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27 julho 2015 Banco Comercial Português informa sobre 
Resultados do Bank Millennium (Polónia) 
no 1.º semestre de 2015 

 
     

O Banco Comercial Português, S.A. informa que o Bank Millennium S.A. com sede em 

Varsóvia, Polónia, entidade da qual detém 50,1% do capital e que consolida nas suas 

contas pelo método integral, divulgou hoje os resultados do 1.º semestre de 2015, cujos 

destaques passamos a transcrever: 

Resultados consolidados de PLN 328 milhões (€79 milhões) no 1S2015, uma subida de 

2,4% face ao 1S2014, e de PLN 165 milhões (€40 milhões) no 2T2015, mais 1.6% que 

no 1T2015, apesar da pressão negativa nos proveitos exercida por diversos fatores, 

incluindo taxas de juro de mercado em níveis reduzidos e limites regulatórios às 

comissões de cartões. Ligeira descida do produto bancário (-2% face ao 1S2014), mais 

que compensada pela redução dos custos operacionais (-1,6%) e das provisões para 

riscos de crédito (-9%). 

Principais indicadores financeiros e de negócio no 2.º trimestre de 2015: 

Resiliência da rendibilidade 

• Resultado líquido semestral de PLN 328 milhões (€79 milhões), +2,4% que no 1S2014 

• Resultado líquido trimestral de PLN 165 milhões (€40 milhões), +1,6% que no 1T2015 

• ROE de 11.2%, com aumento de 10,8% do equity face ao final do 1S2014 

Core income pressionado; margem financeira estável apesar do corte da taxa diretora 

em Março 

• Margem financeira trimestral estável (-0,8% face ao 1T2015), indiciando recuperação 

gradual após corte da taxa diretora 

• Core income reduz-se em 4,6% face ao 1S2014 e em 2,4% face ao 1T2015 devido às 

descidas das taxas e à redução das comissões 
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Redução de custos e eficiência em níveis elevados 

• Redução dos custos operacionais (-1,2% face ao 1T2015 e -1,6% face ao 1S2014), não 

obstante maiores contribuições para o Findo de Garantia Bancária 

• Cost-to-income abaixo dos 50% no 2T2015 

Manutenção de qualidade de crédito elevada  

• Crédito impaired de 4,3% do crédito total 

• Crédito à habitação impaired: 1.75% 

Não distribuição de resultados contribui para reforço dos rácios de capital 

• Base de capital sólida: rácio de capital total de 15,2%, rácio common equity tier 1 de 

14,6% 

• Loans-to-deposits de 92,1% 

Depósitos/contas/Clientes 

• Depósitos acima de PLN 50 mil milhões, um valor recorde 

• Vendas de outros produtos de investimento e poupança em valores elevados: +PLN 870 

milhões (+13%) in 1S2015 

• Crescimento líquido anual das contas correntes em zlotys: 4.ª posição no ranking 

bancário polaco, refletindo o sucesso da campanha Konto 360º 

• Forte crescimento do número de Clientes ativos: +21 mil que 2T2015 

Crédito   

• Forte desempenho das vendas de crédito ao consumo: PLN 669 milhões no 2T2015 

• Crescimento de 2 dígitos das carteiras de leasing e de factoring 

Plataforma digital 

• Utilizadores ativos das aplicações móveis do Banco quase duplicam face ao 1S2015: 279 

mil 

• Novas aplicações móveis para Android, iOS e Smartwatch 
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