
Grupa Banku Millennium  – wyniki za 1 kw. 2020 

 

Grupa Bank Millennium  
  
Bank M illennium jest bankiem uniwersalnym, 

który oferuje szeroki zakres usług poprzez 799 

oddziałów (w tym 573 oddziałów własnych i 

226 franczyzowych), sieci doradców i kanały 

bankowości elektronicznej. Bank Millennium 
jest 7* najw iększym bankiem w  Polsce pod 

w zględem aktywów.   

Zatrudnia 8 412 osób (FTE). 

 
(*) na dzień 30.12.2019 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 

 
 

 

  

Struktura akcjonariatu 
(31.12.2019)  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Aktualny rating Banku 

 

 

 

 

 

 

Akcje Banku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba akcji 1 213 116 777 

GPW Symbol M IL 

ISIN PLBIG0000016 

Bloomberg M IL PW 

Reuters M ILP.WA 

Indeksy 
WIG, WIG 30, mWIG40,  

WIG Banks, WIG-ESG 

Skonsolidowany raportowany zysk netto Grupy Banku Millennium 

za 1 kw. 2020 wyniósł 18,1 mln zł i był o 89% niższy niż w 
analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyniki były obciążone 

szeregiem pozycji nadzwyczajnych takich jak dodatkowe rezerwy 
na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (55 mln z ł 

przed opodatkowaniem/netto), wyprzedzająca rezerwa na 
spodziewany wpływ pandemii Cov id-19 (60 mln zł/49 mln zł) czy 

koszty integracji z Euro Bankiem (30 mln zł/24 mln z ł). Co więcej, w  
1 kw. 2020 r. Bank zaksięgował pełną składkę roczną (58 mln zł,  

spadek 20% r/r) na fundusz przymusowej restrukturyzacji 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i kwartalną składkę 

na fundusz gwarantowania depozytów w kwocie 27 mln zł (wzrost  
o 132% r/r) tak, że łączne obciążenie było porównywalne z tym z  

analogicznego okresu rok temu.  

Raportowane wyniki nie były w pełni porównywalne w ujęciu  r/ r,  
ponieważ wyniki z 1 kw. 2019 nie obejmowały wyników Euro Banku 

(przejętego 31 maja, 2019 r.).  

Zysk pod wpływem integracji i dodatkowych rezerw 

Zwrot z kapitału (ROE) (*) 8,4% 

Marża odsetkowa netto (NIM) (dla 1 kw.) 2,81% 

Wskaźnik Koszty/Dochody (*) 48,3% 

Wskaźnik Kredyty/Depozyty 86% 

Współczynnik kredytów zagrożonych (koszyk 3) 4,75% 

Współczynnik wypłacalności (TCR) (** ) 19,5% 

Współczynnik podstawowy (CET 1) (** ) 16,5% 

Podstawowe dane finansowe 1 kw. 2020 

Podstawowe dane biznesowe za 1 kw.2020 

Depozyty klientów detalicznych  wzrost 32% r/r 

Kredyty gotówkowe wzrost 94% r/r 

Kredyty hipoteczne sprzedaż                           wzrost 57% r/r 

Kredyty gotówkowe sprzedaż wzrost 31% r/r 

Kredyty przedsiębiorstw wzrost 6% r/r 

Depozyty przedsiębiorstw wzrost 7,5%r/r  

Fakty kwartalne – 11.05.2020   

Moody’s 
Baa1/ P2/ baa3 / perspektywa 

stabilna 

Fitch 
BBB- / F3/ bbb- / perspektywa 

stabilna 

Capital 

Inteligence 

 

BBB/A3/BBB perspektywa stabilna 

(*) bez zdarzeń jednorazowych   (**) uw zględniając zysk za 2 poł. 2019 r. 

  

Koszty integracji i nakłady inwestycyjne poniesione dotychczas 
stanowią 73% ogólnego planu.  W 1 kw. 2020 gros kosztów  

operacyjnych dotyczyło obszary kadr (rezerwa 13,5 mln zł na 
zwolnienia grupowe, 10,5 mln zł premia lojalnościowa). Łączny cel 

w kosztach operacyjnych na rok 2020 wynosi 58 mln zł. 
 

Synergie  wyniosły  łącznie 23,5 mln z ł w 1 kw. 2020 i oczekiwany jest 
ich wzrost w kolejnych kwartałach, przy docelowym poziomie na 

rok 2020 wynoszącym 100 mln zł + oraz 188 mln zł na 2022.  
 

Integracja Euro Banku 

 

Solidna pozycja kapitałowa i niższe bufory regulacyjne : 

• KNF zmniejszyła bufor kredytów hipotecznych w alutowych do 4,9% w  

listopadzie’19  

• Bufor ryzyka systemowego obniżony do 0% z 3% w  marcu’20   

 



Relacje inwestorskie Banku Millennium  

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

 
Niniejs ze opracowanie zostało sporządzone przez Bank Millennium i ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy go traktować ja ko porady  
inwestycyjnej. Informacje przeds tawione w niniejszym dokumencie należy czytać łącznie z innymi info rmacjami publikowanymi przez Bank (na stronie 
www.bankmillennium.pl), w szczególności z raportami finansowymi i bieżącymi. Informacje te dotyczą poziomu sko nsolidowanego Grupy Banku 
Millennium. 

Nowe rozwiązania w Millenecie i aplikacji mobilnej 

2,6 mln aktywnych klientów aktywnych klientów 708 tys. nowych lientów po roku z uwzględnieniem 
494 tys. klientów przejętych z Euro Banku 

Wsparcie banku millennium dla klientów w dobie epidemii covid-19 

Dariusz Górski – Dyrektor Dep. Relacji Inwestorskich 

Katarzyna Stawinoga - Tel.: 598-11-10 

Marek Miśków  - Tel.: 598-11-16 

e-mail: ir@bankmillennium.pl   

  

  

  

Najbliższe wydarzenia: 

23.07.2020 r. - Publikacja raportu za 1 półrocze 2020  

27.10.2020 r. - Publikacja raportu za 3 kw. 2020  

(*) klienci det aliczni akt yw nie korzyst ający z aplikacji mobilnej i mobilnego M illenet u  

+ 7 08  000 
+32% 

+44% 

1 897 1 947 2 016 
2 571 2 606 

31/03/19 30/06/19 30/09/19 31/12/19 31/03/2020

Aktywni klienci detaliczni 

1 589 
1 838 1 926 

1 208 
1 411 1 490 

30/09/19 31/12/19 (**) 31/03/2020

Aktywni klienci cyfrowi

Aktywni klienci mobilni (*)

Aktywni klienci cyfrowi i mobilni (w  tys.) (w  tys.) 

Retail clients: 

• Wakacje kredytowe – czasow e odroczenie rat 

kapitałow ych i odsetkowych  

• zdalny proces wnioskowania o wakacje kredytowe 
(M illenet, TeleMillennium), bez konieczności w izyty w 

oddziale 

• podstrona internetowa, dedykowana wakacjom 

kredytowym – w szystkie potrzebne informacje, 

przykładow a symulacja porównania kosztów, w arunki 
w nioskowania, wymagane dokumenty 

• symulator kosztów wakacji kredytowych dostępny 

przez Telemillennium i w  oddziałach Millennium – 

pozw ala klientom uzyskać informację o kosztach 

w akacji kredytowych, przed podjęciem decyzji o 
w nioskowaniu 

 

 

Mikroprzedsiębiorstwa i korporacje: 

• Wniosek o wsparcie finansowe PFR (dotacja z 

możliw ością umorzenia) w Millenecie dla 

mikroprzedsiębiorstw i M ŚP 

• Czasowe zawieszenie rat kredytu, w  tym faktoring, 
leasing i karty obciążeniow e dla w szystkich 

przedsiębiorstw 

• Szybki i uproszczony tryb odnowienia kredytu dla M ŚP i 

dużych przedsiębiorstw 

• Gwarancje BGK na nowych, korzystniejszych warunkach 
dla mikroprzedsiębiorstw i MŚP (gwarancja de minimis) 

• Kredyty wspomagane przez Fundusz Gwarancji 

Płynnościowych BGK dla średnich i dużych 

przedsiębiorstw 

• Zdalne podpisyw anie wszystkich umów dla M ŚP i dużych 
przedsiębiorstw 

Bank Millennium Investor Relations 

Finanse 360o 

 
Bank Millennium jako pierwszy 

bank w Polsce udostępnił 
usługę, w ramach której klienci 

banku mogą zlecać w serwisie 
internetowym Millenet  

przelewy ze swoich kont w 
innych bankach 

Konto na selfie 

 
Bank Millennium wprowadził 

możliwość zdalnego otwarcia 
konta osobistego z  

wykorzystaniem potwierdzenia 
tożsamości klienta na 

podstawie zdjęć dowodu 
osobistego i twarzy.  

Zdalne podpisywanie umów  w 

bankowośc i przedsiębiorstw 

Banku Millennium  

 
Bank Millennium udostępnił 

klientom segmentu 
bankowości przedsiębiorstw  

możliwość w pełni zdalnego 
podpisywania umów 

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

