
 
Direcção de Relações 
com Investidores 
Sofia Raposo 
Telf +351 211 131 080 
sofia.raposo@millenniumbcp.pt 
 
Direcção de Comunicação 
Miguel Magalhães Duarte 
Telf +351 211 131 840 
miguel.duarte@millenniumbcp.pt 
 
Contacto de Imprensa 
Erik T. Burns 
Telf. +351 211 131 242 
Tlm. +351 917 265 020 
erik.burns@millenniumbcp.pt 
 

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 

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

Comunicado

 

 
 

  

 
1/11

1 Fevereiro de 2011 Actividade do Bank Millennium (Polónia) 
no 4º Trimestre de 2010   

 
 
 
O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede em Varsóvia, 
Polónia, entidade na qual detém 65,5% do capital e que consolida nas suas contas pelo método 
integral, divulgou hoje o seguinte comunicado: 
 
“ O Bank Millennium terminou o ano de 2010 com um resultado líquido de 326 milhões de zlotys (81 
milhões de euros), o que representa uma melhoria notável da rendibilidade quando comparado com 
o resultado de 1,5 milhões de zlotys (0,4 milhões de euros) registado em 2009. Este resultado foi 
possível em virtude de um crescimento significativo dos proveitos base, controlo rigoroso dos custos 
operacionais e redução das necessidades de novas provisões para risco de crédito. 
 
 Principais indicadores financeiros em 2010:  

• Melhoria significativa da rendibilidade: resultado líquido de 326 milhões de zlotys em 

2010; 

• Rápida recuperação dos proveitos base, em especial da margem financeira: proveitos 

core aumentaram 33% em base anual, com a margem a crescer 46%; spread positivo nos 

depósitos; 

• Controlo rigoroso dos custos operacionais: aumento de 5,9% em 2010 depois da 

redução de 14,2% em 2009; 

• Redução do custo do risco e estabilização da qualidade da carteira de crédito: 

estabilização do rácio de crédito com incumprimento abaixo de 6%; custo do risco  

reduziu de 127 pb para 65 pb, em base anual; 

• Rácio de solvabilidade elevado e liquidez equilibrada: rácio de solvabilidade de 14,4% 

e rácio crédito/depósitos perto de 100%; 

• Aumento da capitalização bolsista:  aumento de 46% na capitalização bolsista em 

relação ao ano anterior em virtude do aumento de capital e do  

aumento da cotação em 16% 
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Principais indicadores de negócio em 2010: 

• Forte crescimento dos depósitos e crescimento ainda mais acentuado de produtos 

de investimento: depósitos cresceram 12% em base anual e os produtos de 

investimento 19%; 

• Crescimento do crédito influenciado pela volatilidade cambial: Crédito cresce 10% 

em 2010 e 2% sem o impacto cambial 

• Os objectivos de leasing e factoring para 2012 já foram atingidos: cerca de  7% de 

quota de mercado na nova produção 

• Êxito no redirecionamento  para crédito a  PMEs: crescimento de 30% no crédito 

• Aumento do cross–selling: perto de 3,8 milhões de produtos detidos por clientes; 

indicador de cross-selling sobe para 3,41 

 
 
Em Fevereiro de 2010, o Banco concluiu  com êxito um aumento de capital no montante de mil 
milhões de zlotys que permitiu um reforço de 46% nos capitais próprios a nível consolidado, em base 
anual e, conjuntamente com a geração de resultados, elevar o rácio de solvabilidade para 14,4% em 
Dezembro de 2010. A nova emissão  teve como objectivo suportar a nova estratégia a desenvolver 
pelo Banco nos anos  2010-2012, a qual tem como pressupostos o crescimento sustentado do volume 
de negócios e da rendibilidade.   
 
 
Em 2010, o Banco registou um crescimento de 12% nos depósitos de clientes e de 10% no crédito a 
clientes. A posição de liquidez, medida pelo rácio de crédito sobre depósitos, manteve-se a um nível 
confortável de 99,5%.   
 
 
Tendo em consideração o rácio de adequação de capital muito sólido e a significativa robustez na 
rendibilidade, o Conselho de Administração considera submeter à Assembleia Geral de Accionistas 
uma  proposta  de distribuição de um dividendo no montante de 121,3 milhões de zlotys, o que 
representa 0,1 zlotys por acção. O montante de dividendos permitirá manter o capital suficiente 
para o crescimento esperado no futuro. Esta proposta de dividendo corresponde a um pay-out de 
37% dos resultado líquido consolidado, retomando a política de dividendos estável mantida pelo 
Banco até 2008. O dividendo proposto traduz-se em 2% de dividend yield (considerando a cotação de 
4,90 zlotys no final do ano).  
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a) Demonstração de Resultados do 4T 2010 

 

Proveitos operacionais 
(milhões de zlotys) 4T 2010 3T 2010 

Variação 
trimestral 

2010 2009 
Variação 
anual 

Margem financeira * 275,0 261,1 5,3% 1.009,8 691,1 46,1% 

Comissões líquidas 145,5 135,4 7,4% 564,9 493,8 14,4% 

 Proveitos base** 420,5 396,6 6,0% 1.574,7 1.185,0 32,9% 

Outros proveitos *** 51,4 21,0 144,6% 141,6 268,9 -47,4% 

Proveitos operacionais 471,9 417,6 13,0% 1.716,3 1.453,9 18,0% 

* Dados Pro-forma: Margem financeira inclui a margem de todos os derivados. A partir de 1 de Janeiro de 2006, 
o Banco passou a tratar os empréstimos hipotecários em divisas e a taxa variável, os depósitos a taxa variável 
em e os swaps de divisas e de taxas de juro com eles relacionados de acordo com os princípios contabilísticos 
aplicáveis às coberturas (a partir de 1 de Abril de 2009, o Banco estendeu esses princípios também aos swaps 
de divisas). A margem destas operações reflecte-se na margem financeira desde que foi adoptada essa 
alteração. No entanto, como este tratamento contabilístico não abrange toda a carteira denominada em 
moeda estrangeira, o Banco disponibiliza dados pro-forma que incluem a margem dos produtos derivados na 
margem financeira, enquanto que em termos contabilísticos, parte da margem (82,3 milhões de zlotys em 
20109 e 92,6 milhões de zlotys em 2009) é incluída em outros proveitos. É entendimento do Banco que esta 
metodologia permite uma melhor percepção da evolução deste item numa perspectiva económica. 
** margem financeira e comissões líquidas 
*** incluindo resultados cambiais, resultados de operações financeiras e outros proveitos e custos de 
exploração 
 
A margem financeira (pro-forma) manteve a tendência positiva iniciada no 3T 2009, registando  um 

crescimento trimestral ao longo de todo o ano de 2010. Desta forma, a margem financeira atingiu 

1,010 milhões de zlotys (252 milhões de euros) em 2010 o que corresponde a um crescimento de 46% 

em relação a  2009. No mesmo período, a taxa de margem (de activos geradores de juros) aumentou 

de 1,59% em 2009 para 2,28% em 2010 e no último trimestre do ano atingiu 2,43%. Esta evolução foi 

possível devido à melhoria do spread médio dos depósitos que atingiu um valor positivo de 0,13% no 

4T 2010. 

 

As comissões líquidas registaram um crescimento visível de 14% em 2010, atingindo um total de 565 

milhões de zlotys (141 milhões de euros). As rubricas que mais contribuíram para este crescimento 

foram as comissões relacionadas com cartões, crédito, contas correntes e produtos de investimento 

que mais que compensaram a redução das comissões de produtos de seguros.  

 

Os proveitos base definidos como a soma da margem financeira com as comissões, registaram um 

crescimento significativo de 33% atingindo 1.575 milhões de zlotys (393 milhões de euros). Os 
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proveitos base de 421 milhões de zlotys (105 milhões de euros) alcançados no 4T 2010 situaram-se 

ao nível recorde do período anterior à crise, atingido no 3T 2008.  

 
Os outros proveitos registaram uma redução de 47% em relação a 2009, ano em que se verificaram  

proveitos excepcionalmente elevados relacionados com a reavaliação de instrumentos financeiros 

que teve lugar no 1º semestre. No entanto, os ganhos de operações cambiais, também incluídos em 

outros proveitos, praticamente duplicaram em relação ao ano anterior ao passarem de 65,2 milhões 

de zlotys (16,3 milhões de euros) em  2009 para 127,2 milhões de zlotys (31,7 milhões de euros) em 

2010. 

 
Os proveitos operacionais do Banco atingiram 1.716 milhões de zlotys (428 milhões de euros) em 

2010, correspondendo a um aumento de 18% relativamente ao ano anterior.   

 
Custos operacionais 
(milhões de zlotys) 4T 2010 3T 2010 

Variação 
trimestral 

2010 2009 
Variação 
anual 

Custos com pessoal 135,1 135,3 -0,2% 525,9 470,7 11,7% 

Outros custos administrativos 130,6 120,2 8,6% 481,1 472,0 1,9% 

Amortizações* 20,3 18,1 12,0% 76,3 80,2 -4,9% 

Total custos operacionais 286,0 273,7 4,5% 1.083,3 1.022,9 5,9% 

* Inclui imparidades de activos não-financeiros 
 

Os custos totais cifraram-se em 1.083 milhões de zlotys (270 milhões de euros), correspondendo a 

um crescimento de 5,9% relativamente ao ano anterior, depois de uma redução de 14,2% em 2009, 

estes são apenas 1% acima dos 1.071 milhões de zlotys (267 milhões de euros) incluídos no plano 

anunciado no início de 2009.  

 
Os custos com pessoal registaram um crescimento de 11,7% em base anual depois de uma descida 

muito acentuada de 22,7% em 2009. O aumento verificou-se essencialmente na parte variável da 

remuneração e manteve-se estritamente alinhado com o aumento de proveitos em 2010. O número 

total de colaboradores do Banco (Full Time Equivalents) registou um ligeiro decréscimo de 2% em 

2010 para 6.135 pessoas depois de uma redução significativa de 11% em 2009.  
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A estrutura de colaboradores do Millennium Bank é apresentado na tabela abaixo: 

 
Estrutura de colaboradores (em FTE’s) 31.12.2010 31.12.2009 Variação 

Bank Millennium S.A. 5.754 5.862 -1,8% 

Subsidiárias 381 383 -0,6% 

Total Grupo Bank Millennium 6.135 6.245 -1,8% 

 
 
Os outros custos administrativos, juntamente com as amortizações, cresceram apenas 1,9% em 

base anual, com as amortizações (em conjunto com as dotações para imparidades para activos não-

financeiros) a registaram um decréscimo de 4,9% em 2010. O aumento mais acentuado dos outros 

custos administrativos no 4T 2010 (8,6%) resultou da sazonalidade típica do final do ano.  

 
O crescimento mais elevado de proveitos relativamente aos custos permitiu uma melhoria do rácio 

de eficiência de 70,4% em 2009 para 63,1% em 2010, representando uma melhoria face ao registado 

em 2008 (64,5%), altura em que o impacto da crise não era tão significativo. O rácio de eficiência no 

4T 2010 atingiu 60,6%, próximo do nível histórico mais baixo, calculado sem itens extraordinários. 

  

As dotações para imparidades registaram uma redução de 48,4% em relação a 2009, ascendendo a 

225,2 milhões de zlotys (56,2 milhões de euros) em 2010. Contrariamente ao que se passou em 2009, 

a maioria das dotações (56%) foram criadas na carteira de retalho. No 4T 2010, as dotações para 

risco de crédito atingiram 44,5 milhões de zlotys (11,1 milhões de euros), incluindo 28,4 milhões de 

zlotys (7,1 milhões de euros) para a carteira de retalho. As dotações para imparidades em 

percentagem do crédito líquido médio foram de 50 pb no 4T e 65 pb no total do ano de 2010, 

significativamente inferior aos 127 pb registados em 2009.  

 

O Bank Millennium fechou 2010 com um resultado líquido consolidado de 326 milhões de zlotys (81 

milhões de euros) e um resultado líquido  em base individual  de 321 mihões de zlotys (80 milhões 

de euros). O Conselho de Administração irá propor à Assembleia Geral de Accionistas a distribuição 

de dividendos no montante equivalente a 38% do resultado líquido individual (37% do resultado 

líquido consolidado), ou seja 0,1 zlotys por acção.  
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b) Resultados do negócio no 4ºT 2010 

 

O total de activos do Banco atingiu 46.984 milhões de zlotys (11.820 milhões de euros) a 31 de 

Dezembro de 2010, um valor 4,6% superior comparado com 31 de Dezembro 2009. 

 

O total de depósitos e obrigações de retalho do Bank Millennium registou um crescimento visível de 

12,4% face ao ano anterior, atingindo 35.780 milhões de zlotys (9.001 milhões de euros). Numa base 

trimestral, os depósitos registaram um forte crescimento de 6,3%. Os depósitos de retalho 

cresceram 6,3% face ao ano anterior embora o crescimento tenha sido moderado no trimestre 

(+0,5%), enquanto que os depósitos de empresas evidenciaram um elevado aumento no 4T 2010 de 

16% (2 mil milhões de zlotys ou 0,5 mil milhões de euros), o que contribui fortemente para o elevado 

crescimento anual de 22,8%. 

 

Os outros produtos de investimento (não reflectidos em balanço, como os fundos de investimento e 

produtos de poupança de seguros) aumentaram mais que os depósitos, evidenciando 18,6% de 

crescimento anual, para um total de 4.141 milhões de zlotys (1.042 milhões de euros), que  inclui 

2.512 milhões de zlotys (632 milhões de euros) de fundos de investimento em 31 de Dezembro de 

2010. 

 

O total de recursos de clientes  do Banco, que inclui depósitos, obrigações vendidas aos clientes de 

retalho e outros produtos de investimento, atingiram 39.921 milhões de zlotys (10.043 milhões de 

euros) no final de Dezembro de 2010, o que representa um aumento de 13,0% no ano e 5,9% no 

trimestre. 

 

A estrutura de recursos do Banco está apresentado na tabela abaixo: 

Recursos de Clientes 31.12.2010 30.09.2010 31.12.2009 Variação 

(milhões de zlotys)    Trimestral Anual 

Depósitos de particulares * 21.312,6 21.196,4 20.042,7 0,5% 6,3% 

Depósitos de empresas e 
sector público 

14.467,1 12.472,2 11.778,5 16,0% 22,8% 

Total de depósitos 35.779,7 33.668,6 31.821,1 6,3% 12,4% 

Produtos de investimento 4.141,1 4.020,8 3.492,7 3,0% 18,6% 

TOTAL de Recursos 39.920,8 37.689,4 35.313,8 5,9% 13,0% 

* Inclui obrigações do retalho emitidas pelo Banco e depósitos sob forma de apólices de seguros  
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O valor da carteira de crédito (em termos líquidos) foi de 36.738 milhões de zlotys (9.242 milhões 

de euros) no final de Dezembro de 2010, o que significou um acréscimo de 9,7% comparado com o 

final de Dezembro de 2009. Em base trimestral, a carteira de crédito mostrou um aumento de 3,3%, 

que foi fortemente influenciado pelas variações cambiais na carteira de crédito à habitação. Sem as 

variações cambiais, o crescimento da carteira total seria de 0,3% em termos trimestrais e 2,3% em 

termos anuais. 

 

 

 

O crédito à habitação, que representa a maior componente da carteira de crédito, atingiu 24.883 

milhões de zlotys (6.260 milhões de euros) no final de Dezembro de 2010, registando um aumento de 

13,6% comparado com o final de Dezembro de 2009. Só no 4T 2010, o crescimento do crédito à 

habitação foi de 5,2%, mas sem o efeito cambial seria de c.a. de 1% devido às elevadas vendas de 

529 milhões de zlotys (133 milhões de euros) de crédito habitação durante o 4T 2010. O restante 

crédito ao retalho registou um crescimento de 3,6% e manteve-se inalterado no trimestre. 

 

 

 

O crédito a empresas (incluindo leasing) totalizou 8.854 milhões de zlotys (2.227 milhões de euros) 

no final de Dezembro de 2010 e evidenciou um aumento de 2,1% no final de Dezembro de 2009. Em 

base trimestral, a carteira diminuiu 0,6% devido a uma ligeira redução da carteira de leasing e um 

reembolso significativo de um empréstimo de um grande cliente. Dentro da carteira do crédito a 

empresas, podemos observar um forte crescimento nas micro, pequenas e médias empresas (com 

volume de negócio inferior a 200 milhões de zlotys / 50 milhões de euros) de 30,1% ou 804 milhões 

de zlotys (202 milhões de euros) em termos anuais (excluindo o leasing), enquanto que a carteira 

de crédito a grandes empresas (com volume de negócio superior a 200 milhões de zlotys / 50 

milhões de euros) registou uma diminuição de 38,6% em termos anuais. A carteira de leasing, que 

inclui predominantemente exposição a clientes PME, registou um crescimento anual de 1,7% (em 

termos líquidos) e um valor de 3.250 milhões de euros (818 milhões de euros). 
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A estrutura e evolução do crédito a clientes do Bank Millennium, por principais rúbricas, são 

apresentadas na tabela seguinte: 

Crédito a clientes 31.12.2010 30.09.2010 31.12.2009 Variação 

(milhões de zlotys)    Trimestral Anual 

Crédito a particulares 27.884,3 26.669,9 24.809,7 4,6% 12,4% 

 - crédito à habitação 24.882,9 23.657,6 21.913,1 5,2% 13,6% 

 - outros créditos a particulares 3.001,5 3.012,3 2.896,6 -0,4% 3,6% 

Crédito a Empresas 8.854,2 8.904,8 8.675,3 -0,6% 2,1% 

 - leasing 3.249,6 3.263,4 3.194,9 -0,4% 1,7% 

 - outros créditos a empresas  5.604,5 5.641,4 5.480,3 -0,7% 2,3% 

Total de crédito a clientes 36.738,5 35.574,7 33.484,9 3,3% 9,7% 

Rácio de crédito sobre depósitos* 99,5% 102,2% 100,4%   

* inclui obrigações resultantes da securitização de leasing, obrigações de clientes de retalho e repos com 
clientes    
 

A posição de liquidez medida pelo rácio de crédito sobre depósitos (na definição apresentada na 

tabela acima) oscilou entre 98% e 106% durante o ano, fortemente influenciado pelas variações nas 

taxas de câmbio e terminou o ano em 99,5%. No 4T 2010, o Banco obteve um segundo empréstimo 

do Banco Europeu para a Reconstrução e  o Desenvolvimento (BERD), no montante de 35 milhões de 

euros para apoiar projectos de eficiência energética de PME e um empréstimo do Banco Europeu de 

Investimento (BEI) no valor de 100 milhões de euros, para apoiar o financiamento a clientes PME. 

 
 
c) Qualidade dos activos e solvabilidade 
 

A evolução dos principais indicadores do Grupo em termos de qualidade de crédito durante o ano e 

no último trimestre é apresentada abaixo: 

Indicadores de qualidade da carteira de crédito 31.12.2010 30.09.2010 31.12.2009 

Crédito com imparidade (milhões de zlotys) 2.195 2.159 2.033 

Crédito vencido a mais de 90 dias (milhões de zlotys) 1.100 1.055 885 

Provisões totais* (milhões de zlotys) 1.187 1.187 1.106 

* Em 2010, o Banco efectuou uma utilização de provisões no montante de 160 milhões de zlotys 
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Rácio de crédito vencido a mais de 
90 dias 

Rácio de crédito com imparidade 
 Tipo de crédito 

31/12/2010 30/09/2010 31/12/2009 31/12/2010 30/09/2010 31/12/2009 

 Habitação 0,3% 0,3% 0,3% 0,9% 0,8% 0,7%

 Outros a particulares 12,2% 12,1% 8,7% 14,8% 14,1% 10,3%

 Empresas 6,4% 5,9% 5,9% 15,4% 15,6% 16,6%

Total da carteira de 
crédito 

2,9% 2,9% 2,6% 5,8% 5,9% 5,9%

 

 
A percentagem de crédito com imparidade no total da carteira de crédito foi de 5,8% no final de 

Dezembro de 2010, o que representa uma diminuição de 0,1 p.b. comparado com o final de 

Dezembro de 2009 e com o final do 3º trimestre de 2010. Apesar do rácio de crédito com 

imparidade manter-se estável em níveis entre 5,8% e 6,0% durante todo o ano de 2010, podem 

observar-se tendências diferentes em cada tipo de crédito. O crédito a empresas foi melhorando a 

sua qualidade (de 16,6% para 15,4% durante o ano), enquanto que o crédito ao retalho foi-se 

deteriorando. O crédito ao consumo foi aquele que piorou mais rapidamente (a percentagem de 

crédito com incumprimento cresceu de 10,3% no final de Dezembro de 2009 para 14,8% no final de 

Dezembro de 2010), enquanto que o crédito a habitação se deteriorou muito lentamente e manteve 

um rácio relativamente baixo de crédito com imparidades de 0,9% no final de Dezembro de 2010. 

 

A tendência foi semelhante relativamente ao crédito vencido a mais de 90 dias, embora se possa 

observar a desaceleração de deterioração do crédito ao consumo (apenas 0,1 p.b. de aumento no 

4T 2010) e a redução da diferença entre o rácio de crédito vencido e o de crédito com 

incumprimento na carteira de empresas (incumprimento efectivo em crédito já classificado como 

crédito com imparidade).  

 

O rácio de cobertura do crédito com imparidade manteve-se estável nos 54% durante todo o ano de 

2010, enquanto que a cobertura do crédito vencido a mais de 90 dias se manteve a um nível elevado 

de 108% no final de Dezembro de 2010. 
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d) Capital e indicadores de mercado 

 

No início de 2010, o Bank Millennium realizou um aumento de capital reservado a accionistas através 

da emissão de 361,796,921 novas acções (3 novas acções por cada 7 detidas) ao preço de único de 

2,90 zlotys. Em Fevereiro, o Banco procedeu ao registo do novo capital de 1.213.116.777 zlotys. As  

acções disponíveis para subscrição por parte dos accionistas minoritários (o Millennium bcp – 

accionista maioritário – detentor de 65,5% da totalidade das acções do Banco – exerceu a totalidade 

dos seus direitos e não solicitou a subscrição de um número adicional de acções) foram totalmente 

subscritas, com a procura a exceder quatro vezes a oferta. Esta operação permitiu aumentar os 

fundos próprios do Banco em mais de mil milhões de zlotys, reforçando o seu rácio de solvabilidade 

por forma a suportar a implementação do plano estratégico para o período 2010-2012. 

 

 

Os principais rácios de solvabilidade em 2010 foram os seguintes: 

Rácios de capital 31.12.2010 30.09.2010 31.12.2009 Variação 
anual 

Número de acções (milhares) 1.213.117 1.213.117 849.182 42,9% 

Situação líquida consolidada (em milhões de 
zlotys) 

4.091 4.022 2.787 45,9% 

Valor contabilístico por acção 3,37 3,32 3,28 2,1% 

Rácio Adequação de capital (CAR, consolidado)  14,4% 14,8 11,3 +3,1 p.p. 

Tier 1 (consolidado) 12,3% 12,5 8,9 +3,4 p.p. 

 

 

No ano de 2010, a bolsa polaca registou altos níveis de volatilidade, mas os principais índices 

fecharam o ano com valorizações de 15-20%. Se se considerar o aumento de capital, a cotação da 

acção do Banco valorizou 16% quando comparada com a cotação ajustada(*) a 31 de Dezembro de 

2009.  A capitalização bolsista do Banco aumentou 46% devido ao aumento do número e cotação das 

acções.  
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Cotação acções Bank Millennium (zlotys)  4,90 4,23* 15,8% 

Volume diário – media anual (milhares de 
zlotys) 

8.611 8.750 -1,6% 

Capitalização bolsista (milhões de zlotys)  5.944 4.076 45,8% 

* Preço teórico sem direitos ajustado pelo aumento de capital concluído em Fevereiro de 2010. A cotação real 
em 31.12.2009 foi de  4.80 zlotys 
 
 
 

Fim de comunicado 
 
Banco Comercial Português, S.A. 

Indicadores de mercado 31.12.2010 31.12.2009 Variação anual 

WIG – Ìndice principal 47.489 39.986 19,0% 

WIG Bancos 6.921 5.869 17,9% 

WIG 20 2.744 2.389 14,9% 

mWIG 40 2.805 2.346 19,6% 


