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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. 

Figures for 2018 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 três meses de 2019 e de 2018 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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Destaques 

  Melhoria da rendibilidade 

85,6 

153,8 

1T18 1T19

(Resultado líquido consolidado, milhões de euros) 

+79,7% 

• Melhoria da rendibilidade, com resultado líquido de €153,8 milhões no 1.º trimestre de 2019 

• Contributo da atividade em Portugal de €94,3 milhões, mais que duplicando o contributo dos primeiros 3 meses de 2018 

  Resultados em Portugal mais que duplicam 

(Resultado líquido em Portugal, milhões de euros) 

1 

2 

• Improved profitability, with net earnings of €153.8 million in the 1st quarter of 2019 

• Contribution of activity in Portugal of € 94.3 million, more than doubling the contribution of the first 3 months of 2018 

*Including unaudited earnings for the 1st quarter of 2019. 

44,5 

94,3 

1T18 1T19

+112,0% 

1 2 
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• Melhoria da qualidade dos ativos, com redução significativa dos NPE (-€1,9 mil milhões face a 31 de março de 2018) e do 

custo do risco (68pb no 1.º trimestre de 2019) 

• Reforço da cobertura dos NPE por imparidades para 55% e da cobertura total* para 110% 

  Melhoria da qualidade dos ativos 

 

  Reforço da cobertura dos NPE 

(Non-performing exposures, mil milhões de euros) (Em % das non-performing exposures) 

3 4 

Destaques 

3,9 
2,7 2,4 

2,4 

2,1 2,0 

6,3 

4,8 4,4 

Mar 18 Dez 18 Mar 19

-1,8 

NPL>90d 

Outros NPE 

NPE Portugal 

7,1 5,2 NPE Grupo 

-1,9 

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

48% 
52% 55% 

Mar 18 Dez 18 Mar 19

104% 110% 

Cobertura por 

imparidade 

Cobertura total* 

+7pp 

• Improved credit quality, with decreasing NPEs (-€1.9 billion from March 31, 2018) and cost of risk (68bp in the 1st quarter of 

2019) 

• NPE coverage by loan-loss reserves increases to 55%, total* coverage rises to 110% 

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

85pb 68pb Custo do risco, Grupo 

96pb 73pb Custo do risco, PT 

3 

4 

92pb 

105pb 

5,5 
109% 
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• Reforço do rácio de capital para 15,2%*, impulsionado pelos resultados registados nos últimos 12 meses e pela emissão de 

AT1 em janeiro de 2019, e confortavelmente acima dos requisitos SREP 

• Crescimento do negócio, com aumento do crédito performing em €2,4 mil milhões e dos recursos totais de Clientes em €3,7 

mil milhões face a 31 de março de 2018 

  Reforço do capital 

(Rácio de capital fully implemented) 

71,6 74,0 75,3 

51,0 51,0 51,4 

122,6 125,1 126,7 

Mar 18 Dez 18 Mar 19

+4,1 

Recursos totais 

de Clientes** 

Crédito a 

Clientes (bruto) 

*Incluindo resultados não auditados do 1.º trimestre de 2019. Inclui impacto da IFRS16. 

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

Volume de 

negócios total 

5 

Destaques 

• Capital ratio raised to15.2%*, boosted by earnings in the last 12 months and by AT1 issue in January 2019, and comfortably 

above SREP requirements 

• Increasing business volumes, with performing loans up by €2.4 billion and total Customers funds up €3.7 billion from March 

31, 2018 

*Including unaudited earnings for the 1st quarter of 2019. 

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

5 

6 

Performing: +€2,4 mil milhões 

NPE: -€2,0 mil milhões Crédito performing 43,8 45,5 46,2 

  Crescimento dos volumes de negócio 

(Consolidado, mil milhões de euros) 

• Crescimento do negócio, com aumento do crédito performing em €2,4 mil milhões e dos recursos totais de Clientes em €3,7 

mil milhões face a 31 de março de 2018 

• Mais 326 mil Clientes ativos face a 31 de março de 2018. Melhor grande banco nas reclamações de Clientes (Relatório de 

Supervisão Comportamental 2018, Banco de Portugal) 

5 

6 

CET1 

Total 

Requisitos 

11,8% 12,0% 12,7% 
9,6% 

13,5% 13,5% 

15,2% 

13,1% 

Mar 18 Dez 18 Mar 19* SREP 2019

6 

+€883M 
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  Crescimento da base de Clientes ativos* 

(Mil Clientes) 

*Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico 2021. 

**Banco melhor classificado nos 3 rankings (contas à ordem, crédito pessoal e crédito à habitação) nas reclamações de Clientes entre os 5 maiores bancos. 

7 

Destaques 

868 1.021 

2.141 
2.275 

Mar 18 Mar 19

+134 mil Clientes 

Clientes digitais 

Portugal 

Clientes ativos 

Portugal 

4.592 4.918 
Clientes ativos 

Grupo 

+326 mil Clientes 

• Mais 326 mil Clientes ativos face a 31 

de março de 2018, com acréscimo de 

134 mil Clientes em Portugal 

• Melhor Banco no Relatório de 

Supervisão Comportamental 2018 do 

Banco de Portugal (5 maiores bancos)** 

• Captação de Clientes apoiada por 

ferramentas digitais inovadoras: 

destaque em Portugal para as novas 

app Millennium e app Mtrader 

• +326,000 active Customers  from March 

31, 2018, of which 134,000 in Portugal 

• Best-ranked bank (among the top 5 

banks) in Bank of Portugal’s  2018 

Behavioural Supervision Report** 

• Customer acquisition supported by 

innovating digital solutions, among 

which a new Millennium app and a new 

Mtrader app in Portugal 

*Customer counting criteria used in the 2021 Strategic Plan. 

**Best ranked among the top 5 banks in all 3 categories (current accounts, personal loans and mortgage loans) of Customer complaints. 

452 598 
Clientes mobile 

Portugal 
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Destaques 
Novas soluções digitais apoiam processo transformacional 

• Layout simples e intuitivo, com informação e negociação integrados 

na mesma app 

• Streaming em tempo real dos principais mercados mundiais, com 

acesso ao livro de ordens 

• Quick trading para colocação de ordens de Bolsa, com negociação 

direta na app 

• Notícias e notas de recomendação de analistas, mapa de dividendos e 

agendas de apoio ao investidor 

• Mais rápida, mais simples e mais intuitiva 

• Criada com base em ideias e em experiências dos nossos Clientes: 

uma app centrada no Cliente e nas suas necessidades 

• Novo menu sempre visível, crédito pessoal e automóvel online e sem 

burocracias, alertas em tempo real, modo de privacidade (permite 

usar a app Millennium em público), poupança de forma ainda mais 

fácil e mais rápida 

• Disponibilizada no dia 26 de abril na App Store e no Google Play 

Highlights 
New digital solutions support transformation process 

• Simple and intuitive layout, including both information and trading 

under a single app 

• Real-time streaming of main world markets and access to order book 

• Quick trading to accelerate the placement of market orders, with 

trading performed directly through the app 

• News and research , dividend map and events calendar 

• Faster, simpler and more intuitive 

• Created based on Customers’ ideas and experience: an app that’s 

focused on Customers and their needs 

• Always visible menu bar, bureaucracy-free online personal and car 

loans, real time alerts, privacy mode (app can be used in public 

without revealing account information), easier and quicker savings 

• Launched on April 26th on  (App Store and Google Play) 
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Destaques 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ba3

Caa2

Caa1

b3

b2

b1

Standard & Poor’s 

Moody’s 

Stand-Alone Credit Profile 
Upgrade do rating de longo prazo em 9 de 

outubro de 2018, com outlook estável 

Baseline Credit Assessment 
Upgrade do rating de longo prazo em 1 de 

abril de 2019, com  outlook positivo • Upgrade mais recente: Moody’s (1 de 

abril de 2019) 

• A ação da Moody’s reflete a melhoria 

do perfil de crédito do Millennium bcp 

em resultado da redução significativa 

da carteira de ativos problemáticos e 

da melhoria da rendibilidade 

doméstica, a par da expectativa de 

continuação de melhoria dos 

fundamentais financeiros do Banco em 

2019  

• O rating intrínseco do BCP subiu 5 

graus pela Moody’s e 4 graus pela 

Standard & Poor’s desde 2013 

• Upgrades recentes reconhecem o progresso do Millennium bcp nos últimos anos 8 

bb 

bb-

b+

b

b-

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

• Recent rating upgrades recognise Millennium bcp’s improvement over the last years 

• Most recent rating upgrade: Moody’s 

(April 1, 2019) 

• Moody’s rating action reflects 

Millennium bcp’s improved credit 

profile through a significant reduction 

of the stock of problematic assets and 

enhanced domestic profitability, as well 

as Moody's expectation that the bank's 

financial fundamentals will further 

progress in 2019 

• The  intrinsic rating of BCP was 

upgraded by 5 notches by Moody’s  and 

by 4 notches by S&P since 2013 

Long-term rating upgraded on October 8, 

2018, stable outlook 

Long-term rating upgraded on April 1, 

2019, positive outlook 
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Lucro de €153,8 milhões no 1.º trimestre de 2019 

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

**Custos com pessoal. 

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

**Staff costs. 

• Credit sales: -€40.2 million (-€9.2 million in 

2017, -€49.4 million in 2018) 

• Reversal of salary cuts in Portugal: -€7.5 

million in 2018 

• Non-usual staff costs: -€40.9 million (€14.2 

million income in 2017, €26.7 million expense 

in 2018) 

(milhões de euros) 1T18 1T19 D%
Impacto no 

resultado

Margem financeira 344,8 362,7 +5,2% +17,9

Comissões 167,8 166,6 -0,7% -1,2

Proveitos core 512,6 529,3 +3,3% +16,7

Outros proveitos* 25,2 68,3 +171,4% +43,2

Produto bancário 537,8 597,7 +11,1% +59,9

Custos operacionais -246,0 -259,5 +5,5% -13,5

Dos quais: recorrentes -242,6 -253,5 +4,5% -10,9

Dos quais: itens não habituais** -3,5 -6,0 +73,8% -2,6

Resultados antes de imparidades e provisões 291,8 338,1 +15,9% +46,4

Imparidades e provisões -129,9 -103,9 -20,0% +26,0

Resultado antes de impostos 161,8 234,2 +44,7% +72,4

Impostos, interesses que não controlam e operações descontinuadas -76,2 -80,4 +5,4% -4,1

Resultado líquido 85,6 153,8 +79,7% +68,3
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Expansão da margem financeira 

+19,2% sem 

efeito cambial 

 (Milhões de euros) 

Margem financeira Portugal 

Taxa de margem 

financeira 2,2% 2,2% 

344,8 
362,7 

1T18 1T19

+5,2% 

152,8 161,2 

1T18 1T19

Taxa de margem 

financeira 1,8% 1,8% 

192,0 201,5 

1T18 1T19

+4,9% 

Operações internacionais 

+5,5% 

Taxa de margem 

financeira 3,2% 3,0% 

Consolidado 
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Comissões: em Portugal, crescimento do negócio bancário mais que 

compensa evolução menos favorável das comissões de mercados de capitais 
 (Milhões de euros) 

113,0 114,9 

1T18 1T19

Comissões 

54,8 51,7 

1T18 1T19

Portugal 

Operações internacionais 

+1,7% 

Consolidado 

139,1 142,6 

28,7 24,0 

167,8 166,6 

1T18 1T19

Comissões 

bancárias 

Comissões 

relacionadas 

com mercados 

-16,3% 

-0,7% 

+2,5% 

Menores comissões em produtos de 

investimento e mercados de capitais 

Lower fees on investment products 

and capital markets 

Banking fees and 

commissions 

Market-related 

fees and 

commissions 

98,9 104,0 

14,1 10,9 

113,0 114,9 

1T18 1T19

-22,6% 

+5,1% 

40,2 38,6 

14,6 13,1 

54,8 51,7 

1T18 1T19

-5,6% 

-10,2% 

-3,9% 
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34,4 

60,3 

19,9 

18,7 

-29,1 

-10,6 

25,2 

68,3 

1T18 1T19

Outros proveitos* com crescimento expressivo 

*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 

-3,1 

1,9 

1T18 1T19
Contribuições 

obrigatórias 25,6 31,7 

28,2 

66,4 

1T18 1T19

Consolidado 

171,4% 
+135,1% 

Res. operações 

financeiras 

Equivalência 

patrimonial + inst. 

capital 

Outros proveitos 

de exploração 

Inclui -€49,4 milhões 

na venda de créditos 

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

Net trading 

income 

Equity earnings + 

dividends 

Other operating 

income 

Mandatory 

contributions 

• Banking sector PT:  33.1 

• European Resol. Fund: 21.2 

• Resol. Fund/DGF PT: 12.1 
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Custos operacionais recorrentes controlados 

*Inclui impacto da aplicação da IFRS16.  

 (Milhões de euros) 

142,3 152,2 

89,5 80,5 

14,2 26,8 

246,0 
259,5 

1T18 1T19

+5,5% 

Custos com 

pessoal 

Outros gastos 

administrativos 

Amortizações 

153,4 160,0 

1T18 1T19

92,6 99,5 

1T18 1T19

+7,5% 

+4,3% 

Inclui efeito negativo não 

habitual de €6,0 milhões (PT) 

Recorrentes 242,6 253,5 150,0 154,0 Recorrentes 
+4,5% +2,7% 

*IFRS16 impact: -€1.2 million in net interest income, -€10.9 million in other administrative costs e +€11.1 million in depreciation. 

Custos operacionais Portugal 

Operações internacionais 

Consolidado 

Inclui efeito negativo não 

habitual de €3,5 milhões (PT) 

Impacto da reposição 

salarial: +€7,5 milhões 

Includes non-usual negative 

impact of €26.7 million and 

impact from reversal of 

salary cuts (+€7.5 million) 
Includes non-usual positive 

impact of €14.2 million 

Impact from reversal of 

salary cuts: +€7,5 million 

Staff costs 

Other 

administrative 

costs 

Depreciation 

Recurring 

* 

* 
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Millennium bcp: um dos bancos mais eficientes na zona euro 

*Core income = margem financeira + comissões. 

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. 

Santander 

CGD 

NB 

BPI 

57% 

66% 

63% 

55% 

49% 

49% 

76% 

91% 

96% 

80% 

56% 

49% 

86% 

49% 

2013 1T19

-37pp 

80% 76% -4pp 

73% 

43% 

2013 1T19

-30pp 

67% 65% -2pp 

48% sem itens 

não habituais 

42% sem itens 

não habituais 

47% excluding 

non-usual items 

46% excluding 

non-usual items 
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68pb 

Custo do risco prossegue tendência de normalização 

 (Milhões de euros) 

106,0 
86,5 

23,9 

17,4 

129,9 

103,9 

1T18 1T19

Imparidades e provisões Portugal 

Operações internacionais 

89,0 68,0 

19,0 
21,4 

108,0 
89,4 

1T18 1T19

-17,2% 

-20,0% 

85pb 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

17,1 18,5 

4,9 

-4,0 

22,0 
14,5 

1T18 1T19

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

Crédito 

Custo do risco 

Outras 

96pb 73pb 

-33,8% 

Consolidado 

53pb 54pb 

Imparidades 

(balanço) 
3.447 2.826 

Imparidades (bal.) 2.915 2.310 

Imparidades (bal.) 532 516 

Loans 

Cost of risk 

Other 

Loan-loss 

reserves 
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Redução significativa dos NPE, com reforço da cobertura do crédito 

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

4.323 
2.820 

2.799 

2.358 

7.122 

5.178 

Mar 18 Mar 19

6.286 

4.437 

Mar 18 Mar 19

836 
741 

Mar 18 Mar 19

 (Milhões de euros) 

Portugal Qualidade do crédito 

Operações internacionais 

NPE 

NPE 

-29,4% 

Consolidado 

NPE 

NPL>90d 

Outros 

-27,3% 

Cobertura NPE por 

imparidades 
48% 55% 

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

-1,9 mil milhões 

-1,8 mil milhões 

-11,3% 

-0,1 mil milhões 

Cobertura total* 

de NPE 
104% 110% 

NPE 

NPL>90d 

Other 

NPE coverage by 

LLRs 

NPE total 

coverage* 

Mar 18 Mar 19

Rácio NPL>90 dias 8,5% 5,5%

Rácio NPE inc. títulos e extra-patrimoniais (EBA) 10,1% 7,0%

Rácio NPE crédito 14,0% 10,1%
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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) 

Recursos totais de Clientes* op. internacionais 

Recursos totais de Clientes* em Portugal 

17,0 20,0 

19,1 18,1 
1,3 1,3 

14,4 14,9 

51,8 54,3 

Mar 18 Mar 19

Dep. ordem 

Dep. prazo 

Out rec. balanço 

+5,0% 

9,6 11,1 

6,7 6,6 0,1 
0,1 3,4 3,2 

19,8 21,0 

Mar 18 Mar 19

Dep. ordem 

Dep. prazo 

Fora balanço 

+5,6% 

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

Demand 

deposits 

Term deposits 

Other BS funds 

Off-BS funds 

35,9 38,1 

14,6 15,5 
1,3 0,7 
51,8 54,3 

Mar 18 Mar 19

Particulares 

Empresas 

Outros (inc setor público) 

+5,0% 

Particulares: +6,1% 

Versão 2 

Out rec. balanço 

Fora balanço 

26,6 
31,1 

25,8 

24,7 

1,4 
1,5 

17,8 
18,1 

71,6 
75,3 

Mar 18 Mar 19

Recursos totais de Clientes* 

Depósitos à 

ordem 

Depósitos a 

prazo 

Outros recursos 

de balanço 

Fora de 

balanço 

+5,1% 

Consolidado 

Particulares: +5,2% 
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… e, simultaneamente, com crescimento da carteira de crédito 

-1,5 

+0,7 

-0,4 

+0,5 

38,0 

37,2 37,3 

Mar 18 NPE Performing Dez 18 NPE Performing Mar 19

+2,0% sem 

efeito cambial 

 (Mil milhões de euros) 

Crédito a Clientes (bruto) 

23,7 23,4 

3,8 4,1 

23,4 23,9 

51,0 51,4 

Mar 18 Mar 19

Empresas 

Crédito pessoal 

e outros 

Habitação 

Operações internacionais 

Portugal 

+0,8% 

13,0  13,5  14,1  

Mar 18 Dez 18 Mar 19

Consolidado 

NPE: -27,3% (-€1,9 mil milhões) 

Performing: +5,4% (+€2,4 mil milhões) 

+8,4% 

Companies 

Consumer 

and other 

Mortgage 

-1,8% 

-0,1 

+1,0 

-0,0 

+0,2 
13,0 

13,8 14,1 

Mar 18 NPE Performing Dez 18 NPE Performing Mar 19

+8,4% 

NPE: -29,4%  (-€1,8 mil milhões) 

Performing: +3,7% (+€1,2 mil milhões) 

NPE: -11,3%  (-€0,1 mil milhões) 

Performing: +9,8% (+€1,2 mil milhões) 
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Forte dinâmica comercial, com crescimento dos recursos de Clientes e 

da carteira de crédito performing 
 (Mil milhões de euros) 

Recursos totais de Clientes* 

• Recursos totais de Clientes em Portugal crescem 5,0% 

face ao final do 1.º trimestre de 2018, com aumento 

de 6,1% dos recursos totais de Clientes particulares 

• Carteira de crédito performing em Portugal cresce 

€1,2 mil milhões (+3,7%) face a 31 de março de 2018, 

dos quais 44% relativos a crédito à habitação, 40% em 

crédito a empresas e 16% em crédito pessoal e outros 

• Reforço do posicionamento do Millennium bcp como o 

Banco das Empresas: 

– Forte desempenho do crédito a empresas, que 

aumentou €470 milhões face ao 1.º trimestre de 2018, 

sendo de realçar a produção de leasing (+37,3%) e de 

factoring (+49,8%) 

– Liderança dos programas PME Excelência’18 e PME 

Líder’18, com o maior número de candidaturas e 

estatutos atribuídos 

Dep. ordem 

Dep. prazo 

Out rec. balanço 

Fora de balanço 

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

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

17,0 20,0 

19,1 18,1 
1,3 1,3 
14,4 14,9 

51,8 54,3 

Mar 18 Mar 19

18,9 18,1 

2,0 2,0 

17,1 17,2 

38,0 37,3 

Mar 18 Mar 19

-1,8% 

+5,0% 

Crédito a Clientes (bruto) NPE: -29,4%  (-€1,8 mil milhões) 

Performing: +3,7% (+€1,2 mil milhões) 

Empresas 

Créd pessoal e outros 

Habitação 

• Total Customers funds in Portugal up by 5.0% from 

March 31, 2018, with total Customers funds held by 

individuals growing 6.1% 

• Performing credit portfolio in Portugal expands by 

€1.2 billion (+3.7%) from March 31, 2018, of which 

44% related to mortgages, 40% of loans to companies and 

16% of personal/other loans 

• Millennium bcp reinforced its role as the Bank of 

Companies in Portugal: 

– Strong performance of loans to companies, up by 

€0.5 billion, with new leasing and factoring business, 

up by 37.3% and by 49.8% from March 31, 2018, 

respectively, being particularly outstanding 

– Millennium bcp was the leader for the SME 

Excelência’18 and SME Líder’18 programmes, with the 

largest number of submissions and awards among 

participating banks 
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Posição de liquidez confortável 

Rácio de crédito líquido sobre depósitos 

91% 

87% 

Mar 18 Mar 19

-4pp 

Financiamento BCE 

(Mil milhões de euros) 

3,2 2,9 

Mar 18 Mar 19

16,9 14,2 Ativos 

elegíveis 

Rácios de liquidez (CRD IV/CRR) 

134% 

253% 

NSFR (Net stable
funding ratio)

LCR (Liquidity
coverage ratio)

100% 
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Capital reforçado 

*Incluindo resultados não auditados do 1.º trimestre de 2019. Inclui impacto da IFRS16. 

 CET1 capital ratio of 12.0% (fully implemented) as of 

December 31, 2018 

 Increase from 11.9% as of December 31, 2017 due to 

earnings for the year, partially offset by the impact of the 

IFRS9 adoption, by negative FX effects and by increased risk-

weighted assets 

 Increase from 11.8% as of September 30 due to earnings for 

the quarter and to lower deductions on DTAs and on 

significant investments 

 Total capital ratio of 13.5% (fully implemented) as of 

December 31, 2018 

 AT1 issue, completed in January 31, 2019, to strengthen 

total capital to 14.5% 

 ECB decision on 2019 SREP requirements: minimum CET1 of 

8.8%, including Pillar 1 of 4.5% and Pillar 2 of 2.25% 

(unchanged from 2018), and buffers of 2.875% (capital 

conservation: 2.5%; other systemically important institutions: 

0.375%); minimum total capital requirement of 13.1% 

 CET1 capital ratio of 12.7%* (fully implemented) as of 

March 31, 2019 

 Increase from 11.8% as of March 31, 2018 and from 

12.0% as of December 31, 2018 due to earnings for 

the last 4 quarters and lower DTA deductions, partially 

offset by increased risk-weighted assets 

 Total capital ratio of 15.2% (fully implemented) as of 

March 31, 2019, boosted by the AT1 issue completed in 

January 31, 2019, and comfortably above SREP 

requirements 

*Including unaudited earnings for the 1st quarter of 2019. IFRS16 impact: -7bp on CET1, -8pb on total capital. 

Fully implemented 

 Rácio de capital CET1 de 12,7%* (fully implemented) 

em 31 de março de 2019 

 Reforço face aos valores de 31 de março de 2018 

(11,8%) e de 31 de dezembro de 2018 (12,0%), 

refletindo os lucros obtidos e as menores deduções de 

ativos por impostos diferidos (DTAs), parcialmente 

compensados pelo crescimento dos ativos ponderados 

pelo risco 

 Rácio de capital total de 15,2%* (fully implemented) 

em 31 de março de 2019, impulsionado pela emissão 

de AT1, concluída em 31 de janeiro 2019, e 

confortavelmente acima dos requisitos SREP 

Rácio de capital 

CET1 

Total 

Requisitos 

11,8% 12,0% 12,7% 

9,6% 

13,5% 13,5% 

15,2% 

13,1% 

Mar 18 Dez 18 Mar 19* SREP 2019

+€883M 
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Contributo positivo das operações internacionais 

*Incluindo resultados do exercício. | **Contributo da operação em Angola. | ***Inclui reforço de imparidade para goodwill (-€2,2 milhões no 1.º trimestre de 2019, -€4,6 

milhões no 1.º trimestre de 2018) e reavaliação do contributo (+€2,9 milhões no 1.º trimestre de 2019, +3,5 milhões no 1.º trimestre de 2018). Os resultados líquidos das 

subsidiárias refletem para 2018 a mesma taxa de câmbio considerada para 2019, de forma a permitir a comparabilidade da informação sem o efeito cambial. 

 (Milhões de euros) 

41,1 46,1 

Contributo 1T18 Contributo 1T19

+12,1% 

*Including earnings for the year. | **Contribution of the Angolan operation. | ***Includes goodwill impairment (-€2.2 million in the 1st quarter of 2019, -€4.6 million in 

the 1st quarter of 2018) and contribution revaluation (+€2.9 million in the 1st quarter of 2019, +€3.5 million in the 1st quarter of 2018). Subsidiaries’ net income 

presented for 2018 at the same exchange rate as of 2019 for comparison purposes. 

1T18 1T19
Δ %

moeda local

Δ %

 euros
ROE

Rácio de 

capital*

Polónia 36,3 37,3 +3,0% +0,3% 10,3% 25,6%

Moçambique 25,9 27,3 +5,5% +10,8% 23,3% 38,5%

Angola**

Antes do impacto da IAS 29 2,9 4,9

Impacto da IAS 29*** -0,8 0,7

Total Angola após impacto da IAS 29 2,1 5,6

Outros 3,1 3,6

Resultado líquido 67,4 73,9

Interesses minoritários (Polónia e Moçambique) -26,7 -27,7

Efeito cambial 0,4 --

Contributo das operações internacionais 41,1 46,1 +12,1%
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Crescimento do resultado líquido 
 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Zloty constantes a março de 2019: Demonstração de Resultados 4,28290000; Balanço 4,3046. 

*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 (€3,8 milhões no 1.º trimestre de 2019 e €2,0 milhões no 1.º trimestre de 2018) é apresentada em 

resultados em operações financeiras. 

36,3 37,3 

1T18 1T19

 Resultado líquido de €37,3 milhões (+3,0%), com ROE de 10,3% 

 Aumento do produto bancário em 12,9%, impulsionado pela margem financeira; 

custos operacionais impactados pela maior contribuição para o fundo de 

resolução e por custos com IT 

 Recursos de Clientes crescem 9,3%; carteira de crédito aumenta 16,8% 

excluindo crédito à habitação em moeda estrangeira 

 Rácio CET1 de 21,5% e rácio de capital total de 25,6% 

 O Bank Millennium foi distinguido como melhor banco na Polónia pela Global 

Finance; ficou classificado no 2.º lugar na categoria dos bancos com melhor 

serviço ao Cliente na Polónia e venceu na categoria de socially sensitive bank no 

ranking Złoty Bankier 2019 

FX effect excluded. €/Zloty constant at March 2019 levels: Income Statement 4.28290000; Balance Sheet 4.3046. | *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 (€3.8 

million in the 1st quarter of 2019 and €2.0 million in the 1st quarter of 2018) is presented in net trading income. 

 Net earnings of €37.3 million (+3.0%), with ROE of 10.3% 

 Banking income up by 12.9%, driven by net interest income; operating costs 

impacted by a higher contribution to the resolution fund and by increased IT costs 

 Customer funds up by 9.3%, while loans to Customers increased by 16.8%, excluding 

FX-denominated mortgage loans 

 CET1 ratio of 21.5%  as of March 31, 2019, with total capital of 23.8% 

 Best bank in Poland 2019 by Global Finance; second place among banks with the 

best customer service and 1st place in the  “socially sensitive bank” category, both 

in the Złoty Bankier ranking 2019 

Aquisição do eurobank: conclusão 

prevista no final de Maio 2019 

ROE 9,7% 10,3% 
+3,0% 

Eurobank acquisition: expected 

completion at the end of May 2019 

16.048 17.534 

Mar 18 Mar 19

Recursos de Clientes 

+9,3% 

11.577 
12.949 

Mar 18 Mar 19

Crédito a Clientes (bruto) 

+11,9% 

+16,8% excluindo 

crédito à habitação 

em moeda estrangeira 
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Crescimento do resultado líquido 

25,9 27,3 

1T18 1T19

+5,5% 

 (Milhões de euros) 

Resultado líquido 

ROE 25,9% 23,3% 

Exclui efeito cambial. Taxas €/Metical constantes a março de 2019: Demonstração de Resultados 71,19666667; Balanço 71,1600.  

 Net earnings of €27.3 million (+5.5%), with ROE of 23.3%, increasing 

banking income (+8.7%) 

 Customer funds grew 6.6%, with loan portfolio down by 16.7% 

reflecting a conservative approach under a challenging environment 

 Capital ratio of 38.5% 

 Millennium bim was distinguished as best bank in Mozambique by 

Global Finance by the 10th time in a row 

FX effect excluded. €/Metical constant at December 2018 levels: Income Statement 71.19666667; Balance Sheet 71.1600.  

 Resultado líquido de €27,3 milhões (+5,5%), com ROE de 

23,3%, com aumento do produto bancário em 8,7% 

 Recursos de Clientes crescem 6,6%, com redução da carteira 

de crédito (-16,7%) a refletir uma abordagem conservadora, 

dado o contexto desafiante 

 Rácio de capital de 38,5% 

 O Millennium bim foi distinguido como melhor Banco em 

Moçambique pela Global Finance, pela 10.ª vez consecutiva 

Recursos de Clientes 

1.466 1.563 

Mar 18 Mar 19

+6,6% 

Crédito a Clientes (bruto) 

938 
781 

Mar 18 Mar 19

-16,7% 
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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 

10,6% 

87% 

4,9 milhões 

56% 

43% 
(42% sem itens não habituais) 

35% 

12,7%** 

€5,2 mil milhões 

68 pb 

1T19 

≈10% 

<100% 

>6 milhões 

>60% 

≈40% 

>45% 

≈12% 

≈40% 

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

<50 pb 

2021 

6,1% 

91% 

4,6 milhões 

52% 

46% 
(45% sem itens não habituais) 

29% 

11,8% 

-- 

€7,1 mil milhões 

85 pb 

1T18 

RoE 

Loans to Deposits 

Active Customers 

Digital Customers 

Cost to Income 

Mobile Customers 

CET1 

Dividend Payout 

NPE stock 

Asset quality 

Franchise 

growth 

Value 

creation 

Cost of risk 

*Conceito de Clientes utilizado no Plano Estratégico 2021. 

**Incluindo resultados não auditados do 1.º trimestre de 2019. 

-- 

*Customer counting criteria used in the 2021 Strategic Plan. 

**Including unaudited earnings for the 1st quarter of 2019. 
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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 4.725.000.000,00 euros. 


