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Banco Comercial Português informa sobre
Resultados do Bank Millennium (Polónia)
no 1º trimestre de 2015

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede
em Varsóvia, Polónia, entidade na qual detém 50,1% do capital e que consolida nas
suas contas pelo método integral, divulgou hoje os resultados do 1º trimestre de
2015, cujos destaques passamos a transcrever:
“O resultado consolidado do Bank Millennium no 1º trimestre de 2015 atingiu
162,5 milhões de zlotys (39,0 milhões de euros), o que representa um aumento
de 3,9% quando comparado com o mesmo período de 2014 e um aumento de
3,1%, face ao último trimestre de 2014.
A melhoria do resultado consolidado foi alcançada através de maiores proveitos
operacionais e da estabilidade dos custos operacionais e imparidades.
Os principais indicadores financeiros e de negócio no 1T 2015 são os seguintes:
Crescimento contínuo da rendibilidade, apesar das condições desfavoráveis
• Resultado líquido no 1T15 situou-se nos 163 milhões de euros (39 milhões de
euros): +3% em termos trimestrais e +4% em termos anuais
• ROE de 11,3% e rácio de eficiência de 50,3% - semelhante aos valores de 2014
Margem financeira sob pressão face ao corte nas taxas de juro, com preservação
dos proveitos base
• Margem financeira manteve-se estável (-0.8% em termos trimestrais) apesar de
um novo corte nas taxas de juro do mercado, durante o mês de março
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• Proveitos base aumentam 2,3% em termos trimestrais, favorecidos pelo aumento
das comissões líquidas (10,2% em termos trimestrais)
Manutenção da elevada qualidade dos ativos, apesar da volatilidade da taxa de
câmbio do franco suíço
• Rácio de crédito com imparidade a um nível muito baixo de 4,2%
• Rácio de crédito habitação com imparidade de 1,6% - não afetado pelo
volatilidade da taxa de câmbio do franco suíço
Buffers de liquidez e de capital testados com sucesso em janeiro
• Rácio de crédito sobre depósitos continua abaixo de 95%
• Rácio de capital total de 14,2% e rácio Common Equity Tier 1 de 13,6%
Negócio de retalho
• Nova produção de crédito ao consumo atinge novo recorde: 674 milhões de zlotys
(162 milhões de euros)
• Crescimento sólido dos recursos de retalho: +10% em depósitos e +13,4% em
outros recursos (dos quais +10% no 1º trimestre de 2015), em termos anuais
• Abertura de mais de 200 mil novas contas correntes ao abrigo da campanha
“Konto 360º”, cujo lançamento ocorreu em maio de 2014
Negócio de empresas


Crédito a empresas aumentou 10% em termos anuais, com o financiamento ao
investimento a aumentar 20%



Carteiras de leasing e factoring apresentam tradicionalmente um bom
desempenho: +14% em termos anuais



Depósitos de empresas aumentaram 5% em termos anuais, dos quais se
destaca a performance nas contas correntes (+11% em termos anuais).”
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