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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SEMESTRE ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA.
SICOOB CREDINTER
CNPJ: 24.048.910/0001-02

 

Notas  Capital Subscrito  Capital a Realizar Reserva Legal  Sobras ou Perdas 
Acumuladas 

 TOTAIS 

Saldos em 31/12/2019 27.324.774,15 (55.508,45) 13.486.921,52 1.526.856,82 42.283.044,04
Destinações de Sobras Exercício Anterior: - - - - -

Constituição de Reservas - - 1.526.856,82 (1.526.856,82) -
Movimentação de Capital: - - - - -

Por Subscrição/Realização 6.841.975,29 7.057,56 - - 6.849.032,85
Por  Devolução ( - ) (1.605.081,32) - - - (1.605.081,32)
Estorno de Capital (50,00) - - - (50,00)

Sobras ou Perdas do Período - - - 4.109.041,47 4.109.041,47
Saldos em 30/06/2020 32.561.618,12 (48.450,89) 15.013.778,34 4.109.041,47 51.635.987,04

Saldos em 31/12/2020 39.505.383,69 (53.816,03) 18.385.917,12 4.215.173,47 62.052.658,25
Destinações de Sobras Exercício Anterior: - - - - -

Constituição de Reservas - - 2.107.586,73 (2.107.586,73) -
Distribuição de sobras para associados 2.099.459,08 - - (2.107.586,74) (8.127,66)

Movimentação de Capital: - - - - -
Por Subscrição/Realização 7.211.605,69 3.418,86 - - 7.215.024,55
Por  Devolução ( - ) (1.149.695,24) - - - (1.149.695,24)

Sobras ou Perdas do Período - - - 4.586.393,97 4.586.393,97
Saldos em 30/06/2021 47.666.753,22 (50.397,17) 20.493.503,85 4.586.393,97 72.696.253,87

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA.
SICOOB CREDINTER

CNPJ: 24.048.910/0001-02
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Em Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA 
ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2021 

1. Contexto Operacional

A COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. - SI-
COOB CREDINTER - SICOOB CREDINTER, é uma coopera-
tiva de crédito singular, instituição financeira não bancária, 
fundada em 09/09/1988, filiada à COOPERATIVA CENTRAL 
CRÉDITO DE MINAS GERAIS LTDA – SICOOB CENTRAL 
CREDIMINAS e componente da Confederação Nacional 
das Cooperativas do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO, 
em conjunto com outras cooperativas singulares e cen-
trais. Tem sua constituição e o funcionamento regulamen-
tados pela Lei nº 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e 
as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei 
nº 5.764/1971, que define a Política Nacional do Coopera-
tivismo, pela Lei Complementar nº 130/2009, que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela 
Resolução CMN nº 4.434/2015, do Conselho Monetário Na-
cional, que dispõe sobre a constituição e funcionamento 
de cooperativas de crédito.

O SICOOB CREDINTER sediada à Praça Coronel Paulo 
Ribeiro, nº138, Centro, Guaranésia/MG, além da agência 
matriz possui Postos de Atendimento (PA’s) nas seguin-
tes localidades: Areado/MG, Juruaia/MG, Monte Belo/
MG, Santa Cruz da Prata/MG, Mococa/SP, Arceburgo/MG), 
Mogi Guaçu/SP, Conchal/SP, Itapira/SP, Serra Negra/SP e 
Jaguariúna/SP.

O SICOOB CREDINTER tem como atividade preponde-
rante a operação na área creditícia, tendo como finalida-
de:

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

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

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

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcio-
nar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, considerando 
as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente 
àquelas aplicáveis às entidades Cooperativas, a Lei do 
Cooperativismo nº 5.764/71 e normas e instruções do BA-
CEN, apresentadas conforme Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e sua emis-
são foi autorizada pela Diretoria Executiva em 28/07/2021.

Em função do processo de convergência com as nor-
mas internacionais de contabilidade, algumas normas e 
interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às ins-
tituições financeiras somente quando aprovadas pelo BA-
CEN, naquilo que não confrontar com as normas por ele 
já emitidas anteriormente. Os pronunciamentos contábeis 
já aprovados, por meio das Resoluções do CMN, foram 
aplicados integralmente na elaboração destas Demonstra-
ções Contábeis.

2.1 Mudanças nas Políticas Contábeis e Divulgação

a) Mudanças em Vigor 

O Banco Central emitiu a Resolução CMN n° 4.720 de 
30 de maio de 2019, Resolução CMN n° 4.818 de 29 de maio 
de 2020, Circular n° 3.959 de 4 de setembro de 2019 e Reso-
lução BCB n° 2 de 12 de agosto de 2020, as quais apresen-
tam as premissas para elaboração das

demonstrações financeiras obrigatórias e os procedi-
mentos mínimos que devem ser levados na elaboração 
das demonstrações financeiras.

As principais alterações em decorrência destes norma-
tivos:

i) no Balanço Patrimonial as contas estão dispostas ba-
seadas na liquidez e na exigibilidade. A abertura de segrega-
ção entre circulante e não circulante está sendo divulgada 
apenas nas respectivas notas explicativas. Adoção de novas 
nomenclaturas e agrupamentos de itens patrimoniais, tais 
como: ativos financeiros, provisão para perdas associadas ao 
risco de crédito, passivos financeiros, ativos e passivos fiscais 
e provisões;

ii) na Demonstração de Sobras ou Perdas a alteração 
consiste na apresentação de novas nomenclaturas das 
provisões para perdas associadas ao risco de crédito e des-
taque para as despesas de provisões;

iii) os saldos do Balanço Patrimonial do período estão 
apresentados comparativamente com o final do exercício 
social imediatamente anterior e as demais demonstrações 
estão comparadas com os mesmos períodos do exercício 
anterior;

iv) readequação da estrutura das notas explicativas em 
função da adoção de novas nomenclaturas e agrupamen-
tos dos itens patrimoniais.

b) Mudanças a serem aplicadas em períodos futu-
ros

Apresentamos abaixo um resumo sobre as novas nor-
mas que foram recentemente emitidas pelos órgãos regu-
ladores, ainda a serem adotadas pela Cooperativa:

Resolução CMN 4.817, de 29 de maio de 2020. A norma 
estabelece os critérios para mensuração e reconhecimento 
contábeis, pelas instituições financeiras, de investimentos 
em coligadas, controladas e controladas em conjunto, no 
Brasil e no exterior, inclusive operações de aquisição de par-
ticipações, no caso de investidas no exterior, estabelece cri-
térios de variação cambial; avaliação pelo método da equi-
valência patrimonial; investimentos mantidos para venda; 
e operações de incorporação, fusão e cisão. A Resolução 
CMN 4.817/20 entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

Resolução CMN 4.872, de 27 de novembro de 2020. A 
norma dispõe sobre os critérios gerais para o registro con-
tábil do patrimônio líquido das instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. A Resolução CMN 
4.872/20 entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

A Cooperativa iniciou a avaliação dos impactos da ado-
ção dos novos normativos. Eventuais impactos decorren-
tes da conclusão da avaliação serão considerados até a 
data de vigência de cada normativo.

2.2 Continuidade dos Negócios e Efeitos da Pande-
mia de COVID-19 “Novo Coronavírus” 

A Administração avaliou a capacidade de a Coopera-
tiva continuar operando normalmente e está convencida 
de que possui recursos suficientes para dar continuidade a 
seus negócios no futuro.

Mesmo com ineditismo da situação, tendo em vista 
a experiência da Cooperativa no gerenciamento e moni-
toramento de riscos, capital e liquidez, com auxílio das 
estruturas centralizadas do Sicoob, bem como as infor-
mações existentes no momento dessa avaliação, não 
foram identificados indícios de quaisquer eventos que 
possam interromper suas operações em um futuro pre-
visível. A COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. 
- SICOOB CREDINTER junto a seus associados, emprega-
dos e a comunidade estamos fazendo nossa parte para 
evitar a propagação do Novo Coronavírus, seguindo as 
recomendações e orientações do Ministério da Saúde, e 
adotando alternativas que auxiliam no cumprimento da 
nossa missão:

O Sicoob Credinter criou a campanha “Arrecada-
ção Solidária”, uma ação emergencial em apoio aos 
efeitos causados pela pandemia. A campanha acon-
teceu entre 05 de maio e 01 de julho de 2021. Com a 
campanha, foram arrecadadas mais de 9 toneladas 
de alimentos não perecíveis, que foram destinados 
às instituições e famílias que estão em vulnerabilida-
de social devido aos efeitos da pandemia do Corona-
vírus. Esta campanha faz parte do projeto executado 
há mais de 12 anos pela cooperativa, o Dia C.  Com 
a campanha “Arrecadação Solidária”, o Sicoob Cre-
dinter atendeu o objetivo 1 (Erradicação da Pobreza) 
presente nos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS).

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis 

a) Apuração do Resultado

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

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

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

De acordo com a Lei n° 5.764/71, o resultado é segregado 
em atos cooperativos, aqueles praticados entre as cooperati-
vas e seus associados ou cooperativas entre si, para cumpri-
mentos de seus objetivos estatutários, e atos não cooperati-
vos aqueles que importam em operações com terceiros não 
associados.

b) Estimativas Contábeis

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

c) Caixa e Equivalentes de Caixa

Composto pelas disponibilidades, pela Centralização 
Financeira mantida na Central e por aplicações financei-
ras de curto prazo, de alta liquidez, com risco insignifi-
cante de mudança de valores e limites e, com prazo de 
vencimento igual ou inferior a 90 dias a contar da data de 
aquisição.
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