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25 de abril de 2017 Banco Comercial Português, S.A. informa 
sobre Resultados do Bank Millennium 
(Polónia) no 1T2017 

 
     

 

 

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 1T2017, cujos destaques passamos a transcrever: 

 

“O resultado líquido melhorou e o rácio de eficiência supera o objetivo 

• Resultado liquido no 1T2017 de PLN 140,5 milhões (€32,6 milhões), +6.9% face ao 

trimestre anterior e 2,4% em termos anuais  

• ROE (Return on average equity) em 8,1%  

• Cost to Income em 46,7% - supera o objetivo para 2017 

Excelente melhoria do resultado core 

• Crescimento do resultado core de 15,7% em termos anuais  

• Margem financeira aumentou 12,7% em termos anuais 

• Comissões líquidas aumentaram 23,6% em termos anuais 

Requisitos regulamentares mais exigentes 

•PLN 44 milhões (€10,2 milhões) de contribuição anual para o fundo de resolução 

registada na totalidade no 1º trimestre, o que acresce aos PLN 13 milhões (€3,2 
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milhões) de contribuição trimestral para o fundo de garantia de depósitos (ambas não 

dedutíveis em termos fiscais) 

•Um mês adicional na contribuição bancária, quando comparada com o 1T2016 (custo 

de mais PLN 15 milhões,€3,4 milhões) 

•Impacto negativo combinado na demonstração de resultados destes itens de PLN 53 

milhões (€12,3 milhões) em termos anuais 

Posição de capital reforçada, e posição de liquidez e qualidade dos ativos confortáveis 

• Rácio de Capital Total consolidado de 18,0% e Common Equity Tier 1 de 17,9%(*) 

• Forte posição de liquidez: rácio de crédito sobre depósitos no nível mínimo de 83%(**) 

• Rácio de crédito com imparidade no nível mínimo de 4,5%; Custo do risco em 51 

p.b.(***) ” 

 

 

(*) de acordo com CRR/CRD4 e abordagem IRB parcial (com condicionante regulamentar)   

(**) os depósitos incluem débitos de clientes titulados e repos com clientes   

(***) dotações para imparidades líquidas sobre crédito líquido médio, anualizadas 

 

 

Fim de comunicado 

Banco Comercial Português, S.A. 
 
 


