
Grupa Banku Millennium – wyniki za 3kw22/9M22

Grupa Bank Millenniumu S.A.

Bank Millennium jest bankiem uniwersalnym,

który oferuje szeroki zakres usług poprzez 633

oddziałów (w tym 409 oddziałów własnych i 224

franczyzowych), sieci doradców i kanały

bankowości elektronicznej. Bank Millennium jest

7* największym bankiem w Polsce pod względem

aktywów. Grupa zatrudnia 6 778 osób (FTE).

(*) Dane na 30.06.2022 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 31.12.2021

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

W 3kw22 Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. zaraportowała

stratę netto w wysokości 1 001 mln zł (w okresie 1-3kw22: strata

netto 1 264 mln zł). Ta bezprecedensowa strata kwartalna była

wyłącznie efektem rozpoznania z góry kosztów wakacji kredytowych

(1 423 mln zł przed podatkiem / 1 153 mln zł po podatku) narzuconych

polskim bankom w lipcu br. Po ich wyłączeniu, Grupa BM

zaraportowałaby zysk netto w wysokości 152 mln zł (68 mln zł po

uwzględnieniu podatku bankowego) pomimo poniesienia wysokich

kosztów związanych z portfelem kredytów hipotecznych w walutach

obcych (640 mln zł przed podatkiem, 591 mln zł po podatku) oraz paru

znaczących negatywnych niepowtarzalnych pozycji. Był to drugi z

rzędu kwartał w którym wyniki działalności podstawowej przewyższyły

koszty związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach

obcych. Co ważne, nadwyżka ta powiększała się.

Trendy w działalności podstawowej pozostawały silne ze wzrostem

przychodów podstawowych o 67% r/r (1-3kw22: +157% r/r) oraz

przychodów ogółem (3kw22: +59% r/r, 1-3kw22: +46% r/r) komfortowo

neutralizującym wzrost raportowanych kosztów operacyjnych (3kw22:

+15% r/r, 1-3kw22: +34% r/r).

Fakty kwartalne – 24.10.2022 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 3kw22

Główne dane biznesowe za 3 kw22

Płatności blikem

Wynik z tytułu odsetek netto +75% r/r

Marża odsetkowa netto +176 p.p.

Koszt ryzyka 44 p.b.

Prowizje i opłaty -2% r/r

Kredyty w PLN +6% y/y

Kredyty hipoteczne w PLN +19 y/y

Portfel kredytowy dla firm +7% y/y

Depozyty +8% y/y

Jako pierwszy bank

rozpoczęliśmy wspólnie

z Polskim Standardem

Płatności testy płatności

odroczonych BLIK Płacę

Później



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 Bank Millennium Group level.
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~2,9 mln aktywnych klientów oraz 2,5 mln aktywnych klientów cyfrowych

Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 3 kwartale 2022 r.

Goodie – platforma smartshopingowa

Relacje inwestorskie w Banku Millennium
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