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Disclaimer 

The information in this presentation has been prepared under the scope of 

the International Financial Reporting Standards (‘IFRS’) of BCP Group for the 

purposes of the preparation of the consolidated financial statements under 

Regulation (CE) 1606/2002, as amended. 

The figures presented do not constitute any form of commitment by BCP in 

regard to future earnings. 

First 9 months figures for 2018 and 2017 not audited. 

The information in this presentation is for information purposes only, and 

should be read in conjunction with all other information made public by the 

BCP Group. 

A informação constante neste documento foi preparada de acordo com as 

normas internacionais de relato financeiro (‘IFRS’) do Grupo BCP no âmbito da 

preparação das demonstrações financeiras consolidadas, de acordo com o 

Regulamento (CE) 1606/2002, observadas as suas sucessivas atualizações. 

Os números apresentados não constituem qualquer tipo de compromisso por 

parte do BCP em relação a resultados futuros. 

Os valores dos primeiros nove meses de 2018 e de 2017 não foram objeto de 

auditoria. 

A informação contida neste documento tem caráter meramente informativo, 

devendo ser lida em harmonia com todas as outras informações que o Grupo 

BCP tornou públicas. 
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• Melhoria da rendibilidade, com resultado líquido de €257,5 milhões nos primeiros 9 meses 

de 2018 

 Melhoria da qualidade dos ativos, com redução dos NPE de €1,8 mil milhões face a 30 de 

setembro de 2017 

• Crescimento do negócio no terceiro trimestre de 2018, com destaque para o aumento do 

crédito total em cerca de €700 milhões e do crédito performing em €1,0 mil milhões 

• Mais 294 mil Clientes ativos face a 30 de setembro de 2017 

• Ações de rating recentes (Standard & Poor’s e Moody’s) reconhecem progresso do 

Millennium bcp nos últimos anos 

• Bons resultados nos testes de stress, comparando favoravelmente com a média dos bancos 

testados 

• Acordo para aquisição do eurobank reforça a posição de mercado do Bank Millennium na 

Polónia e proporciona oportunidade de forte criação de valor 

Destaques 

1 

2 

3 

4 

6 

• Improved profitability, with net earnings of €250.3 million in the first 9 months 

of 2018 

•  Improved credit quality, with NPEs decreasing by €1.8 billion from 

September 30, 2017 

• Increasing business volumes, with total loans up by approximately €700 million 

and performing loans up by €1.0 billion, both in the 3rd quarter of 2018 

• +120,000 active Customers in Portugal from September 30, 2017 

• Agreement for the acquisition of eurobank strengthens Bank Millennium’s 

market position in Poland and provides opportunity for strong value creation 
7 

5 
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Destaques 

  Melhoria da rendibilidade 

  Crescimento dos volumes de negócio 

133,3 

257,5 

9M17 9M18

  Melhoria da qualidade dos ativos 

  Crescimento da base de Clientes 

(Resultado líquido consolidado, milhões de euros) (Non-performing exposures, mil milhões de euros) 

(Consolidado, mil milhões de euros) (Milhões de Clientes) 

+93,1% 

4,3 3,3 

2,9 
2,2 

7,2 
5,5 

Set 17 Set 18

-€1,6 mil milhões 

NPL>90d 

Outros NPE 

69,0 72,8 

50,8 51,2 

119,7 123,9 

Set 17 Set 18

+€4,2 mil milhões 

Recursos totais 

de Clientes* 

Crédito a Clientes 
(bruto) 

*Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de investimento. 

0,8 0,9 

2,1 2,2 

Set 17 Set 18

+120 mil Clientes 

Clientes digitais 

NPE Portugal 

Volume de 

negócios total 

Clientes ativos 

Portugal 

8,1 6,3 NPE grupo 
-€1,8 mil milhões 

*Deposits, debt securities, assets under management, assets placed with Customers and insurance products (savings and investments). 

1 2 

3 4 

+€0,7 mil milhões 

desde 30 Junho 
+0,4 mil milhões 

+3,8 mil milhões 

4,5 4,8 Clientes ativos grupo 
+294 mil Clientes 
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Destaques 

Standard & Poor’s 

BB 

BB-

B+

B

B-

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Moody’s 

Stand-Alone Credit Profile 
Upgrade do rating de longo prazo em 

9 outubro, com  outlook estável 

ba3

b1

b2

b3

Caa1

Caa2

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Baseline Credit Assessment 

Ações de rating recentes reconhecem progresso do 

Millennium bcp nos últimos anos 

Upgrade do rating de longo prazo em 

16 outubro, com  outlook positivo 

5 

• O CET1 phased-in do Millennium bcp agravou-se 384 pontos base 

face ao final de 2017 no cenário adverso, comparando 

favoravelmente com o impacto negativo médio de 410 pontos base 

para os 48 bancos testados pela EBA 

• Em base fully implemented, o rácio CET1 do Millennium bcp 

agravou-se 300 pontos base no mesmo cenário, comparando 

favoravelmente com 395 pontos base para a média dos 48 bancos 

testados 

Bons resultados nos testes de stress, comparando 

favoravelmente com a média dos bancos testados 
6 

Rácio CET1
BCP

Média 48 bancos 

testados pela EBA

Phased-in -384 pb -410 pb

Fully implemented -300 pb -395 pb

Variação 2017-2020

Resultados dos testes de stress 2018 

Cenário adverso 
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Acordo para aquisição do eurobank na Polónia concretiza ambição de 

crescimento renovada 
7 

Sinergias significativas 

Forte incremento dos resultados 

por ação 

• Acordo para aquisição de 99,79% no eurobank 

por um valor estimado de €428 milhões (P/BV 

de 1,20x), em cash e financiada por meios 

próprios do Bank Millennium 

• Em 30 de junho de 2018, o eurobank tinha 

ativos totais de €3,3 mil milhões, crédito 

líquido de €2,8 mil milhões e depósitos de 

Clientes de €1,6 mil milhões 

• Aquisição fortalece a presença geográfica do 

Bank Millennium fora das grandes cidades e 

reforça significativamente a sua quota no 

mercado de crédito de retalho não-

hipotecário 

• Aplicação lucrativa dos excessos de capital e 

de liquidez do Bank Millennium, estimando-se 

que incremente os seus resultados em 26% 

após materialização plena de sinergias 

• Transação a ser concluída no 2.º trimestre de 

2019 e sujeita a autorizações regulamentares 

• Impactos estimados de aproximadamente -40 

pontos base no rácio CET1 e de -30 pontos 

base no rácio de capital total do Grupo (base 

fully implemented), na data da transação 

8  

31  36  40  41  

2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

(Milhões de euros) 
Custos  de integração: 

€82 milhões  

-15% 

23% 26% 26% 26% 

2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Aumento dos 

resultados por 

ação  

+17% ROI +15% +14% +12% -7% 

€/Zloty: 4,2807. 

*Das quais: 250 sucursais próprias e 251 sucursais em franchising. 

Sucursais Millennium 

Sucursais eurobank 

Reforço da cobertura geográfica 

fora das grandes cidades 

62% 
33% 

38% 
67% 

Set 17 Set 18

Cidades com ≥100 

mil habitantes 

Outras 

356 sucursais 501 sucursais* 

Redes de distribuição 

complementares 

Reforço da quota de mercado no 

crédito de retalho não-hipotecário 

1,4 

1,8 

3,2 

(Crédito de retalho não hipotecário, mil milhões de euros) 

#6 

Ranking 

#9 

#11 

• Agreement for the acquisition of a 99.79% stake in eurobank 

for an estimated consideration of €443mn (1.20x P/BV), in cash 

and fully financed from internal sources of Bank Millennium 

• Transaction boosts Bank Millennium’s geographic presence 

outside large cities and its share of the market of non-

mortgage retail loans 

• Lucrative deployment of Bank Millennium’s capital and 

liquidity surpluses: 26% earnings accretion estimated after 

synergies are fully materialised 

• Transaction expected to complete in the 2nd quarter of 2019, 

subject to regulatory approvals 

• Approximate impact of 40 basis points on the Group’s fully 

implemented CET1 ratio expected on the date of transaction 

€/Zloty: 4.2807. 

*Of which: 250 own branches and 251 franchised branches. 
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Melhoria da rendibilidade nas diferentes geografias 
 (Milhões de euros) 

Resultado líquido consolidado* 

Resultado líquido da atividade internacional • Resultado líquido de €257,5 milhões nos primeiros 9 meses 

de 2018, um crescimento de 93,1% face aos €133,3 milhões 

registados no mesmo período do ano anterior 

• Evolução muito favorável do resultado da atividade em 

Portugal: contributo de €114,9 milhões nos primeiros 9 meses 

de 2018, comparando com €0,8 milhões no mesmo período de 

2017 

• Resultado da atividade internacional aumenta 7,2%, de 

€131,3 milhões nos primeiros 9 meses de 2017 para €140,8 

milhões no mesmo período de 2018 

Resultado líquido da atividade em Portugal 

*Inclui resultado líquido da atividade em Portugal, da atividade internacional e de operações descontinuadas (€1,2 milhões nos primeiros 9 meses de 2017 e €1,8 

milhões nos primeiros 9 meses de 2018). 

133,3 

257,5 

9M17 9M18

+93,1% 

0,8 

114,9 

9M17 9M18

131,3 140,8 

9M17 9M18

+7,2% 

• Net earnings of €250.3 million in the first 9 months 

of 2018, a 87.7% increase from €133.3 million in 

the same period of the previous year 

• Earnings from domestic activity improved 

significantly: €107.7 million in the first 9 months of 

2018, compared to €0.8 million in the same period 

of 2017 

• Earnings from  international activity increased 

7.2%, to €140.8 million in the first 9 months of 2018 

from €131.3 million in the same period of 2017 

*Includes earnings from domestic activity, from international operations and from discontinued operations (€1.2 million in the first  9 

months of 2017 and €1.8 million in the first  9 months of 2018). 
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Lucro de €257,5 milhões nos primeiros 9 meses de 2018 

*Inclui rendimentos de instrumentos de capital, outros proveitos de exploração líquidos, resultados em operações financeiras e resultados por equivalência patrimonial. 

*Includes dividends from equity instruments, other net operating income, net trading income and equity accounted earnings. 

(milhões de euros) 9M17 9M18 D%
Impacto no 

resultado

Margem financeira 1.023,2 1.052,8 +2,9% +29,6

Comissões 494,6 510,1 +3,1% +15,4

Proveitos core 1.517,8 1.562,9 +3,0% +45,0

Outros proveitos* 76,5 71,7 -6,2% -4,8

Custos operacionais -694,6 -754,2 +8,6% -59,6

Dos quais: recorrentes -718,3 -742,2 +3,3% -23,9

Dos quais: itens não habituais (custos com pessoal) 23,7 -12,0 -35,7

Resultados operacionais 899,7 880,3 -2,2% -19,4

Dos quais: recorrentes 876,0 892,3 +1,9% +16,4

Imparidades e provisões -628,5 -431,4 -31,4% +197,2

Resultado antes de impostos 271,2 449,0 +65,6% +177,8

Impostos, int. minoritários e operações descontinuadas -137,9 -191,5 +38,9% -53,6

Resultado líquido 133,3 257,5 +93,1% +124,2
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Margem financeira com comportamento favorável 

+19,2% sem 

efeito cambial 

 (Milhões de euros) 

Margem financeira Portugal 

Taxa de margem 

financeira 2,2% 2,2% 

1.023,2 1.052,8 

9M17 9M18

+2,9% 

431,4 457,0 

9M17 9M18

Taxa de margem 

financeira 1,8% 1,8% 

591,8 595,8 

9M17 9M18

+0,7% 

Operações internacionais 

+5,9% 

Taxa de margem 

financeira 3,1% 3,1% 

Consolidado 
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Comissões  impulsionadas pelo crescimento do negócio 

+13,3% sem 

efeito cambial 

 (Milhões de euros) 

337,7 352,5 

9M17 9M18

Comissões 

157,0 157,6 

9M17 9M18

+0,4% 

Portugal 

Operações internacionais 

+4,4% 

Consolidado 

9M17 9M18 Δ %

Comissões bancárias 408,5 418,3 +2,4%

Cartões e transferências de valores 115,3 122,3 +6,1%

Crédito e garantias 117,9 121,6 +3,2%

Bancassurance 71,4 71,7 +0,4%

Contas 77,8 79,1 +1,6%

Outras comissões 26,1 23,6 -9,7%

Comissões relacionadas com mercados 86,2 91,8 +6,5%

Operações sobre títulos 54,7 59,0 +7,7%

Gestão de ativos 31,4 32,8 +4,4%

Comissões totais 494,6 510,1 +3,1%
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115,0 
89,6 

58,5 
72,5 

-97,0 -90,3 

76,5 
71,7 

9M17 9M18

Outros proveitos* influenciados por maiores contribuições obrigatórias e por 

vendas de crédito 

*Inclui rendimentos de instrumentos de capital, outros proveitos de exploração líquidos, resultados em operações financeiras e resultados por equivalência patrimonial. 

 (Milhões de euros) 

Outros proveitos* Portugal 

Operações internacionais 

27,3 
32,7 

9M17 9M18

Contribuições 

obrigatórias 53,2 55,7 

49,1 
39,0 

9M17 9M18

Consolidado 

-6,2% 
-20,5% 

Res. operações 

financeiras 

Equivalência 

patrimonial + inst. 

capital 

Outros proveitos 

de exploração 

Inclui -€21,6 milhões 

na venda de créditos 

Contribuições 

obrigatórias 111,0 122,1 

Contribuições 

obrigatórias 
57,9 66,5 

• Setor bancário PT:  33,1 

• FResolução europeu: 21,2 

• FResolução/FGD PT: 12,2 

+19,4% 

*Includes dividends from equity instruments, other net operating income, net trading income and equity accounted earnings. 
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Custos operacionais recorrentes controlados, apesar do impacto da 

reposição salarial 

+5,3% sem 

efeito cambial 

*Core income = margem financeira + comissões. 

 (Milhões de euros) 

380,1 435,6 

274,8 
275,8 

39,7 
42,9 

694,6 
754,2 

9M17 9M18

+8,6% 

Custos com 

pessoal 

Outros gastos 

administrativos 

Amortizações 

423,8 468,9 

9M17 9M18

270,8 285,3 

9M17 9M18

+5,4% 

+10,6% 

Inclui efeito negativo não 

habitual de €12,0 milhões  

e impacto da reposição 

salarial PT (+€7,5 milhões) 

Recorrentes 718,3 742,2 
447,5 456,9 Recorrentes +3,3% +2,1% 

*Core income = net interest income + net fees and commission income. 

Custos operacionais Portugal 

Operações internacionais 

Consolidado 

Inclui efeito positivo não 

habitual de €23,7 milhões 

Impacto da reposição 

salarial: +€7,5 milhões 

9M17 9M18

Cost to income 43,6% 46,1%

Cost to income  sem itens não habituais 45,1% 45,4%

Cost to core income* 45,8% 48,3%

Cost to core income* sem itens não habituais 47,3% 47,5%

9M17 9M18

Cost to income 43,3% 47,5%

Cost to income  sem itens não habituais 45,7% 46,3%

Cost to core income* 45,6% 49,4%

Cost to core income* sem itens não habituais 48,1% 48,2%

9M17 9M18

Cost to income 44,0% 44,1%

Cost to core income* 46,0% 46,4%
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Millennium bcp: um dos bancos mais eficientes na zona euro 

*Core income = margem financeira + comissões. 

47% sem itens 

não habituais 

Cost to core income* 

Banco 1 

Banco 2 

Banco 3 

Banco 4 

Última informação disponível 

vs. concorrentes em 

Portugal  

vs. bancos 

zona euro 

Cost to core income* 

Cost to income 

*Core income = net interest income + net fees and commission income. 

CGD 

Totta 

BPI 

NB 

53% 

62% 

64% 

50% 

56% 

48% 

73% 

100% 

100% 

80% 

57% 

48% 

86% 

48% 

2013 9M18

-38pp 

80% 73% -7pp 

73% 

46% 

2013 9M18

-27pp 

67% 63% -4pp 
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88pb 

Custo do risco prossegue tendência favorável 

 (Milhões de euros) 

458,6 

337,1 

169,9 

94,2 

628,5 

431,4 

9M17 9M18

Imparidades e provisões Portugal 

Operações internacionais 

390,0 288,5 

168,5 
78,6 

558,4 

367,1 

9M17 9M18

-34,3% 

-31,4% 

120pb 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

68,6 48,6 

1,4 
15,7 

70,1 64,2 

9M17 9M18

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

137pb 102pb 

-8,3% 

Consolidado 

71pb 49pb 

Imparidades 

(balanço) 
3.387 3.206 

Imparidades (bal.) 2.932 2.684 

Imparidades (bal.) 455 522 
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Redução importante dos NPE, com reforço da cobertura do crédito 

*Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais. 

4.729 
3.792 

3.350 

2.515 

8.079 

6.307 

Set 17 Set 18

7.168 
5.546 

Set 17 Set 18

911 
761 

Set 17 Set 18

 (Milhões de euros) 

Portugal Qualidade do crédito 

Operações internacionais 

NPE 

NPE 

-22,6% 

Consolidado 

NPE 

NPL>90d 

Outros 

-21,9% 

Cobertura NPE por 

imparidades 
42% 51% 

*By loan-loss reserves, expected loss gap and collaterals. 

-1,8 mil milhões 

-1,6 mil milhões 

-16,5% 

-0,2 mil milhões 

Cobertura total* 

de NPE 
103% 107% 

Set 17 Set 18

Rácio NPL>90 dias 9,3% 7,4%

Rácio NPE crédito (EBA) 15,9% 12,3%

Rácio NPE inc. títulos e extra-patrimoniais (EBA) 11,6% 8,8%
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Ritmo muito elevado de redução de NPE desde 2013 

*Por imparidades (balanço), expected loss gap e colaterais. 

 (Milhões de euros) 

Non-performing exposures (NPE) 

Cobertura de NPE 

6.213 6.134 5.572 5.029 4.058 3.324 

12.783 
10.921 

9.777 
8.538 

6.754 
5.546 

Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Set 18

NPL>90d 

Outros NPE 

• NPE em Portugal descem para €5,5 mil milhões em 30 

de setembro de 2018, uma redução de €1,2 mil 

milhões face ao final de 2017 

• Este decréscimo é atribuível a reduções de €734 

milhões dos NPL>90d e de €474 milhões dos outros 

NPE 

• Cobertura total* dos NPE de 107%, desagregada em: 

– cobertura por imparidade de 48% 

– cobertura por colateral imobiliário de 44% 

– cobertura por colaterais financeiros de 14% 

– cobertura por expected loss gap de 1% 

• Redução de NPE líquidos de imparidades de €9,8 mil 

milhões no final de 2013 para €2,9 mil milhões em 30 

de setembro de 2018 

23% 
28% 31% 

39% 42% 
48% 

Dez 13 Dez 14 Dez 15 Dez 16 Dez 17 Set 18

Cobertura total* 

Cobertura por 

imparidade 

101% 104% 90% 92% 107% 86% 

• NPE in Portugal down to €5.5 billion as of September 

30, 2018, a €1.2 billion reduction from year-end 

2017 

• This decrease is attributable to a €734 million NPL> 

90d reduction and to a €474 million reduction of 

other NPE 

• NPE total coverage* of 107%, broken down as 

follows: 

– coverage by loan-loss reserves of 48% 

– coverage by real estate collateral of 44% 

– coverage by financial collateral of 12% 

– coverage by expected loss gap of 2% 

• NPE net from loan-loss reserves were down to €2.9 

billion as of September 30, 2018  from € 9.8 billion 

at year-end 2013 

*By loan-loss reserves, expected loss gap and collaterals. 
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Forte dinâmica comercial, com crescimento dos recursos de Clientes 

+3,6% sem 

efeito cambial 

*Depósitos, débitos titulados, ativos sob gestão, ativos distribuídos e seguros de poupança e de investimento. 

 (Mil milhões de euros) 

Rec. totais de Clientes* op. internacionais 

Recursos totais de Clientes* em Portugal 

24,6 
28,7 

26,1 
24,9 

1,6 
1,3 

16,7 
17,9 

69,0 
72,8 

Set 17 Set 18

Recursos totais de Clientes* 

Depósitos à 

ordem 

Depósitos a 

prazo 

Outros recursos 

de balanço 

Fora de 

balanço 

+5,5% 

Consolidado 

16,0 18,8 

19,3 18,7 

15,0 15,7 

50,2 53,2 

Set 17 Set 18

Depósitos à ordem 

Depósitos a prazo 

Outros 

+5,8% 

8,6 10,0 

6,8 6,2 

3,3 3,4 

18,7 19,6 

Set 17 Set 18

Depósitos à ordem 

Depósitos a prazo 

Outros 

+4,7% 

*Deposits, debt securities, assets under management, assets placed with Customers and insurance products (savings and investments). 
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Forte dinâmica comercial, com crescimento da carteira de crédito 

0 0 

-1.784 

39.361 39.361 

37.996 

Dez 16 NPE Não NPE Dez 16 NPE Não NPE Dez 17

+2,0% sem 

efeito cambial 

 (Mil milhões de euros) 

Crédito a Clientes (bruto) 

23,6 
23,5 

3,8 4,0 

23,4 23,6 

50,8 51,2 

Set 17 Set 18

Empresas 

Consumo e 

outros 

Habitação 

Operações internacionais 

Portugal 

+0,8% 

12,8  13,5  

Set 17 Set 18

Consolidado 

NPE: -21,9% (-€1,8 mil milhões) 

Performing: +5,1% (+€2,2 mil milhões) 

37,9 37,6 

Set 17 Set 18

-0,8% 

NPE: -22,6%  (-€1,6 mil milhões) 

Performing: +4,2% (+€1,3 mil milhões) 

+5,6% 

+€0,3 mil milhões 

desde 30 Junho 

+€0,4 mil milhões 

desde 30 Junho 
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Crescimento do crédito em Portugal 

Carteira de crédito performing 

• Carteira de crédito performing em Portugal cresce €1,3 

mil milhões (+4,2%) face a 30 de setembro de 2017 

• Este crescimento foi principalmente impulsionado pelo 

forte desempenho do crédito a empresas, que aumentou 

€0,8 mil milhões, correspondentes a 65% do crescimento da 

carteira de crédito performing em Portugal face a 30 de 

setembro de 2017, destacando-se a produção de leasing 

(+76,9% face aos primeiros 9 meses de 2017) e de factoring 

(+23,0%) 

• Performing credit portfolio in Portugal expands by 

€1,3 billion (+4.2%) from September 30, 2017 

• This increase was chiefly  the result of the strong 

performance of loans to companies, which was up by 

€0.8 million, equivalent to 65% of the increase of the 

performing credit portfolio in Portugal from September 

30, 2017, with new leasing  and factoring business, up 

by 76.9% and by 23.0%, respectively, being particularly 

outstanding 

13,5 14,3 

1,5 1,6 

15,8 
16,1 

30,8 
32,1 

Set 17 Set 18

Empresas 

Consumo e 

outros 

Habitação 

+4,2% 

Repartição do crescimento do crédito 

Habitação 
27% 

Consumo e 
outros 8% 

Empresas 
65% 

 (Mil milhões de euros) 

+€1,3 mil 

milhões 
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Posição de liquidez confortável 

Rácio de crédito líquido sobre depósitos 

93% 

89% 

Set 17 Set 18

-4pp 

Financiamento BCE 

(Mil milhões de euros) 

3,4 3,1 

Set 17 Set 18

15,6 12,5 Ativos 

elegíveis 

Rácios de liquidez (CRD IV/CRR) 

128% 

182% 

NSFR (Net stable
funding ratio)

LCR (Liquidity
coverage ratio)

100% 
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Crescimento da base de Clientes 

2,1 

2,2 

Set 17 Set 18

+120 mil 

0,8 

0,9 

Set 17 Set 18

+144 mil 

+105 mil desde 

dezembro 17 

+97 mil desde 

dezembro 17 

Clientes ativos Clientes digitais 

Prémios digitais no trimestre 

• 3 prémios nos Best Digital Bank 

Awards da Global Finance: 

Best Consumer Digital Bank em 

Portugal, Best Online Deposit, 

Credit and Investment Product 

Offerings na Europa Ocidental e 

Best Information Security and 

Fraud Management na Europa 

Ocidental para os sites de 

Particulares e de Empresas 

• A nova Millennium Teller 

Machine (MTM) foi considerada 

uma das Melhores 

ATM/Experiência de Self-

Service a nível mundial na Bank 

Customer Experience Summit 

em Chicago, EUA. O Millennium 

bcp foi o único banco europeu 

distinguido nesta cimeira 

(Milhões) (Milhões) 

Awards in the 3rd quarter 2018 

• 3 honours in the Global Finance 

Best Digital Bank Awards: Best 

Consumer Digital Bank in Portugal, 

Best Online Deposit, Credit and 

Investment Product Offerings in 

western Europe and Best 

Information Security and Fraud 

Management in Western Europe for 

both individuals and companies 

internet banking websites 

• The new Millennium Teller 

Machine (MTM) was considered one 

of the Best ATM/Self-Service 

Experiences in the world at the 

annual Bank Customer Experience 

Summit in Chicago, USA. Millennium 

bcp was the only European bank 

distinguished at this summit 

• Millennium bcp was considered Best 

Private Bank in Portugal by The 

Banker (a publication of the 

Financial Times group) 
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9M17 9M18
Δ %

moeda local

Δ %

 euros
ROE

Polónia 118,0 129,0 +9,3% +9,5% 9,5%

Moçambique 60,2 72,3 +20,0% +19,4% 23,5%

Angola*

Antes do impacto da IAS 29 16,2 15,5

Impacto da IAS 29** -- 1,6

Total Angola após impacto da IAS 29 16,2 17,1 +5,6% -29,8%

Outros 7,3 10,9 +49,4% +44,1%

Resultado líquido 201,7 229,2 +13,6% +9,0%

Interesses minoritários de Polónia e Moçambique -79,0 -88,4

Efeito cambial 8,5 --

Contributo das operações internacionais 131,3 140,8 +7,2%

Idem sem efeito cambial e IAS 29 (Angola) 122,8 139,2 +13,4%

Contributo positivo das operações internacionais 

*Contributo da operação em Angola. | **Inclui reforço de imparidade para goodwill (-€11,6 milhões) e reavaliação do contributo (+€13,2 milhões). 

Os resultados líquidos das subsidiárias refletem para 2017 a mesma taxa de câmbio considerada para 2018, de forma a permitir a comparabilidade da informação sem o 

efeito cambial. 

 (Milhões de euros) 

131,3 140,8 

Contributo 9M17 Contributo 9M18

+7,2% 

*Contribution of the Angolan operation. 

**Includes goodwill impairment (-€11.6 million) and contribution revaluation (+€13.2 million). 

Subsidiaries’ net income presented for 2017 at the same exchange rate as of 2018 for comparison purposes. 
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Crescimento do resultado líquido 
 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

ROE 9,5% 9,5% 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a setembro de 2018: Demonstração de Resultados 4,24911667; Balanço 4,2807. 

*Dados pro forma. A margem dos derivados, incluindo os de cobertura da carteira de crédito denominada em moeda estrangeira, é apresentada na margem financeira, 

enquanto que, em termos contabilísticos, parte dessa margem (€9,9 milhões em 2018 e €8,3 milhões em 2017) é apresentada em resultados em operações financeiras. 

118,0 129,0 

9M17 9M18

+9,3% 

FX effect excluded. €/Zloty constant at September 2018 levels: Income Statement 4.24911667; Balance Sheet 4.2807. | *Pro forma data. 

Margin from derivative products, including those from hedging FX denominated loan portfolio, is included in net interest income, whereas in 

accounting terms, part of this margin (€9.9 million in 2018 and €8.3 million in 2017) is presented in net trading income. 

 Net earnings of €129.0 million (+9.3%), with ROE of 9.5% 

 Increasing banking income, driven by net interest income 

 Customer funds up by 5.6%, while loans to Customers increased by 14.3%, excluding 

FX-denominated mortgage loans 

 CET1 ratio of 20.9% as of September 30, 2018 

 1.6 million active Customers, a 12% increase from September 30, 2017 

 Bank Millennium won laurels in all categories of the 2018 “Newsweek’s Friendly 

Bank” ranking: it was #1 in “Mobile Banking”; #2 in “Bank For Mr. Kowalski” and #3 

in “Internet Banking” and “Mortgage Banking”.  

 Resultado líquido de €129,0 milhões (+9,3%), com ROE de 9,5% 

 Aumento do produto bancário, impulsionado pela margem financeira 

 Recursos de Clientes crescem 5,6%, tendo a carteira de crédito aumentado 14,3% 

excluindo crédito habitação em moeda estrangeira 

 Rácio CET1 de 20,9% em 30 de setembro de 2018 

 1,6 milhões de Clientes ativos, um crescimento de 12% face a 30 de setembro de 

2017 

 Distinção do Bank Millennium no ranking Newsweek’s Friendly Bank 2018, 

conquistando prémios em todas as categorias: 1.º lugar em Mobile Banking, 2.º 

lugar em Bank for Mr. Kowalski (banca tradicional) e 3.º em Internet Banking e em 

Mortgage Banking 

15.332 16.193 

9M17 9M18

Recursos de Clientes 

+5,6% 

11.469,7 12.326,0 

9M17 9M18

Crédito a Clientes (bruto) 

+7,5% 

+14,3% excluindo 

crédito habitação em 

moeda estrangeira 
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Crescimento do resultado líquido 

60,2 
72,3 

9M17 9M18

+20,0% 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

ROE 23,7% 23,5% 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a setembro de 2018: Demonstração de Resultados 72,22333333; Balanço 71,1200.  

 Net earnings of €72.3 million (+20.0%), with ROE of 23.5% 

 Increasing banking income (+8.4%), driven by higher net interest 

income and other income 

 Customer funds grew 1.2%, loan portfolio down by 20.9% reflecting a 

conservative approach under a challenging environment 

 Capital ratio of 25.6% 

 Millennium bim was distinguished as the best bank in Mozambique by 

both Euromoney (5th time in a row) and Global Finance 

FX effect excluded. €/Metical constant at September 2018 levels : Income Statement 72.22333333; Balance Sheet 71.1200.  

 Resultado líquido de €72,3 milhões (+20,0%), com ROE de 23,5% 

 Aumento do produto bancário em 8,4%, impulsionado pela subida da 

margem financeira e dos outros proveitos 

 Recursos de Clientes crescem 1,2%, com redução da carteira de crédito 

(-20,9%) a refletir uma abordagem conservadora, dado o contexto 

desafiante 

 Rácio de capital de 25,6% 

 O Millennium bim foi distinguido como melhor banco em Moçambique 

pela Euromoney (5.ª vez consecutiva) e como Melhor Banco Digital em 

Moçambique pela Global Finance 

Recursos de Clientes 

1.476 1.494 

9M17 9M18

+1,2% 

Crédito a Clientes (bruto) 

1.097 
868 

9M17 9M18

-20,9% 
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Barómetro Financeiro 2018 

Reconhecimento externo em 2018 

Millennium bcp 

Escolha do Consumidor 2018, 

Categoria “Grandes Bancos”  

Millennium bcp 

Melhor Banco Empresas; 

Produtos mais adequados; Mais 

Inovador; Mais Eficiente; Mais 

Próximo 

Millennium bcp: Best Consumer Digital Bank em Portugal; Best Online Deposit, 

Credit and Investment Product Offerings na Europa Ocidental; Best Information 

Security and Fraud Management na Europa Ocidental para os sites de Particulares e 

de Empresas 

Millennium bim: Best Digital Bank em Moçambique 

Millennium bcp: Uma das Melhores ATM/Experiência de Self-Service para a nova 

Millennium Teller Machine (MTM). Único banco europeu distinguido 

Millennium bcp: Best investment bank em Portugal 

Millennium bim: Best bank in Mozambique 

Bank Millennium: 1.º lugar em Mobile Banking, 2.º lugar em Bank for Mr. Kowalski 

(banca tradicional) e 3.º em Internet Banking e em Mortgage Banking (Newsweek’s 

Friendly Bank 2018) 

Millennium bcp: vencedor do prémio Marketeer na categoria “Banca” 
Millennium bcp 

Best Private Bank em Portugal 

pela The Banker, uma 

publicação do Financial Times 
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Posição adequada de capital 

Fully implemented 

11,7% 11,8% 

Set 17 Set 18

12,7% 13,4% Rácio total 

 Rácio de capital CET1 de 11,8% (fully 

implemented) 

 Reforço face a 11,7% em 30 de setembro de 

2017 reflete os lucros dos últimos 4 trimestres 

(+80pb), parcialmente compensados pelo 

impacto da adoção da IFRS9, por impactos 

cambiais desfavoráveis e pelo crescimento dos 

ativos ponderados pelo risco 

 Reforço face a 11,7% em 30 de junho devido 

aos lucros do trimestre, parcialmente 

compensados pelo crescimento dos ativos 

ponderados pelo risco 

 Rácio de capital total de 13,4% (fully 

implemented), impulsionado pela emissão de 

€300 milhões de dívida subordinada (tier 2) em 

Dezembro de 2017 

Rácio Common Equity Tier 1 

Requisito BCE (SREP) para 

CET1 em 2018: 8,8% 

 CET1 capital ratio of 11.8% (fully implemented) 

 Increase from a 11.7% as of September 30, 

2017 due to earnings for the last 4 quarters 

(+80pb), partially offset by the impact of the 

IFRS9 adoption, by negative FX effects and by 

increased risk-weighted assets 

 Increase from 11.7% as  of June 30 due to 

earnings for the quarter, partially offset by 

increased risk-weighted assets 

 Total capital ratio of 13.4% (fully implemented), 

boosted by the €300 million subordinated debt 

(tier 2) issued in December 2017 
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Principais indicadores 
Consolidado 

RoE 

Loans-to-Deposits 

Clientes ativos 

Clientes digitais 

Cost-to-Income 

Clientes mobile 

CET1 

Dividend Payout 

Stock de NPE Qualidade 

dos Ativos 

Crescimento 

do negócio 

Criação de 

valor 

Custo do risco 

6,0% 

89% 

4,8 milhões 

55% 

46% 

32% 

11,8% 

-- 

€6,3 mil milhões 

88 pb 

9M18 

≈10% 

<100% 

>6 milhões 

>60% 

≈40% 

>45% 

≈12% 

≈40% 

≈€3 mil milhões  
Redução de ≈60% desde 2017 

<50 pb 

2021 

3,2% 

93% 

4,5 milhões 

47% 

44% 

24% 

11,7% 

-- 

€8,1 mil milhões 

120 pb 

9M17 
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Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta com sede na Praça D. João I, 28, Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o número 

de identificação fiscal 501 525 882, LEI JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32 e capital social de 5.600.738.053,72 euros. 


