Grupa Bank Millennium

Fakty kwartalne – 27.10.2020
Grupa Banku Millennium – wyniki za 3 kw. 2020
Wyniki pod negatywnym wpływem ostatnich obniżek stóp
procentowych
Skonsolidowany, raportowany zysk netto Grupy Kapitałowej Ban ku
Millennium S.A za dziewięć miesięcy 2020 r. wyniósł 132 mln zł (3
kw. 2020 r.: 60 mln zł) i był o 402 mln zł (za 3. kw. 2020 r.: 140 mln zł)
poniżej poziomu w analogicznym okresie zeszłego roku.
Największy mi obciążeniami wyników za dziewięć miesięcy 2020 r. i
za 3 kw. 2020 r. był bezpośredni i pośredni wpływ pandemii CO VID19 (m.in. niż sza aktywność gospodarcza przez większość 2 kw. 2020
r., wpływ bezprecedensowego cięcia bazowej stopy procentowej
w wysokości 140 pkt. baz. w 1-2 kw. 2020 r.) oraz istotne
nadzwyczajne ujemne pozycje RZiS. Po skorygowaniu o te ostatnie,
zysk netto za dziewięć miesięcy 2020 r. wyniósł 583 mln zł, co
oznacza spadek o 10% r/r, natomiast zysk netto za 3 kw. 2020 r.
wyniósł 189 mln zł, co oznacza spadek o 14% r/r. S korygowany
zwrot z kapitału (ROE) w wys. 8,5% (3 kw. 2020r.: 9,0%) w
porównaniu z 10% w dziewięciu miesiącach 2019 r. (3 kw. 2019 r.:
10%).

Podstawowe dane finansowe za 3 kw. 2020
Zwrot z kapitału (ROE) (*)
Marża odsetkowa netto (NIM) (dla 3 kw.)
Wskaźnik Koszty/Dochody (*)
Wskaźnik Kredyty/Depozyty
Współczynnik kredytów zagrożonych (koszyk 3)
Współczynnik wypłacalności (TCR)
Współczynnik podstawowy (CET 1)

8,5%
2,49%
46,8%
85%
4,7%
20,0%
17,0%

Bank M illennium jest bankie m uniwersalnym,
który oferuje szeroki zakres usług poprzez 726
oddziałów (w tym 502 oddziałów własnych i
224 franczyzowych), sieci doradców i kanały
bankowości elektronicznej. Bank Millennium
jest 7* najw iększym bankiem w Polsce pod
w zględem aktywów.
Zatrudnia 7 846 osób (FTE).
(*) na dzień 30.09.2020 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)

(*) bez zdarzeń jednorazowych

Solidna pozycja kapitałowa i niższe bufory regulacyjne :
•

Współczynniki kapitałow e wysoko powyżej wymaganych przez
regulatora

•

Skonsolidow any bufor w alutowy na poziomie 4,87%, co odpow iada
1,8 mld zł zdolności absorpcyjnej.

Podstawowe dane biznesowe za 3 kw. 2020
Kredyty detaliczne
Kredyty hipoteczne sprzedaż
Depozyty przedsiębiorstw
Factoring

wzrost 7% r/r
wzrost 54% r/r
1,8 mld zł w 3 kw. 2020
wzrost 21%r/r
wzrost 6% r/r

Integracja Euro Banku
Koszty integracji poniesione dotychczas stanowią 74% nowego
planu. W cią gu 9 mies. 2020 r., osobowe koszty operacyjne
stanowiły prawie 60% kosztów integracji ogółem w tym okresie.
Łączn y cel w zakresie w ydatków operacyjnych integracji na rok
2020 wynosi 71 mln zł.
Dodatnie synergie netto były kontynuowane w 3 kw. 2020 r.
Synergie brutto zwiększyły się istotnie kw/kw i oczekuje się, że
zwiększą się jeszcze bardziej w następnych kwartałach. W roku
2020 cel w zakresie synergii brutto pozostaje na poziomie 155 mln zł
+, w 2021 r. na poziomie 210 mln zł +, a w 2022 r. około 220 mln.

Aktualny rating Banku
Baa1/ P2/ baa3 / perspektywa
st abilna
BBB- / F3/ bbb- / perspekt ywa
st abilna

Moody ’s

Fit ch
Capit al
I nt eligence

BBB/A3/BBB perspektywa stabilna

Akcje Banku
Liczba akcji
GPW Symbol
ISIN
Bloomberg
Reuters
Indeksy

1 213 116 777
M IL
PLBIG0000016
M IL PW
M ILP.WA
WIG, WIG 30, mWIG40,
WIG Banks, WIG-ESG

2,6 mln aktywnych klientów (30% r/r) oraz 2,0 aktywnych klentów cyfrowych (27% r/r)
Aktywni klienci detaliczni

Aktywni klienci cyfrowi i mobilni

(w tys.)

+615k
+30%

+27%
+33%
2 022

1 971

1 589
2 571

2 606

(w tys.)

2 617

2 631

1 543

1 612

Aktywni klienci cyfrowi

1 108

2 016

Aktywni klienci mobilni (*)

30/09/19

31/12/19 (*)

31/03/20

31/06/20

3Q19

30/09/20

2Q20

3Q20

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

Goodie - 2 miliony pobrań aplikacji od 2018; 134 tys. w 3 kw. 2020
2,4 mln
Zrealizow anych transakcji cashback

274 mln zł

Wygenerowanego obrotu cashback

9,2 mln zł

Naliczonego cashbacku

85 mln zł

Wygenerowanego obrotu w cashback i praw ie 700.000
transakcji cashback

2 mln

Naliczonego cashbacku

08.2020

Wzbogacenie programu pieczątkowego Grycan o pieczątki
za kulki lodów

Ostatnie innowacyjne rozwiązania
•

Łatwiejsze przelewy

•

Bon turystyczny w PUE ZUS

•

Kolejne banki w ramach usług
otwartej bankowości

•

Śledzenie postępu wniosku
kredytowego

•

Program Inwestycyjny Millennium
dostępny online

•

Mobilna Autoryzacja w
placówkach

•

Nowa platforma Millenium Forex
Trader HTML 5

•

Rejestr Kart Przedpłaconych i
definicja hasła 3D-Secure dla
wszystkich kart

•

Aktualizacja struktur wymiany
danych przekazów pocztowych

Relacje inwestorskie w Banku Millennium
Dariusz Górski – Dyrektor Dep. Relacji Inwestorskich
Katarzyna Stawinoga - Tel.: + 48 22 598-11-10

Marek Miśków - Tel.: + 48 22 598-11-16
e-mail: ir@bankmillennium.pl

www.bankmillennium.pl

Kanał na YouTube

Twitter: @BankMillennium_

Niniejs ze opracowanie zostało sporządzo ne 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 bieżą cymi. Informacje te dotyczą poziomu sko nsolidowanego Grupy Banku
Millennium.

