BANCO FINANTIA LUCRA €24,2 MILHÕES EM 2021

O Banco Finantia (www.finantia.com) obteve um lucro líquido consolidado de €24,2
milhões durante 2021, um aumento de 2% face aos €23,7 milhões registados no mesmo
período do ano anterior.
A solidez financeira, medida pelo rácio Common Equity Tier 1 (CET1), cifrou-se em 26,1%,
entre os mais elevados da banca europeia.
A margem financeira líquida de coberturas aumentou para €37,0 milhões, um aumento de
17% face aos €31,6 milhões registados no ano anterior, principalmente devido à redução dos
custos de cobertura de taxa de juro e cambial.
As operações financeiras, comissões e outros proveitos situaram-se em €16,0 milhões,
face aos €19,3 milhões do ano anterior.
O produto bancário aumentou para €53,0 milhões (€50,9 milhões no período homologo).
Os custos operacionais situaram-se em €25,0 milhões, em linha com os €24,5 milhões do
ano anterior, situando o rácio de eficiência (cost-to-income) em 47%.
As exposições não produtivas (NPEs) situaram-se em 1,63% uma melhoria face aos 2,07%
registados no ano anterior, originando uma diminuição das imparidades e provisões de €2,2
milhões para €1,0 milhões.
Os ativos totais consolidados registaram em 31 de dezembro de 2021 o valor de €2.105
milhões e os capitais próprios cifraram-se em € 482 milhões.
Em 2021 o Banco tem prosseguido as suas atividades nas várias áreas em que opera,
focando-se mais nas atividades não intensivas em capital - operações de renda fixa em
mercados de capitais, prestação de serviços de assessoria financeira e Private Banking,
incluindo a Consultoria para Investimentos.
Foi concluída a fusão por incorporação no BFT através da transformação do Banco Finantia
Spain (BFS) em sucursal do Banco Finantia (BFT). Isto irá contribuir para uma maior eficiência
operacional e reforçar a qualidade dos serviços prestados aos clientes tanto em Espanha
como em Portugal.
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RESULTADOS CONSOLIDADOS
(€ milhões)
31.12.2021

31.12.2020

54.2

55.2

(17.2)

(23.6)

Margem financeira líquida de coberturas

37.0

31.6

Operações financeiras, comissões e outros proveitos

16.0

19.3

Produto bancário

53.0

50.9

Imparidade e provisões

(1.0)

(2.2)

(25.0)

(24.5)

Lucro antes de impostos

27.0

24.2

Lucro do exercício

24.2

23.7

31.12.2021

31.12.2020

166.9

133.6

Carteira de títulos e empréstimos

1,891.6

1,894.3

Outros ativos e valores a receber

46.4

77.2

2,104.9

2,105.2

Depósitos de clientes

883.1

950.0

Operações de MM e Repos

675.7

593.1

143.2

103.1

63.8

83.3

1,622.6

1,626.3

482.3

478.8

2,104.9

2,105.2

CET1 ratio

26.1%

27.3%

Total Capital ratio

26.1%

27.3%

Margem financeira
Custo de cobertura taxa de juro e cambial

Custos operacionais

BALANÇO CONSOLIDADO
(€ milhões)

Ativo
Caixa e bancos

Total do ativo
Passivo

dos quais MLT
Outros passivos
Total do passivo
Total do capital próprio
Total do passivo e capital próprio

