Grupa Bank Millenniumu S.A.

Fakty kwartalne – 11.05.2021
Grupa Banku Millennium – wyniki za 1 kw. 2021r.
Wyniki pod negatywnym wpływem rezerw na ryzyko
prawne walutowych kredytów hipotecznych
Grupa Banku Millennium S.A. zanotowała skonsolidowaną stratę netto
w wysokości 311 mln zł w 1kw21. Główny m obciążeniem wyników były
znaczne rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem wa lutowych
kredytów hipotecznych („rezerwy walutowe”) w wysokości 533 mln zł
(portfel kredytów udzielonych przez Bank: 512 mln zł, portfel
kredytów d. Euro Banku: 21 mln zł). Bardziej konserwatywne dane
wejściowe do modelu ryzyka odzwierciedlały, między inny mi,
trudniejsze otoczenie - wyższy napływ spraw sądowych i niższy
odsetek spraw wygranych przez banki. Na koniec marca 2021 r. saldo
rezerw na portfel kredytów udzielonych przez Bank wyniosło 1.432
mln zł, co odpowia dało 10,8% ekspozycji. Gdyby nie rezerwy
wa lutowe, Grupa zanotowałaby zysk netto w wysokości 182 mln zł
(wzrost o 24% w stosunku do skorygowanego zysku netto za 1kw20).
Co więcej, raportowany zysk operacyjny wyniósł 444 mln zł, nieco
poniżej poziomu w 4kw19, natomiast zysk operacyjny przed
rezerwami wa lutowy mi wyniósłby 363 mln zł, jedynie 7% poniżej
poziomu w 4kw19, co wskazuje, że Grupa w znacznym stopniu
zwalczyła bezpośrednie i pośrednie skutki pandemii.

Bank Millenni um jest bankiem uni wer salnym,
któr y ofer uje szer oki zakr es usług popr zez 608
oddziałów (w tym 453 oddziałów własnych i 225
fr anczyzowych), sieci dor adców i kanały
bankowości elektr onicznej. Bank Millenni um jest
7* największym bankiem w Polsce pod względ em
aktywów.
Zatr udnia 7 238 osób (FTE).
(*) Data as on 31.12.2020
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Joao Br as Jor ge – Pr ezes Zar ządu
Fer nando Bicho – Wicepr ezes Zar ządu (CFO)
Wojciech Haase - Członek Zar ządu
Andr zej Gliński - Członek Zar ządu
Wojciech Rybak – Członek Zar ządu
António Fer r eir a Pinto Júnior - Członek
Zar ządu
Jar osław Her mann – Członek Zar ządu

Struktura akcjonariatu
as on 31.12.2020

Główne dane finansowe za 1 kw. 2021r.
NII stabilny, NIM w górę
Wzrost opłat i prowizji
Redukcja kosztów

+3bp kw /kw
+6% kw /kw
-17% r/r

Główne dane biznesowe za 1 kw. 2021r.
Sprzedaż kredytów hipotecznych
Kredyty gotówkowe
Kredyty
Produkty inwestycyjne
Depozyty klientów

>2,2 mld zł
+24% kw /kw
+5% r/r
+29% r/r
+6% r/r

Aktualny rating Banku
Baa1/ P2/ baa3 / per spektywa
stabilna
BBB- / F3/ bbb- / RWN

Moody’s
Fitch
Capital
Inteligence

BBB/A3/BBB perspektywa stabilna

W 1 kw. 2021 r. wyraźne poprawiło się nastawienie
inwestorów do akcji banków
Akcje Banku
No of shar es
WSE Ticker
ISIN
Bloomber g
Reuter s
Indices

1 213 116 777
MIL
PLBIG0000016
MIL PW
MILP.WA
WIG, WIG 30, mWIG40,
WIG Banks, WIG-ESG

2,6 mln aktywnych klientów oraz 2,1 mln aktywnych klentów cyfrowych
Aktywni klienci detaliczni

Aktywni klienci cyfrowi i mobilni

(w tys.)

(w tys.)

+10%

+23 (**)

+16%

2 606

2 617

2 607
(*)

2 611

2 113

2 053

1 926

2 631

1 490

1 659

1 722

Aktyeni klienci
cyfrowi
Aktywni klienci
mobilni (*)

31/03/20 30/06/20 30/09/20 31/12/20 31/03/21

1kw20

(*) Zmiany metodologii od grudnia 2020; (**) r oczna zmiana bez korekty o nową
metodologię.

4kw20

1kw21

(*) klienci detaliczni aktywnie korzystający z aplikacji mobilnej i
mobilnego Millenetu
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Relacje inwestorskie w Banku Millennium
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Kanał na YouTube

Twitter: @BankMillennium_

This info rmation has been prepared by Bank Millennium fo r info rmation purpose and should be not treated as investm ent advice. The informatio n
presented in this document should be read together with other information published by the Bank (on www.bankmillennium.pl), in particular financial
and current reports. Information is based on the non-audited consolidated Bank Millennium Group level.

