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        1 de fevereiro de 2022 

 

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre 
resultados do Bank Millennium (Polónia) em 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 de 2021. 

 

O resultado líquido consolidado do Grupo Bank Millennium, em 2021, atingiu -1.331,9 milhões de 

zlótis (-291,9 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 2.305,2 milhões de zlótis (505,3 milhões de euros), dos quais 2.086 

milhões de zlótis (457,2 milhões de euros) atribuíveis à carteira de créditos hipotecários concedidos 

pelo Banco e 219 milhões de zlótis (48,1 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank. 

O nível de provisões acumuladas representa assim 25,7% do valor da carteira de créditos hipotecários 

em moeda estrangeira. Excluindo provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de 

créditos hipotecários em CHF, os acordos estabelecidos com clientes detentores de créditos em CHF 

durante o ano de 2021, e a periodificação da contribuição para o fundo de resolução BFG, o 

resultado líquido cifrou-se em 1.110,0 milhões de zlótis (243,3 milhões de euros) representando um 

crescimento em base comparável de 44,5%. O ROE ajustado* foi de 13,6%. 
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A nova produção de crédito hipotecário atingiu em 2021 9,8 mil milhões de zlótis (2,1 mil milhões de 

euros), um aumento de 46% em termos homólogos enquanto que os cash loans aumentaram 21%, em 

termos homólogos. 

 

Principais destaques: 

 

Apesar da forte dinâmica operacional a rendibilidade em 2021 foi impactada por provisões e 

outros custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários em CHF 

 

• Resultado líquido atingiu -1.331,9 milhões de zlótis (-291,9 milhões de euros) em 2021. 

Excluindo provisões e outros custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários 

concedidos em moeda estrangeira, o resultado líquido atingiu 1.110,0 milhões de zlótis (243,3 

milhões de euros) em 2021, representado um crescimento em base comparável de 44,5% 

• As provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda 

estrangeira ascenderam em 2021 a 2.086 milhões de zlótis (457,2 milhões de euros), 

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

acumuladas para 25,7% do valor da carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda 

estrangeira pelo Bank Millennium  

• ROE de -16,3% e ROE ajustado* de 13,6% 

• Rácio cost/income de 46,2% 

 

Proveitos e custos operacionais 

 

• Proveitos operacionais diminuíram 0,5%, em termos homólogos mas no 4º trimestre 

aumentaram 9,2% 

• Margem financeira aumentou 5,0%, em termos homólogos e 14,7% no 4º trimestre versus o 

trimestre anterior, refletindo o impacto do aumento das taxas de juro registado em 2021 

• Comissões aumentaram 11,3%, em termos homólogos e 6,6% face ao trimestre anterior 
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• Custos operacionais diminuíram 6,3%, em termos homólogos suportado por menores custos 

relacionados com contribuições regulamentares e iniciativas de corte de custos  

 

Elevada qualidade dos ativos e liquidez 

 

• Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,4% versus 5% em dezembro de 2020  

• Custo do risco** de 37 p.b, que compara com 83 p.b. em dezembro de 2020 

• Rácio de Loans-to-deposits em 86%, que compara com 90,3% em dezembro de 2020 

 

Níveis de capital estáveis 

 

• Rácios de Capital Total (TCR) e T1 do grupo em 17,1% e 14,0%, respetivamente, 

confortavelmente acima dos requisitos regulamentares (13,57% e 10,86%, respetivamente) 

 

Particulares 

 

• 2,69 milhões de Clientes ativos***, um aumento de 30 mil no trimestre 

• Crescimento de 7% de depósitos, em termos homólogos 

• Crescimento de 8% do crédito a retalho, em termos homólogos (19%, em termos homólogos, 

excluindo crédito hipotecário concedido em moeda estrangeira) 

• Novo recorde de nova produção no 4º trimestre de 2021 de empréstimos hipotecários em 2,8 

mil milhões de zlótis (0,6 mil milhões de euros), um crescimento de 24% no 4º trimestre 

versus o trimestre anterior e de 46% em termos homólogos 

• Nova produção de cash loans no 4º trimestre de 2021 de 1,3 mil milhões de zlótis (0,3 mil 

milhões de euros), um aumento de 21% em termos homólogos 

• Quota de mercado de 12,5% na nova produção de créditos hipotecários e de 10,2% na nova 

produção de cash loans em dezembro de 2021 
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Empresas 

 

• Crescimento de 29% dos depósitos, em termos homólogos e crescimento de 18% do volume de 

contas correntes, em termos homólogos 

• Aumento de 3% do crédito a empresas, em termos homólogos 

• Crescimento de 10% do volume de negócio de factoring, em termos homólogos 

 

Principais distinções externas 

 

O Bank Millennium foi reconhecido pela prestigiada revista Global Finance pelo melhor atendimento, 

nível de digitalização e avanço tecnológico, inclusive para serviços de open banking: 

• Melhor Banco da Polónia; 

• Melhor Banco Digital da Polónia; 

• Inovador 2021. 

 

O Banco foi premiado com a Golden CSR Leaf da Polityka (publicação semanal) para empresas cujas 

atividades no campo da responsabilidade social corporativa e desenvolvimento sustentável são 

classificadas como as mais altas. Foi também premiado com o "Elevador Cultural„ („Dźwigacz 

Kultury") pela sexta vez e recebeu o certificado "Wrocław sem barreiras" na categoria 

"Responsabilidade Social Corporativa". 

 

Na edição deste ano do ranking "Newsweek Friendly Bank", o Bank Millennium foi classificado em: 

• 1º lugar na categoria "Banco para Kowalski"; 

• 2º lugar na categoria "Remote banking". 

 

No ranking Golden Banker 2021, o Bank Millennium obteve o: 

• 1º lugar na categoria “Crédito à habitação”; 

• 2º lugar na categoria "Banco Socialmente Sensível"; 

• 3º lugar na categoria "Melhor qualidade de serviço multicanal". 
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(*) Sem itens extraordinários (antes de impostos): Em 2021, provisões para créditos denominados em CHF, acordos estabelecidos com 

Clientes detentores de créditos denominados em CHF e distribuição linear das contribuições para o BFG; em 2020 estão também 

considerados custos de reestruturação do EB.  

 

(**) 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. 

 

 


