
30-set-2021

Receitas de juros 329.788.595

Activos financeiros detidos para negociação 298.868

Activos financeiros contabilizados ao justo valor através dos resultados 107.402

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 13.926.942

Activos financeiros ao custo amortizado 282.954.159

Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro 605.737

Outros activos 871.984

Receitas com juros sobre passivos 31.023.503

(Despesas com juros) 91.894.895

(Passivos financeiros detidos para negociação) 45.844

(Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado) 5.798.945

(Derivados - Contabilidade de cobertura, risco de taxa de juro) 26.559.569

(Outros passivos) 12.744.564

(Despesas com juros sobre activos) 46.745.973

Receitas de dividendos 367.963

Activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente contabilizados pelo justo valor 

através dos resultados
367.963

Receitas de taxas e comissões 108.759.995

(Despesas de taxas e comissões) 28.280.198

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de activos e passivos financeiros não

mensurados ao justo valor através dos resultados, valor líquido
58.231.510

Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral 8.736.809

Activos financeiros ao custo amortizado 49.494.701

Ganhos ou perdas (-) com activos e passivos financeiros detidos para negociação, valor

líquido
-1.860.163

Ganhos ou perdas (-) com activos financeiros não negociáveis obrigatoriamente

contabilizados ao justo valor através dos resultados, valor líquido
924.788

Ganhos ou perdas (-) com activos e passivos financeiros contabilizados ao justo valor

através dos resultados, valor líquido
120.180

Ganhos ou perdas (-) da contabilidade de cobertura, valor líquido -3.775.504

Diferenças cambiais [ganhos ou perdas (-)], valor líquido 1.421.525

Ganhos ou perdas (-) com o desreconhecimento de activos não financeiros, valor líquido 1.265.618

Outras receitas operacionais 83.495.611

(Outras despesas operacionais) 25.884.207

RECEITAS OPERACIONAIS TOTAIS, VALOR LÍQUIDO 432.680.819

(Despesas administrativas) 249.119.110

(Despesas de pessoal) 167.545.972

(Outras despesas administrativas) 81.573.138

(Contribuições em numerário para fundos de resolução e sistemas de garantia de

depósitos)
4.947.867

(Depreciação/Amortização) 24.696.612

(Activos fixos tangíveis) 14.484.998

(Outros activos intangíveis) 10.211.613

Ganhos ou perdas (-) de modificação, valor líquido 0

Activos financeiros pelo custo amortizado 0

(Provisões ou reversão de provisões (-)) -2.994.584

(Compromissos e garantias concedidos) -2.569.514

(Outras provisões) -425.070

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de activos financeiros não mensurados ao 

justo valor através dos resultados)
-3.502.254

(Activos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral) -70.111

(Activos financeiros ao custo amortizado) -3.432.143

(Imparidades ou reversão de imparidades (-) de activos não-financeiros) 663.455

(Activos fixos tangíveis) -215.365

(Outros activos intangíveis) 0

(Outros) 878.820

Proporção dos lucros ou prejuízos (-) de investimentos em subsidiárias, 

empreendimentos conjuntos e associadas contabilizada pelo método da equivalência
507.071

Lucros ou prejuízos (-) com activos não correntes e grupos para alienação classificados 

como detidos para venda não elegíveis como unidades operacionais descontinuadas    
-621.366

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO ANTES DE 

IMPOSTOS
159.636.317

(Despesas ou receitas (-) com impostos relacionadas com os resultados de unidades 

operacionais em continuação)
30.557.351

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DE UNIDADES OPERACIONAIS EM CONTINUAÇÃO APÓS 

DEDUÇÃO DE IMPOSTOS
129.078.966

LUCROS OU PREJUÍZOS (-) DO EXERCÍCIO 129.078.966

Atribuíveis a interesses que não controlam 98.736

Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe 128.980.230
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Lucros ou prejuízos (-) do exercício 129.078.966

Outro rendimento integral -13.298.160

Elementos que não serão reclassificados em resultados -249.305

Variação do justo valor dos instrumentos de capital próprio mensurados pelo justo 

valor através de outro rendimento integral 
-249.305

Elementos que podem ser reclassificados em resultados -13.048.855

Instrumentos de dívida pelo justo valor através de outro rendimento integral -16.694.748

      Ganhos ou perdas (-) de avaliação imputados ao capital próprio -4.970.571

Transferidos para resultados -13.078.065

Outras reclassificações 1.353.889

Imposto sobre os rendimentos relacionado com elementos que podem ser 

reclassificados como lucros ou prejuízos (-)
3.645.892

Rendimento integral total do exercício 115.780.806

Atribuíveis a interesses que não controlam 88.564

Atribuíveis aos proprietários da empresa-mãe 115.692.242
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