26 de abril de 2022

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre
resultados do Bank Millennium (Polónia) no 1T 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 do 1T 2022.
O resultado líquido consolidado do Grupo Bank Millennium, no 1T 2022, atingiu -122,3 milhões de
zlótis (-26,4 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 499,2 milhões de zlótis (107,8 milhões de euros), dos quais 451,2
milhões de zlótis (97,4 milhões de euros) atribuíveis à carteira de créditos hipotecários concedidos
pelo Bank Millennium e 48 milhões de zlótis (10,4 milhões de euros) relacionadas com a carteira do
Euro Bank. O nível de provisões acumuladas representa assim 30,3% do valor da carteira de créditos
hipotecários em moeda estrangeira. Excluindo itens específicos, i.e., provisões relacionadas com
riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários em CHF, custos associados aos acordos
estabelecidos com clientes detentores de créditos em CHF e outros encargos legais, e
com distribuição linear da contribuição para Fundo de Resolução do Setor Bancário (BFG),
durante o 1T 2022,

o

resultado

líquido

cifrou-se

em

485,3

milhões

de

zlótis

(104,8

milhões de euros) representando um crescimento em base comparável de 115,3%. O ROE ajustado*
foi de 29,7%.
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A nova produção de crédito hipotecário atingiu no 1T 2022 2,0 mil milhões de zlótis (0,4 mil milhões
de euros), com a carteira de crédito à habitação a aumentar 24% em termos homólogos.
Principais destaques:
Apesar da expressiva melhoria dos resultados operacionais e resultados antes de impostos a
rendibilidade no 1T 2022 foi impactada por provisões e outros custos relacionados com a carteira
de créditos hipotecários em CHF

•

Resultado líquido atingiu -122,3 milhões de zlótis (-26,4 milhões de euros) no 1T 2022.
Excluindo provisões e outros custos relacionados com a carteira de créditos hipotecários
concedidos em moeda estrangeira, e com distribuição linear da contribuição para Fundo de
Resolução do Setor Bancário (BFG), o resultado líquido no 1T 2022 atingiu 485,3 milhões de
zlótis (104,8 milhões de euros) representando um crescimento em base comparável de 115,3%
e de 52,2% relativamente ao trimestre anterior

•

As provisões relacionadas com riscos legais associados a empréstimos concedidos em moeda
estrangeira ascenderam no 1T 2022 a 451,2 milhões de zlótis (97,4 milhões de euros),
excluindo empréstimos originados pelo Euro Bank, aumentando o nível de provisões
acumuladas para 30,3% do valor da carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda
estrangeira pelo Bank Millennium

•

ROE de -7,6% e ROE ajustado* de 29,7%

•

Rácio cost/income de 41.9% e rácio cost/income ajustado* 35,5%
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Proveitos e custos operacionais
•

Proveitos operacionais aumentaram 33,8%, em termos homólogos e 25,7% no trimestre

•

Margem financeira aumentou 54,4%, em termos homólogos e 25,3% no trimestre, refletindo o
impacto do aumento das taxas de juro

•

Comissões aumentaram 7,8%, em termos homólogos e 2,7% face ao trimestre anterior

•

Custos operacionais aumentaram 13,8%, em termos homólogos principalmente devido ao
aumento da contribuição para o Fundo de Resolução do Setor Bancário (BFG) que aumentou
61,6% em relação ao período homólogo. Não considerando a contribuição para o BFG os custos
totais aumentaram 7% face ao período homólogo e registaram uma redução de 3,9%
relativamente ao 4T 2021

Elevada qualidade dos ativos e liquidez
•

Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,4% versus 4,9% em março de 2021

•

Custo do risco de 40 p.b, que compara com 39 p.b. no 4T 2021 e em março de 2021

•

Rácio de Loans-to-deposits em 80,9%, que compara com 84,6% em março de 2021

Níveis de capital estáveis
•

Rácios de Capital Total (TCR) e T1 do grupo em 16,0% e 12,9%, respetivamente, acima dos
requisitos regulamentares (13,5% e 10,8%, respetivamente)

Particulares
•

2,74 milhões de Clientes ativos, um aumento de 45 mil no trimestre e de 128 mil no ano

•

Crescimento de 10,3% de depósitos, em termos homólogos

•

Crescimento de 6% em termos homólogos no crédito a particulares, (16%, excluindo crédito
hipotecário concedido em moeda estrangeira)
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•

No 1T 2022 a nova produção de crédito hipotecário cifrou-se em 2,0 mil milhões de zlótis (0,4
mil milhões de euros), uma redução de 29% relativamente ao trimestre anterior e de 7% em
termos homólogos

•

Nova produção de cash loans no 1T 2022 1,1 mil milhões de zlótis (0,2 mil milhões de euros),
uma redução de 12% em termos homólogos

•

Quota de mercado de 10,9% na nova produção de crédito hipotecário e de 9,3% na nova
produção de cash loans em março de 2022

Empresas
•

Crescimento de 38% dos depósitos, em termos homólogos

•

Aumento de 4% do crédito a empresas, relativamente ao mesmo período do ano passado

•

Crescimento de 8% do volume de negócio de leasing, em termos homólogos

Principais distinções externas
•

Colaboradores do Bank Millennium foram premiados nos Polish National Sales Awards, um
prestigiado concurso do setor de vendas e serviços. Albert Pałyga, coordenador das equipas de
Vendas e Manutenção da Subunidade de Vendas e Manutenção da DBB, foi duplamente
vencedor da competição. Ele foi premiado na categoria Customer Experience Manager e
recebeu um prémio especial do Júri “SuperSprzedawca” (Super vendedor), enquanto Maciej
Matysiewicz, chefe de uma equipa da Subunidade de Contact Center, foi finalista na categoria
Bank Sales Team Manager.

•

O Bank Millennium voltou a conquistar o pódio no ranking de satisfação dos clientes
particulares, de acordo com o relatório Banks’ retail customer success monitor da ARC Rynek
i Opinia. O Millennium tornou-se líder na categoria de Pontos de Contacto (linha direta, visita
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ao balcão, banca eletrónica e aplicação móvel, website), e no ranking NPS o Banco ficou em
segundo lugar. O estudo avaliou 11 bancos.
•

No ranking da Refinitiv (anteriormente Reuters), a equipa de economistas do Bank Millennium
constituída por Grzegorz Maliszewski, Andrzej Kamiński e Mateusz Sutowicz ficou em primeiro
lugar no resumo das previsões macroeconómicas para 2021. Nos últimos cinco anos, os
economistas do Bank Millennium estiveram em quatro ocasiões em os três melhores previsores
no ranking Refinitiv, ficando em primeiro lugar em 2019 e 2021.

•

Também em 2022, a equipa de economistas do Banco chegou ao topo do ranking dos melhores
previsores do diário “Parkiet”. Grzegorz Maliszewski, Mateusz Sutowicz e Andrzej Kamiński
analisaram corretamente durante anos a evolução da economia. O mais novo ranking
“Parkiet” premiou-os pela precisão da projeção mais estável (nos últimos 5 anos, eles ficaram
apenas duas vezes fora do pódio) e pela maior universalidade da equipa.

(*) Itens extraordinários: provisões para riscos legais de crédito hipotecário em moeda estrangeira, custos com acordos extrajudiciais e
consultoria legal, e com distribuição linear da contribuição para Fundo de Resolução do Setor Bancário (BFG); em 2021 acresce a
reavaliação de aplicações financeiras (VISA).

Fim de comunicado
Banco Comercial Português, S.A.
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