
Zarząd Banku Millennium S.A. poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania zadane 

przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 

marca 2016 r. na podstawie art. 428 § 1 kodeksu spółek handlowych. Odpowiedzi 

zostały udzielone akcjonariuszom w trybie przewidzianym w art. 428 § 5 kodeksu 

spółek handlowych. 

1.  Na jakiej podstawie Zarząd uznał, że kredyty indeksowane są kredytami 

walutowymi na potrzeby sprawozdań finansowych? 

Wierzytelności kredytowe wynikające z umów o kredyty hipoteczne indeksowane do 

waluty obcej ujawnione są w sprawozdaniach finansowych Banku i Grupy Kapitałowej 

Banku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską, a w zakresie 

nieuregulowanym powyższymi standardami -  z wymogami ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Wydana przez niezależnego biegłego rewidenta opinia o sprawozdaniu finansowym 

Banku i Grupy za 2015 rok potwierdza, że sprawozdania przedstawiają rzetelnie i 

jasno sytuację majątkową Banku i Grupy na dzień 31 grudnia 2015 r. i wynik 

finansowy za rok obrotowy 2015, zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię 

Europejską, oraz w formie i treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Czy w przypadku uznania, że te kredyty są kredytami walutowymi, zdaniem 

zarządu hipoteki ustanowione w walucie polskiej są nieskuteczne? 

Zdaniem Zarządu brak jest przesłanek do kwestionowania skuteczności hipotek 

wpisanych do właściwych ksiąg wieczystych. Wnioski o wpis hipotek w księgach 

wieczystych podlegały kontroli sądowej. 

3. Czy rezerwy Banku wystarczą na pokrycie strat na kredytach hipotecznych ? 

Bank stosuje konserwatywną politykę w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym 

ryzykiem kredytowym, co przekłada się w szczególności na wysoki poziom 

współczynników wypłacalności w aspekcie jednostkowym jak i w odniesieniu do 

Grupy Kapitałowej. Bank stosuje metodologię w zakresie tworzenia rezerw z tytułu 

utraty wartości zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w szczególności Międzynarodowym 

Standardem Rachunkowości 39, przy czym niezależny biegły rewident wydał opinie o 

sprawozdaniu finansowym Banku i Grupy Kapitałowej Banku, w których potwierdził, 

że sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową Banku i Grupy 

na dzień 31 grudnia 2015 r. i wynik finansowy za rok 2015, zgodnie z MSSF 

zatwierdzonymi przez Unię Europejską, oraz w formie i treści zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

4.  Dlaczego Zarząd przeznaczył w projekcie uchwały ponad 800 (osiemset) 

milionów złotych na kapitał rezerwowy, jako zabezpieczenie przed ryzykiem z 

kredytów walutowych, a jednocześnie nie przewiduje zawiązania rezerwy na te 

kredyty, przy jednoczesnym wykazaniu zobowiązań warunkowych na kwotę 500 

(pięćset) milionów złotych, do których zaliczona jest kwota 81 (osiemdziesiąt 

jeden) milionów złotych wynikająca z roszczeń w sporze grupowym przeciwko 

Bankowi? 



Wniosek Zarządu o przeznaczenie całości zysku Banku za rok obrotowy 2015 na 

kapitał rezerwowy, przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (w tym względzie w dniu 

31.03.2016 r. podjęta została uchwała Walnego Zgromadzenia nr 5 o podziale zysku 

za rok obrotowy 2015), wynikał z potrzeby utrzymania poziomu bufora 

zabezpieczającego wymaganego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Powyższe 

zalecenie Komisji nie może, zdaniem Zarządu, być odczytywane bez uwzględnienia 

kontekstu potencjalnych działań ustawodawczych w odniesieniu do kredytów 

walutowych, nie ma natomiast związku z jakimikolwiek sporami sądowymi, których 

stroną jest Bank. 


