
Grupa Banku Millennium – wstępne wyniki za 4kw22/2022

Grupa Bank Millenniumu S.A.

Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym,

który oferuje szeroki zakres usług poprzez 635

oddziałów (w tym 406 oddziałów własnych i 229

franczyzowych), sieci doradców i kanały

bankowości elektronicznej. Bank Millennium jest

7* największym bankiem w Polsce pod względem

aktywów. Grupa zatrudnia 6 860 osób (FTE).

(*) Dane na 30.09.2022 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
na 31.12.2022

Aktualny rating Banku

Akcje Banku

Ilość akcji 1 213 116 777

WSE Ticker MIL

ISIN PLBIG0000016

Bloomberg MIL PW

Reuters MILP.WA

Indeksy
WIG, WIG 30, mWIG40, 

WIG Banks, WIG-ESG

Po okresie negatywnych wyników, 4kw22 przyniósł długo oczekiwany

dodatni wynik netto. Zysk netto w wysokości 249 mln zł został

osiągnięty przez Grupę Kapitałową Banku Millennium S.A. pomimo

wysokich kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w

walutach obcych (617 mln zł po podatku) i pokazuje siłę działalności

podstawowej. Pozytywna korekta szacowanego kosztu wakacji

kredytowych (80 mln zł po podatku) była czynnikiem jednorazowym w

4kw22, ale nawet po korekcie o ten element i po uwzględnieniu

hipotetycznego podatku od aktywów, Grupa BM również

zaraportowałaby wysoki dodatni dwucyfrowy zysk netto. Wierzymy, iż

ten pozytywny wynik jest początkiem powrotu do trwałej rentowności

oraz stałego procesu odbudowy kapitału i poprawy współczynników

kapitałowych, zakładając brak innych jednorazowy wydarzeń.

W całym 2022 roku, raportowany wynik netto pozostał ujemny (1 015

mln zł). Wart uwagi jest jednak fakt, iż strata ta była niższa niż strata

netto w wysokości 1 332 mln w 2021 roku pomimo, że w roku

bieżącym wystąpiła trudniejsza kombinacja znaczących negatywnych

czynników. W 2022 roku koszty związane z portfelem walutowych

kredytów hipotecznych były na poziomie porównywalnym do tego w

roku 2021 (2 363 mln zł po podatku w porównaniu z 2 430 mln zł) ale

dodatkowo wyniki były obciążone ogromnymi kosztami związanymi z

wakacjami kredytowymi (1 073 mln zł po podatku) oraz znaczącymi

kosztami związanymi z Systemem Ochrony Banków Komercyjnych (IPS)

(224 mln zł po podatku).

Po wyłączeniu zarówno kosztów związanych z walutowymi kredytami

hipotecznymi a także kosztów wakacji kredytowych oraz dodając

hipotetyczny podatek bankowy, wynik netto w 4kw22 wyniósłby 694

mln zł, a za cały rok 2022 wyniósłby 2 241 mln zł.

Fakty kwartalne – 31.01.2023 r.

Moody’s
Baa3 / P3/ ba2 / pod obserwacja w 

kierunku obniżenia ratingu

Fitch BB / B/ bb /perspektywa stabilna

Capital 

Intelligence
BBB/A2/bbb perspektywa

negatywna

Wyniki pod negatywnym wpływem rezerw na ryzyko 

prawne walutowych kredytów hipotecznych i kosztów 

wakacji kredytowych

Główne dane finansowe za 4kw22 i 2022 r.

Główne dane biznesowe za 4 kw22

Dodatni zysk netto w 4kw22 249 mln zł

Wynik z tytułu odsetek netto +72% r/r

Marża odsetkowa netto +173 p.p.

Koszt ryzyka 44 p.b.

Depozyty +7% r/r

Karty debetowe +206 tys. r/r

Kredyty PLN +1% r/r

Kredyty hipoteczne PLN +4% r/r



www.bankmillennium.pl Twitter:  @BankMillennium_Kanał na YouTube

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 BankMillennium Group level.

~2,9 mln aktywnych klientów oraz 2,5 mln aktywnych klientów cyfrowych

Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 4 kwartale 2022 r.

Goodie – platforma smartshopingowa

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

Katarzyna Stawinoga  +48 22 598-11-10

Marek Miśków +48 22 598-11-16

e-mail: ir@bankmillennium.pl

Relacje inwestorskie w Banku Millennium Kolejne wydarzenia

28.04.2023 – wyniki za 1 kw. 2023 r.

26.07.2023 – wynika za 1 poł. 2023 r. 

27.10.2022 – wyniki za 3 kw. 2032 r.
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