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8 maio 2019 Banco Comercial Português, S.A. informa 
sobre resultados do Bank Millennium 
(Polónia) no 1T 2019 

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede em Varsóvia, 

Polónia, entidade da qual detém 50,1% do capital e que consolida nas suas contas pelo método 

integral, divulgou hoje os resultados do 1T 2019, cujos destaques passamos a transcrever: 

“Melhoria da rendibilidade 

• Resultado líquido no 1T 2019 atingiu 160 milhões de zlótis (37,3 milhões de euros), +3%
versus o 1T 2018

• ROE em 10,3% (9,1%, ajustado de itens não habituais*), +0,6 p.p. versus 1T 2018, com
uma periodificação trimestral uniforme das contribuições obrigatórias e influenciado por
um forte aumento dos capitais próprios y/y (10%)

• Cost/income em 44,6% (46,1%, excluindo itens não habituais), i.e. -1,3 p.p. versus 1T
2018

Forte crescimento da margem financeira; custos operacionais pressionados pelas 
contribuições obrigatórias para o Fundo de Resolução e FGD 

• Margem financeira aumentou 14,6% em termos homólogos e manteve-se estável face ao
trimestre anterior

• Comissões aumentaram 1,0% face ao trimestre anterior, tendo diminuído 5,4% em termos
homólogos, devido a condições de mercado adversas

• Custos operacionais aumentaram 9,0% em termos homólogos, excluindo contribuições
para o Fundo de Resolução e FGD
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Elevada qualidade dos ativos e liquidez 

 Rácio de crédito com imparidade (stage 3) em 4,4% com a cobertura por imparidades

em 73%

 Custo do risco** em 55 p.b.(anualizado)

 Rácio de de Loans-to-deposits em 81%

Rácios de capital elevados, após retenção dos resultados de 2018 e emissão de T2 

 Rácio de Capital Total (TCR) em 25,6% e o rácio de CET1 em 21,5%, após considerar a

retenção dos resultados de 2018

 Aumento do T2 com a emissão, em janeiro, de 830 milhões de zlótis de obrigações

subordinadas

 Upgrade do rating do banco para Baa1, por parte da Moody’s

(*) Excluindo itens não habituais, i.e., com uma periodificação uniforme das contribuições obrigatórias anuais (fundo de 

resolução) e excluindo o impacto de 24 milhões de zlótis provenientes da recuperação extraordinária de ativos por impostos 

(**) Quociente entre imparidades totais e o saldo médio de crédito líquido” 

Fim de comunicado 
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