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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

O Conselho Fiscal do SICOOB 
CREDINTER – Cooperativa de Cré-
dito Credinter Ltda. - Sicoob Cre-
dinter, reunido em 03/08/2021, 
em cumprimento do art. 86, in-
ciso “IV”, do Estatuto Social, de-
clara para os devidos fins legais e 
estatutários, que procedeu a mi-
nucioso exame em todos os do-
cumentos e peças contábeis, que 
compreendem o Balanço Geral, 
relativo ao semestre findo em 30 
de junho de 2021, tendo encon-

trado tudo na mais perfeita or-
dem.

Em nossa opinião, as Demons-
trações Financeiras representam 
adequadamente em todos os as-
pectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira do SICOOB 
CREDINTER, Cooperativa de Cré-
dito Credinter Ltda., em 30 de ju-
nho de 2021.

Assim, somos unânimes e fa-
voráveis à aprovação, das de-
monstrações financeiras relativas 

ao período de 01 de janeiro a 30 
de junho de 2021.

Guaranésia, 03 de agosto de 2021.

34. Cooperativa Central 

A COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINTER LTDA. 
- SICOOB CREDINTER - SICOOB CREDINTER, em con-
junto com outras cooperativas singulares, é filiada à 
COOPERATIVA CENTRAL CRÉDITO DE MINAS GERAIS 
LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, que representa 
o grupo formado por suas afiliadas perante as autorida-
des monetárias, organismos governamentais e entida-
des privadas.

O SICOOB CENTRAL CREDIMINAS, é uma sociedade 
cooperativista que tem por objetivo a organização em 
comum em maior escala dos serviços econômico-fi-
nanceiros e assistenciais de suas filiadas (cooperativas 
singulares), integrando e orientando suas atividades, 
de forma autônoma e independente, através dos ins-
trumentos previstos na legislação pertinente e normas 
exaradas pelo Banco Central do Brasil, bem como facili-
tando a utilização recíproca dos serviços, para consecu-
ção de seus objetivos.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, 
cabe ao SICOOB CENTRAL CREDIMINAS a coordenação 
das atividades de suas filiadas, a difusão e fomento do 
cooperativismo de crédito, a orientação e aplicação dos 
recursos captados, a implantação e implementação de 
controles internos voltados para os sistemas que acom-
panhem informações econômico-financeiras, operacio-
nais e gerenciais, entre outras.

O SICOOB CREDINTER responde solidariamente 
pelas obrigações contraídas pelo SICOOB CENTRAL 
CREDIMINAS perante terceiros, até o limite do valor das 
cotas-partes do capital que subscrever, proporcional-
mente à sua participação nessas operações.

Saldos das transações da Cooperativa com o SI-
COOB CENTRAL CREDIMINAS:
 
 
 
 
Descrição 30/06/2021 31/12/2020 

Ativo - Relações Interfinanceiras - Centralização Financeira 116.149.541,21 97.228.182,48 

Ativo - Investimentos 7.579.937,62 7.191.532,41 
Total das Operações Ativas       123.729.478,83        104.419.714,89  
Passivo - Repasses Interfinanceiros                             -    905.731,64 
Passivo - Obrigações por Empréstimos e Repasses 24.415.108,44                             -    
Total das Operações Passivas         24.415.108,44               905.731,64  

 

35. Gerenciamento de Risco

A gestão integrada de riscos e de capital no âmbito 
das cooperativas do Sicoob é realizada de forma centra-
lizada pelo Centro Cooperativo Sicoob – CCS, abrangen-
do, no mínimo, os riscos de crédito, mercado, liquidez, 
operacional, socioambiental, continuidade de negócios 
e de gerenciamento de capital.

A política institucional de gestão integrada de riscos 
e de capital, bem como as diretrizes de gerenciamento dos ris-
cos e de capital são aprovados pelo Conselho de Administração 
do Sicoob Confederação e BANCO SICOOB.

A estrutura centralizada de gerenciamento de riscos 
e de capital é compatível com a natureza das operações 
e à complexidade dos produtos e serviços oferecidos, 
sendo proporcional à dimensão da exposição aos riscos 
das entidades do Sicoob.

Encontra-se disponível no sítio das Cooperativas, se-
ção Relatórios, o Relatório de Gerenciamento de Riscos 
e de Capital - Pilar 3, aplicável às Cooperativas enqua-
dradas nos Segmentos S3 e S4.

35.1 Risco operacional

O processo de gerenciamento do risco operacional 
consiste na avaliação qualitativa dos riscos por meio das 
etapas de identificação, avaliação, tratamento, docu-
mentação e armazenamento de informações de perdas 
operacionais e de recuperação de perdas operacionais, 
testes de avaliação dos sistemas de controle, comunica-
ção e informação.

A metodologia de alocação de capital, utilizada para 
determinação da parcela de risco operacional (RWAo-
pad) é a Abordagem do Indicador Básico (BIA).

35.2 Risco de Mercado e de Liquidez

O gerenciamento do risco de mercado é o processo 
que visa quantificar a possibilidade de ocorrência de per-
das resultantes da flutuação nos valores de mercado de 
instrumentos detidos pelas cooperativas, e inclui o risco 
da variação das taxas de juros e dos preços de ações, para 
os instrumentos classificados na carteira de negociação 
(trading) e o risco da variação cambial e dos preços de 
mercadorias (commodities), para os instrumentos classi-
ficados na carteira de negociação ou na carteira bancária 
(banking).

O processo de gerenciamento do risco de liquidez lida 
com a possibilidade de a cooperativa não ser capaz de 
honrar eficientemente suas obrigações esperadas e ines-
peradas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de 
vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias 
e sem incorrer em perdas significativas.

No processo de gerenciamento do risco de mercado 
e da liquidez das cooperativas são realizados os seguintes 
procedimentos:

a) utilização do VaR – Value at Risk para mensurar o 
risco de mercado das cooperativas;

b) análise de descasamentos entre ativos e passivos 
para avaliação de impacto na margem financeira das co-
operativas;

c) definição de limite máximo para a exposição a risco 
de mercado;

d) realização periódica de backtest do VaR das cartei-
ras das cooperativas e dos modelos de cálculo de risco de 
mercado;

e) definição de limite mínimo de liquidez para as coo-
perativas;

f) projeção do fluxo de caixa das cooperativas para 90 
(noventa) dias;

esse 
g) diferentes cenários de simulação de perda em situ-

ações de stress.

35.3 Gerenciamento de Capital

O gerenciamento de capital das cooperativas é um pro-
cesso contínuo e com postura prospectiva, que tem por 
objetivo avaliar a necessidade de capital de suas institui-
ções, considerando os objetivos estratégicos do Sicoob 
para o horizonte mínimo de três anos.

As diretrizes para o monitoramento e controle contínuo 
do capital estão contidas na Política Institucional de Geren-
ciamento de Capital do Sicoob, à qual todas as instituições 
aderiram formalmente.

O processo do gerenciamento de capital é composto 
por um conjunto de metodologias que permitem às institui-
ções identificar, avaliar e controlar as exposições relevantes, 
de forma a manter o capital compatível com os riscos in-
corridos. Dispõe, ainda, de um plano de capital específico, 
prevendo metas e projeções de capital que consideram os 
objetivos estratégicos, as principais fontes de capital e o pla-
no de contingência, e adicionalmente, são realizadas simu-
lações de eventos severos e condições extremas de merca-
do, cujos resultados e impactos na estrutura de capital são 
apresentados à Diretoria e ao Conselho de Administração.

35.4 Risco de Crédito e Risco Socioambiental

O gerenciamento de risco de crédito objetiva garantir a 
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.

O gerenciamento do risco socioambiental consiste na 
identificação, classificação, avaliação e no tratamento dos 
riscos com possibilidade de ocorrência de perdas decor-
rentes de danos socioambientais.

Compete ao Centro Cooperativo Sicoob – CCS, a pa-
dronização de processos, de metodologias de análises 
de risco de clientes e de operações, da criação e de ma-
nutenção de política única de risco de crédito e socio-
ambiental para o Sicoob, além do monitoramento das 
carteiras de crédito das cooperativas.

35.5 Gestão de Continuidade de Negócios

A Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) é um 
processo abrangente de gestão que identifica ameaças 
potenciais de descontinuidade das operações de negó-
cios para a organização e possíveis impactos, caso essas 
ameaças se concretizem.

O Centro Cooperativo Sicoob – CCS realiza Análise de 
Impacto (AIN) para identificar processos críticos sistêmicos, 
com objetivo de definir estratégias para continuidade desses 
processos e, assim, resguardar o negócio de interrupções 
prolongadas que possam ameaçar sua continuidade.

O resultado da AIN é baseado nos impactos financei-
ro, legal e de imagem.

São elaborados, anualmente, Planos de Continuida-
de de Negócios (PCN) contendo os principais procedi-
mentos a serem executados para manter as atividades 
em funcionamento em momentos de contingência. Os 
Planos de Continuidade de Negócios são classificados 
em: Plano de Continuidade Operacional (PCO) e Plano 
de Recuperação de Desastre (PRD).

Visando garantir sua efetividade, são realizados anual-
mente testes nos Planos de Continuidade de Negócios (PCN).

36. Seguros Contratados – Não Auditado

A Cooperativa adota política de contratar seguros de 
diversas modalidades, cuja cobertura é considerada su-
ficiente pela Administração e agentes seguradores para 
fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de ris-
cos adotados, dada a sua natureza, não fazem parte do 
escopo de auditoria das demonstrações contábeis, con-
sequentemente, não foram examinadas pelos nossos au-
ditores independentes.

37. Índice de Basileia

As instituições financeiras e demais instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil de-
vem manter, permanentemente, o valor do Patrimônio 
de Referência (PR), apurado nos termos da Resolução 
CMN nº. 4.192, de 01/03/2013, compatível com os riscos 
de suas atividades. Em 30/06/2021, O Patrimônio de Refe-
rência (PR) do SICOOB CREDINTER estava em conformi-
dade com as normas estabelecidas.

38. Benefícios a Empregados

A cooperativa é patrocinadora de um plano de pre-
vidência complementar para seus funcionários e admi-
nistradores, na modalidade multiinstituído. O plano é ad-
ministrado pela Fundação Sicoob de Previdência Privada 
– Sicoob Previ.

As despesas com contribuições efetuadas pela Co-
operativa totalizaram em 30/06/2021 (R$ 39.449,53) e 
30/06/2020 (R$ 36.052,80)

Guaranésia, 28 de julho de 2021.
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