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Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos
Diretores e Associados da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul – Banricoop
Porto Alegre/RS

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empregados do Banrisul - Banricoop (“Cooperativa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul – Banricoop em 31 de dezembro de 2021, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A diretoria da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o
Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.



Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras

A diretoria da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da
capacidade de a Cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:



 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

 Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa.

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em
continuidade operacional.

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de março de 2022.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC – 2SP034519/O-F

Renata Zanotta Calçada
Contadora CRC-1RS062793/O-8



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP
CNPJ 92.935.741/0001-82

Balanços Patrimoniais
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020

ATIVO PASSIVO

DESCRIÇÃO DAS CONTAS DESCRIÇÃO DAS CONTAS

CIRCULANTE 37.234.547,24                      36.682.095,14                      CIRCULANTE 6.766.226,59                        8.165.361,69                        

    DISPONIBILIDADES (NOTA 3) 399.544,91                            156.687,16                                DEPÓSITOS (NOTA 10) 3.393.295,69                        4.935.164,57                        

    INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NOTA 4a) 19.993.915,02                      18.597.266,44                          INSTRUMENTOS FINANCEIROS (NOTA 11) 69.989,50                              5.228,14                                

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5a) 17.150.313,87                      18.195.863,02                          OUTRAS OBRIGAÇÕES (NOTA 12) 2.919.930,03                        2.756.236,66                        

    (-)  PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (NOTA 5a) (458.972,96)                          (484.816,74)                              PROVISÕES DESPESAS COM PESSOAL (NOTA 12) 337.921,15                            467.402,88                            

    OUTROS CRÉDITOS (NOTA 5b e 6) 118.767,03                            120.291,22                                PROVISÕES PAGAMENTOS A EFETUAR (NOTA 12) 45.090,22                              1.329,44                                

    (-) PROVISÃO PARA PERDA DE OUTROS CRÉDITOS (NOTA 5b e 6) (3.046,45)                               (1,52)                                       

    OUTROS VALORES E BENS (NOTA 7 ) 34.025,82                              96.805,56                              

NÃO CIRCULANTE 31.346.330,04                      28.910.257,85                      NÃO CIRCULANTE 28.045.377,31                      24.652.465,84                      

    OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5a) 25.476.490,76                      24.078.001,17                          DEPÓSITOS (NOTA 10) 25.247.384,98                      22.178.644,63                      

    (-)  PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (NOTA 5a) (681.796,29)                          (641.542,43)                              OUTRAS OBRIGAÇÕES (NOTA 12) 2.797.992,33                        2.473.821,21                        

    OUTROS CRÉDITOS (NOTA 6) 942.777,76                            661.294,29                                       PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS (NOTA 12) 2.797.992,33                        2.473.821,21                        

    INVESTIMENTOS (NOTA 8 ) 5.139.943,00                        4.241.894,00                        

    IMOBILIZADO DE USO (NOTA 9 a) 1.683.862,62                        1.703.103,70                         PATRIMÔNIO LÍQUIDO 33.769.273,38                      32.774.525,46                      

    (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (NOTA 9 a) (1.240.833,60)                       (1.197.410,64)                       

    INTANGÍVEL (NOTA 9 b) 238.375,15                            418.607,96                                CAPITAL SOCIAL (NOTA 13) 32.074.148,47                      31.074.957,33                      

    (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (NOTA 9 b) (212.489,36)                          (353.690,20)                              RESERVAS DE LUCROS 1.658.390,63                        1.563.268,95                        

    SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS (NOTA 13) 36.734,28                              136.299,18                            

TOTAL DO ATIVO 68.580.877,28                      65.592.352,99                      TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 68.580.877,28                      65.592.352,99                      

(Em reais)

31/12/2021 31/12/2021 31/12/202031/12/2020

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



CNPJ 92.935.741/0001-82

2º Semestre 2021

(não auditado)
31/12/2021 31/12/2020

Total Total Total

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA             4.467.247,92             7.998.912,77             7.546.633,35 

        Operações de crédito (NOTA 5j)             3.874.960,76             7.139.946,35             7.024.664,27 

        Ingressos de depósitos intercooperativos (NOTA 4)                 592.287,16                 858.966,42                 521.969,08 

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA               (929.497,45)           (1.458.884,84)           (1.223.054,06)

        Operações de captação no mercado (NOTA 10)               (852.209,42)            (1.189.822,03)               (774.716,82)

        Dispêndios de depósitos intercooperativos                                  -                         (116,83)                                  -   

        (-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito (NOTA 4)                 (77.288,03)               (268.945,98)               (448.337,24)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA             3.537.750,47             6.540.027,93             6.323.579,29 

OUTROS INGRESSOS E DISPÊNDIOS OPERACIONAIS           (3.321.252,72)           (6.046.811,13)           (5.319.008,25)

        Ingressos e receitas de prestação de serviços (NOTA 14)                 476.751,36                 967.349,98             1.039.949,45 

        Dispêndios e despesas de pessoal e honorários (NOTA 15)            (1.871.833,20)            (3.818.158,68)            (3.978.808,28)

        Outros dispêndios e despesas administrativas (NOTA 16)            (1.746.257,21)            (3.028.232,13)            (2.360.386,00)

        Dispêndios e despesas tributárias                 (10.150,46)                 (20.783,63)                 (17.527,68)

        Outros dispêndios despesas operacionais (NOTA 17)               (332.537,65)               (365.996,36)                 (71.551,73)

        Outros ingressos e receitas operacionais (NOTA 18)                 162.774,44                 219.009,69                   69.315,99 

RESULTADO OPERACIONAL                 216.497,75                 493.216,80             1.004.571,04 

RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                 216.497,75                 493.216,80             1.004.571,04 

SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE/EXERCÍCIO                 216.497,75                 493.216,80             1.004.571,04 

REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO               (290.100,00)               (450.000,00)               (794.880,00)

        Juros sobre o capital próprio               (290.100,00)               (450.000,00)               (794.880,00)

SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE/EXERCÍCIO                 (73.602,25)                   43.216,80                 209.691,04 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP

Demonstração de Sobras ou Perdas

Descrição das contas

(Em reais)
Semestres findos em 30 de junho 2021 e 2020

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



CNPJ 92.935.741/0001-82

2º Semestre 2021

(não auditado)
31/12/2021 31/12/2020

Total TOTAL TOTAL

   Sobras/perdas líquidas do semestre/exercício 216.497,75               493.216,80               1.004.571,04            

   Total de outros resultados abrangentes -                              -                              -                              

   Resultado Abrangente do semestre/exercício 216.497,75               493.216,80               1.004.571,04           

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP

Descrição das contas

Demonstração do Resultado Abrangente
Semestres findos em 30 de junho 2021 e 2020
(Em reais)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



CNPJ 92.935.741/0001-82

Capital Social
Reserva para 

Contingências
Reserva Legal Sobras Acumuladas Total 

Saldos no início do exercício em 01/01/2020 28.666.560,61          1.081.824,08            492.397,13               30.240.781,82          

      Aumento de reserva legal cfe AGO 418.537,56               (418.537,56)              -                              

      Distribuição de sobras cfe AGO (2.116,24)                   (2.116,24)                   

SOBRAS/PERDAS DO EXERCÍCIO (reapresentado) 1.004.571,04            1.004.571,04            

      Integralização de capital 2.786.197,09            2.786.197,09            

      Juros sobre capital próprio apropriado no exercício 1.183.082,29            1.183.082,29            

      Aumento de capital com sobras 71.743,33                  (71.743,33)                -                              

      Baixas de capital (1.632.625,99)           (1.632.625,99)          

      Destinação FATES - associados (10.484,55)                (10.484,55)                

      Juros sobre capital próprio (794.880,00)              (794.880,00)              

      Aumento de reserva legal 62.907,31                  (62.907,31)                -                              

Saldos no fim do exercício em 31/12/2020 31.074.957,33          -                              1.563.268,95            136.299,18               32.774.525,46          

Capital Social
Reserva para 

Contingências
Reserva Legal Sobras Acumuladas Total

Saldos no início do exercício em 01/01/2021 31.074.957,33          -                              1.563.268,95            136.299,18               32.774.525,46          

      Aumento de reserva de contingências cfe AGO 90.800,00                  (90.800,00)                -                              

SOBRAS/PERDAS DO EXERCÍCIO 493.216,80               493.216,80               

      Integralização de capital 2.785.008,12            2.785.008,12            

      Juros sobre capital próprio incorporado 771.151,27               771.151,27               

      Aumento de capital com sobras 45.499,18                  (45.499,18)                -                              

      Baixas de capital (2.602.467,43)           (2.602.467,43)          

      Destinação FATES - associados (2.160,84)                   (2.160,84)                   

      Juros sobre capital próprio (450.000,00)              (450.000,00)              

      Aumento de reserva legal 4.321,68                    (4.321,68)                   -                              

Saldos no fim do exercício em 31/12/2021 32.074.148,47          90.800,00                  1.567.590,63            36.734,28                  33.769.273,38          

Capital Social
Reserva para 

Contingências
Reserva Legal Sobras Acumuladas Total

Saldos no início do período em 01/07/2021 (não auditado) 32.450.952,98          90.800,00                  1.563.268,95            116.819,05               34.221.840,98          

SOBRAS/PERDAS DO SEMESTRE 216.497,75               216.497,75               

      Integralização de Capital 1.356.093,74            1.356.093,74            

      Juros sobre capital próprio apropriado no exercício 100,00                        100,00                        

      Baixas de capital (1.732.998,25)           (1.732.998,25)          

      Destinação FATES - associados (2.160,84)                   (2.160,84)                   

      Juros sobre capital próprio (290.100,00)              (290.100,00)              

      Aumento de reserva legal 4.321,68                    (4.321,68)                   -                              

Saldos no fim do exercício em 31/12/2021 32.074.148,47          90.800,00                  1.567.590,63            36.734,28                  33.769.273,38          

 

DESTINAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAPITAL DE ASSOCIADOS

DESTINAÇÕES

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DESTINAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR

CAPITAL DE ASSOCIADOS

DESTINAÇÕES

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP

Semestres findos em 30 de junho 2021 e 2020
(Em reais)

DESTINAÇÕES

CAPITAL DE ASSOCIADOS

DESTINAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO ANTERIOR

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



CNPJ 92.935.741/0001-82

2º Semestre 2021

(não auditado)
31/12/2021 31/12/2020

TOTAL TOTAL TOTAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.218.269,92       394.353,68          (1.151.450,77)      

   SOBRA AJUSTADA DO SEMESTRE/ EXERCÍCIO 654.175,88          1.219.273,01       1.688.767,88       
        Sobra do semestre/ exercício 216.497,75               493.216,80               1.004.571,04            

        Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 77.288,03                 268.945,98               448.337,24               

        Provisões para contingêcias 311.364,92               324.171,12               46.313,03                 

        Depreciações e amortizações 49.025,18                 132.939,11               188.199,54               

        Baixas do imobilizado -                              -                              1.347,03                    

   (AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS (1.928.452,17)          (2.815.675,85)          (664.201,99)             

        Operações de crédito (18.254,91)                (607.476,34)              (555.824,44)              

        Instrumentos financeiros (1.881.270,62)          (1.994.064,90)          (1.000,00)                  

        Outros créditos e outros valores e bens (28.926,64)                (214.134,61)              (107.377,55)              

   AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS 2.492.546,21           1.990.756,52           (2.176.016,66)          

        Depósitos 1.302.809,64            1.526.871,47            (1.826.917,10)          

        Instrumentos financeiros (13.075,34)                64.761,36                 5.228,14                    

        Outras obrigações 1.492.811,91            77.972,42                 (742.529,99)              

        Incorporação de juros sobre capital próprio 100,00                       771.151,27               1.183.082,29            

        Juros ao capital (290.100,00)              (450.000,00)              (794.880,00)              

   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (915.699,73)             (929.292,10)             (4.254.465,58)          

        Aumento de investimentos (898.049,00)              (898.049,00)              (4.241.394,00)          

        Aquisições de imobilizado (17.650,73)                (31.243,10)                (13.071,58)                

   FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (379.065,35)             180.379,85               1.140.970,31           

        Integralizações de capital 1.356.093,74            2.785.008,12            2.786.197,09            

        Baixas de capital (1.732.998,25)          (2.602.467,43)          (1.632.625,99)          

        Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) – associados (2.160,84)                  (2.160,84)                  (10.484,55)                

        Distribuição de sobra -                              -                              (2.116,24)                  

AUMENTO/(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (76.495,16)                (354.558,57)             (4.264.946,04)          

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

        Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Semestre/Exercícios 18.474.890,19         18.752.953,60         23.017.899,64         

        Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Semestre/Exercícios 18.398.395,03         18.398.395,03         18.752.953,60         

AUMENTO/(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (76.495,16)                (354.558,57)             (4.264.946,04)          

Demonstração do Fluxo de Caixa

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP

Semestres findos em 30 de junho 2021 e 2020
(Em reais)

Descrição das contas

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras



b)   Ataque Cibernético (ransomware)

Em 22 de novembro de 2021, o Sistema Unicred foi alvo de um ataque cibernético criminoso (Ransomware) em seu ambiente de tecnologia da informação, ocasionando a indisponibilidade
temporária de alguns dos serviços digitais, resultando em pequenas perdas e prejuízos financeiros. Apesar do ataque ter provocado instabilidade nos sistemas e canais digitais de
atendimento, os bancos de dados de produção permaneceram preservados e se mantiveram íntegros durante todo o processo, sem apresentar quaisquer evidências de vazamento de
dados transacionais. Durante os dias em que os sistemas estiveram indisponíveis, o Sistema Unicred seguiu os protocolos de segurança, buscando ativamente soluções para minimizar os
impactos, bem como apresentar soluções alternativas para atender as demandas do quadro social. A Unicred adotou medidas protetivas e realizou alterações nos processos internos, com
o aprimoramento dos sistemas e a implementação de regras e controles de segurança, corrigindo, ainda, qualquer fragilidade identificada, para a consequente elevada melhoria em nossos
ambientes e procedimentos operacionais.

(Em reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A seguir, são apresentadas as  principais práticas contábeis aplicadas na construção destas demonstrações financeiras. 

b.1 Estimativas contábeis

b. Descrição das principais práticas contábeis

A Banricoop tem como missão, propiciar o desenvolvimento do hábito de poupança e a colaboração como forma de realização dos projetos pessoais de seus associados.

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas regulamentares constantes do plano contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF e estão
sendo apresentadas em conformidade com a atual legislação societária e práticas contábeis, em observância aos Pronunciamentos Contábeis homologados pelo Banco Central do Brasil,
com as regulamentações emanadas pela resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.818/20 onde regulamenta e consolida os critérios gerais para elaboração e divulgação de
demonstrações financeiras e pela resolução do Banco Central do Brasil - BCB nº 2/2020, que estabeleceu diretrizes, incluindo divulgação da Demonstração do Resultado Abrangente,
abertura dos saldos no Balanço Patrimonial de provisões, depreciações e amortizações, alterações que não modificam o saldo total desta demonstração, relativos às contas de ativo e
passivo.

a)   Impactos da COVID-19 (coronavírus)

A Banricoop segue atenta às normas e recomentações do Ministério da Saúde, atuando efetivamente para evitar a propagação da doença COVID-19 (coronavírus), auxiliando e orientando
seus associados, colaboradores e comunidades. Como sistema cooperativo,  colocamos em prática a nossa missão de agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida.

Mantivemos vivo o cooperativismo, por meio das nossas linhas de crédito, concedidas em apoio a manutenção da atividade econômica das comunidades e de cada associado e
considerando suas diferentes realidades e necessidades. Além disso, recomendamos que os associados façam uso dos nosos meios eletrônicos de atendimento, pois são canais que
permitem a realização da maior parte das operação sem a necessidade de comparecimento presencial, reduzindo a exposição. Porém, caso haja necessidade de atendimento presencial,
estamos adotando todos os cuidados com higienização, segurança e horários diferenciados, para evitar o contágio.

Frente à continuação da pandemia, seguimos acompanhando as determinações governamentais.

a. Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas, são de responsabilidade da Administração da Banricoop e foram por ela aprovadas em XX de março de 2022.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Cooperativa no
processo de aplicação das políticas contábeis. As demonstrações financeiras da Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas-úteis do ativo imobilizado,
provisão para perdas nas operações de crédito, valor justo de certos instrumentos financeiros, provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas e outras similares. Os resultados reais
podem apresentar variações em relação às estimativas. A Administração da Cooperativa monitora e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos semestralmente.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul. - Banricoop, (“Banricoop”), constituída em 02 de maio de 1946, é uma sociedade por cotas, regulada pelo
disposto na Lei nº 5.764/71, cujo capital é constituído exclusivamente por recursos da iniciativa privada com seus objetivos sociais em conformidade com a referida Lei e definidos em seu
Estatuto Social. Foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conforme Ato nº 242, com registro na junta comercial sob NIRE 4 34 0000204 9, inscrita na Secretaria da Receita
Federal sob CNPJ 92.935.741/0001-82, tem por objetivo principal proporcionar a educação cooperativista e, através da mutualidade, a assistência financeira aos associados, além de
prestar serviços inerentes à sua condição de instituição financeira, filiada à Central de Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Estado do Rio Grande do Sul Ltda. – Unicred
Central/RS (“Cooperativa Central”) que é componente do Sistema Unicred - Sistema das Cooperativas de Crédito do Brasil (“Unicred do Brasil”). Tem sua constituição e o funcionamento
regulamentados pela Lei 4.595/64, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei 5.764/71, que define a Política Nacional do Cooperativismo,
pela Lei Complementar 130/09, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela resolução nº 4.434/15 do Conselho Monetário Nacional - CMN, que dispões sobre a
constituição e funcionamento de cooperativas de crédito. 

A Cooperativa é parte integrante do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) desde março de 2014, associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de
direito privado de abrangência nacional, conforme anexo I à resolução CMN nº 4.284, de 5 de novembro de 2013. O FGCoop tem por objeto prestar garantia de créditos nos casos de
decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial de instituição associada, até o limite de R$ 250 mil reais por associado (CPF/CNPJ), bem como contratar operações de assistência,
de suporte financeiro e de liquidez com essas instituições

Filiada ao sistema Unicred em 29/10/2019, deve atuar de forma a: 

(i) Prevenir e corrigir situações anormais que possam configurar infrações a normas legais ou regulamentares, ou acarretar risco para solidez das Unicred’s e do sistema cooperativo;
(ii) Adotar medidas para assegurar o cumprimento das normas em vigor referentes à implementação de sistemas de controles internos e à certificação de empregados;
(iii) Contratar auditoria externa para realizar inspeções e auditagem.

A estrutura de gerenciamento de riscos da Banricoop está descrita na nota 22.

A Administração da Cooperativa, em análise dos ativos e passivos, interpreta que não há riscos de liquidez, em consonância com a política da Unicred do Brasil. Além do acompanhamento
diário das operações de crédito e o baixo índice de inadimplência, não há histórico de saques relevantes de depósitos a prazo que possam prejudicar a liquidez, devido à baixa
concentração na carteira de captação.

Em 09/12/2021 foi aprovada pelos cooperados, em Assembleia Geral Extraordinária, a desfiliação da BANRICOOP à Central de Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo do Estado do
Rio Grande do Sul ltda - Unicred Central RS. O Conselho de Administração apresentou o relatório das motivações, com destaque para inviabilidade de adequação tecnológica e absorção
de despesas financeiras sistêmicas. Foi exposto também, estudo de como a Banricoop retomará a atuação de forma independente e consequente redução das despesas projetadas, bem
como o Parecer do Conselho Fiscal. A desfiliação e o relatório foram aprovados por ampla maioria dos presentes.  Os trâmistes legais ocorrerão em 2022.



(Em reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021.
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP

As práticas contábeis para registro, mensuração e divulgação de provisões e passivos contingentes estão de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, o qual foi aprovado pela Resolução CMN nº 3.823/09. As provisões ativas não são reconhecidas, exceto quando da existência de evidências
concretas que assegurem a sua realização. As provisões passivas são reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos
passados, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para saldar uma obrigação legal. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.

Caixa e equivalentes de caixa, conforme resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.604/08, são representados por disponibilidades em moeda nacional, depósitos bancários,
centralização financeira mantida na Central, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, que apresentam risco insignificante de mudança de
valor e são utilizados pela Instituição para o gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

b.2 Caixa e equivalentes de caixa

b.9 Instrumentos financeiros – passivo 

Pix - é o meio de pagamento eletrônico instantâneo, criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos. Foi lançado oficialmente no dia
5 de outubro de 2020 com início de funcionamento integral em 16 de novembro de 2020.

Relações interfinanceiras - são os recursos substancialmente representados pela centralização financeiras na Cooperativa Central, os quais são por ela administrados e aplicados no
mercado financeiro e, que são atualizados pelos rendimentos auferidos até a data do balanço. Essas operações são caracterizadas como atos cooperativos, pela Lei nº 5.764/71 que
define a política nacional do cooperativismo.

b.4 Operações de crédito e provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

Não há avalição no período corrente que indique reconhecimento de perdas por “impairment”.

Destina-se ao registro dos recursos em trânsito de terceiros sobre as cobranças, recebimentos e pagamentos por conta de terceiros gerados contra a Banricoop, apresentados por
participantes de sistemas de liquidação.

b.8 Depósitos e recursos de aceite e emissão de títulos

b.7 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (“impairment”)

As provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito são constituídas fundamentadas em análises das operações, levando em consideração as garantias existentes, a
experiência passada, a capacidade de pagamento do tomador, os riscos específicos e globais das carteiras e a conjuntura econômica, em observância aos critérios estabelecidos pelo
BCB, em especial àqueles definidos nas Resoluções CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00.

O “impairment” deverá ser reconhecido se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. Essa avaliação é revista
anualmente a fim de verificar eventuais indicativos de perda por “impairment”. 

b.6 Imobilizado e intangível

O imobilizado é compostos pelas edificações, instalações, móveis, utensílios e outros equipamentos, sistemas de segurança, sistemas de comunicação, equipamentos de processamento
de dados e softwares de uso, demonstrados pelo custo de aquisição.
As depreciações são calculadas e computadas pelo método linear, levando-se em consideração a vida útil econômica dos bens conforme demonstrado na nota 9 , reconhecidos no
resultado do período.

O 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.

b.3 Instrumentos financeiros – ativo 

b.5 Investimentos

b.10 Provisões

As operações pré-fixadas são registradas pelo valor futuro, retificadas pela conta de rendas a apropriar, e as operações pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço, observados os
índices contratados. Para as operações vencidas há mais de 60 dias, os juros permanecerão em rendas a apropriar, até a liquidação da operação. 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.

Sobre as operações de crédito, a Administração da Cooperativa constituiu provisão para perdas em montante considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização de valores
a receber, com base em critérios consistentes e verificáveis, amparadas por informações internas e externas, pelo menos em relação ao devedor e seus garantidores (situação econômico-
financeira, grau de endividamento, capacidade de geração de resultados, fluxo de caixa, administração e qualidade de controles, pontualidade a atrasos nos pagamentos, contingências,
setor de atividade econômica, limite de crédito) e, em relação à operação (natureza e finalidade, características das garantias com suficiência de liquidez e valor), conforme determina a
resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 2.682/99 e nº 2.697/00, que classifica as operações em nove níveis de risco (de AA a H).

As provisões para contingências são constituídas quando as perdas forem avaliadas como prováveis, levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações,
a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos
contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais
eventos futuros e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. E aqueles não mensuráveis com suficiente segurança e classificados como perdas remotas não
são provisionados e/ou divulgados.

b. 11 Provisões para contingências

Representados pelas participações societárias avaliadas ao custo de aquisição. Os investimentos são deduzidos, conforme o caso, de provisão para perdas.

De acordo com a Resolução BCB nº 3.534/2008 art. 2º, considera-se instrumento financeiro qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade, que podem ser
observados na nota 04.

Direitos junto a participantes de sistemas de liquidação - referem-se a títulos e outros papéis em favor da Unicred, apresentados por participantes de sistemas de liquidação e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,  para sua liquidação interbancária.

Os depósitos à vista são compostos de valores cuja disponibilidade é imediata aos associados, portanto sem prazo determinado para movimentá-los, ficando a critério do portador dos
recursos fazê-lo conforme sua necessidade.

Os depósitos a prazo são compostos por valores pactuados para disponibilidade em prazos pré-estabelecidos, recebendo atualizações por encargos financeiros remuneratórios conforme a
sua contratação, remunerados por taxas pós-fixadas e estão demonstrados pelo seu valor de resgate, líquidos das despesas financeiras a decorrer.



(Em reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021.
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP

                                         3.604.283,22 

O imposto de renda e a contribuição social são calculados sobre o lucro apurado em operações consideradas como atos não cooperativos, de acordo com a legislação tributária, e as
alíquotas vigentes para o imposto de renda – 15%, acrescida de adicional de 10% quando for o caso, e para contribuição social – houve majoração na alíquota de 15% para 20% de 01 de
julho a 31 de dezembro de 2021. A sobra apurada em operações realizadas com associados (Atos Cooperativos) é isenta de tributação.

Referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da Banricoop depositada junto à Cooperativa Central, conforme determinado no artigo 17 da resolução nº 4.434/15,
bem como recursos a receber decorrente de movimentação de PIX, títulos e outros papéis apresentados por participantes de sistemas de liquidação e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

                                                     4.765.829,71 
                                                                        -   

                                                     8.466.690,07 

Banrisul Premium FI Renda Fixa LP
Banrisul Absoluto FI RF

                                         3.402.255,67 
                                       11.589.727,55 

                                                     4.766.330,34 
                                                     4.765.829,71 

O montante dos rendimentos registrado em ingressos de depósitos intercooperativos, está composto da seguinte forma: Depósitos intercooperativos no valor de R$ 443.990,65 em
dezembro de 2021 (R$ 15.477,31 em dezembro de 2020) e Ingressos em títulos e valores mobiliários R$ 414.975,77 em dezembro de 2021 (Ingressos em títulos e valores mobiliários R$
506.491,77 em dezembro 2020).

Na avaliação da Administração, no período corrente não existem indicativos para reconhecimento de resultados não recorrentes.

b.17 Resultado recorrente e não recorrente

Resultados recorrentes são aqueles que estão relacionados com as atividades ocorridas com frequência na Cooperativa seja, no presente ou no futuro, enquanto os resultados nãos
recorrentes são aqueles que decorrem de um evento extraordinário, imprevisível, pontual, que não se repetirá no futuro.

31/12/2021
                                                        399.544,91 

31/12/2020
                                            156.687,16 

                                                        259.516,55 
                                                        140.028,36 
                                                     8.466.690,07 

                                                   18.398.395,03 

                                                3.055,90 
                                            153.631,26 

NOTA 5 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO E PROVISÃO PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO

                                       11.589.727,55 Banrisul Absoluto FI RF
Relações interfinanceiras

Centralização financeira (90 dias)

                                                1.000,00 

NOTA 4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

b.13 Apuração do resultado

b.14 Segregação entre circulante e não circulante

As disponibilidades são classificadas como caixa e equivalentes de caixa para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, quando atendidas as determinações da
resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.604/2008.

       31.411.363,93 

                           -   

Total
Cheque especial e adiantamento a depositantes
Empréstimos

A centralização financeira (90 dias) refere-se às disponibilidades líquidas da Banricoop depositadas junto a Cooperativa Central, conforme determinado no artigo 17 da resolução do
Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.434/15.

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a doze meses estão classificados no circulante, e os com prazos superiores, no não circulante.

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada de acordo com o CPC 03 (R2) Demonstração do Fluxo de Caixa emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Com o intuito de
demonstrar maior transparência nas operações e uma melhor gestão dos recursos financeiros a Cooperativa optou pelo método indireto. Este método se baseia pelas sobras ou perdas do
exercício que é ajustado pelos itens econômicos, (depreciação/amortização) e pelas variações nas contas patrimoniais. 

b.16 Impostos e contribuições

Total                                                    19.993.915,02                                        18.597.266,44 

As provisões para Imposto de Renda, Contribuição Social, Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Imposto sobre
serviço de qualquer natureza - ISSQN foram calculadas às alíquotas vigentes, considerando, para as respectivas bases de cálculo, a legislação pertinente a cada tributo.

b.12 Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ingressos e dispêndios são reconhecidos pelo regime de competência.

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

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

                                     -   

Não CirculanteTotal

                                         3.604.283,22 

                                       18.752.953,60 

Disponibilidades
   Caixa
   Depósitos bancários
Centralização financeira

Total

Não CirculanteCirculante Circulante
31/12/2021 31/12/2020

Operações de crédito

NOTA 3 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

                                     -   

b.15 Demonstração dos fluxos de caixa

31/12/2021 31/12/2020
Banrisul Premium FI Renda Fixa LP                                                      4.766.330,34                                          3.402.255,67 

                                      0,36                                       -   

                                     -                              -   

                  13.826.702,06                 18.625.118,73                      32.451.820,79                  14.398.850,65 

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

                                      -   

                                   0,36 

Financiamentos

                 17.012.513,28 

                       9.939.809,27                    3.797.012,37                    7.065.487,89                     3.288.481,91                   6.651.327,36        10.862.500,26 

       41.147.505,02 

                          35.129,54                      200.044,67                           235.174,21 

                    (681.796,29)                       (1.140.769,25)                      (484.816,74)                     (641.542,43)                      (458.972,96)
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco 
de crédito  

Carteira total

       (1.126.359,17)

                 23.436.458,74 

Financiamentos habitacionais

                  16.691.340,91                 24.794.694,47                      41.486.035,38                  17.711.046,28 

Créditos vinculados ao Banco do Brasil                                                      1.995.064,90                                                            -   
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(47.230,99)                                                         

                                           (274.031,22)

Provisões para perdas 
esperadas associadas 
ao risco de crédito e 
provisões para perda de 
outros créditos

31/12/2021
Provisões para perdas 
esperadas associadas 
ao risco de crédito e 
provisões para perda de 
outros créditos

31/12/2020

Valores a receber relativos a transação de pagto 73.849,08                                                                                                          3.985,34 

Vincendos de 181 dias até 360 dias 7.762.387,13                                                                                              8.243.387,07 
Vincendos de 361 dias até 720 dias 10.051.968,11                                                                                            9.748.002,27 
Vincendos após 720 dias 15.455.116,37                                                                                          14.356.932,14 
(-) Rendas a apropriar

Valores a receber relativos a transação de pagto

h) Movimentação da provisão para provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito e provisões para perda de outros créditos

g) Cronograma de vencimentos das operações 

Total

Os percentuais de concentração foram apurados com base no total da carteira das operações de crédito nas respectivas datas dos balanços. Até o momento da filiação ao sistema
Unicred, a Banricoop não classificava operações de crédito em risco AA, em consonância com o manual de crédito vigente. A mudança ocorreu mediante a filiação e adesão às normas
sistêmicas.

Em dezembro de 2020, foi excluído da carteira o montante de R$ 274.031,22, referente a operações em prejuízo há mais de 48 meses, sem possibilidade de recuperação, além de
descontos concedidos sobre operações renegociadas por valor menor do que o principal.

Tipo de operação 31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (1.126.360,69)                                                                                               (775.135,17)
Créditos baixados para prejuízo 251.490,97                                                                                                      97.111,72 
Constituição/reversão da provisão (268.945,98)                                                       (448.337,24)                                          

Valor das operações excluídas da carteira -                                                                     
                                             (34.872,59)

Total                                                      1.147.752,90                                             943.492,92 

                      (59.777,70)

                      (72.216,47)

                    (293.348,75)H 100,00

Tipo de operação 31/12/2021 31/12/2020

Total                                                     (1.143.815,70)                                        (1.126.360,69)

i) Créditos baixados contra prejuízo, renegociados e recuperados

Saldo inicial 943.492,92                                                                                                 1.120.412,42 
Valor das operações baixadas para prejuízo no exercício 251.490,97                                                                                                    131.984,31 

                                                   42.700.653,71                                        42.277.849,53 

Tipo de operação 31/12/2021 31/12/2020
Vencidos há mais de 15 dias 154.639,09                                                                                                    144.630,42 
Vencidos até 15 dias 33.426,99                                                                                                        64.197,25 
Vincendos até 90 dias 4.656.999,34                                                                                              4.679.980,81 
Vincendos de 91 até 180 dias 4.627.754,16                                                                                              5.073.965,61 

(41.637,48)                                                                                                      (33.246,04)

         5.570.014,49 

         1.176.511,42 

            378.996,61 

              34.338,23 

              30.949,91 

                           -                       (230.449,71)

                      (88.928,62)

                     17.930.470,55 

                     12.715.248,97 

                       5.587.426,53 

                       1.443.910,52 

                          496.715,90 

                            59.777,66 

                            38.112,27 

                                          -   

                 15.571.270,99 

                 18.318.143,02 

                   5.742.283,09 

                   1.307.234,98 

                      541.423,70 

                        68.676,49 

                      103.166,38 

                      293.348,75 

                    (183.181,54)

                    (172.268,60)

                    (130.723,56)

                    (162.427,09)

                      (34.338,26)

                    (128.436,74)

                    (160.434,54)

                    (212.878,23)

                         1.853.274,16                               4,35                                     1.992.528,67                   4,71 

            332.302,13                                      -                         332.302,13                        3.285.175,61                                      -                       3.285.175,61 

                  42.700.653,71                  (1.143.815,70)                      41.556.838,01                  42.277.849,53                  (1.126.360,69)        41.151.488,84 

Carteira Carteira TotalTotal

                  18.020.573,62 

                  12.843.685,71 

                    5.760.233,62 

                    1.604.345,06 

                        709.594,13 

                        119.555,36 

                        127.040,89 

                                       41.151.488,84 

(1.143.815,70)                                                    
Total                                                    41.556.838,01 

0,50

B

                              7,16                                     3.086.181,07                   7,30 

31/12/2021 % 31/12/2020 %
Maior devedor

31/12/2020

                   73.849,08                               -   
-                    3.046,45 

                     73.849,08 

                               -   

TotalNão CirculanteCirculante
31/12/2021

b) Composição de outros créditos.

                               -   
                    3.985,34                                -              3.985,34 

                    3.983,82 

Total

Provisões para perda de outros créditos
Total

Outros créditos

Estão inclusos na base de cálculo da provisão para operações de crédito valores relativos a outros créditos, assim compostos:

Circulante
31/12/2020

Não Circulante

c) Operações de crédito a pessoas físicas 
31/12/2021Tipo de operação

AD cheque especial
Empréstimos
Financiamentos
Financiamentos habitacionais

G 70,00

                              -                         (3.046,45)                           (1,52)
                   70.802,63                               -                        70.802,63 

9.942.192,98                                                     
235.174,21                                                        

f) Composição da carteira de créditos por níveis de risco

           3.983,82 

0,36                                                                                                                              -   
32.491.074,56                                                   

                                        362.259,13 

C

A
1,00

AA -

                                                           -   

                                             (33.246,04)

F 50,00

e) Concentração dos principais devedores
Descrição

                            256.157,54                               0,60 

                 (1,52)

                  1,13 
10 maiores devedores

                        230.449,71 

                      (90.103,07)

                    (172.807,09)

       15.493.414,57 

       18.134.961,48 

3,00

                      (77.856,42)

%

20 maiores devedores                          3.051.044,90 

(-) Rendas a apropriar
(-) Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito

Valor das operações recuperadas no exercício

Total

Nível 

                                       31.444.377,37 
                                       10.862.732,86 

D 10,00

E 30,00

(41.637,48)                                                         

                                       (1.126.360,69)
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Descontos concedidos

Depósitos à vista

   Pessoa física
   Pessoa jurídica
Depósitos a prazo 

   Pessoa física
Total

31/12/2021

10%

                  (251.303,00)                      49.291,81             49.984,67 

10%                          20.282,07 

 Líquido  Líquido

                    (17.324,06)

Descrição
31/12/2021 31/12/2020

Taxa anual de 
amortização

Custo

                            28.636.513,40                     4.833.832,48                             27.012.477,11 

                       2.958,01               3.819,63 

31/12/2020
Circulante Não Circulante

                   4.167,27                                    -                                        4.167,27                        101.332,09                                      -                                    101.332,09 

                   3.667,27                                      -                                        3.830,65                                    -                                        3.667,27 

                       299.505,85                   (275.798,02)                      23.707,83             50.703,10 

b) Intangível e amortização acumulada

                  22.178.644,63 

Descrição

Total

20%

                   353.403,03           390.254,31 

10%                          62.585,26                     (62.585,26)                                   -                            -   

Amortização 
acumulada

 Líquido  Líquido

                            27.012.477,11 

            3.389.128,42                 25.247.384,98 

Demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas determinadas pelo prazo de
vida útil estimada dos bens, conforme apresentado abaixo:

Despesas antecipadas 5.105,40                                                            20.920,47                                              
Total                                                           34.025,82                                               96.805,56 

NOTA 8 - INVESTIMENTOS

31/12/2021 31/12/2020

NOTA 7 - OUTROS VALORES E BENS

Descrição
28.920,42                                                          75.885,09                                              

                    3.468,08 

4%Cooperativa Unicred Central  RS 5.138.943,00                                                     

Materiais em estoque

A participação no capital da Cooperativa Central RS é apresentada por cotas partes no valor de R$ 1,00 (um real) cada, tendo 4,24% de participação.

Devedores diversos - País

Descrição
2º Semestre 2021

(não auditado)

                           3.830,65 

31/12/2020

Edificações
Instalações
Mobiliários
Equipamentos de comunicação

Depreciação 
acumulada

                       921.307,18                   (567.904,15)

Descrição Participação

NOTA 9 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

a) Imobilizado de uso e depreciação acumulada

31/12/2021 31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020

-                                                                  
Total                                                   3.874.960,76 

                                         4.240.894,00 

                    1.683.862,62                (1.240.833,60)                    443.029,02           505.693,06 

10%

Custo
Taxa anual de 
depreciação

                       300.594,81 

888.721,01                                                     

Total Circulante Não Circulante Total

Total                  115.720,58                942.777,76                 1.058.498,34                 120.289,70                661.294,29        781.583,99 

                    3.983,82 

                         79.587,45                     (65.919,11)                      13.668,34             10.931,35 

Total                    238.375,15 -              212.489,36                  25.885,79          64.917,76 

Em consonância com a carta circular do Banco Central do Brasil nº 3.941/2019, a partir do primeiro semestre de 2020 foram realizadas alterações na numeração e descrição das contas do
grupo do ativo imobilizado.

Equipamento de processamento de dados
Outros equipamentos

0%

                   15.411,96                               -                        15.411,96                 109.683,87                                -          109.683,87 

Devedores por depósitos em garantias, referem-se aos depósitos judiciais relativos a processo trabalhista no montante de R$ 942.777,76 (R$ 661.294,29 em 12/2020)

                                                     5.138.943,00                                          4.240.894,00 Total

Em 25/09/2018, foi efetuado pagamento de guia judicial no valor de R$ 661.294,29, com a finalidade de evitar penhora judicial e continuar a discussão contábil (embargos à execução)
junto ao processo trabalhista de número 0020147320135040023. Em 2020 houve reclassificação para não circulante devido a data de realização do pagamento e permanece até os dias
atuais.

Outros créditos (NOTA 05b)
Impostos e contribuições a compensar

                               -   
                               -   

           3.983,82 
           3.468,08 

               942.777,76                    942.777,76                                -                  661.294,29        661.294,29 

Rendas de financiamentos

                   70.802,63 
                   14.856,25 

                              -   
                              -   

                     70.802,63 
                     14.856,25 

Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total

Devedores por depósitos em garantias                                 -   
                     14.649,74            3.153,93 Adiantamentos e antecipações                    14.649,74                               -                       3.153,93                                -   

23.696,26                                              
-                                                         

5.431.800,67                                        

31/12/2021 31/12/2020

                                                       7,36 2,88                                                                   

                                                     7.139.946,35                                          7.024.664,27 

5.471.429,34                                                     
769,66                                                               

43.384,55                                                          
1.624.359,92                                                     

-                                                                     (9.632,97)                                              
1.578.792,95                                        

NOTA 6 - OUTROS CRÉDITOS

Descrição

j)  Receita de operações de crédito

Rendas de adiantamentos a depositantes 2,88                                                                
Rendas de empréstimos 2.963.000,42                                                  
Rendas de empréstimos cheque especial 493,09                                                            
Rendas de outros empréstimos 22.743,36                                                       

Outros ativos intangíveis 20%                    238.375,15 -              212.489,36                  25.885,79          64.917,76 

NOTA 10 - Depósitos

Em consonância com a carta circular do Banco Central do Brasil nº 3.940/2019, a partir do primeiro semestre de 2020 foram realizadas alterações na numeração e descrição das contas do
grupo do intangível.

Descrição
31/12/2021

                      500,00                                    -                                           500,00                          97.501,44                                      -                                      97.501,44 

               3.389.128,42                 25.247.384,98                             28.636.513,40                     4.833.832,48                   22.178.644,63 

Nesta rubrica registram-se os softwares adquiridos depois da criação do grupo ativos intangíveis pela carta circular do Banco Central do Brasil nº 3.357/2008. São registrados pelo custo de
aquisição.

                          3.393.295,69                 25.247.384,98                             28.640.680,67                     4.935.164,57                   22.178.644,63                             27.113.809,20 
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                1.805.156,67 

III - Contribuir para prevenção de crise sistêmica no segmento cooperativista. O estatuto e o regulamento do fundo tiveram aprovação através da resolução do Conselho Monetário
Nacional - CMN nº 4.284/2013.

! O Estatuto da Banricoop prevê que o Conselho de Administração poderá aprovar aporte adicional para reservas, limitado ao triplo do montante previsto na legislação. Com o intuito de
salvaguardar a sustentabilidade da Cooperativa o Conselho deliberou pela destinação adicional de 30% do valor de sobras para a conta de reservas no exercício de 2020.

NOTA 13 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

                              -   
                              -   

O Capital Social é de R$ 32.074.148,47 (R$ 31.074.957,33 em 2020), de acordo com o Estatuto Social, cada associado tem direito a um voto, independentemente do número de suas
cotas partes. É representado pelas integralizações de 7.245 e 7.997  associados em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, respectivamente.

b.  Destinações estatutárias e legais

As sobras apuradas ao término do exercício, conforme estatuto social, tem a seguinte destinação:

! 10% para a reserva legal, com a finalidade de reparar perdas eventuais futuras e a atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa; 

! 5% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), com a finalidade de prestar assistência e educação a seus associados, familiares e empregados, que podem ser
executados mediante convênio com entidades especializadas, oficiais ou não. Atendendo à carta circular nº 3.224/06 do BACEN, o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social
(F.A.T.E.S) é registrado como exigibilidade e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme determinado pela Lei nº 5.764/71.

A provisão para passivos contingentes é registrada frente a eventuais perdas que possam advir de desfechos desfavoráveis nas ações em processos judiciais que a Banricoop é parte. A
Administração da Banricoop, constituiu provisão para processos de riscos fiscais, cíveis e trabalhistas em montantes considerados suficientes para fazer face à eventuais perdas que
possam advir de desfechos desfavoráveis nas ações. A provisão teve a seguinte movimentação no exercício:

                              -   

                              -   

Descrição

Saldo em 1º de janeiro de 2020
  Constituições/atualizações durante o exercício
  Reversões de provisões
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Saldo em 1º de janeiro de 2021
  Constituições/atualizações durante o exercício

Riscos

                              -   

                              -   

                6.100.933,73              3.224.968,98 

As sobras do exercício em 31 de dezembro de 2021 e dezembro de 2020, após os juros sobre o capital, estão assim compostas:

Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósitos a prazo são remunerados por encargos financeiros calculados com base no CDI e podem ser contratados mediante prazo
definido. No exercício de 2021 foram remunerados encargos financeiros no montante de R$ 1.189.822,03 (R$ 774.716,82 em 31 de dezembro de 2020), registrados em dispêndios da
intermediação financeira – operação de captação de mercado.

Os depósitos, com exceção a Letra Financeira (LF), estão garantidos até o limite de R$ 250 mil por CPF/CNPJ pelo FGCoop (Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito), fundo este
constituído por todas as cooperativas de crédito brasileiras e bancos cooperativos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC). O FGCoop tem por finalidade conforme
seu estatuto: 
I - Proteger depositantes e investidores das instituições associadas, respeitados os limites e condições estabelecidos no seu regulamento; 
II- Contribuir para a manutenção da estabilidade do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo (SNCC); 

a. Capital social

                      (3.866,52)                                -                 (661.294,29)       (665.160,81)

               992.777,76     2.797.992,33 

                1.762.526,92                                -                  711.294,29     2.473.821,21 

                1.762.526,92                                -                  711.294,29     2.473.821,21 
                     42.629,75                          57,90                281.483,47        324.171,12 

c. Sobras acumuladas

A apropriação e distribuição das sobras é regida por normas do BACEN e Estatuto Social da Cooperativa. A deliberação para distribuição é realizada pelos associados em Assembleia
Geral Ordinária (AGO).

                3.181.003,70                 468.732,32             2.473.821,21     2.942.553,53 
   Provisões para pagamentos a efetuar

                              -   Saldo em 31 de dezembro de 2021

    2.473.821,21 
Total               3.302.941,40             2.797.992,33             2.473.821,21     5.698.790,19 

                              -   
   Impostos e contribuições fiscais a recolher                    17.214,74                               -                        17.214,74                   21.590,12                                -            21.590,12 

         31.194,32 

Total

                1.716.213,89                                -                  711.294,29 

                         57,90 

Fiscais Cíveis Trabalhista

                     50.179,55                                -                  661.294,29 

   Impostos e contribuições previdenciárias a recolher                  103.655,14                               -                      103.655,14                 128.993,64                                -          128.993,64 

Provisões             2.797.992,33 
                126.600,30                                -          126.600,30 

                 450.000,00 

   Fundo de assistência técnica, educacional e social                    29.623,16                               -                        29.623,16                   38.643,87                                -            38.643,87 

   Impostos e contribuições a recolher                    29.897,03                               -                        29.897,03                            9,61                                -                     9,61 

                              -                      450.000,00                 794.880,00                                -          794.880,00 

   Provisões para contingências                                 -               2.797.992,33                 2.797.992,33                                -               2.473.821,21 

   Fornecedores diversos                    11.227,89 

   Provisões para despesas com pessoal                  337.921,15 

                 383.011,37 

       711.473,84 

No exercício de 2021 a Banricoop não tem prognóstico com expectativa de perda possível, de acordo com assessoria jurídica da Cooperativa. Já em dezembro de 2020, a cooperativa era
ré em uma ação ação de natureza trabalhista, no valor de R$ 6.708,95. O processo foi encerrado em 06/04/2021, mediante realização de depósito judicial de R$ 5.000,00 já existente, mais
o pagamento de guia no valor de R$ 1.946,51. 

    2.427.508,18 

                              -                      337.921,15                 467.402,88                                -          467.402,88 

   Credores diversos                    34.613,56 
                              -                        11.227,89 

NOTA 12 - OUTRAS OBRIGAÇÕES E PROVISÕES

Descrição

                   45.090,22                               -                        45.090,22                     1.329,44                                -              1.329,44 

                2.243.698,51              1.614.324,80                                -       1.614.324,80    Cotas de capital a pagar               2.243.698,51 

Total                                                           69.989,50                                                 5.228,14 

NOTA 11 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS - PASSIVO

Descrição 31/12/2021 31/12/2020

                  31.194,32                                -   

31/12/2021 31/12/2020
Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total

Outras obrigações               2.919.930,03                               -                   2.919.930,03              2.756.236,66                                -       2.756.236,66 

   Juros ao capital a pagar

                              -                        34.613,56 

Transações de pagamento 69.989,50                                                                                                          5.228,14 
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Descrição

Dispêndios com serviços
Dispêndios com aluguéis

(91.457,05)                                                      

Dispêndios com propaganda e publicidade (16.244,18)                                                      

Dispêndios com depreciação e amortização

2º Semestre 2021
(não auditado)

Perda de capital

Dispêndios de remuneração de estagiários -                                                                  

Rendas comissão de seguros 8.669,28                                                         

897.406,42                                            

90.953,18                                                       

2º Semestre 2021
(não auditado)

Dispêndios de honorários

2º Semestre 2021
(não auditado)

Rendas de anuidade cartão visa 504,75                                                            
Rendas de tarifas bancárias -                                                                  
Rendas de compensação 240,46                                                            

Rendas de cobrança

Descrição

(89.400,00)                                                      

Dispêndios de pessoal benefícios (407.597,20)                                                    

Dispêndios de pessoal encargo social (372.070,02)                                                    

Dispêndios de participação no resultado (50.891,96)                                                      

1.039.949,45                                        

456,08                                                               69,82                                                     

Descrição

765,63                                                               
3,90                                                       

(32.168,63)                                            
(1.347,03)                                              

(137,92)                                                           

Despesa com provisões passivas (281.483,47)                                                    

Atualização provisão de IRPJ e CSLL (29.842,60)                                                      
(16,27)                                                             

(1.898.418,08)                                                    (2.002.882,01)                                       
(117.813,95)                                                       

967.349,98                                                        Total

(383.150,39)                                                    

Descrição
2º Semestre 2021

(não auditado)

(41.427,11)                                                         

                                                 (1.871.833,20)

(390,76)                                                              

Dispêndios com manutenção e conservação de bens (33.333,30)                                                      

-                                                         

(17.132,01)                                            

Total

Dispêndios de pessoal proventos (925.514,57)                                                    

Dispêndios com processamentos

(42.629,75)                                                         

(49,00)                                                             
Total                                                     (332.537,65)

(18.690,52)                                                      

Dispêndios com comunicações (20.148,68)                                                      

(49.025,18)                                                      

NOTA 16 - OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS

31/12/2021

Dispêndios de pessoal treinamento (26.359,45)                                                      

(74.878,65)                                                         

                                                     162.774,44 

Recuperação de créditos baixados como prejuízo 30.323,51                                                       

Ressarcimento de dispêndios administrativos 119.213,67                                                     

Outras rendas operacionais -                                                                  

Ganhos de capital 3.675,85                                                         

Reversões de provisões não operacional 9.561,41                                                         

FATES – associados (2.160,84)                                                                                                        (10.484,55)
Sobras líquidas a disposição da AGO 36.734,28                                                          136.299,18                                            

Sobras/perda líquidas do exercício 43.216,80                                                          209.691,04                                            
Reserva legal (4.321,68)                                                           (62.907,31)                                            

Descrição

NOTA 14 - INGRESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

31/12/2021

-                                                                     

9.561,41                                                            10,37                                                     

As destinações acima demonstradas foram apropriadas às respectivas contas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e serão submetidas para revisão e aprovação
da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2022. 

 d. Juros sobre capital

O capital social dos associados é remunerado de acordo com política interna da Cooperativa e de acordo com legislação vigente. Para fins de apresentação os juros são reclassificados da
despesa para o patrimônio líquido e apresentado como uma distribuição de sobras. No exercício de 2021 foram apropriados R$ 450.000,00 (R$ 794.880,00 em 2020).

(24.228,37)                                            
-                                                                     

NOTA 17 - OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS

                                                        219.009,69                                               69.315,99 

NOTA 19 - SEGUROS CONTRATADOS

(1.759,66)                                              

149.750,18                                                        44,20                                                     

A Administração da Banricoop adota a política de contratar seguros, cujas coberturas são consideradas suficientes pela Administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência
de eventuais sinistros. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram
auditadas pelos nossos auditores independentes.

Outros dispêndios operacionais

NOTA 18 - OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS

                                                       (365.996,36)                                              (71.551,73)

4.127,56                                                            -                                                         

Total

Prejuízo na alienação de valores e bens

Dispêndios com viagens e transportes (7.694,22)                                                        

Dispêndios com seguros (6.236,39)                                                        

Dispêndios com Unicred do Brasil (517.285,80)                                                    

Dispêndios com Unicred Central (100.000,00)                                                    

Outros dispêndios administrativos (502.991,50)                                                    
Total                                                  (1.746.257,21)

Descrição
2º Semestre 2021

(não auditado)

Fundo garantidor de depósitos - FGCOOP (21.008,39)                                                      

                                                    (3.028.232,13)                                        (2.360.386,00)

(26.356,52)                                                         (36.151,57)                                            
(37.475,09)                                                         (98.352,72)                                            

(242.837,63)                                                       (432.838,07)                                          

31/12/2021 31/12/2020

(66.220,20)                                                         (67.742,18)                                            

(942.427,44)                                                       

(749.320,47)                                                       (699.348,40)                                          

(885.168,17)                                          

(10.989,43)                                                         (26.358,46)                                            
(11.691,61)                                                         (17.277,38)                                            

(517.285,80)                                                       -                                                         
(220.000,00)                                                       (40.000,00)                                            

                                                    (3.818.158,68)                                        (3.978.808,28)

31/12/2020

(745.130,65)                                                       (535.243,43)                                          

(33.054,48)                                            
(132.939,11)                                                       (188.199,54)                                          

(24.835,99)                                            

NOTA 15 - DISPÊNDIOS DE PESSOAL E HONORÁRIOS

31/12/2021 31/12/2020

(193.150,81)                                                       (418.637,32)                                          

(804.018,67)                                                       (795.264,83)                                          

Rendas comissão previdência 4.157,29                                                         
Rendas de outros serviços 77.381,40                                                       

34.751,84                                                          57.542,67                                              
8.242,06                                                            9.023,11                                                

138.634,54                                                        75.903,53                                              

(13.611,36)                                            
(55.436,70)                                                         

31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020

(281.483,47)                                                       

(16,27)                                                                

(19.144,40)                                            

52.279,22                                                          69.261,42                                              

3.291,32                                                            -                                                         

31/12/2021 31/12/2020

784.499,83                                                        385.798,18                                                     

(49,00)                                                                -                                                         
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408.732,00          1.672.613,03                352.608,08                   (193.150,81)                 15
286.118,21          1.015.337,02                314.792,73                   (190.665,19)                 15

   Unicred Central (NOTA 16) (220.000,00)                                                       40.000,00-                                              

5.138.943,00                                                     4.240.894,00                                        

31/12/2020

8.466.690,07                                                     3.604.283,22                                        

   Investimentos (NOTA 8)

   Unicred do Brasil (NOTA 16) (517.285,80)                                                       -                                                         

Descrição 31/12/2021

A Banricoop, em conjunto com outras Cooperativas singulares, é filiada à Unicred Central RS, responsável por representar suas associadas perante os organismos governamentais e
privados ligados ao cooperativismo e às instituições financeiras.

A Cooperativa Central é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização em comum e em maior escala dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de suas
filiadas (cooperativas singulares), integrando e orientando suas atividades, de forma autônoma e independente, através dos instrumentos previstos na legislação pertinente e normas
exaradas pelo Banco Central do Brasil, facilitando a utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus objetivos.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe a Unicred Central RS, 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 acompanhem informações econômico-financeiras, operacionais e
gerenciais, entre outras.

A Banricoop responde solidariamente e porporcionalmente pelas obrigações contraídas pela Cooperativa Central perante terceiros, até o limite de capital subscrito. As operações com a
Cooperativa Central e Unicred do Brasil estão relacionadas abaixo.

NOTA 21  - PARTES RELACIONADAS

NOTA 20 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os ativos e passivos financeiros estão demonstrados no balanço patrimonial por valores contábeis, os quais são iguais ou que se aproximam dos seus valores justos, conforme critérios
mencionados nas correspondentes notas explicativas, com destaque para as disponibilidades, relações interfinanceiras, operações de crédito, depósitos à vista e a prazo.

As operações de crédito e depósitos são realizadas em condições semelhantes aquelas com os demais associados. As remunerações pagas aos Diretores e membros dos Conselhos são
deliberadas e aprovadas em assembleia Geral Ordinária.

Os stakeholders da Administração da Cooperativa são representados pelos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, dispondo de autoridade
e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as atividades da Instituição.

As transações com os stakeholders da Administração, divulgadas abaixo, referem-se aos saldos de depósitos (à vista e a prazo) e às operações de crédito mantidas por elas na Banricoop,
realizadas dentro do contexto geral de suas atividades, observando as mesmas condições estabelecidas para os demais associados.

Quantidade

40.000,00-                                              

7.845.177,22                                        

   Centralização financeira (NOTA 4)

Receitas 266.679,26                                                        364.371,26                                            

Ainda em cumprimento do pronunciamento técnico CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas, também estão divulgados abaixo os valores referentes aos honorários, à cédula
de presença e às gratificações realizadas concedidas às pessoas chave da Administração da Banricoop na competência do exercício findo.

   Ingressos de depósitos intercooperativos (NOTA 4)
   Ingressos em títulos e valores mobiliários (NOTA 4) 123.935,42                                                        364.371,26                                            

Para cada tipo de risco incorrido existem diretrizes específicas, mas que podem ser assim resumidas:

a) Risco operacional

O gerenciamento do risco operacional tem por objetivo identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos associados a falhas, deficiências ou inadequações de processos internos, pessoas
e sistemas, ou de eventos externos. Também abrange todas as funções da Cooperativa, incluindo os sistemas, processos e infraestrutura de tecnologia da informação, e, quando aplicável,
parceiros terceirizados, em consonância com os seus níveis de apetite de riscos.

O gerenciamento do risco de crédito tem por objetivo identificar, mensurar, controlar e mitigar os riscos de perdas associadas à contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos
termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.

Total                                                    13.135.026,53                                          8.169.548,48 

Ativo 13.605.633,07                                                   

b) Risco de crédito

Diretoria, conselho de administração e fiscal
Diretoria, conselho de administração e fiscal 31/12/2021

31/12/2020

Operações de 
crédito

Honorários

142.743,84                                                        -                                                         

c) Risco de liquidez

O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo monitorar os riscos associados à capacidade de honrar as obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as
decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar as operações diárias. 

PeríodoDescrição Depósitos Capital Social

NOTA 22 - RESUMO DA ESTRUTURA DE GERENCIMENTO DE RISCOS

As operações são realizadas em condições normais de mercado e regulamentações internas.

Essa estrutura fundamenta-se nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.606/17 e nº 4.557/17, tendo a atribuição de gerenciar os riscos assumidos pela instituição, bem
como a interação entre eles, mantendo-os em níveis adequados ao Apetite por Riscos definido pela Cooperativa, dando suporte na definição de estratégias e na tomada de decisão pela
alta administração.

Em cumprimento às normas do Banco Central do Brasil, o Sistema Unicred adota uma estrutura centralizada de gerenciamento de riscos e capital, por meio da Confederação Nacional das
Cooperativas Centrais Unicred - UBR, sendo compatível com o modelo de negócios, produtos e serviços. A descrição da estrutura é apresentada no site da Unicred do Brasil no endereço
eletrônico: www.unicred.com.br. 

Despesas (737.285,80)                                                       



(Em reais)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021.
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL - BANRICOOP

Presidente do Conselho de Administração Diretora Superintendente
292.810.160-87 631.868.290-20

***FIM***

Com relação ao Limite Operacional, Limite de Imobilização e Índice de Basiléia a Cooperativa está enquadrada nos normativos do órgão regulador. O índice de Basiléia, que é a relação do
Patrimônio de Referência com relação aos Ativos Ponderados pelo Risco, em 31/12/2021 foi de 64,54% (59,52% 2020), superior ao índice mínimo de 11,5% determinado pelo Conselho
Monetário Nacional, o que demonstra a solidez da Cooperativa.

h) Risco de conformidade

O gerenciamento do risco de conformidade tem por objetivo identificar, mensurar e monitorar eventuais não conformidades, em aderência às determinações legais, regulamentares,
normativas e procedimentais, além de disseminar a cultura e a prática de conformidade, conforme descrito na resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 4.595/17.

i) Segurança da Informação

A estrutura de Segurança da Informação tem por objetivo assegurar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, assim como dos produtos e serviços da
Unicred. Adotando estruturas de Governança de Segurança da Informação, Cybersecurity e Prevenção à Fraudes.

Francisco Edgar Gonçalves Finamor Miriam Cechin da Silva

Marta Raquel Rossi

907.512.309-44
CRC SC-022618/O-1

Contadora

O gerenciamento do risco de mercado tem por objetivo avaliar e controlar a flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela Cooperativa.

e) Risco socioambiental

Gustavo Carvalho Bartz

O gerenciamento do risco socioambiental avalia os riscos decorrentes de danos socioambientais, em conformidade com a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN)  nº 4.327/14.

f) Gestão de continuidade de negócios

A gestão de continuidade de negócios garante a resposta adequada à recuperação e restauração dos processos mais críticos no caso de ocorrência de eventuais interrupções.

Diretor de Negócios
000.703.440-78

g) Gestão de capital

Processo contínuo de avaliação, controle e monitoramento do capital mantido pelas Cooperativas, para que seja compatível com a dimensão e exposição aos riscos, adequados aos limites
mínimos de Patrimônio determinados pelo Banco Central do Brasil. O gerenciamento de capital, de riscos e limites operacionais são analisados pela Diretoria Executiva e apresentados ao
Conselho de Administração para validação das ações adotadas e dos resultados obtidos

d) Risco de mercado 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.
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