
Notas
2º Semestre de 

2019 31-dez-19 31-dez-18

Ingressos e receitas da intermediação financeira
Operações de crédito 16           1.094.411           2.190.845           2.373.750 
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros               453.051               852.869               670.414 

1.547.462          3.043.714          3.044.164          

Dispêndios e despesas da intermediação financeira
Operações de captação no mercado -             (342.956)             (679.350)             (599.848)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa -             (119.263)             (384.418)             (207.840)
Operação emprestimo e repasse                          -                            -                       (418)

(462.219)            (1.063.768)        (808.106)            

Resultado bruto da intermediação financeira 1.085.243          1.979.946          2.236.058          

Outros ingressos, receitas/dispêndios e despesas operacionais
Ingressos e receitas de prestação de serviços -               952.465           1.781.685           1.376.914 
Dispêndios e despesas de pessoal 17             (793.375)          (1.611.508)          (1.551.159)
Outros dispêndios e despesas administrativas 18             (926.906)          (1.833.899)          (1.583.793)
Dispêndios e despesas tributárias -               (17.942)               (35.944)               (29.324)
Outros ingressos e rendas operacionais -                 83.271               193.361               164.624 
Outros dispêndios e despesas operacionais 19             (101.698)             (212.835)             (235.963)

(804.185)            (1.719.140)        (1.858.701)        

Resultado operacional 281.058             260.806             377.357             

Resultado não operacional
Receitas não operacionais - 1340 2651 8.469                 
Despesas não operacionais - (49)                      (681)                   (6.410)                

20 1.291                 1.970                 2.059                 

Resultado antes da tributação e das participações 282.349             262.776             379.416             

Imposto de renda e contribuição social -               (17.184)               (34.830)               (25.012)
Participação de funcionários -               (44.940)               (44.940)               (45.606)

Resultado antes dos juros ao capital e das destinações estatutárias 220.225             183.006             308.798             

Juros ao capital -                          -                            -               (126.379)

Resultado antes das destinações estatutárias 220.225             183.006             182.419             

  F A T E S - Atos não cooperativos 15.c                          -                            -                   (8.517)
  F A T E S - Atos cooperativos 15.c                          -                   (9.150)               (12.073)
  Reserva Legal 15.b                          -                 (36.601)               (34.070)

Sobras ou perdas líquidas do exercício/semestre               220.225               137.255               127.759 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das sobras ou perdas
(Em reais)
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