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1.Contexto Operacional
A COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA – SICOOB CREDITRIL, é uma cooperativa 
de crédito singular, instituição financeira não bancária, fundada em 25/09/1991, filiada à CCE CRED. EST. MG LTDA – SICOOB CENTRAL CECREMGE 
e componente da Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO, em conjunto com outras cooperativas singulares 
e centrais. Tem sua constituição e o funcionamento regulamentados pela Lei 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, 
Bancárias e Creditícias, pela Lei 5.764/1971, que define a Política Nacional do Cooperativismo, pela Lei Complementar 130/2009, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela Resolução CMN nº 4.434/2015 do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a constituição e 
funcionamento de cooperativas de crédito. 
O SICOOB CREDITRIL sediado na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais à Av. Marciano de Ávila, nº 1066 – Bairro Bom Jesus – CEP 38.400-
752, possui 8 Postos de Atendimento (PAs) nas seguintes localidades:

Cidade Endereço CEP Telefone
Uberlândia-Centro Administrativo Av. Marciano de Ávila, 1066 38400-752 34-3291-2000
Uberlândia-João Naves Av. João Naves de Ávila, 3883 38408-288 34-3257-4948
Uberlândia-Júlio Cesar Pereira Av. Alípio Abrão, 2071 38410-129 34-3210-8899
Uberlândia-Planalto Av. Indaiá, 780 38413-111 34-3238-4948
Uberlândia-Umuarama Av. Afonso Pena, 4545 38405-309 34-3223-4948
Uberlândia-Pátio Sabiá Av. Bélgica, 1220 38405-030 34-3238-2896
Prata Praça Getúlio Vargas, nº 39 38140-000 34-3431-4948
Tupaciguara Av. Tiradentes, 186 38480-000 34-3281-4947

O SICOOB CREDITRIL tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo como finalidade:
(I) Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados;
(II) A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo, através da ajuda mútua da economia sistemática e do uso 
adequado do crédito; e
(III) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação de recursos, concessão de créditos, prestação de 
garantias, prestação de serviços, formalização de convênios com outras instituições financeiras e aplicação de recursos no mercado financeiro, inclusive 
depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, visando preservar o poder de compra da moeda e remunerar os recursos.
2.Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil – BACEN, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente àquelas aplicáveis às 
entidades Cooperativas, a Lei do Cooperativismo nº 5.764/71 e normas e instruções do BACEN, apresentadas conforme Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, e sua emissão foi autorizada pela Diretoria Executiva em 19/01/2021.
Em função do processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e interpretações foram emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN, naquilo que não 
confrontar com as normas por ele já emitidas anteriormente. Os pronunciamentos contábeis já aprovados, por meio das Resoluções do CMN, foram 
aplicados integralmente na elaboração destas Demonstrações Contábeis.
2.1 Mudanças nas políticas contábeis e divulgação
a) Mudanças em vigor 
O Banco Central emitiu a Resolução CMN n° 4.720 de 30 de maio de 2019, Resolução CMN n° 4.818 de 29 de maio de 2020, Circular n° 3.959 de 4 de 
setembro de 2019 e Resolução BCB n° 2 de 12 de agosto de 2020, as quais apresentam as premissas para elaboração das demonstrações financeiras 
obrigatórias e os procedimentos mínimos que devem ser levados na elaboração das demonstrações financeiras em 2020.
As principais alterações em decorrência destes normativos: i) no Balanço Patrimonial estão na disposição das contas que foram baseadas na liquidez 
e na exigibilidade; ii) na Demonstração de Sobras ou Perdas a alteração consiste na apresentação de todos os grupos contábeis relevantes para 
compreensão do seu desempenho no período; iii) divulgação da Demonstração do Resultado Abrangente – DRA; e iv) os saldos do Balanço Patrimonial 
do período estão apresentados comparativamente com o final do exercício social imediatamente anterior e as demais demonstrações estão comparadas 
com os mesmos períodos do exercício anterior.
b) Mudanças a serem aplicadas em períodos futuros
Apresentamos abaixo um resumo sobre as novas normas que foram recentemente emitidas pelos órgãos reguladores, ainda a serem adotadas pela 
Cooperativa:
Resolução CMN 4.817, de 29 de maio de 2020. A norma estabelece os critérios para mensuração e reconhecimento contábeis, pelas instituições 
financeiras, de investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto, no Brasil e no exterior, inclusive operações de aquisição de 
participações, no caso de investidas no exterior, estabelece critérios de variação cambial; avaliação pelo método da equivalência patrimonial; 
investimentos mantidos para venda; e operações de incorporação, fusão e cisão.
A Resolução CMN 4.817/20 entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.
A Cooperativa iniciou a avaliação dos impactos da adoção dos novos normativos. Eventuais impactos decorrentes da conclusão da avaliação serão 
considerados até a data de vigência de cada normativo.
2.2 Continuidade dos Negócios e efeitos da pandemia de COVID-19 “Novo Coronavírus” 
A Administração avaliou a capacidade de a Cooperativa continuar operando normalmente e está convencida de que possui recursos suficientes para dar 
continuidade a seus negócios no futuro.
Mesmo com ineditismo da situação, tendo em vista a experiência da Cooperativa no gerenciamento e monitoramento de riscos, capital e liquidez, com 
auxílio das estruturas centralizadas do Sicoob, bem como as informações existentes no momento dessa avaliação, não foram identificados indícios de 
quaisquer eventos que possam interromper suas operações em um futuro previsível. A COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE 
LIVRE ADMISSAO DOTRIANGULO LTDA SICOOB CREDITRIL junto a seus associados, empregados e a comunidade estamos fazendo nossa parte 
para evitar a propagação do Novo Coronavírus, seguindo as recomendações e orientações do Ministério da Saúde, adotando alternativas que auxiliam 
no cumprimento da nossa missão.
3.Resumo das principais práticas contábeis 
a) Apuração do resultado
Os ingressos/receitas e os dispêndios/despesas são registrados de acordo com o regime de competência.
As receitas com prestação de serviços, típicas ao sistema financeiro, são reconhecidas quando da prestação de serviços ao associado ou a terceiros.
Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas operacionais, são proporcionalizados de acordo com os montantes do ingresso bruto de ato 
cooperativo e da receita bruta de ato não-cooperativo, quando não identificados com cada atividade.
b) Estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para determinar o valor de certos ativos, passivos e outras transações 
considerando a melhor informação disponível. Incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa, à vida útil dos 
bens do ativo imobilizado, provisões para causas judiciais, dentre outros. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas 
utilizadas.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Composto pelas disponibilidades, pela Centralização Financeira mantida na Central e por aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, com 
risco insignificante de mudança de valores e limites e, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias a contar da data de aquisição.
d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
Representam operações a preços fixos referentes às compras de títulos com compromisso de revenda e aplicações em depósitos interfinanceiros e estão 
demonstradas pelo valor de resgate, líquidas dos rendimentos a apropriar correspondentes a períodos futuros.
e) Operações de crédito
As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro, retificadas por conta de rendas a apropriar e as operações 
de crédito pós-fixadas são registradas a valor presente, calculadas por critério “pro rata temporis”, com base na variação dos respectivos indexadores 
pactuados.
f) Provisão para operações de crédito
Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização dos valores a receber, levando-se em 
consideração a análise das operações em aberto, as garantias existentes, a experiência passada, a capacidade de pagamento e liquidez do tomador do 
crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação, além da conjuntura econômica.
As Resoluções CMN nº 2.697/2000 e 2.682/1999 estabeleceram os critérios para classificação das operações de crédito definindo regras para 
constituição da provisão para operações de crédito, as quais estabelecem nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).
g) Depósitos em garantia
Existem situações em que a cooperativa questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações em que figura como polo passivo. Por conta desses 
questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja 
a caracterização da liquidação do passivo.
h) Investimentos
Representados substancialmente por quotas do SICOOB CENTRAL CECREMGE e ações do Bancoob, avaliadas pelo método de custo de aquisição.
i) Imobilizado
Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, edificações, veículos, benfeitorias em imóveis de 
terceiros e softwares, são demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear 
para reduzir o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas aplicáveis e levam em consideração a vida útil econômica dos bens.
j) 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.
k) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões 
judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais recursos contrários, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos contingentes com 
probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são apenas divulgados em notas explicativas às demonstrações contábeis.
l) Obrigações por empréstimos e repasses
As obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos da transação. Em seguida, 
os saldos dos empréstimos tomados são acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”), assim como das 
despesas a apropriar referente aos encargos contratados até o final do contrato, quando calculáveis.
m) Depósitos e Recursos de Aceite e Emissão de Títulos
Os depósitos e os recursos de aceite e emissão de títulos são demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os 
encargos exigíveis até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata die.
n) Demais ativos 
São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as 
variações monetárias auferidas, até a data do balanço. 
o) Demais passivos
Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridas.
p) Provisões
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.
q) Provisões para demandas judiciais e Passivos contingentes
São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial 
ou administrativa, gerando uma provável saída no futuro de recursos para liquidação das ações, e quando os montantes envolvidos forem mensurados 
com suficiente segurança. As ações com chance de perda possível são apenas divulgadas em nota explicativa às demonstrações contábeis e as ações 
com chance remota de perda não são divulgadas.
r) Obrigações legais 
São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou outro instrumento fundamentado em lei, aos quais 
a Cooperativa tem por diretriz.
s) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro tem incidência sobre os atos não cooperativos, situação prevista no caput do Art. 194 do 
Decreto 9.580/2018 (RIR2018). Entretanto, o resultado apurado em operações realizadas com cooperados não tem incidência de tributação, sendo essa 
expressamente prevista no caput do art. 193 do mesmo Decreto.
t) Segregação em circulante e não circulante
Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no circulante e os prazos superiores, no longo prazo (não 
circulante).
u) Valor recuperável de ativos – impairment 
A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo, exceto 
outros valores e bens, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no 
resultado do período em que foram identificadas.
Em 31 de dezembro de 2020 não existem indícios da necessidade de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros. 
v) Eventos subsequentes 
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para a sua emissão. São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações contábeis; 
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações contábeis.
Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020. 
4.Caixa e equivalente de caixa 
O caixa e equivalentes de caixa, apresentados na demonstração dos fluxos de caixa, estão constituídos por:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Caixa 1.561.258,38 2.680.625,06
Relações interfinanceiras – centralização financeira 234.986.403,50 180.458.036,34
TOTAL 236.547.661,88 183.138.661,40

5.Relações Interfinanceiras
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as aplicações em Relações Interfinanceiras estavam assim compostas:
Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Centralização Financeira – Cooperativas (a) 234.986.403,50 180.458.036,34
(a)Referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da Cooperativa, depositadas junto ao SICOOB CENTRAL CECREMGE, conforme 
determinado na Resolução CMN nº 4.434/2015.
6.Operações de crédito
a.Composição da carteira de crédito por modalidade:

Descrição
31/12/2020

31/12/2019
Circulante Não Circulante Total

Empréstimos e Títulos Descontados 54.254.902,53 43.625.685,52 97.880.588,05 72.087.907,73
Financiamentos 4.896.249,05 10.495.294,41 15.391.543,46 7.381.086,53
Financiamentos Rurais e Agroindustriais 347.169,81 12.857,16 360.026,97 5.321.252,43
Total de Operações de Crédito 59.498.321,39 54.133.837,09 113.632.158,48 84.790.246,69
(-) Provisões para Operações de Crédito (1.945.168,52) (1.274.981,21) (3.220.149,73) (3.804.269,23)
TOTAL 57.553.152,87 52.858.855,88 110.412.008,75 80.985.977,46

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

Nível  /  %  / Situação 
de Risco / Situação

Empréstimo 
/ TD Financiamentos Financ. Total em Provisões Total em Provisões

A 0,5% Normal 52.630.635,09 4.067.758,66 Rurais 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019
B 1% Normal 25.312.050,97 5.484.723,09 360.026,97 57.058.420,72 (285.292,09) 47.950.523,95 (239.752,60)
B 1% Vencido 0,00 0,00 0,00 30.796.774,06 (307.967,73) 19.975.590,73 (199.755,90)
C 3% Normal 15.560.158,30 5.690.072,77 0,00 0,00 0,00 153.443,97 (1.534,42)
C 3% Vencido 66.182,00 0,00 0,00 21.250.231,07 (637.506,92) 10.808.661,99 (324.259,85)
D 10% Normal 1.823.846,12 66.547,34 0,00 66.182,00 (1.985,46) 123.074,83 (3.692,22)
D 10% Vencido 116.238,11 3.270,68 0,00 1.890.393,46 (189.039,34) 1.110.784,02 (111.078,39)
E 30% Normal 467.664,26 0,00 0,00 119.508,79 (11.950,88) 295.803,57 (29.580,35)
E 30% Vencido 16.998,82 0,00 0,00 467.664,26 (140.299,28) 464.655,08 (139.396,50)
F 50% Normal 514.126,95 39.188,48 0,00 16.998,82 (5.099,65) 439.199,20 (131.759,75)
F 50% Vencido 28.080,45 0,00 0,00 553.315,43 (276.657,72) 589.731,90 (294.865,94)
G 70% Normal 14.502,92 0,00 0,00 28.080,45 (14.040,23) 25.247,58 (12.623,78)
G 70% Vencido 99.760,36 0,00 0,00 14.502,92 (10.152,04) 1.442.209,29 (1.009.546,48)
H 100% Normal 798.054,64 26.432,05 0,00 99.760,36 (69.832,25) 349.658,45 (244.760,92)
H 100% Vencido 432.289,06 13.550,39 0,00 824.486,69 (824.486,69) 142.660,22 (142.660,22)

Total Normal 97.121.039,25 15.374.722,39 0,00 445.839,45 (445.839,45) 919.001,91 (919.001,91)
Total Vencidos 759.548,80 16.821,07 360.026,97 112.855.788,61 (2.671.401,81) 82.484.817,18 (2.461.315,88)
Total Geral 97.880.588,05 15.391.543,46 0,00 776.369,87 (548.747,92) 2.305.429,51 (1.342.953,35)
Provisões (2.905.902,94) (312.446,66) 360.026,97 113.632.158,48 (3.220.149,73) 84.790.246,69 (3.804.269,23)
Total Líquido 94.974.685,11 15.079.096,80 (1.800,13) (3.220.149,73) (3.804.269,23)

c.Classificação da carteira de crédito por faixa de vencimento:

Tipo Até 90 d De 91 d a 360 d Acima de 360 d Total
Empréstimos e Títulos Descontados 15.004.208,55 39.250.693,98 43.625.685,52 97.880.588,05
Financiamentos 1.315.863,55 3.580.385,50 10.495.294,41 15.391.543,46
Financiamentos Rurais e Agroindustriais 13.278,98 333.890,83 12.857,16 360.026,97

TOTAL 16.333.351,08 43.164.970,31 54.133.837,09 113.632.158,48

d.Composição da carteira de crédito por atividade econômica:

Descrição Empréstimos/TD Financiamentos Financ.  Rurais 31/12/2020 % Carteira
Setor Privado - Comércio 6.020.865,15 447.280,25 0,00 6.468.145,40 5,69%
Setor Privado - Indústria 405.440,19 0,00 0,00 405.440,19 0,36%
Setor Privado - Serviços 28.628.411,75 10.726.331,45 0,00 39.354.743,20 34,63%
Pessoa Física 62.468.710,49 4.217.931,76 360.026,97 67.046.669,22 59,01%
Outros 357.160,47 0,00 0,00 357.160,47 0,31%
TOTAL 97.880.588,05 15.391.543,46 360.026,97 113.632.158,48 100,00%

e.Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Saldo Inicial (3.804.269,23) (1.322.788,63)
Constituições (2.226.998,64) (3.165.080,45)
Reversões 335.552,15 397.461,51
Transferências para prejuízo no período 2.475.565,99 286.138,34
TOTAL (3.220.149,73) (3.804.269,23)

f.Concentração dos Principais Devedores:

Descrição 31/12/2020 % Carteira Total 31/12/2019 % Carteira Total
Maior Devedor 4.578.276,62 4,03% 3.145.376,12 3,71%
10 Maiores Devedores 28.808.396,77 25,35% 15.165.078,13 17,89%
50 Maiores Devedores 53.773.626,56 47,32% 34.445.918,82 40,62%

 Obs.: Desconsiderados os grupos econômicos.
g.Movimentação de Créditos Baixados como Prejuízo:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Saldo inicial 3.778.015,94 3.709.728,27
Valor das operações transferidas no período 2.850.511,08 465.749,18
Valor das operações recuperadas no período (335.552,15) (397.461,51)
TOTAL 6.292.974,87 3.778.015,94

h) Operações renegociadas
Durante o exercício de 2020, a cooperativa procedeu à renegociação de operações de crédito no montante total de R$ 16.705.513,95, compreendendo 
as composições de dívidas, prorrogações, novações de créditos e as concessões de novas operações de crédito para liquidação parcial ou total de 
operações anteriores.
7.Outros créditos
Valores referentes às importâncias devidas à Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, conforme demonstrado:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Avais e Fianças Honrados (a) 36.950,22 0,00 16.598,90 0,00
Rendas a Receber

Serviços prestados a receber (b) 148.552,77 0,00 233.073,70 0,00
Outras rendas a receber 60.799,36 0,00 36.647,77 0,00
Rendimentos Centralização Financeira - Central (c) 403.300,80 0,00 704.364,47 0,00

Diversos
Adiantamentos e antecipações salariais 41.945,40 0,00 49.252,17 0,00
Adiantamentos para pagamentos de nossa conta 3.000,00 0,00 127.232,47 0,00
Devedores por depósitos em garantia (d) 0,00 1.359.831,42 0,00 1.348.338,12
Impostos e contribuições a compensar (e) 780.592,27 0,00 767.109,50 0,00
Títulos e créditos a receber 11.354,71 0,00 14.887,69 0,00
Devedores diversos - país 65.933,32 0,00 40,68 0,00
(-) Provisões para outros créditos
(-) Com características de concessão de crédito (f) (36.133,07) 0,00 (16.598,90) 0,00
TOTAL 1.516.295,78 1.359.831,42 1.932.608,45 1.348.338,12

(a) O saldo de Avais e Fianças Honrados refere-se por operações oriundas de cartões de crédito vencidos de associados da cooperativa cedidos pelo 
Bancoob, em virtude de coobrigação contratual.
(b) Saldo de serviços prestados a receber está composto substancialmente por rendas a receber de serviços de cartão de crédito (R$ 99.019,56), rendas 
de serviços de convênios a receber (R$ 13.680,55) e rendas a receber de domicílio bancário (R$ 35.852,66)
(c) Refere-se à remuneração mensal da centralização financeira a receber da CENTRAL SICOOB CECREMGE referente ao mês de 12/2020.
(d) Em Devedores por Depósitos em Garantia estão registrados depósitos judiciais para, COFINS sobre Atos Cooperativos.
(e) Valor relativo ao Mandado de Segurança sobre contribuições previdenciárias não incidentes aos serviços prestados por Cooperativa de Serviços 
Médicos, aguardando definição da Receita Federal para compensá-los.
(f) A provisão para outros créditos de liquidação duvidosa foi apurada com base na classificação por nível de risco, de acordo com a Resolução CMN 
nº 2.682/1999:

Nível / %de Risco Situação Outros 
Créditos

Avais e Fian-
ças Honrados

Dev por 
Compra de 
Valores e 

Bens

Total em 
31/12/2020

Provisões
31/12/2020

Total em
31/12/2019

Provisões
31/12/2019

E 30% Vencidas 0,00 1.167,36 0,00 1.167,36 (350.21) 0,00 0.00

H 100% Vencidas 0,00 35.782,86 0,00 35.782,86 (35.782.86) 16.598,90 (16.598.90)
Total Vencidos 0,00 36.950,22 0,00 36.950,22 (36.133,07) 16.598,90 (16.598,90)
Total Geral 0,00 36.950,22 0,00 36.950,22 (36.133,07) 16.598,90 (16.598,90)
Provisões 0,00 (36.133,07) 0,00 (36.133,07) (16.598,90)
Total Líquido 0,00 817,15 0,00 817,15 0,00

8.Outros Valores e Bens

Descrição
31/12/2020 31/12/2019

Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante
Bens Não de Uso Próprio (a) 298.000,51 0,00 298.000,51 0,00

(Provisões para Desvalorizações) (b) (63.344,20) 0,00 (63.344,20) 0,00
Despesas Antecipadas (c) 64.526,34 0,00 65.189,85 0,00

TOTAL 299.182,65 0,00 299.846,16 0,00

(a)Em Bens Não de Uso Próprio está registrado o valor referente a bens recebidos como dação em pagamento de dívidas, não estando sujeitos a 
depreciação ou correção.
(b)Refere-se a provisão constituída com base em laudo atualizado de avaliação dos bens.
(c)Registram-se ainda no grupo, as despesas antecipadas referentes aos prêmios de seguros, contribuição cooperativistas, contribuições a fundos e 
impostos municipais.
9.Investimentos
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os investimentos estão assim compostos:

Descrição 31/12/2020 31/12/2019
Participação em Cooperativa Central De Crédito (a) 4.934.179,54 4.370.908,23
Participação em Instituição Financeira Controlada por Cooperativa de Crédito (b) 7.663.028,62 7.169.726,63
Outros Investimentos (c) 1.650,00 1.650,00
TOTAL 12.598.858,16 11.542.284,86

a)Refere-se a cotas de capital na Central 
b)Refere-se a ações do Bancoob

DRA  2° Sem 2020  31/12/2020  2° Sem 2019  31/12/2019
    
Sobras/Perdas Líquidas 3.083.402,89  5.779.493,19  1.730.651,90  4.467.641,78 
Outros resultados
abrangentes                      -                      -                      -                      -
Total do resultado 
abrangente  3.083.402,89  5.779.493,19  1.730.651,90  4.467.641,78
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.    
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