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29 julho 2019 Banco Comercial Português, S.A. informa 
sobre resultados do Bank Millennium 
(Polónia) no 1S 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 1S 2019, cujos destaques passamos a transcrever: 

“Rendibilidade com o impacto do Euro Bank 

• Resultado líquido no 1S 2019 atingiu 334 milhões de zlótis (77,9 milhões de euros), com 

um impacto líquido das imparidades iniciais do Euro Bank de 65 milhões de zlótis (15,2 

milhões de euros) 

• Resultado líquido, excluindo itens não habituais, atingiu 411 milhões de zlótis, tendo 

aumentado 12% face ao mesmo período de 2018 

• ROE em 9,7% e Cost/income em 46% (excluindo itens não habituais) 

 

Crescimento dos proveitos core; custos operacionais influenciados pela aquisição do 

Euro Bank e pelas contribuições obrigatórias para o Fundo de Resolução e FGD 

• Margem financeira aumentou 21,5%, em termos homólogos; excluindo o Euro Bank, 

aumentou 14,7%, em termos homólogos, e 4,7% face ao trimestre anterior 

• Comissões mantiveram-se estáveis, em termos homólogos, tendo aumentado 5,1% face ao 

trimestre anterior (excluindo o Euro Bank) 

• Custos operacionais aumentaram 19,6%, em termos homólogos; excluindo contribuições 

para o Fundo de Resolução e FGD e a aquisição do Euro Bank, os custos operacionais 

aumentaram 10,9%, em termos homólogos 
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Elevada qualidade dos ativos e liquidez 

 Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,3% com a cobertura por provisões em 

62% (créditos em Stage 3 do Euro Bank consolidados ao valor líquido) 

 Custo do risco** em 52 p.b.(anualizado), excluindo o impacto da imparidade inicial, 

resultante da aplicação da IFRS9, correspondente à ECL nos próximos 12 meses dos 

créditos em Stage 1 e Stage 2 do Euro Bank 

 Rácio de de Loans-to-deposits em 88% 

Rácios de capital influenciados pela aquisição do Euro Bank 

 Rácios de Capital Total (TCR) e CET1 do grupo em 20,1% e 16,9%, respetivamente, já 

incorporando o Euro Bank 

 Rácios de Capital Total (TCR) e CET1 do banco em 20,5% e 16,9%, respetivamente 

Retalho (crescimento orgânico) 

 1,9 milhões de clientes ativos, um aumento de 233 mil em termos homólogos, e 1,5 

milhões de clientes que utilizam canais digitais 

 1,1 mil milhões de zlótis em novos créditos pessoais no 2T, um aumento de 34% em 

termos homólogos, e mil milhões de zlótis em crédito à habitação, um aumento de 20% 

em termos homólogos 

 Crescimento de 14,4% de depósitos, em termos homólogos (33,1%, incorporando o Euro 

Bank) 

Empresas 

 Crescimento do crédito a empresas, com um aumento de 11,5%, em termos homólogos 

 Crescimento de 16,1% de depósitos, em termos homólogos 

 Crescimento de 7% das vendas de factoring e leasing, em termos homólogos 
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Digital 

 1,2 milhões de downloads da app Millennium Goodie 

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

resolução) 

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

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 

 

 

 


