercício findo em 30 de Junho 

 Junho/17 Junho/16 

Fluxos de caixa das atividades operacionais   

Sobras Líquidas do semestre/exercício                43.236                    43.067  

   

Ajustes as sobras líquidas              (35.068)                        499  

  Despesas de depreciação e amortização                  1.500                      1.509  

  Provisão para créditos de liquidação duvidosa                      931                     (2.476) 

  Provisão para contingências              (27.655)                          74  

  Provisão para riscos fiscais                (9.844)                     1.392  

      
Variações patrimoniais              105.395                    53.134  

  Operações de crédito                     132                    25.732  

  Outros créditos                     174                     (1.320) 

  Outros Valores e Bens                (1.535)                  (14.739) 

  Títulos e valores mobiliários              (24.220)                  (22.914) 

  Relações interdependências                       -                        123  

  Relações interfinanceiras                 15.691                    11.686  

  Depósitos               115.914                  114.090  

  Obrigações por empréstimos                (1.850)                    (2.050) 

  Tributos a Pagar                     (61)                  (19.605) 

  Outras obrigações                   1.149                   (37.869) 

 
  

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais              113.563                    96.700  

                        

Fluxos de caixa das atividades de investimentos                        

  Aquisição de investimentos -                                                -   

  Aquisição de imobilizado de uso                     (22)                       (244) 

  Baixa de imobilizado                   (368)                          37  

  Aquisição de ativos intangíveis                   (954)                       (328) 
                       -    

Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimento                (1.344)                       (535) 
                        

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos                        

Variações patrimoniais                        

Integralizações de capital              302.382                  198.661  

Distribuição de sobras                       -                             -   

Juros sobre capital próprio              (25.364)                           -   

Baixas de capital            (232.741)                (187.161) 

                       -    

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos                44.277                    11.500  

                       -    

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, líquidos              156.496                  107.665  

                       -    

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre              576.153                  371.444  

                       -    

Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre              732.648                  479.109  
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1 Contexto operacional 

 
A Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda (a “Cooperativa”), foi constituída em 1º de 
setembro de 1.997. A Cooperativa é uma instituição financeira não bancária, autorizada a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”), e tem por objetivo a educação cooperativista, a assistência 
financeira aos associados e a prestação de serviços aos seus cooperados. 
 
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 Uniprime. 
 

2 Principais políticas contábeis 
 
As principais políticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão 
apresentadas a seguir: 
 

(a) Apuração das sobras ou perdas 
 
As sobras ou perdas são apuradas de acordo com o regime de competência, que estabelece que as 
receitas e as despesas devam ser incluídas na apuração das sobras ou perdas 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, e as receitas 
e despesas correspondentes ao período futuro são apresentados em conta redutora dos respectivos 
ativos e passivos. 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 
 
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 constituída 
com base nas alíquotas vigentes, considerando as adições e exclusões e a compensação de prejuízos 
fiscais e de base negativa de CSLL limitados a 30% do lucro tributável. 
 

(b) Caixa e equivalentes de caixa - Disponibilidades 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto 
prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. 
 

(c) Relações interfinanceiras 
 
Composta por depósitos interfinanceiros junto à Uniprime Central, os saldos são evidenciados acrescidos 
da atualização mensal dos valores de acordo com a aplicação da taxa de juros praticadas para cada 
aplicação. 

 
 
d) Títulos e valores mobiliários 

 
Os títulos e valores mobiliários são registrados pelo custo de aquisição acrescidos dos rendimentos e 
avaliados a valor de mercado. 
 
A Circular Bacen no 3.068, de 8 de novembro de 2001, que trata da classificação dos títulos e valores 
mobiliários com base em um conjunto de critérios para registro e avaliação da carteira de títulos, não se 
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aplica às cooperativas de crédito. 
 

(e)  Aplicações interfinanceiras de liquidez 
 
Representam operações a preços fixos referentes às compras de títulos com compromisso de revenda 
e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos 
rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros. 
 

(f) Instrumentos financeiros derivativos 
 

A Cooperativa não possui instrumentos financeiros derivativos. 
 

(g) Centralização financeira 
 

Os recursos captados pela Cooperativa não investidos em suas atividades são centralizados através de 
repasse interfinanceiro para a Uniprime Central, 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. 
 

(h) 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 ratatemporis até a data do balanço. 
 

(i) 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 oito 
níveis, sendo "A" 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: 
 

Período de atraso  
Classificação 
do cliente  

    
A vencer ou vencidas até 15 dias  A  
De 15 a 30 dias  B  
De 31 a 60 dias  C  
De 61 a 90 dias  D  
De 91 a 120 dias  E  
De 121 a 150 dias  F  
De 151 a 180 dias  G  
Superior a 180 dias  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. 
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(j) 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-
econômica dos bens. 
 
 

(k) Demais ativos circulantes e longo prazos 
 
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. 
 

(l) Depósitos 
 

O valor apresentado nas demonstrações financeiras está acrescido dos juros incorridos até a data de 
encerramento do exercício, através da aplicação mensal das taxas contratadas para as operações. 
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 a prazo estão 
classificados no balanço patrimonial considerando sua exigibilidade. 
 

(m) Obrigações por empréstimos  
 

Registradas de acordo com os recursos tomados, sendo atualizados mensalmente de acordo com os 
juros incorridos no período e liquidações que possam ter ocorrido. 
 

(n) 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. 
 

(o) Demais passivos circulantes e exigível a longo prazo 
 

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. 
 
 

3 Disponibilidades 
 

(a) Caixa e equivalentes de caixa 
 
 
   Junho/17  Junho/16 

      

Disponibilidades   10.848  8.051 

Aplicações interfinanceiras de liquidez   11.800  7.998 

Relações Interfinanceiras   4.959  4.777 

Centralização financeira em Cooperativa Central   705.042  458.283 
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4 Operações de crédito  
 

(a) Composição da carteira de créditos por tipo de operação 
 

 
 
 

5 Permanente 
 

(a) Investimentos 

 

Junho/17   Junho/16 
     

Participação em Cooperativa Central de Crédito - Uniprime Central (*) 7.508   7.508 
Participação na Administradora de Seguros - Uniprime Corretora 2   1,7 

 0   0 
 7.510   7,510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circulante

Realizável

longo prazo Junho/2017 Junho/2016

Cheque especial 17.104               -                    17.104               18.003             

Operação crédito cartão 5                         -                    5                          -                    

Adto a depositantes 1.196                 -                    1.196                  1.050                

Títulos descontados 9.649                 10.731              20.380               20.705             

Financiamentos 48.401               53.829              102.230             115.147           

Empréstimos 222.367            247.306           469.673             449.043           

Carteira total 298.722 311.866 610.588 603.948           

Provisão crédito

Provisão Empréstimos 9.024 10.036 19.060 15.448             

Provisão Cheque especial e adto 651 0 651 830                   

Provisão Cartão 0 0 0 -                    

Total 9.675 10.036 19.711 16.278             
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(b) Imobilizado 

 
 
 

6 Depósitos 
 
O grupo de depósitos é constituído pelo saldo mantido pelos cooperados em conta corrente (depósito à 
vista) e em aplicações financeiras (depósito a prazo), conforme abaixo: 
 
 

 

 
  

Junho/17 Saldo inicial Aquisições Baixas Depreciação Saldo final
Tx. Depr. 

a.a. (%)

Terrenos 1.139           -                  -                -                     1.139         

Edificações 3.742           -                  -                (106)              3.636         4%

Instalações 1.300           1.662         -                (1.739)           1.223         20%

Mobiliários 2.119           34               (210)         (31)                 1.912         10%

Máquinas e equipamentos 416              29               (2)              (33)                 410            10%

Aparelhos de refrigeração 444              11               (28)            (10)                 418            10%

Equip. de Telecomunicações 124              6                 (6)              (10)                 115            10%

Equipamentos de informática 1.526           552             (26)            (325)              1.728         20%

Sistema de segurança 726              8                 (9)              (50)                 675            10%

Veículos 271              114             (87)            (15)                 282            20%

Intangível 1.719           1.507         -                (1.397)           1.829         20%

13.526 3.925 (368)         (3.716)           13.367

Junho/16 Saldo inicial Aquisições Baixas Depreciação Saldo final
Tx. Depr. 

a.a. (%)

Terrenos 1.139           -                  -                -                     1.139         

Edificações 3.954           -                  -                (106)              3.848         4%

Instalações 1.400           -                  -                (75)                 1.325         20%

Mobiliários 2.592           53               (9)              (240)              2.396         10%

Máquinas e equipamentos 423              36               (4)              (33)                 423            10%

Aparelhos de refrigeração 517              4                 -                (45)                 476            10%

Equip. de Telecomunicações 131              5                 -                (9)                   127            10%

Equipamentos de informática 2.097           43               (23)            (359)              1.759         20%

Sistema de segurança 767              102             (1)              (61)                 807            10%

Veículos 265              -                  -                (100)              165            20%

Intangível 1.944           636             (308)         (481)              1.791         20%

15.230 879 (345)         (1.509)           14.256

 
 Junho/17  

 Junho/16 

 
 

 
 

  
Depósitos à vista  169.937  

 142.225 

Depósitos a prazo  980.604  
 810.598 

 
   

 
 

 
 1.150.541  

 952.823 
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7 Provisão para causas judiciais 
 
Na data das demonstrações financeiras, a Cooperativa apresentava os seguintes passivos relacionados 
a causas judiciais trabalhistas com probabilidade de perda considerada como provável, integralmente 
provisionados.  

  
8 Patrimônio líquido 

 
(a) Capital social 

 
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, independentemente do número de suas cotas-partes. 
 
 

(b) Integralizações e baixas de capital 
 
Representam 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 

 
O cálculo dos juros sobre capital próprio está de acordo com o disposto na Lei Complementar no 130/2009 
e trata-se de remuneração das cotas-partes do capital limitada ao valor da taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 

 
(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 30% (trinta por cento), pelo menos, das 
sobras líquidas do exercício, sendo que esse percentual pode ser aumentado se deliberado por 
Assembleia Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social. Para a Cooperativa, o 
percentual utilizado é de no mínimo 30% das sobras líquidas do exercício, conforme o estatuto social. As 
destinações são realizadas apenas no final do exercício.  
 

(e) FATES 
 
De acordo com artigo 28, inciso I, 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% (cinco por cento), pelo menos, das sobras líquidas 
apuradas no exercício, sendo que esse percentual pode ser aumentado se deliberado por Assembleia 
Geral Extraordinária e homologado por meio de Estatuto Social.  
 

(f) Destinação do resultado acumulado  
 
Na Assembleia Geral Ordinária é decidido a destinação das sobras ou perdas aos associados. 
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