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8 de Maio 2009   
 
 
 

BANK MILLENNIUM NA POLÓNIA APRESENTA RESULTADOS  
DO 1º TRIMESTRE DE 2009 

 
 

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede em Varsóvia, 

Polónia, entidade de que detém 65,5% do capital e que consolida nas suas contas pelo método 

integral, apresentou hoje os Resultados relativos à actividade do 1º Trimestre de 2009 cujos 

destaques passamos a transcrever:  

INFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE DO BANK MILLENNIUM  

NO 1º TRIMESTRE DE 2009 
 

O resultado consolidado do Bank Millennium no 1º trimestre de  2009 ascendeu a 12,1 milhões 

de zlotys (2,6 milhões de euros) que compara com 127,0 milhões de zlotys (27,7 milhões de 

euros) no 1º trimestre de 2008 e 35,6 milhões de zlotys (7,8 milhões de zlotys) no 4º trimestre 

de 2008. O enquadramento externo desfavorável esteve na base decréscimo dos proveitos 

operacionais, parcialmente compensado por uma redução significativa dos custos operacionais. 

Assistiu-se, igualmente, à deterioração da situação das empresas Polacas com reflexo no 

aumento das dotações para imparidades ( agravado pelas dotações adicionais relacionadas com 

os derivados sobre câmbios).   

 

Destacam-se os seguintes indicadores financeiros relativos à actividade do Grupo Bank 
Millennium no 1º trimestre de 2009:  

 
• Proveitos operacionais: -10,0% face ao 1º T 2008 (-3,2% face 

ao trimestre anterior) 

• Custos Operacionais:   -6,2% em relação ao 1º T 2008 (-18,1% 

face ao trimestre anterior) 



Reuters>bcp.Is     Exchange>MCP    Bloomberg>bcp pl     ISIN    PTBCP0AM00007

Comunicado

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com  sede na Praça D.João I,  28, Porto, o Capital Social de 4.694.600.000 euros, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto  sob  o  número  único  de  matrícula  e  de  identificação  fiscal  501 525 882 

 

 
 

  

2/2

• Rácio de eficiência:   64,4% 

• Depósitos e débitos representados por títulos: +35% face ao 1º T 2008 (+2,1% face ao 

trimestre anterior) 

• Crédito a Clientes: +51% face ao 1º T 2008 (+7,4% face ao trimestre anterior, 

principalmente devido ao impacto cambial) 

• Rácio de crédito sobre depósitos: 109% (103% excluindo impacto cambial) 

• Rácio de solvabilidade: 10,4% (+0,2 p.p. face ao trimestre anterior) 

 

Os principais factores que influenciaram os resultados do 1º trimestre de 2009 do Banco e do 

Grupo foram os seguintes: 

 

• “Guerra de preços” nos depósitos de que resultou um decréscimo das margens para 

níveis negativos, afectando a margem financeira 

• Aumento do custo de refinanciamento em moeda estrangeira  

• Abrandamento da economia Polaca a provocar deterioração da carteira de crédito às 

empresas.   

• Manutenção da política de descida das taxas de juro por parte das autoridades 

monetárias Polacas  

• Reduzido volume de nova produção de crédito à habitação   

• Aumento das comissões líquidas  

• Já há evidentes resultados do programa de redução de custos 

• Desvalorização adicional do Złoty contra as principais divisas – contribuiu para o 

aumento da carteira de crédito  mas também para o acréscimo das dotações para 

imparidades nos derivados cambiais contratados com as empresas 

 
 

 

Fim do comunicado 
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