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Banco Comercial Português, S.A. informa
sobre resultados do Bank Millennium
(Polónia) em 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 de 2019, cujos destaques passamos a transcrever:
Rendibilidade operacional sólida, afetada pela aquisição do Euro Bank e por provisões
relativas a riscos legais
• Resultado líquido atingiu 561 milhões de zlótis (130,6 milhões de euros) em 2019, uma
redução de 26%, em termos homólogos, e um aumento de 17% excluindo itens não habituais
• 205 milhões de zlótis (47,7 milhões de euros) de custos relacionados com custos de
integração e provisões do Euro Bank
• 223 milhões de zlótis (51,9 milhões de euros) de provisões relacionadas com riscos legais
associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira
• Resultado líquido atingiu 27 milhões de zlótis (6,3 milhões de euros) no 4º Trimestre de
2019, 274 milhões de zlótis (63,8 milhões de euros) excluindo itens não habituais
• ROE e cost/income ajustados* de 10,2% e de 47,4%, respetivamente
Proveitos e custos operacionais influenciados pela aquisição e integração do Euro Bank
• Proveitos operacionais aumentaram 27%, em termos homólogos
• Margem financeira aumentou 33%, em termos homólogos
• Custos operacionais aumentaram 36%, em termos homólogos (28%, excluindo o custos de
integração)
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• Reserva para devolução das comissões cobradas em créditos pessoais reembolsados
antecipadamente, após a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia: 66 milhões de
zlótis (15,4 milhões de euros)
Elevada qualidade dos ativos e liquidez
•

Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,56%

•

Custo do risco ajustado* de 57 p.b.

•

Rácio de Loans-to-deposits em 86%

Níveis de capital estáveis e redução dos buffers regulamentares
•

Rácios de Capital Total (TCR) e CET1 do grupo em 20,1% e 16,9%, respetivamente, já
incorporando os resultados do 1S 2019

•

Redução, por parte do KNF, do buffer do Pilar 2 relativo aos créditos hipotecários em
moeda estrangeira para 4,9% e do dividendo relativo ao Stress Test buffer para 3%

•

O Conselho de Administração Executivo vai propor à Assembleia Geral a retenção total
dos resultados de 2019

Retalho
•

2,6 milhões de clientes ativos, um aumento de 40%, em termos homólogos. Dos quais,
+494 mil através da aquisição do Euro Bank e +240 mil de forma orgânica

•

Crescimento de 28% de depósitos, em termos homólogos (10% excluindo Euro Bank)

•

Crescimento de 44% de crédito, em termos homólogos (9% excluindo Euro Bank)

•

Mais de 4 mil milhões de zlótis (941 milhões de euros) em nova produção de créditos
pessoais e hipotecários, com elevadas taxas de crescimento homólogo: 28% e 26%,
respetivamente

•

Venda de créditos pessoais no 4º Trimestre afetada pela migração do Euro Bank e
ajustamento do preço e apetite por risco

•

Aumento de 100% do ritmo de aquisição de novas contas de microempresas (26% abertas
online) em 2019

•

89 mil clientes microempresas, no fim de 2019
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Empresas
•

Crescimento de 19% do volume de contas correntes, em termos homólogos

•

Crescimento do crédito a empresas, com um aumento de 7%, em termos homólogos,
traduzindo-se num aumento de 1,2 mil milhões de zlótis (282 milhões de euros) em
termos absolutos

•

Crescimento das vendas de factoring em 6,5%, em termos homólogos

•

Aumento do volume e número de transações no segmento de Empresas

Qualidade e Inovação
•

Rácio NPS** mais elevado entre os bancos polacos (52)

•

Best website design na Europa central e de leste, de acordo com a Global Finance

•

1,5 milhões de downloads da app Millennium Goodie – plataforma de smartshopping

(*) Provisões líquidas totais (incluindo o efeito de ajustamento e modificação de Fair Value) sobre empréstimos líquidos
médios, excluindo provisões adicionais relativas à IFRS9 para a carteira adquirida ao Euro Bank e riscos legais associados aos
empréstimos concedidos em francos suíços
(**) Baseado no ARC Opinia i Rynek survey

Fim de comunicado
Banco Comercial Português, S.A.
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