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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

d) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Representam operações a preços fixos referentes às 
compras de títulos com compromisso de revenda e apli-
cações em depósitos interfinanceiros e estão demons-
tradas pelo valor de resgate, líquidas dos rendimentos a 
apropriar correspondentes a períodos futuros.

e) Títulos e Valores Mobiliários

A carteira está composta por títulos de renda fixa 
e renda variável, os quais são apresentados pelo custo 
acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Ba-
lanço, ajustados aos respectivos valores de mercado, 
conforme aplicável.

f) Relações Interfinanceiras – Centralização finan-
ceira

Os recursos captados pela cooperativa que não te-
nham sido aplicados em suas atividades são concen-
trados por meio de transferências interfinanceiras para 
a cooperativa central, e utilizados pela cooperativa cen-
tral para aplicação financeira. De acordo com a Lei nº 
5.764/71, essas ações são definidas como atos coopera-
tivos.

g) Operações de Crédito

As operações de crédito com encargos financeiros 
pré-fixados são registradas a valor futuro, retificadas por 
conta de rendas a apropriar e as operações de crédito 
pós-fixadas são registradas a valor presente, calculadas 
por critério “pro rata temporis”, com base na variação 
dos respectivos indexadores pactuados.

h) Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Cré-
dito

Constituída em montante julgado suficiente pela Ad-
ministração para cobrir eventuais perdas na realização 
dos valores a receber, levando-se em consideração a 
análise das operações em aberto, as garantias existen-
tes, a experiência passada, a capacidade de pagamento 
e liquidez do tomador do crédito e os riscos específicos 
apresentados em cada operação, além da conjuntura 
econômica.

As Resoluções CMN nº 2.697/2000 e 2.682/1999 esta-
beleceram os critérios para classificação das operações 
de crédito definindo regras para constituição da provisão 
para operações de crédito, as quais estabelecem nove 
níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).

i) Depósitos em Garantia

Existem situações em que a cooperativa questiona a 
legitimidade de determinados passivos ou ações em que 
figura como polo passivo. Por conta desses questiona-
mentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria 
administração, os valores em questão podem ser deposi-
tados em juízo, sem que haja a caracterização da liquida-
ção do passivo.

j) Investimentos

Representados substancialmente por quotas do SI-
COOB CENTRAL CREDIMINAS e ações do BANCO SI-
COOB, avaliadas pelo método de custo de aquisição.

k) Imobilizado de Uso

Equipamentos de processamento de dados, móveis, 
utensílios e outros equipamentos, instalações, edifica-
ções, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros e 
softwares, são demonstrados pelo custo de aquisição, 
deduzido da depreciação acumulada. A depreciação 
é calculada pelo método linear para reduzir o custo de 
cada ativo a seus valores residuais de acordo com as ta-
xas aplicáveis e levam em consideração a vida útil eco-
nômica dos bens.

l) Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham 
por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção 
da Cooperativa ou exercidos com essa finalidade. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente 
amortizados de forma linear no decorrer de um período 
estimado de benefício econômico.

m) Ativos Contingentes

Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a 
Administração possui total controle da situação ou quando 
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as 
quais não cabem mais recursos contrários, caracterizando 
o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes 
com probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são 
apenas divulgados em notas explicativas às demonstrações 
contábeis.

n) Obrigações por Empréstimos e Repasses

As obrigações por empréstimos e repasses são re-
conhecidas inicialmente no recebimento dos recursos, 
líquidos dos custos da transação. Em seguida, os saldos 

dos empréstimos tomados são acrescidos de encargos e 
juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata tempo-
ris”), assim como das despesas a apropriar referente aos 
encargos contratados até o final do contrato, quando cal-
culáveis.

o) Depósitos e Recursos de Aceite e Emissão de Títu-
los

Os depósitos e os recursos de aceite e emissão de tí-
tulos são demonstrados pelos valores das exigibilidades e 
consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a 
data do balanço, reconhecidos em base pro rata die.

p) Outros Ativos 

São registrados pelo regime de competência, apresen-
tados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quan-
do aplicável, os rendimentos e as variações monetárias 
auferidas, até a data do balanço.

q) Outros Passivos

Os demais passivos são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias 
incorridas.

r) Provisões

São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obri-
gação presente legal ou implícita como resultado de even-
tos passados, sendo provável que um recurso econômico 
seja requerido para saldar uma obrigação legal. As provi-
sões são registradas tendo como base as melhores estima-
tivas do risco envolvido.

s) Provisões para Demandas Judiciais e Passivos 
Contingentes

São reconhecidos contabilmente quando, com base na 
opinião de assessores jurídicos, for considerado provável 
o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, 
gerando uma provável saída no futuro de recursos para li-
quidação das ações, e quando os montantes envolvidos fo-
rem mensurados com suficiente segurança. As ações com 
chance de perda possível são apenas divulgadas em nota 
explicativa às demonstrações contábeis e as ações com 
chance remota de perda não são divulgadas.

t) Obrigações Legais 

São aquelas que decorrem de um contrato por meio de 
termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou outro instru-
mento fundamentado em lei, aos quais a Cooperativa tem 
por diretriz.

u) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lu-
cro tem incidência sobre os atos não cooperativos, situ-
ação prevista no caput do Art. 194 do Decreto 9.580/2018 
(RIR2018). Entretanto, o resultado apurado em operações 
realizadas com cooperados não tem incidência de tributa-
ção, sendo essa expressamente prevista no caput do art. 
193 do mesmo Decreto.

v) Segregação em Circulante e Não Circulante

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores 
a 360 dias estão classificados no circulante, e os prazos su-
periores, no longo prazo (não circulante).

w) Valor Recuperável de Ativos – Impairment 

A redução do valor recuperável dos ativos não finan-
ceiros (impairment) é reconhecida como perda, quando o 
valor de contabilização de um ativo, exceto outros valores 
e bens, for maior do que o seu valor recuperável ou de rea-
lização. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são 
registradas no resultado do período em que foram identi-
ficadas.

Em 30 de junho de 2021 não existem indícios da ne-
cessidade de redução do valor recuperável dos ativos não 
financeiros. 

x) Resultados Recorrentes e Não Recorrentes

Resultados recorrentes são aquele que estão rela-
cionados com as atividades características da Coope-
rativa ocorridas com frequência no presente e previstas 
para ocorrer no futuro, enquanto os resultados não re-
correntes são aqueles decorrente de um evento extra-
ordinário e/ou imprevisível, com tendência de não se 
repetir no futuro.

y) Eventos Subsequentes 

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-ba-
se das demonstrações contábeis e a data de autorização 
para a sua emissão. São compostos por:

• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evi-
denciam condições que já existiam na data-base das de-
monstrações contábeis; e

• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que 
evidenciam condições que não existiam na data-base das 
demonstrações contábeis.

Não houve qualquer evento subsequente para as de-
monstrações contábeis encerradas em 30 de junho de 2021. 

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa e os equivalentes de caixa, apresentados na 
demonstração dos fluxos de caixa, estão constituídos por:
 
 

Descrição 30/06/2021 31/12/2020 
Caixa e depósitos bancários 6.031.860,15 4.046.425,40 
Relações interfinanceiras - centralização financeira (a) 116.149.541,21 99.678.442,59 

TOTAL 122.181.401,36 103.724.867,99 
 
 

(a) Referem-se à centralização financeira das dispo-
nibilidades líquidas da Cooperativa, depositadas junto ao 
SICOOB CENTRAL CREDIMINAS conforme determinado 
no art. 24, da Resolução CMN nº 4.434/15, cujos rendi-
mentos auferidos nos períodos em 30 de junho de 2021 e 
31 de dezembro de 2020 foram de: 
 
 
Descrição 30/06/2021 30/06/2020 
Rendimentos da Centralização Financeira 1.412.495,36 1.501.428,91 

 
 

5. Operações de Crédito

a) Composição da carteira de crédito por modalidade: 
 
 

Descrição 
30/06/2021 31/12/2020 

Circulante Não 
Circulante Total Circulante Não 

Circulante Total 
Empréstimos e Títulos 
Descontados 88.509.871,12 88.835.921,70 177.345.792,82 67.357.920,68 83.656.165,90 151.014.086,58 
Financiamentos 8.391.834,03 19.871.416,03 28.263.250,06 8.489.501,53 14.041.878,20 22.531.379,73 
Financiamentos Rurais 
e Agroindustriais 51.453.416,18 59.110.246,95 110.563.663,13 45.810.195,54 33.606.686,58 79.416.882,12 
Total de Operações 
de Crédito 148.355.121,33 167.817.584,68 316.172.706,01 121.657.617,75 131.304.730,68 252.962.348,43 
(-) Provisões para 
Operações de Crédito (4.155.010,50) (6.516.559,70) (10.671.570,20) (4.604.188,88) (6.014.014,38) (10.618.203,26) 

TOTAL 144.200.110,83 161.301.024,98 305.501.135,81 117.053.428,87 125.290.716,30 242.344.145,17 
 

b) Composição por tipo de operação, e classificação por 
nível de risco de acordo com a Resolução CMN nº 2.682/1999:

 
 

Nível / 
Percentual  
de Risco / 
Situação 

Empréstimo / 
TD Financiamentos 

 
Financiamentos  

Rurais 
Total em 

30/06/2021 
Provisões 
30/06/2021 

Total em 
31/12/2020 

Provisões 
31/12/2020 

AA - Normal 18.383.572,05 3.020.877,30  43.676.191,13 65.080.640,48  40.204.335,72  

A 0,5% Normal 68.764.582,09 13.695.170,03  51.407.802,52 133.867.554,64 (669.337,77) 121.265.651,99 (606.328,26) 
B 1% Normal 39.751.428,71 6.851.305,40  12.735.867,13 59.338.601,24 (593.386,01) 47.680.932,29 (476.809,32) 
B 1% Vencidas 222.038,60 20.718,64  0,00 242.757,24 (2.427,57) 49.532,34 (495,32) 
C 3% Normal 30.644.377,94 3.944.087,64  2.348.901,10 36.937.366,68 (1.108.121,00) 25.556.124,85 (766.683,75) 
C 3% Vencidas 323.628,80 34.798,07  0,00 358.426,87 (10.752,81) 606.538,78 (18.196,16) 
D 10% Normal 8.939.071,74 437.873,50  311.226,06 9.688.171,30 (968.817,13) 6.915.039,82 (691.503,98) 
D 10% Vencidas 381.627,63 18.241,15  0,00 399.868,78 (39.986,88) 426.792,31 (42.679,23) 
E 30% Normal 1.547.956,85 0,00  83.675,19 1.631.632,04 (489.489,61) 1.288.955,49 (386.686,65) 
E 30% Vencidas 545.604,22 201.218,55  0,00 746.822,77 (224.046,83) 617.228,75 (185.168,63) 
F 50% Normal 1.072.041,25 0,00  0,00 1.072.041,25 (536.020,63) 776.421,56 (388.210,78) 
F 50% Vencidas 866.864,04 0,00  0,00 866.864,04 (433.432,02) 491.488,73 (245.744,37) 
G 70% Normal 677.135,80 11.071,57  0,00 688.207,37 (481.745,16) 467.766,35 (327.436,44) 
G 70% Vencidas 437.932,81 27.888,21  0,00 465.821,02 (326.074,71) 444.265,51 (310.985,86) 
H 100% Normal 2.154.784,63 0,00  0,00 2.154.784,63 (2.154.784,63) 3.127.150,38 (3.127.150,38) 
H 100% Vencidas 2.633.145,66 0,00  0,00 2.633.145,66 (2.633.145,66) 3.044.123,56 (3.044.123,56) 

Total Normal 171.934.951,06 27.960.385,44  110.563.663,13 310.458.999,63 (7.001.701,94) 247.282.378,45 (6.770.809,56) 
Total Vencidos 5.410.841,76 302.864,62  0,00 5.713.706,38 (3.669.866,48) 5.679.969,98 (3.847.393,13) 

Total Geral 177.345.792,82 28.263.250,06  110.563.663,13 316.172.706,01 (10.671.568,42) 252.962.348,43 (10.618.202,69) 
Provisões (9.770.668,52) (389.811,63)  (511.090,05) (10.671.570,20)  (10.618.203,26)  

Total Liquído 167.575.124,30 27.873.438,43  110.052.573,08 305.501.135,81  242.344.145,17  
 

c) Composição da carteira de crédito por faixa de ven-
cimento: 

 
 

Tipo Até 90 De 91 a 360 Acima de 360 Total 
Empréstimos e Títulos Descontados 41.131.739,06 47.378.132,06 88.835.921,70 177.345.792,82 
Financiamentos 2.382.774,29 6.009.059,74 19.871.416,03 28.263.250,06 
Financiamento s Rurais e Agroindustriais 20.264.632,22 31.188.783,96 59.110.246,95 110.563.663,13 

TOTAL  63.779.145,57 84.575.975,76 167.817.584,68 316.172.706,01 
 

d) Composição da carteira de crédito por tipo de pro-
duto, cliente e atividade econômica:

 
 
 
 

Descrição Empréstimos/TD Financiamento Financiamento Rurais 30/06/2021 % da Carteira 
Setor Privado - Comércio 18.254.657,59 1.617.763,46 0,00 19.872.421,05 6% 
Setor Privado - Indústria 9.059.419,86 873.282,28 0,00 9.932.702,14 3% 
Setor Privado - Serviços 69.874.111,26 8.561.556,90 633.151,66 79.068.819,82 25% 
Pessoa Física 79.757.844,46 16.817.947,47 107.921.906,55 204.497.698,48 65% 
Outros 399.759,65 392.699,95 2.008.604,92 2.801.064,52 1% 

TOTAL 177.345.792,82 28.263.250,06 110.563.663,13 316.172.706,01 100% 
 

e) Movimentação da provisão para créditos de liqui-
dação duvidosa de operações de crédito:

 
 

Descrição 30/06/2021 31/12/2020 

Saldo Inicial         10.618.203,26          10.978.966,10  

Constituições/Reversões no período           2.477.488,58            1.057.384,41  

Transferência para Prejuízo no período         (2.424.121,64)         (1.418.147,25) 

Saldo Final         10.671.570,20          10.618.203,26  

 

f) Concentração dos Principais Devedores:
 
 

Descrição 30/06/2021 % Carteira Total 31/12/2020 % Carteira Total 
Maior Devedor 8.918.196,75 3,00% 6.108.200,44 2,00% 
10 Maiores Devedores 52.159.062,28 16,00% 38.548.023,03 15,00% 
50 Maiores Devedores 111.993.325,52 35,00% 90.827.598,40 35,00% 

 

g) Movimentação de Créditos Baixados Como Prejuízo:
 

Descrição 30/06/2021 31/12/2020 

Saldo Inicial         11.592.323,39          10.923.992,25  

Valor das operações transferidas no período           2.424.121,64            1.418.147,25  

Valor das operações recuperadas no período            (377.083,52)            (747.844,88) 

Descontos concedidos nas operações recuperadas                (1.077,41)                (1.971,23) 

Saldo Final         13.638.284,10          11.592.323,39  

 
 

h) Operações renegociadas:

Em 30/06/2021 as operações de crédito renegociadas 
pela cooperativa apresentavam um montante total de R$ 
11.595.171,63, compreendendo as composições de dívi-
das, prorrogações, novações de créditos e as concessões 
de novas operações de crédito para liquidação parcial ou 
total de operações anteriores.


