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10 Outubro de 2008

Resultados Consolidados do Millennium bim aumentam 17% e atingem 38,1
milhões de euros em 20 de Setembro de 2008
O Banco Comercial Português, S.A. informa que o resultado líquido consolidado
da sua subsidiária Millennium bim em Moçambique no terceiro trimestre de 2008
atingiu 1.406,3 milhões de meticais (38,1 milhões de euros), registando um
crescimento de 17% (23% em meticais) face a igual período do ano anterior. Esta
evolução teria sido ainda mais positiva, não fosse o efeito da cessação da isenção
fiscal sobre os títulos da dívida pública. O resultado antes de impostos cresceu
29% (36% em meticais) face ao período homólogo.
Os recursos de Clientes cresceram 32% em relação ao período homólogo de 2007
para 757,6 milhões de euros, tendo o crédito registado um crescimento de 58%,
atingindo 444,0 milhões de euros, com destaque para o crédito ao consumo
(Crédito Nova Vida) que cresceu 83%.
O rácio de crédito vencido sobre o crédito total registou uma melhoria, evoluindo
de 1,8% para 1,1% e o rácio de cobertura de crédito vencido por provisões atingiu
427% em 30 de Setembro de 2008.
A margem financeira aumentou 11% (17% em meticais) enquanto as comissões
líquidas aumentaram 15% (21% em meticais). A Rentabilidade dos Capitais Próprios
(ROE) situou-se em 47,1%.
Não obstante o programa de expansão e a conjuntura macro-económica que tem
pressionado a subida de alguns custos, o Cost to Income voltou a registar uma
melhoria, situando-se em 44,5% (49,3%, no período homólogo). O Rácio de
Solvabilidade (não inclui o resultado do exercício) situou-se em 15,8%, o que
representa também uma evolução positiva, influenciada pelo aumento significativo
dos capitais próprios.
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Os primeiros 9 meses do ano foram ainda marcados pela
abertura de 4 novos balcões, sendo um numa zona rural
(Limpopo), dois em zonas urbanas (em Maputo, ambos do
segmento Affluent), e um Peri-Urbano.
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A premiar o esforço desenvolvido o Millennium bim foi considerado pela
prestigiada publicação financeira Euromoney, o melhor banco Moçambicano,
tendo o prémio sido entregue em Londres no “Euromoney Awards for Excellence”
Foi igualmente nomeado um dos 7 melhores bancos de África, pela IC Publisher of
African Banker Magazine. O African Bank Awards reconhece e divulga as reformas,
inovações, consolidação e expansão do sector bancário em África.
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