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Mostramos aqui, com toda a 
transparência e muito orgulho, 
os resultados alcançados com 
a participação de todos 
em 2019.

Unidos para 
realizar 

Saiba mais em: 
viacredialtovale.coop.br 
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JUNTOS  
FAZEMOS MAIS 
E MELHOR  
A CADA ANO. 
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Somos o resultado da força da união 
de mais de 67 mil cooperados que 
acreditam na economia colaborativa 
e se encontram na Viacredi Alto 

Vale para fazer mais uns pelos outros. Já 
estamos presentes em 12 cidades, com  
19 Postos de Atendimento.  

Cerca de 251 colaboradores buscam 
atender as necessidades de cada cooperado 
com um amplo mix de produtos e serviços.  

Encerramos 2019 com mais de R$ 424 
milhões aplicados pelos cooperados que 
confiaram na Viacredi Alto Vale. Desse modo, 
a Cooperativa viabilizou a liberação de mais 
de R$ 261 milhões em crédito, o que fez a 
diferença na vida de muitas pessoas. 

Juntos participamos de conquistas 
fundamentais para o desenvolvimento 
econômico e social de várias comunidades, 
com escolhas e decisões coletivas. Esse é o 
grande valor da nossa Cooperativa.  
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Principais entregas sistêmicas

Novidades de 2019 para facilitar a sua vida:

A Viacredi Alto Vale atua no mercado apoiada 
em um sistema sólido e experiente de 
cooperativismo de crédito. O Sistema Ailos, 
ao qual a Cooperativa é filiada, possui uma 
estrutura que proporciona autonomia e 
segurança nas operações realizadas.

Sustentabilidade através  
do Sistema Ailos

Dados do Sistema Ailos:

Mais de 
820 MIL 
cooperados

Mais de  
R$ 8,7 BILHÕES  
em ativos

Mais de

200 Postos 
de Atendimento

Mais de 3.600 
colaboradores

Diretor Executivo: Ricardo da Silva  - Contador: Marcos Roberto Linhares Imme CRC-SC 025638/O-8 

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

Reformulação da Poupança 
Programada que passou a se chamar 
Aplicação Programada e oferece agora 
maiores rendimentos;

Contratação de crédito através  
do Aplicativo Ailos e conta online;

Serviço de câmbio e moedas 
estrangeiras;

Liberação do Ailos Pag, que é o serviço 
de pagamento instantâneo pelo 
smartphone, via QRcode;

Liberação do Aplicativo Seja Ailos 
para facilitar a admissão de novos 
cooperados; 

Reestruturação do produto de crédito 
disponibilizado para cooperados lojistas 
(CDC).

Valores em R$ mil
Balanço Patrimonial

ATIVO 31/12/2019

+7%

+37%

-2%

+22%

+35%

+22%

31/12/2018

Disponibilidades /  
Relações interfinanceiras 235.098 220.119

Operações de crédito 299.378 218.406
Outros créditos / Outros 

valores e bens 7.842 8.015

Investimentos 18.647 15.256

Imobilizado 5.921 4.381

566.886 466.177Total

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2019

+21%

+24%

+12%

+24%

+62%

+22%

+15%

+25%

31/12/2018

Depósitos 424.450 349.580

Empréstimos e repasses 26.086 21.094

Outras obrigações 16.358 14.578

Patrimônio Líquido 99.992 80.925

Reservas de sobras 21.704 13.439

Capital 70.584 61.326

Sobras do ano 7.704 6.160

Total 566.886 466.177

Valores em R$ mil
Demonstração de Sobras

2019

+24%

+4%

+28%

+10%

+30%

+22%

+13%

+24%

+38%

2018

Receitas de operações 
de crédito 69.073 55.680

Resultado de operações com 
centralização financeira 13.415 12.958

Receitas de prestação de serviços/ 
Outras receitas operacionais 13.802 10.758

Despesas de captação/ 
Empréstimos e repasses - 19.231 - 17.461

Despesas de provisão para 
operações de crédito - 10.604 -  9.350

Despesas de pessoal - 22.235 - 17.077

Despesas administrativas - 19.961 - 16.084
Outras despesas operacionais/

Resultado não operacional - 5.131 - 3.726

19.128 15.698Sobras do Exercício

+25%

+25%

+10%

+25%

Juros ao capital (5,50%) - 3.721 - 3.377

Reserva legal (40%) - 6.163 - 4.928

FATES (10%) - 1.540 - 1.233

7.704 6.160Sobras a distribuir


