
 

BANCO FINANTIA LUCRA €23,7 MILHÕES EM 2020 

E AUMENTA RÁCIO COMMON EQUITY TIER 1 (CET1) PARA 27,3% 

Em 2020 o Banco Finantia (www.finantia.com) aumentou a sua solidez financeira, medida 

pelo rácio Common Equity Tier 1 (CET1), para 27,3%, um dos mais elevados da banca 

europeia.  

O resultado líquido do exercício cifrou-se em €23,7 milhões, menos 34% que os €36 milhões 

registados em 2019.   

A margem financeira atingiu €55,7 milhões, em linha com o valor do ano anterior (€55,8 

milhões.). As operações financeiras, comissões e outros proveitos financeiros situaram-

se em €19,3 milhões (€39,6 milhões em 2019) e o produto bancário, antes de imparidades 

e provisões, atingiu €51,4 milhões, menos 31% do que o verificado em 2019 (€74,9 milhões). 

A rubrica de imparidade e provisões aumentou para €2,7 milhões no ano (€1,0 milhões em 

2019). 

Os custos operacionais cifraram-se em € 23,8 milhões, uma redução de 8% face aos €26,0 

milhões, verificados em 2019. O rácio de eficiência (cost-to-income) situou-se em 46%.  

O ROE (antes de impostos) atingiu 5,9%, contra 11,1% em 2019. 

Os depósitos de clientes alcançaram €950 milhões, mais 1% do que os €943 milhões 

registados em 2019. O total do ativo atingiu o montante de 2.105 milhões em 31 de dezembro 

de 2020, menos 2% que no ano anterior (€2.157 milhões). Os capitais próprios situaram-se 

em € 479 milhões, um aumento de 4% face a 2019 (€462 milhões).  

Num ano marcado pela pandemia Covid-19, que resultou numa recessão a nível mundial, 

a postura do Banco Finantia foi conservadora, o que lhe permitiu terminar o ano com os 

seus rácios de capital mais elevados.  

O Banco continuará a assumir em 2021 um posicionamento prudente, privilegiando a 

defesa dos interesses dos seus clientes, colaboradores e acionistas. 

Em termos de linhas de negócios, o Banco adaptará a sua orientação estratégica à 

evolução dos acontecimentos, 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 último trimestre 

de 2021.  

Lisboa, 6 de abril de 2021 

http://www.finantia.com/


 

 

31.12.2020 31.12.2019

Margem financeira 55.7 55.8 

Custo de cobertura taxa de juro e cambial (23.6) (20.5)

Margem financeira líquida de coberturas 32.1 35.3 

Operações financeiras, comissões e outros proveitos 19.3 39.6 

Produto bancário 51.4 74.9 

Imparidade e provisões (2.7) (1.0)

Custos operacionais (23.8) (26.0)

Lucro antes de impostos 24.8 47.8 

Lucro do exercício 23.7 36.0 

31.12.2020 31.12.2019

Ativo

Caixa e bancos 133.6 130.0 

Carteira de títulos e empréstimos 1,894.3 1,983.3 

Outros ativos e valores a receber 77.2 44.1 

Total do ativo 2,105.2 2,157.3 

Passivo

Depósitos de clientes 950.0 939.6 

Operações de MM e Repos 593.1 676.3 

Outros passivos 83.3 79.1 

Total do passivo 1,626.3 1,695.0 

Total do capital próprio 478.8 462.3 

Total do passivo e capital próprio 2,105.2 2,157.3 

CET1 ratio 27.3% 23.9%

Total Capital ratio 27.3% 23.9%

(€ milhões)

RESULTADOS CONSOLIDADOS

(€ milhões)

BALANÇO CONSOLIDADO


