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Resultados do Bank Millennium (Polónia)
no 1º trimestre 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 trimestre de 2012, cujos destaques
passamos a transcrever:

“O resultado líquido consolidado do Bank Millennium atingiu PLN 110,1 milhões (26,4 milhões de
euros) durante o primeiro trimestre de 2012, o que representa um crescimento de 8,8% quando
comparado com o período homólogo de 2011.
Este crescimento foi impulsionado pela evolução positiva dos proveitos base bem como pelo rigoroso
controlo de custos e pelo nível de provisões estável. No primeiro trimestre de 2012, o banco
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manteve elevada qualidade da carteira de crédito e baixo custo do risco. O rácio de crédito com
imparidade sobre a total da carteira de crédito consolidado situou-se nos 5% e as dotações para
imparidades na demonstração de resultados do Banco atingiram PLN 37,8 milhões (9,0 milhões de
euros).
A proposta de retenção da totalidade dos resultados de 2011, consistente com a recomendação da
Comissão de Supervisão Financeira Polaca e aprovada em Assembleia Geral a 20 de Abril de 2012,
permitiu a melhoria dos rácios de capital do Banco e do Grupo. No final de Março, o rácio de capital
situava-se em 14,3% enquanto o rácio Core Tier 1 se encontrava em nível elevado de 12,5%.
O aumento da situação líquida fez com que, apesar do aumento do resultado líquido, a
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) se mantivesse ao mesmo nível (10%) do primeiro trimestre
de 2011. O rácio de eficiência após o primeiro trimestre de 2012 situou-se em 62%.
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Os principais indicadores financeiros e de negócio decorrentes dos resultados do primeiro trimestre
de 2012 do Bank Millennium são os seguintes:
Crescimento anual da rendibilidade


Resultado líquido de PLN 110 milhões (26,4 milhões de euros), um aumento de 9% face ao
período homólogo



Proveitos base* aumentaram 1,2% face ao primeiro trimestre de 2011, e mantiveram-se
estáveis face ao trimestre anterior



ROE de 10% devido ao aumento da situação líquida

Custos operacionais sob controlo


Custos operacionais estáveis durante os últimos 4 trimestres



Crescimento anual de 3,6% face ao período homólogo de 2011 devido ao efeito de base baixa



Rácio de eficiência diminuiu para 61,8% face ao período homólogo (em 0,3 p.b.)
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Elevada qualidade da carteira de crédito e manutenção de um baixo custo do risco


Rácio de crédito com imparidade em 5%



Rácio de crédito vencido há mais de 90 dias em 2,5%



Dotações para imparidades ao mesmo nível do período homólogo

Forte capitalização e melhoria de liquidez


Rácio Core Tier 1 de 12,5% e rácio de capital de 14,3% após a decisão de reter a totalidade
dos resultados de 2011



Rácio de Crédito sobre Depósitos** em 103,6%



Quota de crédito denominados em moeda estrangeira na carteira total caiu para 54%

Aumento de recursos de clientes parcialmente devido à forte recuperação de fundos de
investimento


Recursos totais de clientes aumentaram 7% face ao período homólogo e 3,2% face ao
trimestre anterior



Forte recuperação de 32% face ao trimestre anterior em fundos de investimento Millennium,
o que permitiu um crescimento de 22% face ao mesmo período de 2011



Número total de contas de particulares aumentou quase 200 mil face ao período homólogo,
principalmente devido à campanha “Dobre Konto”



1860 novos clientes corporate ativos durante os últimos 12 meses
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Boa evolução da nova produção de crédito com redução da carteira no primeiro trimestre apenas
devido ao efeito cambial


PLN 441 milhões (106,2 milhões de euros) de novo crédito à habitação e PLN 209 milhões
(50,3 milhões de euros) de crédito pessoal concedidos no primeiro trimestre de 2012



Manutenção de forte crescimento de crédito a empresas (17% face ao primeiro trimestre de
2011)



Crescimento anual de 12% da carteira de crédito total, mas queda de 2% durante o primeiro
trimestre de 2012 devido à flutuação cambial

(*) Margem financeira e comissões líquidas
(**) Inclui passivos (obrigações) resultantes da securitização de leasing, obrigações colocadas junto
de clientes de retalho e transações sell-buy-back/ buy-sell-back com clientes”

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