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Resultados do Bank Millennium (Polónia)
no 1º semestre de 2012

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 os resultados do 1º semestre de 2012, cujos destaques
passamos a transcrever:
“O resultado líquido consolidado gerado pelo Bank Millennium durante o primeiro
semestre de 2012 atingiu PLN 221,2 milhões (52,5 milhões de euros), o que representa
um crescimento de 2,2% em relação ao período homólogo. Em termos trimestrais, o
resultado líquido do Bank Millennium foi de PLN 111,1 milhões (26,4 milhões de euros)
no segundo trimestre de 2012.
Os principais indicadores financeiros do Bank Millennium são, a Junho de 2012, os seguintes:

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.000.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

Aumento da rendibilidade


Aumento do resultado líquido em 2,2% face ao período homólogo e em 0,9% face ao
trimestre anterior



Forte crescimento trimestral dos componentes dos proveitos base: aumento de juros
em 6,2% e de comissões em 10,2% face ao trimestre anterior

Custos operacionais sob controlo


Custos operacionais mantiveram-se praticamente inalterados face ao primeiro
semestre de 2011 e diminuíram 1,9% face ao trimestre anterior



Rácio de eficiência atingiu 56,6% no segundo trimestre de 2012 (historicamente, o
valor mais baixo) e 59,1% desde o início do ano

Provisões mais elevadas para o segmento corporate, mas boa qualidade do crédito de
retalho manteve-se


Maior volume de provisões alocadas ao setor da construção no segundo trimestre de
2012 conduziu a um aumento do custo total do risco para 55 p.b. no primeiro
semestre de 2012
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Rácio de crédito com imparidade aumentou para 5,2%, essencialmente devido ao
impacto da carteira de crédito do segmento corporate

Melhoria da posição de liquidez; diminuição dos rácios de capital devido à entrada em
vigor de nova regulamentação


Melhoria do rácio de crédito sobre depósitos para 101,3% devido ao crescimento
sólido da base de depósitos



Rácio Core Tier 1 de 11,2% e rácio de capital de 12.7%, devido ao efeito da
introdução do novo requisito de que o crédito de retalho denominado em moeda
estrangeira seja ponderado a 100%

Principais destaques do negócio:
Aumento continuado dos recursos de clientes e do número de contas

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.000.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.



Depósitos de Clientes (juntamente com obrigações do retalho) atingiram mais de PLN
40 mil milhões (9,4 mil milhões de euros)



Forte crescimento de recursos de Clientes: 9,7% face ao primeiro semestre de 2011 e
5,1% face ao trimestre anterior



Devido à campanha “Dobre Konto”, o número de contas de particulares aumentou
em 200 mil nos últimos 12 meses, para 1.721 mil.



Bons resultados da campanha de promoção de depósitos a prazo, bem como
crescimento sistemático em fundos de investimento, geraram um forte crescimento
dos recursos de clientes face ao trimestre anterior, com melhoria simultânea dos
spreads.

Crescimento rápido da nova produção de crédito no retalho e crescimento continuado
em leasing e factoring


Crédito total aumentou 6,9% face ao primeiro semestre de 2011 e 1,9% face ao
trimestre anterior



Nova produção de crédito no retalho, no segundo trimestre de 2012, atingiu níveis
significativamente acima dos registados no trimestre e no ano anterior:
 PLN 612 milhões (144 milhões de euros) – novo crédito à habitação
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 PLN 221 milhões (52 milhões de euros) – novo crédito pessoal


Nova produção de leasing e factoring foi também significativamente mais elevada
que no ano e no trimestre anterior (em 20-23%).”

O comunicado completo da apresentação de resultados do Bank Millennium encontra-se
disponível no respetivo site: www.bankmillennium.pl

Fim de Comunicado

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A, Sociedade Aberta, com sede na Praça D.João I, 28, Porto, o Capital Social de 3.000.000.000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.
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