BANCO FINANTIA APRESENTA RESULTADO LÍQUIDO DE €36 MILHÕES EM 2019
E AUMENTA RÁCIO DE CAPITAL (CET1) PARA 23,9%

O Banco Finantia (www.finantia.com) aumentou a solidez financeira medida pelo rácio
Common Equity Tier 1 (CET1) para 23,9%, um dos mais elevados da banca europeia. O
resultado antes de impostos cifrou-se em €47,8 milhões, um aumento de 10% face ao ano
anterior.
A margem financeira atingiu €61,4 milhões, acima do valor do ano anterior (€60,5 milhões),
e as comissões líquidas e outros proveitos financeiros situaram-se em €19,2 milhões
(€13,9 milhões em 2018). A rubrica de imparidade e provisões registou o valor de €6,8 milhões
no ano.
O produto bancário, após imparidades e provisões, totalizou €73,9 milhões, mais 6% do
que o verificado em 2018 (€69,5 milhões).
Os custos operacionais cifraram-se em €26,0 milhões, em linha com o verificado em 2018.
O rácio de eficiência (cost-to-income) situou-se em 32% no final de 2019, que compara
favoravelmente com o valor obtido em 2018 (35%).
O ROE (antes de impostos) foi de 11,1%, acima do valor de 10,2% conseguido em 2018, e o
resultado líquido do exercício situou-se em €36 milhões.
Os depósitos de clientes alcançaram €943 milhões, mais 5% do que os €901 milhões
registados em 2018. Este aumento confirma a confiança depositada e a tendência positiva
dos últimos anos, de acordo com a estratégia estabelecida, da base de clientes.
O total do ativo atingiu o montante de €2.157 milhões em 31 de dezembro de 2019, um
acréscimo de 6% quando comparado com o ano anterior
Os capitais próprios situaram-se em €462 milhões, um aumento de 18% face a 2018.
O Banco Finantia é um banco independente, com experiência nacional e internacional de mais
de 30 anos nas áreas de Corporate & Investment Banking e Banca Privada. Tem como
principais unidades operacionais além do banco em Portugal, um banco em Espanha (Banco
Finantia Spain) e filiais no Reino Unido (Finantia UK), Estados Unidos (Finantia USA) e Brasil
(Finantia Brasil).
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RESULTADOS CONSOLIDADOS

NICs (IFRS)
31.12.2019

31.12.2018

Margem financeira

61.4

60.5

Comissões líquidas e outros proveitos

19.2

13.9

Imparidade e provisões

(6.8)

(4.9)

Produto bancário após imparidades e provisões

73.9

69.5

(26.0)

(26.2)

Lucro antes de impostos

47.8

43.3

Lucro do exercício

36.0

38.6

31.12.2019

31.12.2018

130.0

120.7

Carteira de títulos e empréstimos

1,983.3

1,816.8

Outros ativos e valores a receber

44.1

90.3

2,157.3

2,027.8

Depósitos de clientes

943.4

900.9

Operações de MM e Repos

672.5

659.2

79.1

76.5

1,695.0

1,636.6

462.3

391.2

2,157.3

2,027.8

CET1 ratio

23.9%

21.0%

Total Capital ratio

23.9%

21.0%

Custos operacionais

BALANÇO CONSOLIDADO
Ativo
Caixa e bancos

Total do ativo
Passivo

Outros passivos
Total do passivo
Total do capital próprio
Total do passivo e capital próprio

