
Grupa Banku Millennium  – wyniki za 1 kwartał 2018 r. 

 

Grupa Bank Millennium  
  
Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym, 
który oferuje szeroki zakres usług poprzez 356 
oddziałów, sieci doradców i kanały 
bankowości elektronicznej. Bank Millennium 
jest 7* największym bankiem w Polsce pod 
względem aktywów.  Zatrudnia 5 848 osób 
(FTE). 
 
(*) na dzień 31.12.2017 r. 

 
 

 

 Zarząd Banku 
 
• Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu 
• Fernando Bicho – Wiceprezes Zarządu 

(CFO) 
• Wojciech Haase - Członek Zarządu 
• Andrzej Gliński - Członek Zarządu 
• Wojciech Rybak – Członek Zarządu 
• António Ferreira Pinto Júnior - Członek 

Zarządu 
• Jarosław Hermann - Członek Zarządu 
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Aktualny rating Banku 

 

 

 

 

 

 

Akcje Banku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba akcji 1 213 116 777 

GPW Symbol MIL 

ISIN PLBIG0000016 

Bloomberg MIL PW 

Reuters MILP.WA 

Indeksy 

WIG, WIG 30, mWIG40,  

WIG Banks, Respect Index, 

 MSCI PL, FTSE GEM  

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w 1 kwartale 

2018 roku wyniósł 155,3 milionów PLN i był wyższy o 10,5% niż w 1 

kwartale 2017 roku. Na wynik obydwu tych okresów wpływ miało 

zaksięgowanie całorocznej składki do BFG na fundusz 

restrukturyzacji w 1 kwartale, co spowodowało znaczny wzrost 

kosztów administracyjnych.  

Jeśliby rozłożyć równo w czasie tę roczną składkę, skorygowany 

zysk netto Grupy w 1 kwartale 2018 r. (183,6 milionów PLN) byłby 

wyższy o 9,2% niż skorygowany zysk 4 kwartału 2017 (168 milionów 

PLN).  

Solidny zysk 

ROE skorygowane (*) 9,7% 

Marża odsetkowa netto 2,51% 

Wskaźnik Koszty/Dochody skorygowany (*) 46,0% 

Wskaźnik Kredyty/Depozyty 81% 

Współczynnik kredytów zagrożonych (koszyk 3) 4,86% 

Współczynnik wypłacalności (TCR) 24,4% 

Współczynnik podstawowy (CET 1) 22,3% 

Podstawowe dane finansowe za 1 kw. 2018 r. 

Podstawowe dane biznesowe za 1 kw. 2018 r. 

Fundusze klientów detalicznych  wzrost 8,0% r/r 

Kredyty hipoteczne walutowe spadek 16% r/r 

Kredyty hipoteczne w PLN wzrost 22% r/r 

Kredyty gotówkowe wzrost 38% r/r 

Kredyty przedsiębiorstw wzrost 9%r/r  

Obrót faktoringowy wzrost 22% r/r 

Sprzedaż leasingu  wzrost 16% r/r 

Notowania akcji Banku/główne indeksy  

Fakty kwartalne – 24.04.2018 r.  

Wskaźniki rynkowe 31.03.2018 31.03.2017 
Zmiana (%) 

rocznie 

Kurs akcji Banku (PLN) 8.21 6,45 +27,3% 
WIG Banks 7 841 6 992 +12,2% 

WIG  - main index 58 377 57 911 +0,8% 

 Wyjątkowo wysokie współczynniki kapitałowe po decyzji 

WZA o zatrzymaniu zysku za rok 2017  

 Rekordowa sprzedaż pożyczek gotówkowych na 

poziomie 769 mln PLN w 1 kw.  2018 r. 

Fitch BBB- / F3/ bbb- / perspektywa  stabilna 

Moody’s 
Baa3 /P3/ba2 /perspektywa  

pozytywna 

Capital 

Inteligence 

 

BBB/A3/BBB/  perspektywa  stabilna 

(*) korekta związana z równym rozłożeniem w ciągu roku składki restrukturyzacyjnej dla BFG  – ¼ 

traktowana  jako pozycja powtarzalna 



Wzrost netto o 40 tys. aktywnych klientów do 1 675 tys. (+152 tys. r/r) 

26.07.2018 r. - Publikacja raportu za 1 półrocze 2018 r. 

29.10.2018 r. - Publikacja raportu za 3 kw. 2018 r. 

28.02.2019 r. -  Publikacja raportu rocznego za 2018 r. 

 

Artur Kulesza – Dyrektor Relacji z Inwestorskich 

Katarzyna Stawinoga - Tel.: 598-11-10 

Marek Miśków  -Tel.: 598-11-16 

e-mail: ir@bankmillennium.pl   

  

  

  

Relacje inwestorskie Banku Millennium  Najbliższe wydarzenia 

www.bankmillennium.pl Twitter:  @BankMillennium_ Kanał na YouTube 

 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez Bank Millennium i ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy go traktować jako porady 
inwestycyjnej. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie należy czytać łącznie z innymi informacjami publikowanymi przez Bank (na stronie 
www.bankmillennium.pl), w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi. Informacje te dotyczą poziomu skonsolidowanego Grupy Banku 
Millennium i są zaudytowane,  z wyjątkiem danych za II półrocze 2017 r., które jeszcze są niezaudytowane. 

Aktywni klienci detaliczni (w tys.) 

Najbardziej innowacyjny Bank w 2017 roku 

Wykorzystanie kanałów elektronicznych 

1 523 
1 557 

1 596 
1 635 

1 675 

31/03/17 30/06/17 30/09/17 31/12/17 31/03/18

+152 

1,2 mln (+17% y/y)  

759 tys. (38% y/y)  

Aktywnych klientów bankowości mobilnej i 

online 

Klientów aktywnie korzystających z aplikacji 

mobilnych i mobilnego Millenetu  

Najbardziej innowacyjny Bank w roku 2017 w Konkursie Liderów Świata 

Bankowości i Ubezpieczeń 

Uzasadnienie kapituły konkursu: Bank Millennium to bank który rozumie, jak 

bankować w XXI wieku. Jest liderem bankowości cyfrowej, wyróżnia go innowacyjny 
sposób myślenia i najnowocześniejsze projekty tworzone wewnętrznie przez silny 
zespół IT. Wśród innowacyjnych rozwiązań znajdziemy ubezpieczenia i zakup biletów 
komunikacji miejskiej w aplikacji mobilnej, a także pomoc w zakupach. Platforma 

zakupowa goodie, wewnętrzny start-up banku, w niewiele ponad rok od 
uruchomienia odnotowała 150 tys. pobrań. To wykraczający poza bankowość 
projekt przyszłości. 

Strona internetowa bez barier 

Bank Millennium zwyciężył w konkursie „Strona Internetowa bez Barier” promującym 
dostęp do informacji cyfrowej osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym i 
narażonym na wykluczenie cyfrowe. Konkurs „Strona Internetowa bez Barier” 
organizowany przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz 
Umiejętności Cyfrowych to jedyna taka inicjatywa w Polsce. Jego celem jest 
popularyzacja świadomego tworzenia serwisów www tak, by przeciwdziałać 
zjawisku dyskryminacji w dostępie do informacji. 

mailto:ir@bankmillennium.pl
http://www.bankmillennium.pl/
https://twitter.com/bankmillennium_
http://www.youtube.com/bankmillennium

