
 

 

BANCO FINANTIA LUCRA €9,4 MILHÕES NO 1º SEMESTRE DE 2020 

E APRESENTA COMMON EQUITY TIER 1 (CET1) DE 20,4% 

 

O lucro líquido consolidado do Banco Finantia (www.finantia.com) foi de €9,4 milhões de 

euros no primeiro semestre de 2020, face aos €15,2 milhões registados no mesmo período 

de 2019. 

A redução do lucro reflete os efeitos provocados pelo surto do coronavírus nas atividades em 

que o Banco opera, tendo originado um aumento de imparidades e provisões largamente 

responsáveis por esta redução. Não obstante, o Banco Finantia prosseguiu as suas 

operações com normalidade apesar do contexto adverso e manteve a solidez dos seus 

indicadores.  

A solidez financeira do Banco Finantia medida pelo rácio Common Equity Tier 1 (CET1) 

manteve-se acima dos 20% (20,4%), uma das mais elevadas da banca europeia. 

A margem financeira atingiu €25,6 milhões, face aos €31,5 milhões registados no período 

homólogo do ano anterior, mantendo-se como a principal contribuição para o produto bancário 

que se cifrou nos €26,7 milhões.   

Os custos operacionais reduziram-se para €11,6 milhões (€11,9 milhões no período 

homólogo de 2019). 

Os depósitos de clientes aumentaram para €945 milhões, um crescimento de 2% em relação 

aos €928 milhões registados no final do primeiro semestre de 2019. Este aumento segue a 

tendência positiva dos últimos anos e confirma a confiança dos clientes no Banco Finantia, 

tanto em Portugal como em Espanha.  

Os ativos totais consolidados registaram em 30 de junho de 2020 o valor de €2.099 milhões, 

uma redução de 2% face à data homóloga do ano anterior. Os capitais próprios cifraram-se 

em € 389 milhões. 

Em 2020 o Banco tem prosseguido as suas atividades nas várias áreas em que opera, Banca 

Privada, Mercado de Capitais e Corporate & Investment Banking, com o apoio das suas filiais 

em Espanha (Banco Finantia Spain), no Reino Unido (Finantia UK) e nos Estados Unidos 

(Finantia USA).  

 

Lisboa, 27 de julho de 2020  

http://www.finantia.com/


 

 

€ milhões

RESULTADOS CONSOLIDADOS 30.06.2020 30.06.2019

Margem financeira 25.6 31.5 

Comissões líquidas e outros proveitos 1.1 0.1 

Produto bancário 26.7 31.6 

Custos operacionais (11.6) (11.9)

Imparidade e provisões (6.9) 1.2 

Lucro antes de impostos 8.1 20.8 

Lucro do exercício 9.4 15.2 

BALANÇO CONSOLIDADO 30.06.2020 30.06.2019

Ativo

Caixa e bancos 187.3 119.3 

Carteira de títulos e empréstimos 1,834.3 1,973.4 

Outros ativos e valores a receber 77.4 60.0 

Total do ativo 2,099.0 2,152.7 

Passivo

Depósitos de clientes 945.3 928.4 

Operações de MM e Repos 640.8 681.4 

Outros passivos 124.2 112.8 

Total do passivo 1,710.3 1,722.7 

Total do capital próprio 388.8 430.1 

Total do passivo e capital próprio 2,099.0 2,152.7 

CET1 ratio 20.4% 21.8%

Total Capital ratio 20.4% 21.8%
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