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11 maio 2021 

 

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre 
resultados do Bank Millennium (Polónia) no 1T 2021 

 
 
     

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 2021. 

O resultado líquido consolidado do Grupo Bank Millennium, no 1T 2021, atingiu -311 milhões de zlótis 

(-68,6 milhões de euros). O resultado foi substancialmente influenciado por provisões relacionadas com 

riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no 

montante total de 533 milhões de zlótis (117,4 milhões de euros), das quais 21 milhões de zlótis (4,6 

milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank. O nível de provisões acumuladas 

representa assim 10,8% do valor da carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira. Excluindo 

itens não habituais*, o resultado líquido atingiu 209 milhões de zlótis (46,1 milhões de euros), 

apresentando um ROE ajustado* de 9,3%. A nova produção de crédito hipotecário atingiu no 1T 2021 o 

volume recorde de 2,2 mil milhões de zlótis (0,5 mil milhões de euros), um aumento de 5% em termos 

trimestrais e 64% em termos homólogos. 
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Principais destaques: 

Apesar da forte dinâmica operacional a rendibilidade no 1T 2021 foi impactada por provisões 

relacionadas com riscos legais 

• Resultado líquido atingiu -311 milhões de zlótis (-68,6 milhões de euros) no 1T 2021. Excluindo 

itens não habituais*, o resultado líquido atingiu 209 milhões de zlótis (46,1 milhões de euros) 

no 1T 2021 

• Provisões extraordinárias: 512 milhões de zlótis (112,8 milhões de euros) de provisões 

relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira 

(excluindo empréstimos originados pelo Euro Bank), aumentando o nível de provisões 

acumuladas para 10,8% do valor da carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda 

estrangeira pelo Bank Millennium  

• ROE de -13,8% e ROE ajustado* de 9,3% 

• Rácio cost/income ajustado* de 46,2% 

Proveitos e custos operacionais controlados 

• Proveitos operacionais diminuíram 6%, em termos homólogos 

• Margem financeira diminuiu 10%, em termos homólogos 

• Comissões aumentaram 5%, em termos homólogos 

• Custos operacionais diminuíram 17%, em termos homólogos 

Elevada qualidade dos ativos e liquidez  

• Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,9%  

• Custo do risco** de 39 p.b. 

• Rácio de Loans-to-deposits em 85% 

Níveis de capital estáveis  

• Rácios de Capital Total (TCR) e CET1 do grupo em 19,4% e 16,3%, respetivamente, 

confortavelmente acima dos requisitos regulamentares (14,1% e 11,3%, respetivamente) 
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Retalho 

• 2,61 milhões de Clientes ativos***, um aumento de 0,2%, em termos homólogos 

• Crescimento de 1% de depósitos, em termos homólogos 

• Crescimento de 8% do crédito, em termos homólogos (16%, excluindo crédito hipotecário 

concedido em moeda estrangeira) 

• Nível mais elevado de sempre na nova produção trimestral de créditos hipotecários, 2,2 mil 

milhões de zlótis (0,5 mil milhões de euros) no 1T 2021, um aumento de 64%, em termos 

homólogos. O que resulta num crescimento de 25%, em termos homólogos, da carteira de 

crédito hipotecário, excluindo crédito hipotecário concedido em moeda estrangeira 

• 1,3 mil milhões de zlótis (0,3 mil milhões de euros) de nova produção de créditos pessoais no 

1T 2021, uma redução de 2%, em termos homólogos. O que resulta num crescimento de 3%, em 

termos homólogos, da carteira de crédito não hipotecário 

• Quota de mercado de 14,6% na nova produção de créditos hipotecários no 1T 2021 

• Número de clientes microempresas ativos a ultrapassar os 100 mil, um aumento de 10%, em 

termos homólogos 

Empresas 

• Crescimento de 18% dos depósitos, em termos homólogos (22%, em termos trimestrais), e 

crescimento de 45% do volume de contas correntes, em termos homólogos (14%, em termos 

trimestrais) 

• Diminuição de 3% do crédito a empresas, em termos homólogos, e crescimento de 0,5%, em 

termos trimestrais  

• Crescimento de 25% do volume de negócio de factoring, em termos homólogos 

Qualidade e Inovação 

• Um dos 10 bancos europeus mais avançados digitalmente, de acordo com o ranking elaborado 

pela Bain & Company 

• Instituição do ano 2021 no ranking Moje Bankowanie, reconhecido como o melhor banco em 

mortgage services. Estando também entre os vencedores das seguintes categorias: Best Bank in 
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Poland, Best service in a branch, Best service in remote channels, Best Internet banking, Best 

mobile application e Best account opening process 

• Prémio Model Bank, atribuído pela Celent, devido aos serviços de open banking, implementados 

durante 2020 

• Segundo lugar no ranking best banking and financial services employers 2021, elaborado pela 

Forbes e Statista - Poland's Best Employers 2021 

• Prémio Best Performance in Poland nos prémios SRP Europe 2021 – a competição de maior 

prestígio na indústria de produtos estruturados 

• 2,3 milhões de downloads da app Millennium Goodie – plataforma de smartshopping 

 

 

 

(*) Excluindo itens não habituais (bruto): no 1T 2021: 1) 533 milhões de zlótis (117 milhões de euros) de provisões relacionadas com 

riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira, 2) distribuição linear da contribuição para o fundo de resolução 

(BFG); no 1T 2020: 1) custos de integração: 30 milhões de zlótis (7 milhões de euros), 2) 55 milhões de zlótis (12 milhões de euros) de 

provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda estrangeira, 3) distribuição linear da 

contribuição para o fundo de resolução (BFG) 

(**) Provisões líquidas totais (incluindo o efeito de ajustamento e modificação de Fair Value) sobre crédito bruto médio, excluindo 

provisões adicionais relativas à IFRS9 para a carteira adquirida ao Euro Bank e riscos legais associados aos empréstimos concedidos em 

francos suíços 

(***) Alterações na metodologia a partir de dezembro de 2020 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 


