
Por meio da simplicidade e proximidade, 
contribuímos diariamente com ações que geraram 
o desenvolvimento econômico e social dos nossos 
cooperados e comunidades. 

Seguimos firmes com nosso propósito de fazer 
a diferença na vida das pessoas e em busca do 
crescimento sustentável da Cooperativa com 
ações que possam contribuir para um mundo 
melhor para todos. 

Juntos fazemos
a diferença

RESULTADOS 2022

Reconhecimentos

Somos certificados pelo 
instituto GPTW como uma das 
melhores empresas para 
trabalhar em Santa Catarina.

Inovação com Propósito no Cooperativismo 
Financeiro, do Instituto Fenasbac, em 
três categorias: Inovação Colaborativa, 
Comportamento Inovador e Desenvolvimento de 
Capacidades, Estruturas e Recursos.

Todos conectados pelo 
cooperativismo para melhor 

atender você.

colaboradores
71

Recursos administrados pela 
Cooperativa.

milhões em Ativos

R$ 293,5

Resultado 
correspondente a 2022.

milhões em Sobras

R$ 5,1

em eventos presenciais 
e digitais.

participações

Mais de

20,8 mil

Investimentos para novos 
planos e realizações.

milhões em Depósitos

R$ 211,5

Tornamos realidade os 
sonhos de muitas pessoas.

milhões em Crédito

R$ 188,8

Economia gerada aos 
cooperados.

milhões em Economia 
da Cooperação

R$ 48

municípios em
Santa Catarina

Postos de 
Atendimento

6 3Somos mais de

cooperados
e juntos fazemos
a diferença.M
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294 Postos de Atendimento

5.500 colaboradores

1,4 milhão de cooperados

R$ 17,7 bilhões em ativos

R$ 362,7 milhões em Sobras

Mais de 600 caixas eletrônicos

O nosso Sistema Ailos

Balanço Patrimonial
ATIVO 31/12/2022 31/12/2021
Disponibilidades /  
Relações interfinanceiras 100.873 81.114 +24%

+43%

+44%

+131%

-9%

+49%

+34%

+31%

+100%

+46%

+40%

+38%

+42%

+31%

-20%

+34%

+87%

+271%

+57%

+286%

+163%

+22%

+42%

+46%

+23%

+194%

-20%

-21%

+407%

-20%

Operações de crédito 188.804 131.710

Outros créditos / Outros 
valores e bens

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

3.485

-8.767

2.426

-3.791

Imobilizado 2.132 2.350

Participações 7.017 4.696

293.544 218.505Total

Empréstimos e repasses 36.085 24.765

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2022 31/12/2021

Depósitos

Letras de crédito imobiliário

211.523

574

160.905

-

Outras obrigações 7.354 5.264

Patrimônio Líquido 38.008 27.571

Reservas de sobras 6.719 5.116

Capital 30.488 21.448

Sobras do ano 801 1.007

Total 293.544 218.505

Diretora Administrativa: Gislaine de Fátima Moreira
Contadora: Veronica Cristina Bueno Roncato - CRC-SP 293772/O-3

Para simplificar a leitura deste material, foram agrupadas contas no Balanço Patrimonial e 
na Demonstração de Sobras. O relatório da administração completo, com demonstrações 
financeiras, notas explicativas, relatório do auditor independente e parecer do conselho fiscal, 
está disponível no site www.credicomin.coop.br

Valores em R$ mil

* Percentuais referentes ao exercício de 2022.

Demonstração de Sobras
Receitas de operações 
de crédito 34.931 18.639
Resultado de operações com 
centralização financeira 10.641 2.869
Receitas de prestação de serviços/ 
Outras receitas operacionais 6.810 4.350
Despesas de captação / 
Empréstimos e repasses -22.196 -5.750
Despesas de provisão para 
operações de crédito -7.452 -2.838

Despesas de pessoal -6.683 -5.465

Despesas administrativas -8.212 -5.766

Outras despesas operacionais -2.697 -1.852

5.142 4.187Sobras do exercício

Juros ao capital (9%)* -2.400 -816

Fundo de reserva (60%)* -1.603 -2.014

FATES - ato cooperativo (10%)*

FATES - ato não cooperativo

-267

-71

-336

-14

801 1.007Sobras a distribuir

2022 2021

Valores em R$ mil

Resultados 2022
credicomin.coop.br

Juntos levamos
o cooperativismo 
ainda mais longe

Liberamos o CooperaFlex, um 
seguro de vida personalizável. 

Disponibilizamos a contratação do 
Seguro de Vida e Seguro Viagem 
diretamente pelo aplicativo Ailos.

Lançamos novas modalidades de 
investimentos, como a LCI, isenta 
de Imposto de Renda.

Liberamos aos empreendedores 
o acesso a múltiplas contas na 
conta online, sem a necessidade 
de novo login a todo o instante.

Lançamos o Pix Cobrança, uma 
nova funcionalidade que permite 
a gestão de recebimentos de Pix, 
semelhante aos boletos.


