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31 de janeiro 2023 
 

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre 
resultados do Bank Millennium (Polónia) em 
2022 
 
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 2022. 

 

O Bank Millennium S.A. Capital Group registou no 4T22 um resultado líquido positivo de PLN 249 

milhões (EUR 54 milhões), apesar de ter mantido encargos elevados relacionados com créditos 

hipotecários denominados em CHF, que totalizaram PLN 617 milhões após impostos (EUR 132 

milhões) no 4T22. De salientar o regresso do Bank Millennium aos resultados positivos no 4T22, após 

um período alargado de trimestres com resultados negativos.  

 

Apesar dos resultados alcançados no 4T22, em 2022, o resultado líquido foi negativo em PLN 1.015 

milhões (EUR 217 milhões), comparando favoravelmente com os resultados obtidos em 2021, que se 

cifraram num prejuízo de PLN 1.332 milhões (EUR 292 milhões). Durante o ano de 2022, os encargos 

com os créditos denominados em CHF foram de PLN 2.363 milhões (EUR 505 milhões), comparando 

favoravelmente com os encargos de PLN 2.430 milhões (EUR 533 milhões) registados em 2021, ambos 

após impostos. 

 

Os resultados do Bank Millennium foram fortemente afetados pelo custo das moratórias de crédito 

sobre créditos hipotecários denominados em PLN (PLN 1.073 milhões após impostos, EUR 229 

milhões) e pelos custos relacionados com a contribuição para o IPS (PLN 224 milhões após impostos, 

EUR 48 milhões).  
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Excluindo o impacto dos encargos relacionados com créditos denominados em CHF e o custo das 

moratórias de crédito denominado em PLN, e considerando um nível teórico de imposto bancário, o 

resultado líquido do Bank Millennium teria correspondido a um lucro de PLN 2.241 milhões (EUR 479 

milhões). Os encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em CHF 

(provisões para riscos legais, custos de acordos extrajudiciais e custos legais) permaneceram elevados 

e continuaram a condicionar os resultados do Bank Millennium durante o ano de 2022. As provisões 

para fazer face ao risco legal da carteira de crédito hipotecário denominado em CHF ascenderam a 

PLN 505 milhões, antes de impostos, no 4T22 (EUR 108 milhões) e a PLN 2.017 milhões (EUR 431 

milhões) em 2022, sendo atribuíveis ao Bank Millennium PLN 1.844 milhões (EUR 394 milhões).  

 

No final de dezembro de 2022, as provisões da carteira originada pelo Bank Millennium ascendiam a 

PLN 4.986 milhões (EUR 1.065 milhões), equivalente a uma cobertura de 46,8% da carteira de crédito 

hipotecário bruto denominado em CHF. As provisões da carteira originada pelo EuroBank 

correspondiam no final de 2022 a PLN 409 milhões (EUR 87 milhões). 

 

No 4T22, os rácios de capital melhoraram significativamente, tendo-se situado novamente acima dos 

requisitos mínimos regulamentares. 

 

O rácio de capital total consolidado aumentou para 14,4% no final de 2022, comparado com 12,4% no 

final de setembro de 2022, enquanto o rácio de Tier 1, consolidado, aumentou para 11,3%. Esta melhoria 

deveu-se sobretudo à redução de RWAs, aos resultados do 4T22 e ao impacto positivo da carteira de 

títulos ao justo valor. 

 

De salientar ainda que os rácios exigidos para o Bank Millennium por parte do regulador foram 

reduzidos durante o 4T22, em resultado da redução do requisito do P2R. O rácio de capital total 

mínimo requerido consolidado foi fixado em 12,7% no final de 2022, enquanto o rácio de Tier 1 em 

10,2%.  
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Principais destaques: 

 

Excluindo os encargos relacionados com os créditos hipotecários denominados em CHF e o custo das 

moratórias de crédito denominado em PLN, o Grupo Bank Millennium teria apresentado, resultados 

líquidos positivos em 2022: 

• Decorrente dos custos extraordinários registados em 2022, o Bank Millennium 

apresentou um prejuízo de PLN 1.015 milhões (EUR 217 milhões) 

• Excluindo itens extraordinários, ou seja, encargos relacionados com créditos 

hipotecários denominados em CHF, custo de moratórias de crédito denominado em 

PLN e com distribuição linear das contribuições para o BFG e imposto bancário teórico 

no 2S22; o lucro líquido ajustado seria de PLN 2.241 milhões (EUR 479 milhões), ou seja, 

+99,3% em relação ao ano anterior e +8,8% face ao 3T de 2022 

• As provisões relacionadas com créditos hipotecários denominados em CHF 

ascenderam a PLN 2.017 milhões (EUR 431 milhões), dos quais PLN 1.844 milhões (EUR 

394 milhões) atribuíveis a créditos hipotecários denominados em CHF originadas pelo 

Bank Millennium 

• No final de 2022, as provisões relacionadas com a carteira originada pelo Bank 

Millennium ascenderam a PLN 4.986 milhões, EUR 1.065 (equivalente a uma cobertura 

de 46,8% da carteira de crédito hipotecário bruto denominado em CHF) 

• ROE ajustado* de 21,5% e ROE reportado de -17,5% 

• Rácio de cost/income ajustado* de 36,2% e rácio de cost/income stated de 39,3%  

 

Proveitos e custos operacionais 

 

• A margem financeira aumentou 23% em termos homólogos (incluindo o custo das 

moratórias de crédito hipotecário denominado em PLN), refletindo o aumento das 

taxas de juros ocorrido desde outubro de 2021. Excluindo o custo relacionado com as 
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moratórias de crédito, a margem financeira teria aumentado 71,8% em termos 

homólogos e ter-se-ia reduzido 1,7% no trimestre 

• As comissões líquidas diminuíram 2,7% em termos homólogos e aumentaram 12,6% no 

trimestre 

• Os custos operacionais aumentaram 27,5% em termos homólogos e 1,5% no trimestre. 

O aumento dos custos operacionais está sobretudo relacionado com a contribuição 

para o esquema de proteção institucional ('IPS')  

• Os proveitos operacionais aumentaram 49,9% em termos homólogos e 1,9% no 

trimestre 

 

Elevada qualidade dos ativos e liquidez 

 

• Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,5% versus 4,4% em dezembro de 2021  

• Custo do risco de 44 p.b., que compara com 37 p.b. em dezembro de 2021 

• Rácio de Loans-to-deposits em 78%, que compara com 86% no final de dezembro de 

2021 

 

Capital  

 

• Rácios de Capital Total (TCR) do Grupo em 14,42% e rácio T1 em 11,28%, acima dos 

requisitos regulamentares de 12,7% e 10,2%, respetivamente 

 

Clientes particulares 

 

• 2,9 milhões de Clientes ativos, um aumento de 28 mil no trimestre e de 193 mil no ano 

• Depósitos de retalho aumentaram 4% em 2022 

• Empréstimos de particulares diminuíram 3% em termos homólogos (+1%, excluindo 

créditos denominados em moeda estrangeira) 
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• Nova produção trimestral de crédito hipotecário denominado em PLN, no 4T22, de PLN 

0,9 mil milhões (EUR 0,2 mil milhões), representando uma redução em termos 

homólogos de 33% e de 34% no 4T22 

• Nova produção de cash loans no 4T22 de PLN 1,4 mil milhões (0,3 mil milhões de euros), 

uma redução 3% em 2022 e de 9% no 4T22 

• Em dezembro de 2022, a quota de mercado de nova produção de crédito à habitação 

situou-se 12,8% e em 10,4% no que respeita à nova produção de cash loans 

 

Clientes empresariais 

 

• Aumento de 15% dos depósitos de empresas face ao período homólogo 

• Redução de 2% do crédito a empresas, relativamente ao mesmo período do ano 

passado 

• Redução de 5% do volume de negócio de factoring, em termos homólogos 

• Crescimento de 3% do volume de negócio de leasing, em termos homólogos 

 

(*) Itens extraordinários: custos relacionados com créditos hipotecários denominados em CHF, custo de moratórias de crédito 

e com distribuição linear da taxa do fundo de resolução BFG e imposto bancário teórico no 2S22; em 2021 também reavaliação 

material de aplicações financeiras (VISA); ROE: Situação líquida ajustada pelos custos relacionados com FX. 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 
 


