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3 de março de 2017 Banco Comercial Português, S.A. informa 
sobre Resultados do Bank Millennium 
(Polónia) em 2016 

 
     

 

 

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 de 2016, cujos destaques passamos a transcrever: 

 

“Rendibilidade e eficiência  

• Resultado líquido de PLN 701 milhões (€160,3 milhões), um aumento de 28,3% face 

ao mesmo período do ano anterior, o valor mais elevado na história do Banco 

• Expressivo impacto do novo imposto sobre o setor bancário em 2016: PLN 174,1 

milhões (€39,8 milhões, fiscalmente não dedutíveis)  

• Resultado líquido, excluindo o novo imposto sobre o setor bancário e one-offs 

(operação VISA e provisões registadas no 2T) ascendeu a PLN 695 milhões (€158,8 

milhões); um aumento de 4,1%, em comparação com o resultado líquido recorrente de 

2015, que ascendeu a PLN 667,4 milhões (€152,5 milhões) excluindo as imparidades 

one-off registadas no 4T2015 

• ROE (Return on average equity) de 10,4% (7,8% excluindo os itens one-off) 

comparando com 9% em 2015  

• ROA (Return on average assets) de 1,05%  

• Cost to Income de 45% - o nível anual mais baixo de sempre (49,6% excluindo one-

offs – de acordo com o objetivo estratégico do Grupo Bank Millennium) 
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Contínuo crescimento do resultado core  

• Produto bancário aumentou 23%, em termos anuais  

• Resultado core aumentou mais de 6%, em termos anuais  

• Margem financeira aumentou 10%, face ao mesmo período do ano anterior 

• Comissões líquidas diminuíram 2,5%, em termos anuais, mas apresentaram um 

contínuo crescimento desde o 2T 

Forte qualidade dos ativos e custo do risco estável 

• Rácio de crédito com imparidade de 4,5%; 2,5% no crédito à habitação 

• Custo do risco em 49 p.b.  

Melhoria dos rácios de capital e liquidez 

• Rácio de capital total consolidado em 17,4% e rácio CET1 de 17,3%  

• Confortável cumprimento dos requisitos regulamentares de capital  

• Forte liquidez com o rácio loans-to-deposits abaixo de 84%” 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 
 

 


