
RESULTADOS 2021

Prezado(a) Associado(a), 

Mais uma vez, podemos celebrar o sucesso de nossas ações, possível apenas com a participação dos as-
sociados que compareceram às apresentações dos resultados porque são e se sentem donos do Sicoob, 
demonstrando os ideais e a força do cooperativismo na promoção do desenvolvimento econômico e 
social de nossas comunidades.

E assim, no dia 28 de abril, realizamos a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credirochas com a parti-
cipação dos delegados, que são os representantes eleitos pelos demais associados para representarem 
os interesses de todos nas principais decisões da cooperativa.

A Assembleia Geral Ordinária marca a conclusão do ciclo de eventos para apresentação dos resultados 
conquistados no exercício 2021, que contou com a participação de mais de mil cooperados em uma reu-
nião virtual realizada por meio do aplicativo Sicoob Moob. 

No quadro a seguir, você pode acompanhar de forma detalhada a destinação dos resultados apurados 
pela sua cooperativa, e você pode consultar o extrato dos valores creditados para você através do apli-
cativo do Sicoob na opção Conta Capital > Extrato Conta Capital. 

Sobras brutas

É o resultado total da cooperativa em 2021 antes das destinações previstas na 
legislação e no estatuto social da cooperativa.

R$ 32.291.872,77

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) 

É a destinação de um percentual das sobras com o objetivo de promover o 
fortalecimento dos princípios cooperativistas. 

R$ 1.458.620,42

Fundo de Reserva Legal

Esse valor é um percentual previsto no estatuto da cooperativa que é destinado 
a compor o fundo que tem o objetivo de dar maior segurança às operações 
da cooperativa. 

R$ 16.044.824,57

Fundo de Investimento Social (FIS)

Fundo constituído para fomentar projetos de responsabilidade social e o 
desenvolvimento das comunidades.

R$ 291.724,08

Juros sobre o capital

É a remuneração paga sobre o capital que o associado mantém na cooperativa. 
O valor foi creditado no dia 31/12/2021, sendo uma parte (20%) em conta 
corrente e outra (80%) na conta capital.

R$ 3.119.464,47
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Sobras à disposição da Assembleia

Valor dividido entre os associados, proporcionalmente aos negócios realizados 
com a cooperativa. Os critérios de rateio foram aprovados pelos delegados na 
Assembleia Geral Ordinária.

R$ 11.580.400,84

Também compartilhamos os principais destaques do desempenho do Sicoob Credirochas, anunciados 
nas reuniões de apresentação dos resultados e apontados abaixo:

42 mil associados
Encerramos o exercício com 42.093 associados, um crescimento de 35% em relação ao ano anterior, o que 
representa o ingresso de quase 11 mil pessoas e empresas em nossa cooperativa no decorrer de 2021.

R$ 919 milhões em depósitos 
Esse valor representa o total dos recursos que se encontram em conta corrente e em aplicações dos as-
sociados. O saldo da carteira de depósitos registrou um crescimento de 25% em relação a 2020, demons-
trando a confiança dos associados na cooperativa. 

R$ 773 milhões em operações de crédito
Mantemos o nosso compromisso em apoiar o associado e contribuir para o desenvolvimento local atra-
vés das linhas de crédito e financiamento, o que pode ser demonstrado no crescimento de 50% carteira 
de crédito.

Tão importante quanto o desempenho financeiro do Sicoob Credirochas, são as ações de responsabilida-
de socioambiental desenvolvidas pela cooperativa, que no ano de 2021 investiu mais de R$ 203 mil em 
ações e projetos sociais. O resumo dos projetos realizados pode ser conferido no endereço: youtube.com.
br/sicoobes

Os ótimos resultados econômicos e sociais distribuídos aos associados, e a toda comunidade, reforçam 
cada vez mais o nosso propósito de conectar pessoas para promover a justiça financeira. Agradecemos 
a sua confiança e contamos com a sua participação para que cada vez mais pessoas experimentem a 
prosperidade através da cooperação.

E em 2022 aguardamos você. Afinal, vamos porque é nosso!

Atenciosamente, 
Conselho de Administração
Sicoob Credirochas

Confira as demonstrações financeiras completas da cooperativa no endereço sicoobes.com.br/ra
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