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Banco Comercial Português, S.A. informa
sobre resultados do Bank Millennium
(Polónia) em 2018

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 2018, cujos destaques passamos a transcrever:
“Resultado líquido recorde
 Resultado líquido em 2018 atingiu 761 milhões de zótis (178,4 milhões de euros), +12%
versus 2017
 ROE em 9,6%, i.e. +0,3 p.p. versus 2017
 Cost/income em 46,5% i.e. -0,3 p.p. versus 2017
Margem financeira impulsiona proveitos; custos operacionais pressionados pelo
aumento salarial e pelos custos relacionados com projetos digitais
 Margem financeira aumentou 8,1%, em termos homólogos
 Comissões estáveis em 2018 devido ao impacto adverso da evolução dos mercados de
capitais
 Produto bancário aumentou 6,1% em termos homólogos enquanto os custos operacionais
aumentaram 5,4% em termos homólogos (dos quais custos com pessoal aumentaram 7%
em termos homólogos)
Elevada qualidade dos ativos e manutenção de um reduzido custo do risco
 Custo do risco em 48 p.b., o valor mais reduzido dos últimos 5 anos
 O rácio de crédito com imparidade (stage 3) reduziu-se para 4,5% (de 5,2% após a
introdução da IFRS9 em 1 de janeiro de 2018)
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Sociedade Aberta,
com sede na Praça D.João I, 28, Porto,
o Capital Social de 4.725.000.000,00 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o número único de matrícula
e de identificação fiscal 501 525 882
LEI: JU1U6S0DG9YLT7N8ZV32
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Forte posição de capital e liquidez
 Rácio de Capital Total (TCR) em 21,7% e o rácio de CET1 (= T1) em 19,8% (sem
resultados de 2018)
 Rácio de Loans-to-deposits em 80%”
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