
A Cooperativaregistrouem junhode 2015 um patrimôniolíquidode R$ 2.253 mil, tendoum aumento de 0,31% em relação ao

mesmo período do ano anterior.

III - Patrimônio Líquido

O saldo das operaçõesde créditototalizaram, em junhode 2015 R$ 8.368 mil, com evolução de 24,30% em relação ao mesmo

período de 2014.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Ao findarmosmais um semestre prestamoscontas aos senhores associados dos resultadosobtidos, bem como das atividades

e ações desenvolvidas no semestre de 2015 na Cooperativade Economiae CréditoMútuo dos Policiais Federais do RioGrande

do Sul - Sicredi POL RS.

1. Situação Econômico-Financeira e Patrimonial

Seguindo os principais balizadores do cooperativismo, em especial a “transparênciana gestão”, esclarecemos aos nossos

associados a situação econômico-financeirae patrimonial da Cooperativa, onde buscamos voltar o nosso trabalho para o

crescimento e expansão.

A Cooperativade Economiae CréditoMútuo dos PoliciaisFederais do Rio Grandedo Sul - SicrediPOL RS encerrouo semestre

de 2015 com ativos totais de R$ 15.837 mil, aumento de 29,00% em relação ao mesmo período do semestre anterior,

destacando-se:

I - Operações de Crédito

A classificação da carteira por níveis de risco, que abrange além das operações mencionadas no parágrafo anterior, as

operações relativas a outros créditos, seguindo os procedimentosestabelecidos pela Resolução nº 2.682/99 do Conselho

MonetárioNacional.Em junhode 2015, as operaçõesclassificadas como "risco normal", que abrangem os níveis "A" até "C",

somaram R$ 8.881 mil, representando96,60% do totalda carteira.As operaçõesclassificadas como "risco 1", que incluemos

níveis "D"  a "G", totalizaram R$ 313 mil, compondo 3,40% da carteira. (NE 04c).

II - Recursos Captados e Administrados

Os recursos captados e administrados formados pelo total de depósitos, convênios, arrecadações e patrimônio líquido,

totalizaram R$ 14.611 mil em junho de 2015, com incremento de 29,93% em relação ao mesmo período de 2014.

O saldo de depósitos a prazo atingiu o valor de R$ 11.832 mil, com crescimentode 38,43% em relação a junhode 2014. Os

depósitos à vista tiveram uma variação de 16,55% em doze meses e alcançaram o valor de R$ 514 mil.

2. Controles Internos e Compliance



Nesse contexto,a instituiçãomantém investimentosem treinamentoscontínuospara todosos colaboradores a fim de reforçar

as melhores práticas de controles internos.

4. Gerenciamento de Riscos

O Sistema Sicredi considera o gerenciamento de riscos prioritáriona condução de suas atividades e negócios, adotando

práticas em absoluta consonância com os preceitos dos Acordos de Basileia. Dessa maneira, possui áreas especializadas para o 

gerenciamento destes riscos, centralizadas no Banco Cooperativo Sicredi S.A. Entre os principais riscos gerenciados pela

instituição, destacam-se o operacional, o de mercado e o de crédito, cujas estruturas são apresentadas a seguir:

I - Risco Operacional

A estrutura de gerenciamento do risco operacionalno Sicrediestá implementadade forma centralizada na Superintendência

de ControlesInternos, Compliance e Risco Operacional do Banco CooperativoSicredi, subordinadadiretamente à Presidência

Executiva. Essa estrutura é responsável pela administração da Política de Risco Operacional e pela coordenação e execução, no 

que lhe compete, dos processos relativos à disciplina para todo o sistema de forma padronizada, em conformidade com a

Resolução nº 3.380/06 e demais normativos relacionados.

O processo de gerenciamento do risco operacional foi desenhado para capacitar a identificação, avaliação, mitigação e

monitoramento dos riscos associados a cada instituição individualmente, ao conglomerado, bem como a identificação e

acompanhamento dos riscos associados às demais empresas não financeiras. 

O Sicredi está continuamenteaprimorandoo seu sistema de controles internos,face a complexidade dos serviços e produtos

ofertados e a crescente demanda por parte dos associados. Com a implantação de políticas, procedimentos, normas e

ferramentas de monitoramento,a Instituição busca assegurar a conformidadecom leis e regulamentos, prevenir e reduzir

riscos inerentes as atividades exercidas no seu campo de atuação.

A política de controles internos estabelece diretrizesque procuram reforçar, periodicamente, o alinhamento do sistema de

controlesinternoscom os objetivosfixadospela Instituiçãorelacionadosas estratégias globais do negócio e as demais políticas

institucionais. Da mesma forma, as atividades de controles são avaliadas sistematicamente assegurando a observância

quanto às regulamentações emitidas pelas autoridades fiscalizadoras.

3. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo - PLD/CFT

O Sicredi adota processos e sistemas específicos de prevenção, com a finalidade de assegurar que suas atividades sejam

conduzidas em ambiente de controlesadequados à prevenção de riscos relacionados aos crimes de lavagem de dinheiroe

financiamento ao terrorismo.

Atentos à legislação e às normas dos órgãos reguladores, buscamos constantementeadequar-nosaos novos procedimentos

exigidos, especialmente em atendimento à Circularnº 3.461/09 e Cartas-Circularesnº 3.409/09, nº 3.430/10 e nº 3.542/12

do Banco Central do Brasil.

II - Risco de Mercado

A gestão dos riscos de mercado consiste no processo de identificação, avaliação, monitoramentoe controle, conduzidos

através da adoção de limites consistentes com as estratégias de negócios, de políticas e processos de gestão e de

metodologias voltadas a sua administração e à alocação de capital econômico compatível.



III - Risco de Liquidez

A noção de Risco de Liquidez é essencial para a sustentabilidadedas instituiçõesque atuam no mercado financeiro e de

capitais e está associado à capacidade da instituição de financiar os compromissos adquiridos a preços de mercado

razoáveis e realizar seus planos de negócio com fontes estáveis e financiamento.Para este efeito, define-se risco de liquidez

como:

• A possibilidadeda instituiçãonão ser capaz de honrar eficientementesuas obrigaçõesesperadas e inesperadas, correntese

futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas

significativas e; 

• A possibilidadeda instituiçãonão conseguirnegociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em

relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.

Em atendimento à Resolução nº 4.090 do CMN, e à Circular nº 3.393 do BACEN, o  Banco  Cooperativo  Sicredi  possui  estrutura  

de gerenciamento do Risco de Liquidez compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a

dimensão da exposição ao Risco de Liquidez do Sistema.

O gerenciamento do Risco de Liquidez do Banco Cooperativo Sicredi está centralizadosob a responsabilidadeda Gerência

de Análise Econômica e Riscos de Mercado, subordinada à Diretoria de Recursos de Terceiros, Economia e Risco. O

atendimento aos normativos e controle de liquidez é realizado através dos seguintes instrumentos e ferramentas que são

reportados às demais áreas e entidades interessadas:

• Projeções de Liquidez (fluxo de caixa);

• Teste de Estresse;

• Limites de Liquidez;

• Plano de Contingência de Liquidez.

A atividade de gerenciamento dos riscos de mercado é regulamentada pela Resolução CMN nº 3.464/07. A estrutura sistêmica 

responsável por este gerenciamento é a área de Análise Econômicae Riscosde Mercado do BancoCooperativo SicrediS.A.,

subordinadaà Diretoriade Recursosde Terceiros,Economiae Riscosda mesma instituição. A referida área elabora as políticas

e diretrizesaplicadas a todas as entidadesfiliadas ao Sistema Sicredi- Centrais, Cooperativas singulares, empresas ligadas e

Banco.

IV - Risco de Crédito

A gestão do risco de crédito consiste no processo de identificação, mensuração, controle e mitigação dos riscos decorrentes das 

operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras. 

No Sicredi, o gerenciamento do Risco de Crédito é realizado por uma estrutura centralizada e pelas áreas e colegiados locais. 

A Superintendência de Crédito e Risco de Crédito do Banco Cooperativo Sicredi S.A., subordinada à Diretoria Executiva de

Crédito da mesma instituição, responde pelo conjunto de políticas, estratégias e metodologias voltadas ao controle e

gerenciamento das exposições ao riscode créditodas empresas que compõemo Sistema. Essa unidadetem como principais

atribuições: responder pelas políticas corporativas de gestão de risco de crédito; desenvolver e propor metodologias de

classificaçãode riscode crédito,inclusivepormeio de modelosquantitativos;aferire controlaras exigibilidadesde capitalpara

coberturade risco de crédito assumido; e realizar o monitoramentoconstante das exposições sujeitas ao risco de créditode

todas as empresas do Sicredi.

As áreas e colegiados locais são responsáveis pela execução do gerenciamento de risco de crédito, observandoas políticase

limites pré-estabelecidos sistemicamente.



Conselho de Administração e Diretoria

V - Informações Adicionais

A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento do risco operacionalpode ser acessada pormeio do sitio

www.sicredi.com.br, no caminho “Conheça o Sicredi \ Relatórios ”.

O gerenciamento do risco de crédito nas instituiçõesfinanceiras é regulado pela Resolução CMN nº 3.721/09 e a estrutura

estabelecida pelo Sicredi está em conformidade com o referido normativo. 


