
Grupa Banku Millennium  – wstępne wyniki za 2019 r. 

 

Grupa Bank Millennium  
  
Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym, 
który oferuje szeroki zakres usług poprzez 830 
oddziałów (w tym 602 oddziałów własnych i 
228 franczyzowych), sieci doradców i kanały 
bankowości elektronicznej. Bank Millennium 
jest 7* największym bankiem w Polsce pod 
względem aktywów.  Zatrudnia 8 464 osób 
(FTE). 
 
(*) na dzień 30.09.2019 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 
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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, WIG-ESG 

Skonsolidowany, nieaudytowany zysk netto Banku Millennium za 

rok 2019 wyniósł 561 mln PLN i był o 26% niższy, niż zysk roku 2018. 

Na wyniki wpłynął szereg pozycji nadzwyczajnych. Najważniejszą 

było przejęcie Euro Banku. Wiązało się to z dodatkowymi wynikami 

bieżącymi w okresie 7 miesięcy, ale spowodowało także 

nadzwyczajne koszty i rezerwy w łącznej kwocie 205 mln PLN (166 

mln PLN po opodatkowaniu). Rezerwa w wys. 223 mln PLN, 

zawiązana w IV kw. na ryzyko prawne związane z walutowymi 

kredytami hipotecznymi była drugą co do wielkości pozycją 

nadzwyczajną. Wystąpił także przychód w wys. 27 mln PLN z tytułu 

odzyskania aktywa podatkowego w I kw. oraz zysk kapitałowy w 

wys. 45 mln PLN z tytułu udziałów w spółce PSP w III kw.  

Po skorygowaniu o wszystkie dodatkowe koszty i zyski, 

skorygowany zysk netto wyniósłby 889 mln PLN, co oznacza 

znaczny wzrost o 17% w porównaniu z kwotą 761 mln PLN zysku 

netto za rok 2018.  

Solidna rentowność operacyjna pod wpływem przejęcia 

Euro Banku  

Zwrot z kapitału (ROE) (*) 10,2% 

Marża odsetkowa netto (NIM) (dla 4 kw.) 2,94% 

Wskaźnik Koszty/Dochody (**) 47,4% 

Wskaźnik Kredyty/Depozyty 86% 

Współczynnik kredytów zagrożonych (koszyk 3) 4,6% 

Współczynnik wypłacalności (TCR) 20,1% 

Współczynnik podstawowy (CET 1) 16,9% 

Podstawowe dane finansowe za 2019 r. 

Podstawowe dane biznesowe za 2019 r.  

Depozyty klientów detalicznych  wzrost 28% r/r 

Kredyty hipoteczne w PLN wzrost 58% r/r 

Kredyty hipoteczne sprzedaż 4,2 mld PLN      wzrost 26% r/r 

Kredyty gotówkowe sprzedaż 4,1 mld PLN      wzrost 28% r/r 

Kredyty przedsiębiorstw wzrost 7% r/r 

Depozyty przedsiębiorstw wzrost 10%r/r  

Obrót faktoringowy wzrost 6,5% r/r 

Sprzedaż leasingu  płasko r/r 

Fakty kwartalne – 3.02.2020 r.  

 Utrzymana wysoka jakość aktywów i płynność  

Moody’s 
Baa1/ P2/ baa3 / perspektywa 

stabilna 

Fitch 
BBB- / F3/ bbb- / perspektywa 

stabilna 

Capital 

Inteligence 

 

BBB/A3/BBB perspektywa stabilna 

(*) bez zdarzeń jednorazowych 

(**) bez dochodów jednorazowych  

  

• 223 mln PLN rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi 

kredytami hipotecznymi obciążyło 4 kwartał 

• Bufor kapitałowy II filaru specjalnie przypisany do ryzyka 

walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 1,85 mld PLN 

• Konstruktywne podejście i działania, zmniejszające ryzyko, 

funkcjonują od szeregu lat 

 

Ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych 



Relacje inwestorskie Banku Millennium  

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. 

Synergie począwszy od 2020  

2,6 mln aktywnych klientów aktywnych klientów (40% r/r), dzięki fuzji z Euro Bankiem (+494 tys.) i 

wzrostowi organicznemu (+240 tys.) 

Nabycie Euro Banku 

Jedna z najszybszych i najbardziej bezproblemowych fuzji na rynku polskim zakończona 11 listopada 

Artur Kulesza – Dyrektor Relacji z Inwestorskich 

Dariusz Górski - Tel: +48 514 509 925 

Katarzyna Stawinoga - Tel.: 598-11-10 

Marek Miśków  - Tel.: 598-11-16 

e-mail: ir@bankmillennium.pl   

  

  

  

14.02.2020 r. - Publikacja raportu rocznego za 2019 r. 

11.05.2020 r. - Publikacja  raportu za 1 kw. 2020 r. 

23.07.2020 r. - Publikacja raportu za 1 półrocze 2020 r. 

27.10.2020 r. - Publikacja raportu za 3 kw. 2020 r. 

(*) klienci detaliczni aktywnie korzystający z aplikacji mobilnej i mobilnego 

Millenetu  

(**) dane z klientami byłego Euro Banku 

+734 ths 
+32% 

+44% 

1 838 1 897 1 947 2 016 
2 571 

31/12/18 31/03/19 30/06/19 30/09/19 31/12/19 (*)

Aktywni klienci detaliczni 

(*) dane z klientami byłego Euro Banku 

1 390 
1 589 

1 838 

982 
1 208 

1 411 

31/12/18 30/09/19 31/12/19 (**)

Aktywni klienci cyfrowi

Aktywni klienci mobilni

(*)

Aktywni klienci cyfrowi i mobilni 

Wstępny plan likwidacji 60 

oddziałów w 2020 i redukcja 260 

etatów w I kwartale 

 

Synergie zaczną być widoczne w 

roku 2020: ponad 100 mln PLN 

(w tys.) (w tys.) 

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

