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Banco Comercial Português informa sobre 
Resultados do Bank Millennium (Polónia) 
no 1H2016 

 
     

 

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 primeiro semestre de 2016, cujos destaques passamos a 

transcrever: 

Resultados consolidados no 1H2016 de PLN 431 milhões (€ 98,4 milhões), superiores 

em 31,5% face ao período homólogo. O resultado no 2T2016 de PLN 294 milhões 

(€67,1 milhões) foi fortemente influenciado pelo impacto da alienação de ações da 

VISA Europe. O resultado core cresceu 2,6% impulsionado pela subida da margem 

financeira em 8,1% face ao período homólogo. No 1ºsemestre 2016, o ROE atingiu 

13%, apesar do crescimento da situação líquida (PLN 6.723 milhões (€1.535,4), 12% de 

crescimento anual). 

Principais indicadores financeiros e de negócio no 1S 2016: 

Impacto significativo da transação da VISA 

• Resultado líquido semestral de PLN 431 milhões (€98,4 milhões)  

• Resultado líquido no 2T2016 de PLN 294 milhões (€67,1 milhões) influenciado pelo ganho 

extraordinário na operação da VISA 

• ROE de 13,1%  

Crescimento do resultado core impulsionado pela margem financeira 

• Core income cresceu 6,4% em base trimestral e 2,6% YoY, influenciado pelo crescimento da 

margem financeira (+7,3% em base trimestral e 8,1% face ao período homólogo) 

• Comissões líquidas cresceram 4% trimestralmente, mas 10% abaixo vs 1S2015 
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Sólida qualidade dos ativos e menor custo do risco 

• Rácio de crédito com imparidade de 4,6%; 2,2% no crédito à habitação (no qual o crédito 

vencido a mais de 90 dias representou 1% do crédito total)  

• Custo do risco em 45p.b. 

Rácio de capital acima dos elevados limites regulamentares 

• Rácio de capital total em 17,2%, CET1 em 16,9% 

• Forte liquidez com o rácio loans-to-deposits abaixo de 87% 

Depósitos/Contas/Clientes 

• 500.000 novas contas 360 account vendidas no período de dois anos. 

• +27.000 de crescimento líquido de clientes ativos durante o 2º trimestre de 2016, +45.000 

desde o início do ano 

• Forte crescimento dos depósitos de retalho:+47% desde o início do ano e 10% no trimestre 

Crédito 

• Manutenção da elevada taxa de concessão de crédito ao consumo: PLN 647 milhões (€ 147.7 

milhões) no 2T2016; carteira de crédito com um crescimento homólogo de 13% 

• Continuação do crescimento do crédito à habitação: +47% face ao período homólogo e 10% 

numa base trimestral  

• Forte crescimento do leasing e factoring: +16% face ao trimestre anterior e +9% numa base 

anual. 

Inovação e liderança 

• Novo, formato moderno de sucursais com novas funcionalidades, orientadas para a relação 

com os clientes 

• Nova linha on-line e soluções móveis, para retalho e empresas 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 

 

    


