Grupa Bank Millenniumu S.A.

Fakty kwartalne – 1.02.2022 r.
Grupa Banku Millennium – wstępne wyniki za 4kw21/2021
Wyniki pod negatywnym wpływem rezerw na ryzyko
prawne walutowych kredytów hipotecznych
4kw21 był pod względem wyników operacyjnych dobrym kwartałem
dla Grupy Banku Millennium. Skorygowame kwartalne przychody
wzrosły o 10% r/r (w roku 2021: +3% r/r), podczas gdy koszty
operacyjne (z wył. składek na rzecz Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz kosztów prawnych) nie zmieniły się r/r (2021:
spadek o 7% r/r). Przychody podstawowe były wyjątkowo mocne w
tym kwartale, a wzrost o 13% kw/kw przyczynił się do zwiększenia
stopy wzrostu tej linii w całym roku 2021 do 6% r/r z poziomu 2% po 13kw21 oraz -1% w 1poł.21. Dochód odsetkowy netto, główny czynnik
wzrostu, wzrósł o 15% kw/kw do poziomu powyżej wartości sprzed
pandemii, podczas gdy dochód odsetkowy netto za cały rok 2021
wzrósł o 5% r/r po spadku 1% r/r za okres 1-3kw21.
Niestety, tak jak w ostatnich okresach sprawozdawczych, znaczące
rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami
hipotecznymi znacznie obciążyły wyniki zarówno 4kw21 jak i całego
2021 r. Odpisy na poziomie 732 mln zł w 4kw21 i 2 305 mln zł w całym
2021 roku (662 mln zł i 2 086 mln zł odpowiednio dla walutowych
kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank) spowodowały
powstanie skonsolidowanej straty netto w wysokości 509 mln zł w
4kw21 i 1 332 mln zł w 2021 roku w porównaniu do 23 mln zł zysku
netto w 2020 roku.

Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym,
który oferuje szeroki zakres usług poprzez 665
oddziałów (w tym 440 oddziałów własnych i 215
franczyzowych), sieci doradców i kanały
bankowości elektronicznej. Bank Millennium jest
7* największym bankiem w Polsce pod względem
aktywów. Grupa zatrudnia 6 942 osób (FTE).
(*) Data as on 30.09.2020 r.
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•
•

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
na 31.12.2021

Główne dane finansowe za 4kw21/2021
Odbicie NIM
Wzrost prowizji
Redukcja kosztów

+44 bp r/r
+11% r/r
-6% r/r

Aktualny rating Banku
Główne dane biznesowe za 4kw21/2021
Rekordowe uruchomienia kredytów
hipot.
Kredyty gotówkowe (sprzedaż)
Kredyty
Karty kredytowe
Depozyty klientów

9,8 mld zł za cały rok
+21% r/r
+7% r/r
+95 tys. r/r
+12% r/r

W 4 kwartale 2021 r. inwestorzy nadal byli pozytywnie
nastawieni do akcji banków

Moody’s
Fitch
Capital
Inteligence

Baa1/ P2/ baa3 / perspektywa
stabilna
BBB- / F3/ bbb- /perspektywa
negatywna
BBB/A3/BBB perspektywa stabilna

Akcje Banku
Ilość akcji
WSE Ticker
ISIN
Bloomberg
Reuters
Indeksy

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

2,7 mln aktywnych klientów oraz 2,3 mln aktywnych klentów cyfrowych

Udziały w rynku

Customers’ satisfaction, oyalty and service quality remain at the top positions

Relacje inwestorskie w Banku Millennium

Kolejne wydarzenia

Dariusz Górski – Dyr. Relacji z Inwestorami + 48 22 598-11-15

26.04.2022 – wyniki za 1 kw. 2022 r.

Katarzyna Stawinoga +48 22 598-11-10
Marek Miśków +48 22 598-11-16
e-mail: ir@bankmillennium.pl

www.bankmillennium.pl

26.07.2022 – wynika za 1 poł. 2022 r.
24.10.2022 – wyniki za 3 kw. 2022 r.

Kanał na YouTube

Twitter: @BankMillennium_

This information has been prepared by Bank Millennium for information purpose and should be not treated as investment advice. The information
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.

