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        24 de outubro de 2022 

 

Banco Comercial Português, S.A. informa sobre 
resultados do Bank Millennium (Polónia) nos 9M 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 dos primeiros 9M 2022. 

 

No 3T 2022, o Bank Millennium S.A. Capital Group reportou um prejuízo líquido de PLN 1.001 milhões, 

214,3 milhões de euros (9M22: prejuízo líquido de PLN 1.264 milhões, 270,5 milhões de euros). Este 

nível de perdas trimestrais deveu-se sobretudo ao reconhecimento antecipado dos custos relacionados 

com as moratórias de crédito (1.423 milhões de PLN antes de impostos, 304,6 milhões de euros / 1.153 

milhões de PLN após impostos, 246,8 milhões de euros) que afetaram os bancos polacos em julho. 

Excluindo estes custos, o Grupo Bank Millennium apresentaria um lucro líquido de PLN 152 milhões, 

32,5 milhões de euros (PLN 68 milhões incluindo a contribuição para o setor bancário, 14,6 milhões de 

euros), apesar de incorrer em custos elevados relacionados com créditos hipotecários denominados em 

CHF (PLN 640 milhões antes de impostos, 137 milhões de euros / PLN 591 milhões após impostos, 126,5 

milhões de euros) bem como de outros itens extraordinários com impacto negativo no trimestre. Este 

foi o segundo trimestre consecutivo, em que os resultados do negócio core mais do que compensaram 

os custos relacionados com o risco legal dos créditos denominados em CHF. 
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Tal como em períodos de reporte mais recentes, os custos 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 ser o principal condicionante do negócio core 

do Grupo. 

 

O total de provisões para riscos legais relacionadas com a carteira créditos denominados em CHF 

('provisões para créditos hipotecários denominados em CHF) totalizou PLN 498 milhões (antes de 

impostos) no 3T22, 106,6 milhões de euros (9MT22: PLN 1.513 milhões, 323,9 milhões de euros) com 

PLN 447 milhões no 3T22, 95,7 milhões de euros (9M22: PLN 1.366 milhões, 292,4 milhões de euros) 

atribuíveis a créditos denominados em CHF originados pelo Banco.  

 

Excluíndo itens extraordinários, nomeadamente, o custo com as moratórias de crédito, as provisões 

para riscos legais da carteira de créditos denominados em CHF, os custos relacionados com acordos 

extrajudiciais com os mutuários dos empréstimos hipotecários denominados em CHF, o impacto da 

contribuição para o Regime de Proteção (IPS) e com a distribuição linear da contribuição para o fundo 

de resolução do BFG, o resultado líquido ajustado seria de PLN 1.832 milhões, 392,3 milhões de euros, 

ou seja +127,4% em termos homólogos e +10,6% em base trimestral. 

 

Principais destaques: 

 

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

moratórias de crédito, o Grupo apresentaria resultados líquidos positivos 

 

• Prejuízo líquido reportado nos 9M 2022 de PLN 1.264 milhões (EUR -270,5 milhões) 

• Sem itens extraordinários, ou seja, provisão para moratórias de crédito, provisões para riscos 

legais da carteira de créditos hipotecários denominados em CHF, custos relacionados com 

acordos extrajudiciais com os mutuários dos empréstimos hipotecários denominados em CHF, 
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impacto do pagamento relacionado com o esquema de proteção institucional (IPS) e com 

distribuição linear da contribuição para o fundo de resolução do BFG, o lucro ajustado seria de 

PLN 1.832 milhões, 392,3 milhões de euros, +127,4% em termos homólogos e +10,6% base 

trimestral 

• Provisões extraordinárias relacionadas com empréstimos hipotecários denominados em CHF nos 

9M22: PLN 1.513 milhões (322,9 milhões de euros) para riscos legais dos créditos denominados 

em CHF (excluindo empréstimos originados pelo Euro Bank), aumentando das provisões 

acumuladas para 41,3% da carteira créditos denominados em CHF originada pelo Bank 

Millennium 

• ROE reportado de -28,6% e ROE ajustado* de 24,6% 

• Rácio cost-to-income reportado de 41,6% e rácio de cost-to-income ajustado* de 32,6% 

 

Proveitos e custos operacionais 

 

• A margem financeira aumentou 75,3% em termos homólogos e 7,8% no trimestre, refletindo o 

aumento das taxas de juros ocorrido desde outubro de 2021 

• As comissões líquidas diminuíram -1,5% em termos homólogos e -13,0% no trimestre 

• Os custos operacionais aumentaram 34,5% em termos homólogos e diminuíram -31,8% no 

trimestre, principalmente devido ao aumento das contribuições obrigatórias e à contribuição 

para o esquema de proteção institucional ('IPS')  

• A receita operacional total aumentou 48,1% em termos homólogos e 5,1% no trimestre 

 

Elevada qualidade dos ativos e liquidez 

 

• Rácio de crédito com imparidade (Stage 3) em 4,54% versus 4,65% em setembro de 2021  

• Custo do risco de 44 p.b, que compara com 36 p.b. em setembro de 2021 

• Rácio de Loans-to-deposits em 81%, que compara com 86% no final de setembro de 2021 
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Capital  

 

• Rácios de Capital Total (TCR) do Grupo em 12,36% e rácio T1 em 9,45%, abaixo dos requisitos 

(13,5% e 10,8%, respetivamente) 

• A diminuição dos rácios de capital resultou da redução dos fundos próprios em 14,2%, em 

consequência da constituição de provisões para as moratórias de crédito e das provisões para 

riscos legais associados à carteira de crédito hipotecário denominado em CHF, conforme 

anunciado pelo BM no comunicado ao mercado de julho de 2022  

• Nos termos da regulamentação Polaca, o Banco ativou o Plano de Recuperação (Capital 

Recovery Plan), estimando restabelecer os níveis de capital acima dos requisitos 

regulamentares no menor tempo possível, através da combinação da melhoria da rendibilidade 

operacional e medidas de otimização de capital, nomeadamente através de operações de 

securitização 

 

 

Particulares 

 

• 2,9 milhões de Clientes ativos, um aumento de 50 mil no trimestre e de 190 mil no ano 

• Depósitos de retalho aumentaram 3% no ano 

• Empréstimos de retalho cresceram 1% em termos homólogos (+6%, excluindo créditos 

denominados em moeda estrangeira) 

• Nova produção trimestral de créditos hipotecários denominados em PLN no 3T 2022 em PLN 1,4 

mil milhões, (EUR 0,3 mil milhões) uma redução de 36% no trimestre (-19% em termos homólogos 

nos 9M 2022) 

• Nova produção de cash loans no 3T de 2022 em PLN 1,5 mil milhões (0,3 mil milhões de euros), 

um aumento de 8% no 3T 2022 (-6% nos 9M 2022) 

• Em setembro de 2022, a quota de mercado de nova produção de crédito à habitação situou-se 

12,5% e em 10,3% na nova produção de cash loans 
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Empresas 

 

• Crescimento de 22% dos depósitos, em termos homólogos  

• Aumento de 6% do crédito a empresas, relativamente ao mesmo período do ano passado 

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

• Crescimento de 7% do volume de negócio de leasing, em termos homólogos 

 

 

 

 

(*) Itens extraordinários: provisões para riscos legais de crédito hipotecário em moeda estrangeira, custos com acordos extrajudiciais e 

consultoria legal, moratórias de crédito e com distribuição linear da contribuição para Fundo de Resolução do Setor Bancário (BFG), excluindo 

o impacto líquido da contribuição para o IPS; em 2021 acresce a reavaliação de aplicações financeiras (VISA): ROE: Situação líquida ajustadas 

de custos relacionados com créditos denominados em CHF. 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 

 

 


