
 

 

BANCO FINANTIA LUCRA €11,8 MILHÕES NO 1º SEMESTRE DE 2021 

E APRESENTA COMMON EQUITY TIER 1 (CET1) DE 27,1% 

 

O Banco Finantia ( www.finantia.com) obteve um lucro líquido consolidado de €11,8 

milhões de euros no primeiro semestre de 2021, um aumento de 25% face aos €9,4 milhões 

registados no mesmo período de 2020. 

A solidez financeira, medida pelo rácio Common Equity Tier 1 (CET1), cifrou-se em 27,1%, 

entre os mais elevados da banca europeia.  

A margem financeira líquida de coberturas aumentou para €18,5 milhões, um aumento de 

20% face aos €15,4 milhões registados no período homólogo do 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  €9,6 milhões, 

um ligeiro aumento face aos €9,1 milhões do ano anterior. 

O produto bancário aumentou para €28,1 milhões (€24,5 milhões no período homologo).   

Os custos operacionais mantiveram-se em €11,6 milhões, tendo as imparidades e provisões 

registado uma redução dos €4,7 milhões no primeiro semestre de 2020 para €0,8 milhões. 

Os ativos totais consolidados registaram em 30 de junho de 2021 o valor de €2.055 milhões 

e os capitais próprios cifraram-se em € 490 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.  

Está em curso um processo de fusão por incorporação do Banco Finantia Spain no Banco 

Finantia com a criação de uma sucursal do Banco Finantia em Espanha. A fusão vai 

permitir simplificar a organização do Grupo e reforçar a qualidade dos serviços prestados 

aos clientes dos dois países. Prevê-se que o processo esteja concluído no decurso de 

2021.  

De acordo com o Ranking 2020 “Top 1000 World Banks” efetuado pela revista britânica The 

Banker, o Banco Finantia é, de entre os 26 maiores bancos a operar na Península Ibérica 

incluídos naquela lista, o que apresenta rácios mais elevados de solidez financeira 

(soundness) e melhor rentabilidade sobre os ativos (ROA). 

Lisboa, 11 de agosto de 2021  

 

http://www.finantia.com/


 

 

€ milhões

RESULTADOS CONSOLIDADOS 30.06.2021 30.06.2020

Margem financeira 27,0 27,1 

Custo de cobertura taxa de juro e cambial (8,5) (11,7)

Margem financeira líquida de coberturas 18,5 15,4 

Operações financeiras, comissões e outros proveitos 9,6 9,1 

Produto bancário 28,1 24,5 

Imparidade e provisões (0,8) (4,7)

Custos operacionais (11,6) (11,6)

Lucro antes de impostos 15,6 8,1 

Lucro do exercício 11,8 9,4 

BALANÇO CONSOLIDADO 30.06.2021 30.06.2020

Ativo

Caixa e bancos 152,9 187,3 

Carteira de títulos e empréstimos 1 845,5 1 834,3 

Outros ativos e valores a receber 56,8 77,4 

Total do ativo 2 055,3 2 099,0 

Passivo

Depósitos de clientes 915,4 946,0 

Operações de MM e Repos 556,5 640,1 

Outros passivos 93,8 124,2 

Total do passivo 1 565,6 1 710,3 

Total do capital próprio 489,6 388,8 

Total do passivo e capital próprio 2 055,3 2 099,0 

CET1 ratio 27,1% 20,4%

Total Capital ratio 27,1% 20,4%

Síntese Financeira
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