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27 de Abril 2011 Actividade do Bank Millennium (Polónia) 
no 1º trimestre de 2011   

 
 
 
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 Resultado líquido consolidado do Bank Millennium no 1º trimestre de 2011 atingiu 101 milhões de 

zlotys (26 milhões de euros), o que representa um aumento de 49% face ao 1º trimestre de 2010. 

Este elevado crescimento anual foi possível devido a um aumento sustentado dos proveitos base e a 

um menor provisionamento de risco de crédito.   

 
Apesar de um crescimento relativamente baixo do sector bancário durante o 1T2011, o Banco 

conseguiu crescer nos seus segmentos estratégicos: depósitos de particulares (+3% no trimestre) e 

crédito a empresas (+1% no trimestre), mantendo assim taxas de crescimento anual de dois dígitos, 

11% no total de depósitos e 10% no total de crédito. A posição de liquidez, medida pelo rácio de 

crédito sobre depósitos manteve-se num nível confortável de 99%. 

 

O rácio de adequação de capital consolidado manteve-se num nível muito elevado de 14,8%, com um 

Core Tier 1 de 12,7%, após a decisão da Assembleia Geral do Banco, realizada em 31 Março de 2011, 

de pagar dividendos no valor de 121,3 milhões de zlotys (30,8 milhões de euros) ( 0,1 zloty por 

acção, sendo equivalente a um pay-out de 37% do resultado líquido consolidado). Este pagamento de 

dividendos significa o retomar de uma política de dividendos estável de 35-50% de pay-out. 
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a) Demonstração de resultados 
 

Proveitos operacionais 
(milhões de zlotys) 1T 2011 4T 2010 1T 2010 

Variação 

trimestral 

Variação  

anual 

Margem financeira * 273,1 275,0 233,4 -0,7% 17,0%

Comissões líquidas 149,9 145,5 147,8 3,0% 1,4%

Proveitos base** 423,0 420,5 381,2 0,6% 11,0%

Outros proveitos *** 16,1 49,1 42,5 -67,2% -62,0%

Proveitos operacionais 439,1 469,6 423,7 -6,5% 3,7%

 * Dados Pro-forma: Margem financeira inclui margens 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 PLN 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 (17 milhões de 
zlotys no 1T 2011 e 16 milhões de zlotys no 1T 2010) 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 “outros proveitos e custos de exploração” 
 

A margem financeira atingiu 273,1 milhões de zlotys (69,1  milhões de euros) no 1T 2011, 

aumentando 17% face ao período homólogo de 2010 e estabilizando face ao trimestre anterior 

(+1,1% em termos contabilísticos e –0,7% em base pro-forma) como consequência de uma taxa de 

margem financeira estável de 2,4% (sobre os activos geradores de juros). A estabilização da taxa de 

margem resultou da melhoria da margem média dos depósitos, por um lado, e de uma redução da 

margem média de crédito mais apertada, por outro.  

 

As comissões líquidas atingiram no 1T 2011 um total de 149,9 milhões de zlotys (37,9 milhões de 

euros), aumentando 3% face ao trimestre anterior, principalmente devido a proveitos de contratos 

de seguros, situação típica em todos os primeiros trimestres de cada ano. 

 

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

recorde trimestral histórico de 423,0 milhões de zlotys (107,0 milhões de euros). Isto significa um 

sólido crescimento de 11% face ao primeiro trimestre de 2010.  

 

Os outros proveitos foram inferiores comparativamente com o trimestre anterior e com o primeiro 

trimestre de 2010 devido à valorização negativa dos swaps cambiais contabilizados na demonstração 

de resultados, em resultado de spreads mais apertados no mercado de swaps. Os resultados 

cambiais, a componente mais importante dos outros proveitos, registou um crescimento visível, 
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tanto em termos anuais (25%) como em termos trimestrais (15%), para 40 milhões de zlotys (10 

milhões de euros) no 1T 2011. 

 
 
Os proveitos operacionais do Banco atingiram 439,1 milhões de zlotys (111,0 milhões de euros) no 

1T 2011, correspondendo a um aumento de 4% numa base anual e a 6% relativamente ao trimestre 

anterior.   

 
Custos operacionais 
(milhões de zlotys) 

1T 2011 4T 2010 1T 2010 
Variação 
trimestral 

Variação 
anual 

Custos com pessoal 133,5 135,1 122,3 -1,2% 9,1% 

Outros custos administrativos 121,9 130,6 113,2 -6,7% 7,7% 

Amortizações 17,3 17,9 19,4 -3,6% -10,9% 

Total custos operacionais 272,7 283,6 254,9 -3,9% 7,0% 

 
 

Os custos totais cifraram-se em 272,7 milhões de zlotys (69,0 milhões de euros), correspondendo a 

uma queda de 3,9% relativamente ao trimestre anterior e a um crescimento de 7% face ao 1T 2010. 

Estas variações foram influenciadas pelo nível específico de custos dos períodos comparados: baixos 

custos com pessoal no 1T 2010 e sazonalmente maiores custos administrativos no 4T 2010. 

 
Os custos com pessoal mantiveram-se estáveis durante os últimos 4 trimestres, variando entre 133-

135 milhões de zlotys (33,6-34,1 milhões de euros). O número total de colaboradores do Banco 

permaneceu estável: 6.154 pessoas (Full Time Equivalents), 58 FTE a menos do que há um ano atrás 

e 19 FTE a mais do que no final de 2010.  

 

A estrutura de colaboradores do Millennium Bank é apresentado na tabela abaixo: 

 
Estrutura de colaboradores 
(em FTEs) 

31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 Variação 
trimestral 

Variação 
anual 

Bank Millennium S.A. 5.773 5.754 5.823 0,3% -0,9% 

Subsidiárias 381 381 389 0,0% -2,1% 

Total Grupo Bank Millennium 6.154 6.135 6.212 0,3% -0,9% 
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Os custos administrativos cresceram 7,7% em base anual e caíram 6,7% face ao 4T 2010, quando 

foram sazonalmente mais elevados. As amortizações continuaram a diminuir de uma forma gradual 

(–3,6% em termos trimestrais e –10,9% em termos anuais).  

 
O rácio de eficiência atingiu 62,1% durante o 1T 2011, uma melhoria face aos 63,1% alcançados no 

ano de 2010.  

  

As dotações para imparidades no 1T 2011 totalizaram 37,1 milhões de zlotys (9,4 milhões de euros), 

sendo inferiores em 17% face o trimestre anterior e em 56% face ao 1T 2010. A maioria das dotações 

(68%) foram criadas na carteira de retalho. As dotações para imparidades em percentagem do 

crédito líquido médio foram de 41 pb no 1T 2011, em base anualizada.  

 

O Bank Millennium atingiu um resultado líquido consolidado de 101,2 milhões de zlotys (25,6 

milhões de euros) no 1T 2011.  Em base individual, o resultado líquido do Bank Millennium ascendeu 

a 79,4 mihões de zlotys (20,1 milhões de euros).  

 

 

 

b) Resultados do negócio 

 

O total de activos do Banco atingiu 45.963 milhões de zlotys (11.460 milhões de euros) a 31 de 

Março de 2011 e foi 1,5% superior ao de 31 de Março de 2010 e 2,2% inferior ao do final do ano de 

2010. O efeito cambial teve um impacto importante sobre a evolução dos activos totais do Banco. 

 

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

retalho e outros produtos de investimento, atingiram 39.980 milhões de zlotys (9.969 milhões de 

euros) no final de Março de 2011, o que representa um aumento de 10,9% em termos anuais e um 

nível estável durante o trimestre (+0,1%).  

 

 

O total de depósitos (incluindo obrigações de retalho) do Bank Millennium registou um forte 

crescimento de 11,1% em termos anuais para 35.842 milhões de zlotys (8.937 milhões de euros). 

Numa base trimestral, os depósitos mantiveram-se estáveis (+0,2% em termos trimestrais) mas os 

depósitos de retalho registaram um crescimento visível de 2,9%, enquanto que os depósitos de 

empresas diminuíram em 3,9% em relação ao nível geralmente elevado de final de ano. O Banco 
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lançou uma nova campanha de conta à ordem (“Dobre konto”) em meados de Fevereiro, que foi 

muito bem recebida pelo mercado. Até ao final de Março, o Banco aumentou em 41 mil o número de 

de contas à ordem do retalho.  

 

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

produtos de poupança de seguros) mantiveram-se estáveis durante o trimestre e cresceram em 9,3% 

em termos anuais para um total de 4.138 milhões de zlotys (1.032 milhões de euros) (incluindo 2.382 

milhões de zlotys ou 594 milhões de euros de fundos de investimento) em 31 de Março de 2011. 

 

 

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

Recursos de Clientes 
(milhões de zlotys) 

31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 
Variação 
trimestral 

Variação 
anual 

Depósitos de particulares * 21.936,5 21.312,6 20.475,0 2,9% 7,1% 

Depósitos de empresas e 
sector público 

13.905,4 14.467,1 11.790,4 -3,9% 17,9% 

Total de depósitos 35.841,9 35.779,7 32.265,5 0,2% 11,1% 

Produtos de investimento 4.138,0 4.141,1 3.784,8 -0,1% 9,3% 

TOTAL de Recursos 39.980,0 39.920,8 36.050,2 0,1% 10,9% 

* Inclui obrigações do retalho emitidas pelo Banco e depósitos sob forma de apólices de seguros  
 

 

A carteira de crédito líquido totalizou 36.275 milhões de zlotys (9.045 milhões de euros) no final 

de Março de 2011, reflectindo 10,0% de aumento em termos anuais e 1,3% de queda em termos 

trimestrais. Em base trimestral, a carteira de crédito de retalho diminuiu 2,0%, principalmente com 

o efeito da valorização do zloty face ao franco suíço (em 2,6%). Ao mesmo tempo, o crédito a 

empresas cresceu 1,1%. 

 

As vendas de novo crédito à habitação atingiram 417 milhões de zlotys (104 milhões de euros) 

durante o 1T 2011, aumentando 41% em termos anuais, apesar de ser sazonalmente menor do que 

nos trimestres anteriores. O total da carteira de crédito à habitação ascendeu a 24.423 milhões de 

zlotys (6.090 milhões de euros) no final de Março de 2011 e registou um aumento de 13,9% em 

termos anuais e uma queda de 1,8% em termos trimestrais. As vendas de outros créditos de retalho 

foram fracas no 1T 2011 e ascenderam a 143 milhões de zlotys (36 milhões de euros) 

(principalmente em resultado da aplicação plena da recomendação do novo “T”) 
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O crédito a empresas (incluindo leasing) ascendeu a 8.955 milhões de zlotys (2.233 milhões de 

euros) no final de Março de 2011, registando um aumento de 4,1% em termos anuais e 1,1% em 

termos trimestrais. Em base trimestral, houve um crescimento de 2,7% na carteira de crédito 

excluindo leasing e uma diminuição de 1,5% no leasing. A redução deste último resultou das 

alterações cambiais e menos desembolsos em relação há um ano atrás (294 milhões de zlotys ou 73 

milhões de euros no 1T). Contudo, os contratos de leasing assinados no 1T 2011 atingiram 386 

milhões de zlotys (96 milhões de euros), permitindo ao Millennium Leasing  ascender à 4ª posição 

em termos do mercado polaco de leasing. O elevado nível de novos contratos poderá também 

significar a recuperação há muito esperada do investimento do sector privado na Polónia.  

 

 

A estrutura e evolução do crédito a clientes do Bank Millennium, por principais rúbricas, são 

apresentadas na tabela seguinte: 

Crédito a clientes 
(milhões de zlotys) 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 

Variação 
trimestral 

Variação 
anual 

Crédito a particulares 27.320,5 27.884,3 24.375,4 -2,0% 12,1% 

 - crédito à habitação 24.422,9 24.882,9 21.445,5 -1,8% 13,9% 

 - outros créditos a particulares 2.897,6 3.001,5 2.929,9 -3,5% -1,1% 

Crédito a Empresas 8.954,7 8.854,2 8.603,8 1,1% 4,1% 

 - leasing 3.199,9 3.249,6 3.188,4 -1,5% 0,4% 

 - outros créditos a empresas  5.754,8 5.604,5 5.415,4 2,7% 6,3% 

Total de crédito a clientes 36.275,1 36.738,5 32.979,1 -1,3% 10,0% 

Rácio de crédito sobre depósitos* 98,7% 99,5% 97,8% -0,8 pb 0,9 pb 

* 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) melhorou ligeiramente durante o trimestre para 98,7%. 
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c) Qualidade dos activos 
 

 

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

no último trimestre é apresentada abaixo: 

 

Indicadores de qualidade crédito 
(milhões de zlotys) 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 

Variação 
trimestral 

Variação 
anual 

Crédito com imparidade  2.085 2.195 2.059 -5,0% 1,3%

Crédito vencido a mais de 90 dias  1.136 1.100 943 3,3% 20,5%

Provisões totais*  1.198 1.187 1.130 0,9% 6,0%

* Em 2010, o Banco efectuou uma utilização de provisões no montante de 160 milhões de zlotys e 23 milhões de zlotys no 1T 
2011 
 

 

Rácio de crédito vencido a mais de 
90 dias 

Rácio de crédito com imparidade 

 Tipo de crédito 
31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 

 Habitação 0,3% 0,3% 0,3% 0,9% 0,9% 0,9%

 Outros a particulares 12,8% 12,2% 10,2% 16,0% 14,8% 11,9%

 Empresas 6,6% 6,4% 5,8% 13,8% 15,4% 16,0%

Total da carteira de 
crédito 

3,0% 2,9% 2,8% 5,6% 5,8% 6,0%

 

 
O total de crédito com imparidade caiu em 110 milhões de zlotys (27 milhões de euros) durante o 

1T 2011 e a percentagem de crédito com imparidade no total da carteira de crédito diminuiu para 

5,6% no final de Março de 2011, em resultado da melhoria da qualidade do crédito a empresas 

(rácio de crédito com imparidades das empresas diminuiu de 16,0% para 13,8% durante os últimos 

12 meses) e da forte e estável qualidade da carteira de crédito à habitação (apenas 0,9% com 

imparidade). O crédito ao consumo deteriorou-se: a percentagem de crédito com incumprimento 

cresceu de 11,9% há um ano atrás para 16,0% actualmente. 
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Tendências semelhante foram observadas na carteira de crédito vencido a mais de 90 dias. A única 

diferença pode ser observada na carteira de empresas, na qual houve um aumento na exposição ao 

crédito vencido, que já tinha sido previamente classificado como crédito com imparidade.  

 

Apesar do menor crédito com incumprimento, o Banco aumentou o volume de imparidades para 

perdas de crédito. Assim, o rácio de cobertura do crédito com imparidade melhorou durante o 

trimestre de 54% para 57%. A cobertura do crédito vencido a mais de 90 dias manteve-se a um nível 

elevado de 105% no final de Março de 2011. 

 

 

 

d) Capital e indicadores de mercado 

 

Os principais rácios do Bank Millennium foram os seguintes: 

 

Rácios de capital 
31.03.2011 31.12.2010 31.03.2010 

Variação 
trimestral 

Variação 
anual 

Número de acções (milhares) 1.213.117 1.213.117 1.213.117 0,0% 0,0% 

Situação líquida consolidada (em 
milhões de zlotys) 

4.008 4.091 3.913 -2,0% 2,4% 

Valor contabilístico por acção 
(em zlotys) 

3,30 3,37 3,23 -2,1% 2,2% 

Rácio Adequação de capital (CAR, 
consolidado)  

14,8% 14,4% 14,9% +0,4 pb -0,1 pb 

Core Tier 1 (consolidado) 12,7% 12,3% 12,6% +0,4 pb +0,1 pb 

 

 

O Bank Millennium continuou a apresentar elevados níveis de solvabilidade: o rácio de adequação 

de capital atingiu 14,8% e o rácio de Core Tier I situou-se em 12,7% em 31 de Março de 2011. 

 

Os principais índices da bolsa polaca aumentaram gradualmente durante o 1T 2011. O principal 

índice WIG ganhou 1,5% ou 14,8% comparativamente a Março de 2010. O WIG40 (empresas de 

capitalização média), que inclui as acções do Bank Millennium, registou maiores ganhos: 3,2% 

durante o trimestre e 16,7% durante o ano, enquanto que o índice de banca WIG cresceu 4,1% em 

termos trimestrais e 15,2% em termos anuais.  
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O comportamento das acções do Bank Millennium superou significativamente a evolução do 

mercado, valorizando 21% durante o 1T 2011 e 33,4% desde Março de 2010. 

 

Preço por acções (zlotys)  5,83 4,82 4,37 21,0% 33,4% 

Volume diário (milhares de zlotys, 
média) 

11.651 - 9.200 - 26,6% 

Capitalização bolsista (milhões de 
zlotys) 

7.072 5.847 5.301 21,0% 33,4% 

WIG – índice principal 48.730 48.005 42.447 1,5% 14,8% 

WIG Bancos 7.092 6.810 6.158 4,1% 15,2% 

mWIG 40 2.913 2.821 2.496 3,2% 16,7% 

 

 

Fim de comunicado 
 
Banco Comercial Português, S.A. 

Indicadores de mercado 
31.03.2011 03.01.2011 31.03.2010 

Variação 
trimestral 

Variação 
anual 


