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Energias 
renovadas

Iniciamos um novo calendário, o de 2020, e com 
ele surgem novos sonhos, desafios e aprendizados. 
Em 2019, a Credicomin evoluiu! Hoje, somos mais 
de 11 mil cooperados e em número de ativos 
fechamos o ano com R$ 81,8 milhões. Com as 
energias renovadas e novos objetivos, desejamos 
continuar realizando os seus sonhos e também os 
nossos, crescendo ainda mais neste novo ano. 

Vamos fazer a nossa parte, superar os desafios 
que vierem e dar, a cada dia, os passos necessários 
para a conquista dos sonhos. Que as vitórias sejam 
coletivas e que, juntos, façamos um ano de muitos 
resultados positivos. É importante contarmos com 
a sua participação e envolvimento nessa jornada 
para que neste ano possamos continuar evoluindo 
ao seu lado. Feliz e próspero ano novo!
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POUP

APLICAÇÃO PRÉ-FIXADA APLICAÇÃO PROGRAMADA

INVEST

Rendimentos das Aplicações

Até R$ 29.999,99

De R$ 30.000,00 a R$ 49.999,99

De R$ 50.000,00 a R$ 99.999,99

De R$ 100.000,00 a R$ 199.999,99

De R$ 200.000,00 a R$ 499.999,99

De R$ 500.000,00 a R$ 749.999,99

De R$ 750.000,00 a R$ 999.999,99

De R$ 1.000.000,00 a 1.999.999,99

Acima de R$ 2.000.000,00

Até R$ 50 mil
Acima de R$ 50 mil
Acima de R$ 100 mil
Acima de R$ 500 mil
Acima de R$ 1 milhão

Acima de R$ 10,00

Mês

Faixa de valor Faixa de valor

30 dias
(%CDI)

60 dias
(%CDI)

90 dias
(%CDI)

181 dias
(%CDI)

361 dias
(%CDI)

721 dias
(%CDI)

APLICAÇÃO PÓS-FIXADA
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Janeiro 2020 (em % do CDI)

*Sujeitos à dedução de Imposto de Renda.

As aplicações da Credicomin são garantidas pelo 
Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito.

Balancete mensal 31/12/2019

Diretor Executivo
Rogério Stein

Contador
Marcos Roberto Linhares Imme 
CRC-SC 025638/O-8

ATIVO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)

Valores em mil (R$)PASSIVO

Circulante e Realizável a Longo Prazo

Disponibilidades

Relações Interfinanceiras

Operações de Crédito

Outros Créditos

Outros Valores e Bens

Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

Intangível

Depreciação/Amortização Acumulada

Total do Ativo

77.931

537 

46.033 

30.587 

579 

195

3.906

2.592 

2.415 

10

(1.111)

81.837

Receitas da Intermediação Financeira

Operações de Crédito

Depósitos Intercooperativos

Despesas da Intermediação Financeira

Operações de Captação no Mercado

Operações de Empréstimos e Repasses

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Outras Receitas / Despesas Operacionais

Receitas de Prestação de Serviços

Outras Receitas Operacionais

Despesas de Pessoal

Despesas Administrativas

Outras Despesas Operacionais

Resultado Operacional

Resultado Não Operacional

Resultado do Exercício

11.012

8.413 

2.599

(4.442)

(2.724) 

(96) 

(1.622)

6.570

(5.321)

2.534 

426

(3.604) 

(3.693) 

(984)

1.249

(77)

1.172

Circulante e Exigível a Longo Prazo

Depósitos

Depósitos à Vista

Depósitos a Prazo

Relações Interdependências

Obrigações por Empréstimos e Repasses

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

Capital Social

Reserva de Sobras

Sobras do Ano

Total do Passivo

67.714

65.259 

15.909 

49.350

7 

1.032 

1.416

14.123

11.896

1.055

1.172

81.837

Neste grupo são contabilizados os valores 
considerados de caráter permanente, como 
as participações societárias (ações) e outros 
títulos de participação societária.

O que SÃO INVESTIMENTOS?

Entendendo o balancete

Onde encontrar

Chegou a hora de evoluir na sua forma de pagar e receber. 
Agora, o App Ailos conta com uma novidade: o Ailos Pag. 
Uma nova funcionalidade disponível para os cooperados que 
permite a realização de pagamentos e recebimentos via QR 
Code e sem taxas. É mais praticidade e agilidade na sua rotina 
cooperativista. Com as movimentações via QR Code, você conta 
com maior controle por meio de notificações e comprovantes 
de pagamento. Atualize o seu aplicativo e confira!

Conheça a nova  
função do seu App Ailos

Sede - Sagrado Coração de Jesus - Rua Humberto de                
Campos, 909

PA 01 - Centro - Rua Quintino Bocaiúva, 28
PA 02 – Dom Pedro - Av. Dom Pedro II, 889
PA 03 – Seara do Bem - Av. Luís de Camões, 1.155

Ailos Pag
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Seguros
Cotas de capital 

Crédito

Você está de férias,  
mas seu patrimônio não! Cooperados recebem 

os Juros sobre o 
Capital em janeiro

Vai viajar nessas férias para conhecer novos lugares 
ou matar a saudade de alguém de longe? Surgiu aquela 
oportunidade de embarcar em uma nova aventura?  
Seja qual for a sua escolha para curtir as férias, a 
Credicomin oferece a segurança que você precisa 
através de seguros de vida, residencial e automóvel. 
Afinal, você sai de férias, mas o seu patrimônio não. Vá 
até o seu Posto de Atendimento e contrate a melhor 
opção para você viajar tranquilo.

Os Juros sobre o Capital referentes ao exercício 
de 2019 já foram depositados nas Cotas de 
Capital dos cooperados da Credicomin. Eles são 
calculados com base na média do capital mantido 
durante o ano nas cotas, que são a fonte de 
recursos da Cooperativa e possibilitam a oferta 
de empréstimos com juros baixos. Ao todo, foram 
pagos R$ 544.621,00 em Juros ao Capital. O valor foi 
repassado aos cooperados em janeiro e você pode 
conferir quanto recebeu acessando a sua conta 
no menu Investimentos, selecionando as opções 
Cotas Capital e Consultar. Para o cooperado que 
deseja investir na Cota Capital e receber mais no 
ano seguinte, é possível realizar um plano mensal. 
O plano credita diretamente na Cota Capital na data 
definida pelo cooperado e novos depósitos podem 
ser realizados sempre que o cooperado quiser. 

Inicie o ano tranquilo
Com as festas de final de ano é comum gastar 

um pouco mais do limite. Porém, é preciso estar 
preparado para os gastos de início de ano, como 
impostos, IPVA, troca de carro, matrículas e materiais 
escolares para evitar desequilíbrio nas finanças. Mas, 
se o cinto apertar e você precisar de um suporte para 

honrar os compromissos, a Credicomin pode ajudar. 
A Cooperativa oferece linhas de crédito seguras, sem 
burocracia, com taxas inferiores às praticadas pelo 
mercado e que podem dar um fôlego nas contas. 
Consulte as condições diretamente no seu Posto de 
Atendimento ou canais digitais.

D
ivulgação

Banco de im
agens
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facebook.com/credicomin/ linkedin.com/company/credicomin/twitter.com/credicomin/

Solidariedade

Assembleias 

PROGRID EAD

Natal na comunidade 

Momento de decisão

Agregando conhecimento

Sempre presente nas iniciativas da comunidade, 
em 2019 a Credicomin realizou apoio ao Natal 
das Crianças do bairro Araucária e da Associação 
de Moradores do Loteamento Nadir. As ações 
aconteceram nos dias 14 e 23 de dezembro com 
a distribuição de 650 pacotes de pipoca doce  
para crianças carentes.  

Saber dar e receber feedback é uma das melhores 
maneiras para o desenvolvimento pessoal. Para você 
que deseja agregar conhecimento e evoluir neste 
início de ano, o PROGRID EAD conta com o curso 
Feedback, com aulas 100% online e gratuitas. O 
curso é dividido em nove episódios e tem o objetivo 

de quebrar o paradigma do feedback, fazendo 
o cooperado refletir sobre a ferramenta e seus 
benefícios com base nos estudos e descobertas da 
neurociência sobre o comportamento humano. Ficou 
interessado em participar? Então acesse nosso site  
www.progrid.coop.br e participe!

AGENDA PROGRID JAN/FEV 2020

PALESTRA

Agenda sujeita à alteração. 
Para mais informações, acesse 

credicomin.coop.br.

ENCONTRO DE BOAS-VINDAS

Fotos D
ivulgação

Divulgação

Encontro de boas-vindas

Facilitadora: Equipe Credicomin
PA 2 
Dia 23/01, às 19h 
Local: Sede Credicomin

PA 3 
Dia 13/02, às 19h 
Local: a definir

Finanças Pessoais

Facilitadora: Equipe Credicomin
PA 2
Dia 27/01, às 19h 
Local: Associação de Moradores  
do Cepar

Natal das Crianças  
do bairro Araucária

Doação de Natal à Associação de 
Moradores do Loteamento Nadir

No dia 25 de março, a Credicomin realiza 
a Assembleia Geral Ordinária (AGO). Para 
este evento a sua presença é fundamental, 

pois é na Assembleia que apresentamos 
a você, cooperado, os resultados de 
2019 e tomamos as decisões para o 

ano que se inicia. Este é um momento 

de decisão e informação, no qual a força do 
cooperativismo e da nossa Cooperativa está 
presente. Mas, antes disso, serão realizadas 
as pré-assembleias, também em março. Fique 
atento, nossa equipe está preparando os 
eventos e, em breve, divulgaremos as datas,  
locais e horários.


