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Erste Bank îşi continuă dezvoltarea: Un rezultat operaţional 
record şi creşterea profitului până la 315,6 mil. EUR în 
trimestrul I 2008. 

Highlights1: 
• Rezultatul operaţional a înregistrat în primul trimestru 2008 un nou record, atingând valoarea 

de 766,2 mil. EUR – o majorare cu 25,1%, datorate creşterii puternice a veniturilor nete din dobânzi 
şi comisioane. Profitul la nivel de grup, după impozitare şi plata intereselor minoritare, s-a majorat cu 
4,5%, în contextul unui context dificil de piaţă, atingând valoarea de 315,6 mil. EUR. 

• Europa Centrală şi de Est rămâne principalul motor de dezvoltare. Deosebit de pozitiv au 
evoluat operaţiunile din România şi Cehia cu rezultate operaţionale contribuind la creşterea grupului 
cu 87% şi 49% respectiv. România a beneficiat de un mediu macroeconomic în ameliorare, cu 
stabilizarea cursului de schimb şi a deficitelor externe, în timp ce afacerea din Cehia a fost susţinută 
de o perpetuare a creşterii economice. 

• Reducere semnificativă a portofoliului ABS/CDO cu 300 mil EUR prin răscumpărări de active 
şi efecte ale cursului de schimb. Conform aşteptărilor, turbulenţele pieţei din lunile februarie şi 
martie 2008 au avut un efect negativ asupra profitului pre-impozitare de 32,8 mil EUR, prin evaluarea 
activelor la valoarea de piaţă. Dată fiind calitatea activelor care stau la baza deţinerilor, în continuare 
în 2008 nu se aşteaptă amortizări ale deţinerilor din portofoliu;  

• Focus asupra domeniilor principale de competenţă: Vânzare a diviziei de asigurări şi încheiere a 
unui acord de distribuţie pe o durată de 15 ani cu Vienna Insurance Group în valoare de 1.445 mil 
EUR.  Efectul asupra venitului net pe 2008 în valoare de circa 600 mil. duce la o îmbunătăţire a 
indicelui de adecvare a capitalului de rang I cu circa 0,7%. Încheierea tranzacţiei aşteptată în 
trimestrul III 2008. 

• Bază de capital puternică: Indicele de adecvare a capitalului de rang I (conform Basel II) nu s-a 
modificat comparativ cu sfârşitul anului 2007, rămânând la 7,0%. Această valoare nu include 
profiturile reţinute ale trimestrului şi nici vânzarea diviziei de asigurări. 

 
Sinteză a  rezultatelor  
Profitabilitatea continuă a Erste Bank a fost susţinută în primul trimestru de creşterea puternică a 
veniturilor din dobânzi (+27,4% până la 1.151,1 mil. euro). În pofida unui declin considerabil al 
rezultatului din tranzacţionare (-34,1% până la 82,3 mil. euro), veniturile operaţionale s-au îmbunătăţit cu 
16,7% atingând valoarea de 1.731,0 mil. EUR. Creşterea cheltuielilor administrative (cu 10,8% până la 
964,8 mil. euro) a fost semnificativ mai redusă comparativ cu trimestrele anterioare. Rezultatul 
operaţional a crescut cu 25,1% până la 766,2 mil. EUR, atingând astfel cel mai ridicat nivel înregistrat 
până în prezent, demonstrând soliditatea operaţională a Erste Bank. Raportul cost-venit s-a redus la 
55,7% (58,5% în 2007), fiind astfel foarte aproape de  ţinta pentru anul 2009. 
 
În pofida unor influenţe negative provenite din evaluarea activelor mobiliare profitul la nivel de grup după 
impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut cu 4,5% până la 315,6 mil. EUR.. Acesta este cel de-
al doilea cel mai bun rezultat trimestrial raportat după cel din trimestrul IV al anului 2007 (336,8 mil. 
                                                 
1În urma vânzării programate a diviziei de asigurări precum şi a altor două participaţiuni din România, s-au efectuat adaptările necesare atât în formularul „contului 

de profit şi pierdere” (poziţia „rezultatul din operaţiunile de asigurare” a fost redenumită „rezultat din domenii de afaceri abandonate”) cât şi în cel de bilanţ (atât în 

activ cât şi în pasiv s-a introdus câte o poziţie denumită corespunzător), în conformitate cu reglementările IFRS 5. 

Două Case de Economii s-au alăturat Contractului de cross-garantare (Haftungsverbund) în decembrie 2007 şi alte 4 le-au urmat în ianuarie 2008, acestea fiind 

astfel incluse, din acest moment, în bilanţul consolidat. De asemenea, Diners Club Adriatic Croaţia (DCA) a fost inclusă în bilanţul consolidat începând cu 2 aprilie 

2007 şi ABS Banka Bosnia, societate achiziţionată de către Steiermärkische Sparkasse, începând cu 3 aprilie 2007, aceste societăţi nefiind încă incluse în primul 

trimestru 2007. Aceste elemente duc la o deformare – minoră – a procentelor de variaţie faţă de intervalele de comparaţie din anul anterior. 
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EUR). Evaluarea la valoarea de piaţă a portofoliului ABS/CDO a evidenţiat în contul de profit şi pierdere 
(înainte de impozitare) un efect negativ de -32,8 mil. EUR, în timp ce impactul adiţional asupra 
portofoliului la valoare justă s-a cifrat la -40 mil EUR. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat (cash, deci după eliminarea amortizării lineare privind clientela şi 
reţeaua de distribuţie din achiziţiile efectuate) s-a majorat de la 14,6% (valoare raportată 14,1%) pe 
întregul an 2007, la 15,3% (valoare raportată 14,8%). 
 
Venitul pe acţiune (cash) în trimestrul I 2008 a fost de 1,04 EUR (valoare raportată 1,01 EUR), faţă de 
1,00 EUR (valoare raportată 0,97 euro) în perioada similară a anului precedent. 
 
Totalul activelor s-a majorat în trimestrul I 2008 cu 2,0% faţă de valoarea raportată la sfârşitul anului 
2007, atingând 204,5 mld. EUR. 
 
Rata solvabilităţii aferentă riscului de credit s-a redus moderat de la 10,5% la sfârşitul anului 2007 la 
10,2% la 31 martie 2008 pe fondul creşterii volumului. Aceasta se situează în continuare considerabil 
peste cerinţele minime legale de 8%.  

Perspective2 
Erste Bank confirmă obiectivele sale de profit stabilite: creştere a profitului după plata intereselor 
minoritare cu cel puţin 20% în anul financiar curent, şi cel puţin 25% în anul financiar 2009 – fără a lua în 
calcul efectele asupra rezultatului din vânzarea sVersicherung către Wiener Städtische Versicherung. 
Mulţumită întăririi indicelui de adecvare a capitalului de rang I cu 70 bps ca rezultat al anterior 
menţionatei vânzări, această valoare este aşteptată să depăşească 8% în 2009. Pe baza acestei valori, 
rentabilitatea capitalului propriu ar trebui să depăşească  16% în 2009.

                                                 
2 Aşa cum deja a anunţat, Erste Bank are în vedere – sub rezerva aprobării de către Consiliului Concurenţei şi Autorităţii de Supraveghere a Asigurărilor – vânzarea 

către Vienna Insurance Group (VIG) a sVersicherung, inclusiv a societăţilor sale afiliate din Europa Centrală şi de Est, precum şi participaţiile sale la societăţile de 

asigurare afiliate BCR. Erste Bank, respectiv societăţile bancare afiliate din Europa Centrală şi de Est vor deţine în continuare câte 5% din societăţile locale de 

asigurare de viaţă. De asemenea cele două concerne vor va încheia o convenţie de cooperare în vederea distribuţiei cu o valabilitate de 15 ani.  Valoarea totală a 

tranzacţiei se ridică la 1.445 mil. EUR. Luând în calcul valorile contabile existente precum şi necesarul de regularizare, se aşteaptă ca această tranzacţie influenţeze 

pozitiv rezultatele exerciţiului 2008 ale concernului Erste Bank (după impozitare şi plata intereselor minoritare), acest aport ridicându-se la circa 600 mil. EUR. 

Rentabilitatea capitalului ar trebui să crească astfel cu circa 70 puncte de bază. Definitivarea tranzacţiei este planificată să aibă loc în trimestrul III 2008. 
 
Erste Bank planifică o reorganizare a segmentului de afaceri Austria (cuprinzând, în principal, operaţiunile de retail şi corporate din Austria, inclusiv entităţile 

alocate) către o societate afiliată, la care va deţine 100% din părţile sociale, aceasta urmând să aibă loc cel mai probabil în trimestrul 3 al anului 2008. Această 

restructurare internă a concernului nu va avea efecte asupra indicatorilor financiari la nivel de concern. Restul societăţii Erste Bank AG va îndeplini funcţia de 

societate tip holding pentru principalele participaţii bancare şi pentru divizia de infrastructură a grupului precum şi entităţi operative în domeniile Global Markets, 

Clienţi Mari şi Investment-Banking.  
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I. Evoluţia detaliată a rezultatelor 
 

în mil. euro 
 

1-3 08 
 

1-3 07 
 

variaţie 

Venit net din dobânzi  1.151,1  903,7  27,4% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -163,1  -128,4  27,0% 
Venit net din comisioane  491,9  438,9  12,1% 
Rezultat din tranzacţionare  82,3  124,8  -34,1% 
Cheltuieli administrative  -964,8  -870,6  10,8% 
Rezultat din domenii de afaceri necontinuate3  5,7  15,6  -63,5% 
Alte rezultate  -108,6  -7,4  nespecificat 
Profit preimpozitare  494,5  476,6  3,8% 
Profit net după plata intereselor minoritare  315,6  302,1  4,5% 

Venitul net din dobânzi 
Creşterea susţinută a creditării la societăţile afiliate din Europa Centrală şi de Est s-a menţinut şi în 
primul trimestru al anului 2008. Pe baza acestei evoluţii, veniturile nete din dobânzi s-au majorat în 
trimestrul raportat comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 27,4%, respectiv de la 903,7 
mil. EUR la 1.151,1 mil. EUR. 
 
Marja de dobândă (venitul net din dobânzi ca şi cotă procentuală din activele medii purtătoare de 
dobândă) s-a îmbunătăţit de la 2,49% pe total an 2007 la 2,77% în primele trei luni ale anului 2008. Atât 
ţările din Europa Centrală şi de Est (de la 4,1% la 4,5%) cât şi operaţiunile din Austria (de la 1,6% la 
1,8%) au înregistrat creşteri. În Austria aceasta s-a datorat în special unei cote mai reduse a 
împrumuturilor interbancare şi a deţinerilor de valori mobiliare faţă de afacerile de retail cu marjă mai 
ridicată în ceea ce priveşte activele purtătoare de dobândă. 

Venitul net din comisioane 

în mil. euro 
 

1-3 08 
 

1-3 07 
 

variaţie 

Operaţiuni de creditare  91,2  71,2  28,1% 
Plăţi  203,4  163,7  24,3% 

Operaţiuni cu carduri  39,6  32,4  22,1% 
Tranzacţii cu valori mobiliare  126,6  131,5  -3,7% 

Tranzacţii ale fondurilor de investiţii  56,5  55,8  1,3% 
Comisioane de custodie  16,6  15,4  7,8% 
Brokeraj  53,5  60,3  -11,3% 

Operaţiuni de asigurare  21,5  19,4  10,8% 
Operaţiuni de intermediere a contractelor de economisire-
creditare pentru domeniul locativ  8,8  6,9  27,5% 
Operaţiuni de schimb valutar  9,9  8,7  13,8% 
Operaţiuni de Investment Banking  3,2  8,9  -64,0% 
Altele  27,3  28,6  -4,5% 
Total  491,9  438,9  12,1% 
 

                                                 
3 După cum s-a explicat, Erste Bank intenţionează să vândă operţiunile de asigurări. În conformitate cu reglementările IFRS 5, rezultatul din afacerile din asigurări se 

va menţiona într-o poziţie separată în contul de profit şi pierdere: ” Rezultat din domenii de afaceri abandonate” Această rubrică va corespunde celei de până 

acum denumită: ” Rezultatul din afacerile de asigurări”. 
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Venitul net din comisioane s-a majorat cu 12,1%, de la 438,9 mil. la 491,9 mil. EUR. Aceste creşteri s-au 
înregistrat în special în operaţiunile de creditare (+28,1%, atingând 91,2 mil. euro) precum şi în domeniul 
tranzacţiilor de plată (+24,3%, atingând 203,4 mil. EUR –incluzând aici şi operaţiunile cu carduri). 
Operaţiunile cu valori mobiliare (-3,7% respectiv 126,6 mil. euro) au înregistrat, conform aşteptărilor, o 
evoluţie uşor negativă. 

Rezultatul din tranzacţionare 
Rezultatul din tranzacţionare nu a putut ţine ritmul cu rezultatul deosebit de bun al trimestrului 1 2007, în 
principal datorită situaţiei dificile a pieţei. Scăderea cu 34,1%, de la 124,8 mil. EUR la 82,3 mil. EUR s-a 
produs conform aşteptărilor şi se explică în principal prin rezultatul mai slab din operaţiunile cu valori 
mobiliare. 

Profit din operaţiuni necontinuate (afaceri de asigurare) 
 
Efectele negative ale situaţiei de criză pe pieţele financiare s-au făcut simţite şi în divizia de asigurări sub 
forma unor rezultate mai slabe din investiţii financiare. Astfel rezultatul din acest domeniu de activitate a 
înregistrat în trimestrul I 2008 o valoare de 5,7 mil. EUR, semnificativ sub valoarea realizată în trimestrul 
similar al anului precedent (15,6 mil. euro). 

Cheltuieli generale administrative: 

în mil. euro 
 

1-3 08 
 

1-3 07 
 

variaţie 

Cheltuieli cu personalul  561,4  506,7  10,8% 
Cheltuieli administrative  309,8  268,4  15,4% 
Subtotal  871,2  775,1  12,4% 
Deprecieri şi amortizări  93,6  95,5  -2,0% 
Total  964,8  870,6  10,8% 
 
Cheltuielile administrative s-au majorat per total cu 10,8%, de la 870,6 mil. EUR la 964,8 mil. EUR. Circa 
2,4 puncte procentuale din această majorare reprezintă aportul extinderii perimetrului de consolidare 
începând cu luna aprilie 2007 (Diners Club Adriatic în 2007 precum şi două case de economii care, 
urmate în 2008 de alte patru case de economii, s-au alăturat Contractului de cross-garantare). 
 
Majorarea cu 10,8% a cheltuielilor cu personalul, de la 506,7 mil. EUR la 561,4 mil. EUR a survenit în 
parte datorită creşterii numărului de angajaţi. 
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Situaţie personal4 

 
 

Mar 08 
 

Dec 07 
 

variaţie 

Angajaţi în cadrul grupului Erste Bank  53.633  52.442  2,3% 
Austria inclusiv Casele de Economii semnatare ale 
contractului de cross-garantare  16.262  15.658  3,9% 

Erste Bank AG şi subsidiarele din Austria  8.569  8.452  1,4% 
Case de Economii semnatare ale contractului de 
cross-garantare  7.693  7.206  6,8% 

Europa Centrală şi de Est / internaţional  37.371  36.784  1,6% 
Česká spořitelna   10.905  10.842  0,6% 
Banca Comercială Română    11.875  12.224  -2,9% 
Slovenská sporitel’ňa    4.861  4.763  2,1% 
Erste Bank Hungary    3.159  3.056  3,4% 
Erste Bank Croatia    1.923  1.886  1,9% 
Erste Bank Serbia  943  958  -1,6% 
Erste Bank Ucraina  1.459  1.130  29,1% 
Alte societăţi afiliate şi sucursale din afara graniţelor  2.247  1.925  16,7% 

 
La variaţia numărului de angajaţi trebuie avut în vedere faptul că de la sfârşitul anului 2007 în Austria au 
fost incluse alte patru Case de Economii în contractul de cross-garantare, în acest fel adăugându-se 382 
de salariaţi suplimentari. Cu 7,7%, rata de creştere a cheltuielilor cu personalul în ţările Europei Centrale 
şi de Est a fost mai redusă decât în restul concernului (12,9%). 
 
Cheltuieli administrative – Austria (inclusiv Centrul Corporativ şi Operaţiunile Internaţionale) 

în mil. euro 
 

1-3 08 
 

1-3 07 
 

variaţie 

Cheltuieli cu personalul  339,5  300,7  12,9% 
Alte cheltuieli administrative  128,7  117,7  9,3% 
Subtotal  468,2  418,4  11,9% 
Deprecieri şi amortizări  36,6  36,0  1,7% 
Total  504,8  454,4  11,1% 
 
Cheltuieli administrative – Europa Centrală şi de Est 

în mil. euro 
 

1-3 08 
 

1-3 07 
 

variaţie 

Cheltuieli cu personalul  221,9  206,0  7,7% 
Alte cheltuieli administrative  181,1  150,7  20,2% 
Subtotal  403,0  356,7  13,0% 
Deprecieri şi amortizări  57,0  59,5  -4,2% 
Total  460,0  416,2  10,5% 
 
Alte cheltuilei administrative s-au majorat cu 15,4%, de la 268,4 mil. EUR la 309,8 mil. EUR. Creşteri 
peste medie s-au înregistrat în principal în societăţile afiliate din Europa Centrală şi de Est, respectiv 
20,2% (restul concernului: +9,3%). Această majorare se explică, printre altele, prin cheltuielile efectuate 
în contextul modificării sistemului informatic de bază şi prin trecerea Slovaciei la moneda Euro. Creşteri 
peste medie s-au înregistrat din acest motiv la cheltuielile cu sistemele informatice (+25,4%, până la 
77,1 mil. EUR, în special în Europa Centrală şi de Est) precum şi la cheltuielile cu reorganizarea 
Grupului Erste Bank şi implementarea unor proiecte de Grup. 
                                                 
4 Valori la data de referinţă  
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În conformitate cu trendul trimestrelor anterioare, şi în primul trimestru 2008 s-a înregistrat o scădere a 
amortizării imobilizărilor corporale (-2,0%, de la 95,5 mil. EUR la 93,6 mil. euro). 

Rezultatul operaţional 
Veniturile operaţionale s-au majorat de la 1.483,0  mil. EUR la 1.731,0 mil, respectiv cu 16,7%, o 
creştere semnificativ mai puternică decât cea înregistrată de cheltuielile administrative (+10,8% de la 
870,6 mil. EUR la 964,8 mil. euro). Această situaţie a dus la realizarea unui profit operaţional de 766,2 
mil. EUR, în creştere cu 25,1% faţă de 612,4 mil. EUR. 

Provizioane de risc 
Soldul acestei poziţii (constituirea şi, respectiv, lichidarea provizioanelor privitoare la activitatea de 
creditare precum şi cheltuielile cu amortizarea directă a creanţelor şi beneficiilor din încasarea creanţelor 
deja amortizate) s-a majorat cu 27,0%, de la 128,4 mil. EUR la 163,1 mil. EUR. Responsabile pentru 
această situaţie au fost, pe lângă creşterea activităţii de creditare – în special în ţările Europei Centrale 
şi de Est – şi evoluţii specifice în cursul anului 2007 (îndeosebi în cadrul BCR: lichidarea provizioanelor 
în trimestrul I 2007 precum şi efecte ale expirării asigurării creditelor retail, care a survenit în decursul 
trimestrului II 2007).  

Alte rezultate operaţionale 
Alte rezultate operaţionale, care cuprind îndeosebi amortizarea lineară a clientelei din societăţile 
achiziţionate precum şi din cheltuielile aferente fondurilor de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
s-au îmbunătăţit considerabil de la -33,3 mil. EUR la -22,9 mil. EUR.  

Rezultate din activele financiare 
O deteriorare semnificativă s-a înregistrat în contextul soldului total din toate categoriile de active 
financiare. În timp ce în trimestrul I 2007 – înainte de declanşarea crizei creditelor pe pieţele financiare – 
s-a reuşit realizarea unui rezultat pozitiv per total, respectiv 25,9 mil. EUR, în primul trimestru 2008 acest 
sold este puternic negativ, respectiv -85,7 mil. EUR.  
 
Pe lângă pierderile generate de vânzarea de valori mobiliare din stocul disponibil pentru vânzare, 
responsabil pentru această evoluţie negativă a fost, înainte de toate, necesarul de reevaluare, în valoare 
de circa 70 mil. EUR în categoria activelor structurate şi acţiunilor din portofoliul la valoare justă. Această 
situaţie a fost generată, în cea mai mare parte, de contextul efectelor crizei suprime din Statele Unite 
asupra pieţelor internaţionale de capital. 
 
Volumul total al portofoliului ABS/CDO al Grupului Erste Bank, inclusiv cel al Caselor de Economii, s-a 
redus în primul trimestru al anului 2008 de la 3,4 mld. EUR la sfârşitul anului 2007  la 3,0 mld. EUR, 
iniţial cu aproximativ 300 mil EUR datorită rambursărilor efectuate, deprecierilor dolarului american şi a 
lirei sterline, iar ulterior cu aproximativ 100 mil EUR datorita evaluărilor la valoarea de piaţă. În cadrul 
reevaluării la valoarea de piaţă a portofoliului la valoare justă, a rezultat o variaţie de evaluare de -32,8 
mil. EUR, înregistrată în cadrul contului de profit şi pierdere a trimestrului I 2008. În portofoliul disponibil 
pentru vânzare, efectul acestei reevaluări la valoarea de piaţă a dus în trimestrul I 2008 la o reducere de 
75 mil. EUR, dedusă din capitalul propriu. Datorită faptului că nu a rezultat o deteriorare a calităţii 
activelor la bază, nu s-a determinat niciun necesar de amortizare. 

Profit net şi profit net după plata intereselor minoritare 
Profitul pre-impozitare s-a majorat cu 3,8%, de la 476,6 mil. EUR la 494,5 mil. EUR. 
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Profitul după impozitare şi plata intereselor minoritare, a atins a doua cea mai bună valoare 
trimestrială realizată, respectiv 315,6 mil. EUR faţă de 302,1 mil. EUR (+4,5%) şi aceasta în pofida unei 
situaţii dificile a pieţei. 

II. EVOLUŢIA BILANŢULUI CONTABIL 

în mil. euro 
 

Mar 08 
 

Dec 07 
 

variaţie 

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit  15.938  14.937  6,7% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  115.828  113.956  1,6% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -3.447  -3.296  4,6% 
Active de tranzacţionare şi alte active financiare  43.598  44.214  -1,4% 
Alte active  32.550  30.708  6,0% 
Total active  204.467  200.519  2,0% 
 
Totalul activelor Grupului Erste Bank s-a majorat cu 2,0%, de la 200,5 mld. EUR la sfârşitul anului 2007  
până la 204,5 mld. EUR la 31.3.2008. Circa 2,4 mld. EUR din această majorare se datorează extinderii 
perimetrului de consolidare prin includerea a patru case de economii în grup semnatare ale contractului 
de cross garantare, care a avut loc după sfârşitul anului 2007. 
 
Împrumuturile şi avansurile către clienţi  s-au majorat într-un ritm moderat, de la 114,0 mld. EUR la 
115,8 mld. EUR, respectiv o creştere de 1,6%. În acest context împrumuturile către clienţii din ţările 
Europei Centrale şi de Est au crescut cu 4,8%, atingând valoarea de 44,0 mld. EUR (din care clienţi 
persoane fizice +7,3%). Volumul operaţiunilor internaţionale s-a redus faţă de valoarea anterioară. 
 
Valoarea provizioanelor de risc a crescut uşor de la 3,3 mld. EUR la 3,4 mld. EUR, datorită 
provizioanelor nou constituite. 
 
Investiţiile în valori mobiliare din diferitele categorii ale activelor financiare s-au redus cu 4,0% de la 
37,6 mld. EUR la sfârşitul anului 2007 la 36,1 mld. EUR. 
 
Aşa cum s-a menţionat deja, în conformitate cu IFRS 5, investiţiile societăţilor de asigurare se 
evidenţiază la data de 31 martie 2008, împreună cu celelalte elemente de activ ale acestor societăţi 
precum şi cu elementele de activ aparţinând două participaţii ale Grupului BCR scoase la vânzare, într-o 
poziţie separată intitulată „Active disponibile la vânzare şi operaţiuni necontinuate”. 
 

în mil. euro 
 

Mar 08 
 

Dec 07 
 

variaţie 

Depozite ale instituţiilor de credit  35.073  35.165  -0,3% 
Depozite ale clienţilor  103.863  100.116  3,7% 
Titluri de datorie emise  28.681  31.078  -7,7% 
Alte pasive  19.186  17.168  11,8% 
Pasive subordonate  5.776  5.589  3,3% 
Total capital  11.888  11.403  4,3% 

Capitalul propriu  8.586  8.452  1,6% 
Participaţii minoritare  3.302  2.951  11,9% 

Total pasive şi capital  204.467  200.519  2,0% 
 
Deosebit de îmbucurătoare este creşterea cu 3,7% a depozitelor atrase de la clienţi, acestea atingând 
valoarea de 103,9 mld. EUR. Depozitele atrase în ţările Europei Centrale şi de Est au crescut cu 4,9%. 
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Reducerea titlurilor de datorie cu 7,7% de la 31,1 mld. EUR la  28,7 mld. EUR rezultă în principal din 
rambursarea de obligaţiuni şi de certificate de depozit ale Erste Bank AG. 
 
Capitalul total s-a majorat cu 4,3%, de la 11.4 mld. EUR la 11.9 mld. EUR, în acest context făcându-se 
simţit efectul extinderii perimetrului de consolidare cu patru case de economii după sfârşitul anului 2007 
şi asupra intereselor minoritare. 
 
Baza de evaluare ponderată în funcţie de risc (RWA) s-a majorat în decursul trimestrului I 2008 de la 
95,1 mld. EUR la 98,7 mld. EUR, aportul pozitiv al celor patru case de economii nou incluse fiind de 
circa 1,3 mld EUR. 
 
Fondurile proprii totale ale grupului de credit Erste Bank conform Legii Bancare din Austria (BWG) 
erau, la 31.3.2008, în valoare de circa 11,2 mld. EUR (11,1 mld. EUR la 31.12.2007).  Rata de 
acoperire, raportată la necesarul minim legal, la acest moment de referinţă (9,1 mld. euro) era de 124% 
(sfârşitul anului 2007: 127%). 
 
Capitalul de rang I conform Legii Bancare Austriece este de 6,9 mld. EUR (sfârşitul anului 2007: 6,7 
mld. euro). 
 
Indicele de adecvare a capitalului de rang I în relaţie cu riscul de credit (capitalul de rang I după 
deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, raportate la baza de calcul pentru riscul de 
credit conform Art. 22, alin. 2 din Legea Bancară Austriacă) a înregistrat o valoare identică cu cea de la 
sfârşitul anului 2007 – respectiv 7,0%. 
 
Rata solvabilităţii, raportată la riscul de credit (total fonduri proprii minus cerinţe, altele decât cele 
aferente riscului de credit – în special riscuri de decontare, riscuri operaţionale şi riscuri de poziţie 
aferente registrului de tranzacţionare şi valute – exprimate procentual din baza de calcul a riscului de 
credit conf. Art. 22, alin. 2 din Legea Bancară Austriacă) era, la 31.3.2008, de 10,1% (sfârşitul anului 
2007: 10,5%), deci semnificativ superioară valorii minime impuse de lege de 8%. 
 
 
III. PRINCIPII CONTABILE 
Informaţii referitoare la standardele utilizate în contabilitate şi reporting 
 
Bilanţurile consolidate ale concernului Erste Bank sunt stabilite în concordanţă cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) 
aflate în vigoare şi publicate de către Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), 
fiind interpretate de Comitetul International de Interpretare a Raportarilor Financiare (IFRIC) – fostul 
Comitet Permanent de Interpretare (SIC)-. Bilanţul intermediar pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 
2008 se află în acord cu IAS 34 („Raporturi intermediare”).  

IV. SEGMENTARE5 

Austria 
 
Profitul operaţional în Austria a putut fi menţiunt la nivelul anului percedent cu 292,0 mil EUR, în ciuda 
poziţiei de piaţă dificile în momentul de faţă. Regresul în ceea ce priveşte rezultatul din trading (20,8 mil 
EUR după 63,9 mil EUR ) şi cel din venituri din comisioane de la 246,2 mil EUR la 237,7 mil EUR (-8,5 
mil EUR sau -3,5%) a fost mai mult decât compensat printr-un aport mult mai mare al venitului din 
dobânzi. În primul trimestru din 2008 s-a înregistrat o creştere mare a depozitelor, ce a avut un efect 

                                                 
5 Începând din trimestru 4/2007 aşa numitele efecte de lichidare conform IAS39 (efect de dobanzi din returul de cash flow din creditele neperformante si avansurile 

catre clienti) de aprox 15,0 Mil EUR– care, ce-i drept, sunt neutre in ansamblu din punct de vedere al profitului operational,-  provoaca totusi unele repercursiuni 

asupra venitului din dobanzi si a provizioanelor de risc pentru imprumuturi si avansuri, sunt incluse in segmentul Centru Corporativ. 
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semnificativ asupra venitului net din dobânzi. În acest context, trebuie avut în vedere că în primul 
trimestru al anului fiscal curent, 6 bănci de economii s-au alăturat contractului de cross-garantare. Din 
această cauză s-a înregistrat şi o creştere a cheltuielilor operaţionale de 6,4% (+26,9 mil. EUR). 
Regresul, in ceea ce priveste celelalte performante, s-a datorat in principal reevaluarii activelor mobiliare 
care nu se află în categoria activelor tranzacţionabile. Profitul operaţional s-a diminuat cu -0,5 mil EUR 
sau cu -0,2%, ajungând la 292 Mio. Raportul cost-venituri a fost de 60,6%.  
 
Bănci de Economii 
Profitul operaţional s-a îmbunătăţit de la 102,3 mil. EUR cu 30,0 mil EUR sau cu +29,3%, ajungând la 
132,3 mil. EUR. Această dezvoltare deosebită s-a datorat în cea mai mare parte unei îmbunătăţiri 
substanţiale a profitului din dobânzi (noile bănci de economii: +22,4 mil. EUR). Cheltuielile administrative 
generale au crescut cu 17,9 mil EUR sau cu 8,5% (229,1 mil EUR după 211,1 mil EUR în primul 
trimestru din 2007), în timp ce noile bănci de economii au avut o participaţie de 14,7 mil EUR la această 
creştere. Raportul cost-venituri a scăzut de la 67,4% la 63,4%. Regresul în ceea ce priveşte alte 
rezultate a fost marcat de reevaluarea activelor mobiliare care nu se află în categoria activelor 
tranzacţionabile. Rentabilitatea capitalului propriu a fost de 6,9%.  
 
Retail si ipoteci 
În activitatea de retail regresul clar în veniturile din comisioane a putut fi doar parţial compensat printr-o 
creştere a veniturilor din dobânzi. Veniturile din comisioane au scăzut de la 96,3 mil EUR cu 13,3 mil 
EUR, ajungând la 83,0 mil EUR, acest lucru fiind determinat de un regres condiţionat de piaţă al 
tranzacţiilor cu valori mobiliare. Creşterea venitului net din dobânzi de la 136,6 mil EUR cu 10,5 mil EUR 
este atribuit unei creşteri vizibile a depozitelor. Deosebit de îmbucurătoare a fost evoluţia cheltuielilor 
administrative generale, care au putut fi ţinute sub nivelul din anul prcedent. Profitul operaţional s-a 
situat cu 80,9 mil EUR sub valoarea atinsă în acelaşi trimestru comparativ din anul precedent (82,3 mil 
EUR). Alte rezultate operaţionale au scăzut de la 0,7 mil EUR la -10,4 mil EUR. Acest lucru este 
explicabil prin reevaluarea portofoliului la valoarea justă a acelor bănci de economii, care se află cu 
precădere în proprietatea Erste Bank şi care sunt repartizate la acest segment. Raportul cost-venituri s-a 
situat la 66,0% (anul precedent 65,8%), rentabilitatea capitalului propriu fiind de 20,5%.  
 
Mari corporaţii  
Rezultatul după plata intereselor minoritare în segmentul mari corporaţii a înregistrat o creştere de 
50,8%faţă de perioada comparativă din anul precedent, de la 20,4 mil EUR la 30,7 mil EUR. Veniturile 
nete din dobânzi au crescut de la 39,4 mil EUR la 56,5 mil. EUR (+43,3%). Factorii principali au fost pe 
de-o parte creşterea clară a volumului în domeniul mari corporaţii, susţinută de o majorare a marjelor de 
dobândă iar pe de altă parte expansiunea susţinută a subsidiarei de leasing Immorent. Simultan cu 
îmbunătăţirea in segmentul provizionelor de risc (-11,2 mil Eur după ce se înregistrase valoarea de -13,1 
mil EUR) au crescut şi profiturile din comisioane de la 23,8 mil EUR la 27,2 mil EUR. Expansiunea pe 
segementul de leasing din CEE a dus, printre altele, la creşterea cheltuielilor administrative generale de 
la 24,3 mil EUR cu 37,0%, ajungând la 33,3 mil EUR. Raportul cost-venituri s-a situat la 39,7% iar 
rentabilitatea capitalului propriu a crescut de la 11,8 % la 15,8%. 
 
Trezorerie si Investment Banking 
În ceea ce priveşte venitul net din dobânzi, efectul negativ cauzat de creşterea costurilor de refinanţare 
aferente managementului bilanţier in contextul general de piaţă s-a compensat prin rezultate foarte bune 
în sectorul pieţelor monetare. Rezultatul din comisioane a fost menţinut la nivelul anului precedent, 
având în vedere faptul că nu au mai putut fi obţinute venituri din afaceri cu valori mobiliare datorită 
condiţiilor din piaţă – mai ales în cazul produselor structurate şi în cazul veniturilor din tranzacţii 
efectuate pe piaţa de capital. Rezultatul din trading în primul trimestru s-a diminuat conform aşteptărilor 
faţă de cel obţinut în anul precedent, în proporţie de peste 70% de la 50,3 mil EUR ajungând la 12,6 mil 
EUR; pe lângă turbulenţele înregistrate în piaţă trebuie remarcat faptul că rezultatul în primul trimestru 
din anul precedent s-a situat clar peste cel mediu din ultimii ani şi prin aceasta comparaţia cu rezultatul 
actual este distorsionată. Regresul in restul profitului inregistrat ( -14,4 mil EUR după ce a înregistrat 
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valoarea de +1,8 mil EUR în perioada comparativă din anul precedent) poate fi explicat prin intermediul 
necesitatilor de reevaluare a portofoliului la valoare justa. Raportul cost-venituri s-a situat la 50,6%, iar 
rentabilitatea capitalului propriu a fost de 12,1%.   
 
Europa Centrală şi de Est: 
 
Cehia  
Contribuţia pe care a adus-o Česká Spořitelna la profitul grupului a crescut cu 24,3 mil EUR sau cu 
27,8% (+ 17,9% ajustat la cursul de schimb), faţă de primul trimestru din 2007 ajungând de la 87,3 mil 
EUR la 111,6 mil. EUR. Profitul operaţional a inregistrat o crestere imbucuratoare de +49,1% (ajustat la 
cursul de schimb  +37,5%) de la 138,3 mil EUR la 206,2 mil EUR. O creştere care se explică, în 
principal, prin creşterea venitului net din dobânzi de la 191,8 mil EUR cu 35,5% (ajustat la cursul de 
schimb +25,0%) sau cu 68,2 mil EUR, ajungând la 259,9 mil EUR. Creşterile înregistrate cu 21,7% 
(ajustat la cursul de schimb +12,3%) în ceea ce priveşte veniturile din comisioane de la 83,8 mil EUR la 
102,0 mil EUR, reflectă dezvoltarea îmbucurătoare a tranzacţiilor de plată şi a afacerilor cu valori 
mobiliare. Creşterea cheltuielilor administrative generale de la 157,3 mil EUR la 184,0 mil EUR (+17,0%; 
după corecţia necesară +7,9%) rezultă, pe de-o parte, din cheltuielile mai mari legate de dezvoltarea 
afacerii, şi, pe de altă parte, din evoluţia valutară. Regresul înregistrat de alte profituri operaţionale (-40,0 
mil EUR după -2,8 mil EUR în 2007), a fost cauzat de necesităţile de reevaluare condiţionate de piaţă, 
de valoarea ridicată a contribuţiilor pentru garantarea depozitelor şi de vânzarea de valori mobiliare în 
primul trimestru din 2007. Raportul cost-venituri s-a situat la 47,1%, iar rentabilitatea capitalului propriu a 
fost de 51,6% (după ce în anul precedent fusese de 42,6%) .  
 
România 
Profitul după plata intereselor minoritare a putut fi majorat faţă de perioada comparativă din anul 
precedent la 76,2 mil EUR (o creştere de 71,9%; ajustat la cursul de schimb 87,7%). Profitul operaţional 
a fost de 156,1 mil EUR  situându-se cu 87,3% peste nivelul din anul precedent (ajustat la cursul de 
schimb 104,5%). Acest rezultat excepţional a putut fi obţinut, pe de-o parte, datorită unei creşteri peste 
medie a venitului din dobânzi cu 61,0 mil EUR sau 51,1% (ajustat la cursul de schimb  65,0%) de la 
119,4 mil EUR la 180,4 mil EUR) şi datorită creşterii veniturilor din comisioane – mai ales în cazul 
comisioanelor legate de activităţile de creditare şi a tranzacţiilor de plăţi. Creşterea venitului din dobânzi 
se datorează unei dezvoltări operaţionale de succes în principalele domenii de afaceri ale BCR 
(creşterea creditării cu 35%) dar şi unei reclasificări a veniturilor din comisioane asimilabile veniturilor din 
dobânzi (17,9 mil EUR) din categoria veniturilor din comisioane în venituri din dobânzi. Cheltuielile 
operaţionale au putut fi menţinute la nivelul din anul precedent (106,1 mil EUR după 108,4 mil EUR, 
(ajustat la cursul de schimb 6,9%), în felul acesta putându-se identifica pentru prima oară măsurile de 
restructurare luate în anul precedent. Din acestea s-a putut deduce un raport cost-venituri de 40,5% şi o 
rentabilitate a capitalului propriu de 67,0%. Creşterea în cazul provizioanelor de risc este atribuită practic 
creşterii volumului de împrumuturi.  
 
Slovacia 
Profitul Slovenská sporiteľňa după plata intereselor minoritare a crescut faţă de 2007 cu 1,7% de la 30,9 
mil EUR la 31,4 mil EUR (ajustat la cursul de schimb -1,9%). Venitul net din dobânzi s-a îmbunătăţit faţă 
de perioada comparativă din anul trecut  de la 71,9 mil EUR, deci cu 7,3% (ajustat la cursul de schimb 
3,5%) sau cu 5,2 mil EUR, ajungând la 77,1 mil EUR. La acest rezultat şi-a adus contribuţia şi 
expansiunea creditării cu 21%. Venitul net din comisioane s-a majoprat la 25,8 mil EUR după 22,5 mil 
EUR înregistrate în 2007 (ajustat la cursul de schimb +10,4%) datorită cererii mari de credite şi datorită 
tranzacţiilor de plată. Cheltuielile administrative generale au crescut de la 55,7 mil EUR cu 1,8 mil EUR, 
respectiv cu +3,2% (ajustat la cursul de schimb -0,5% ajungând la un total de 57,5 mil EUR. În pofida 
cheltuielilor ridicate ocazionate de introducerea monedei EUR, cât şi a unui sistem nou bancar central s-
a reuşit menţinerea acestora la un nivel scăzut în primul trimestru al anului fiscal curent. Profitul 
operaţional s-a majorat cu 20% (ajustat la cursul de schimb 15,6%) de la 43,0 mil EUR la 51,5 mil EUR. 
Creşterea provizioanelor de risc de la 7,8 mil EUR în 2007 la 10,4 mil EUR (ajustat la cursul de schimb 
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29,0%) se explică prin creşterea creditelor în ultimele trimestre. Regresul în ceea ce priveşte restul 
profitului de la -1,6 mil EUR în 2007 la -3,6 mil EUR (ajustat la cursul de schimb -125,3%) s-a bazat în 
primul rând pe reevaluări la valoarea de piaţă ale portofoliului la valoarea justă. Rentabilitaea capitalului 
propriu a fost de 39,3% după ce fusese anul precedent 42,7%, iar raportul cost-venituri a înregistrat un 
regres uşor de la 56,4% ajungând la 52,7%.  
 
Ungaria 
Profitul operaţional al Erste Bank Hungary a crescut cu 51,9% (15,8 mil EUR) în ciuda unei evoluţii 
dificile din punct de vedere macroeconomic de la 30,4 mil EUR ajungând la 46,2 mil EUR. Venitul net din 
dobânzi a crescut de la 51,3 mil EUR cu 15,9 mil (+31,0%) ajungând la 67,2 mil EUR. Primul trimestru 
din 2007 a fost afectat datorită unei corecturi provenite din regularizarea dobânzilor cu -8,0 mil EUR.  În 
cazul lichidării acestui efect tehnic s-ar fi înregistrat o creştere de 11,8%. Creşterea provizioanelor de 
risc de la 11,8 mil EUR la 13,1 mil EUR se află în concordanţă cu creşterile de împrumuturi şi reflectă 
evoluţia economică pe plan naţional. Venitul din comisioane a crescut simţitor faţă de aceeaşi perioada 
de referinţă din anul precedent (32,6 mil EUR după 29,5 mil EUR în 2007). Acest lucru se datorează 
unei creşteri a tranzacţiilor de plată şi a afacerilor cu valori mobiliare. Cheltuielile administrative generale 
au fost ţinute cu 61,0 mil EUR la nivelul celor din anul precedent. Îmbunătăţirea celorlalte rezultate  
operaţionale (3,3 mil EUR după -0,4 mil EUR în 2007) se datoreaza in mare parte unei redistribuiri 
tehnice legate de plata impozitelor locale („taxe locale sau municipale” si „taxe de inovare”) in pozitia 
impozit pe venit. Profitul dupa plata intereselor minoritare a crescut de la 14,9 mil EUR cu 75,4%, 
ajungând la 26,2 mil EUR. Raportul cost-venituri a fost de 56,9% iar rentabilitatea capitalului propriu a 
crescut de la 19,0% la 31,4%.   
 
Croaţia 
Compararea rezultatelor cu cele din anul precedent este doar parţial posibilă datorită consolidării în 
premieră a Diners Club Adriatic d.d. începând cu al doilea semestru din 2007. 
 
Profitul operţional al Erste Bank Croatia s-a majorat faţă de 2007 în mod semnificativ cu 39,0% sau cu 
9,4 mil EUR de la 24,1 mil ajungând la 33,5 mil EUR. Profitul din dobânzi a crescut semnificativ în pofida 
regimului legislativ restrictiv în vederea restrângerea finanţărilor în valută străină şi a limitării generale a 
creşterii de credite, iar ratele de creştere ale împrumuturilor aflate într-o permanentă ascensiune precum 
şi afacerile cu instrumente derivative au dus la o îmbunătăţire a profitului. Ca urmare, venitul net din 
dobânzi a crescut de la 33,9 mil EUR cu 9,6 mil EUR, ajungând la 43,5 mil EUR (DCA: +6,6 mil EUR). 
Veniturile din comisioane au crescut de la 10,2 mil EUR la 17,8 mil EUR, cu peste 70%, in special din 
tranzacţii de plată, afaceri cu valori mobiliare dar şi din veniturile subsidiarei de carduri de credit DCA 
(+2,4 mil EUR). Cheltuielile administrative generale au crescut de la 22,7 mil EUR cu 9,7 mil EUR, sau 
cu 5,5%, ajungând la 32,4 mil EUR, ca o consecinţă a indexărilor salariale şi a creşterii numărului  de 
angajaţi. Rentabilitatea capitalului propriu a fost de 34,5% iar raportul cost-venituri a urcat uşor de la 
48,5% la 49,2%.  
 
Serbia 
Profitul după plata intereselor minoritare a putut fi îmbunătăţit de la -1,0 mil EUR cu 3,2 mil EUR, 
ajungând la 2,3 mil EUR. Creşterea evidentă a veniturilor nete din dobânzi (6.0 mil EUR după 3,6 mil 
EUR în 2007) a fost asigurată de extinderea afacerilor cu clienţi şi de cresterea depozitelor. Pe lângă o 
îmbunătăţire a venitului din comisioane (de la 0,9 mil la 1,6 mil EUR) şi a celui din trading (0,6 mil EUR 
după 0,2 mil EUR) s-au majorat uşor şi cheltuielile administrative generale faţă de perioada similară a 
anului precedent (7,8 mil EUR după 6,6 mil EUR), fapt ce este atribuit cheltuielilor crescute cu personalul 
în primul trimestru al anului 2008. Creşterea accentuată în alte rezultate operaţionale cu 3,0 mil EUR 
adică de la 1,5 mil EUR la 4,5 mil EUR se datorează vânzărilor de participaţii şi de proprietăţi imobiliare.   
 
Ucraina 
După ce Bank Prestige a fost preluată integral în ianuarie 2007 de către Grupul Erste Bank, prioritatea 
principală a constituit-o dezvoltarea poziţiei pe piaţă băncii, redenumită Erste Bank Ucraina. Astfel, până 
în anul 2010 se are în vedere o majorare a cotei pe piaţă la 4 % dar şi dezvoltarea reţelei de subsidiare 
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la un număr de 400 de filiale în întreaga ţară. În momentul de faţă banca are 1.459 de angajaţi şi 86 de 
filiale. 50 de filiale sunt programate să fie deschise în viitorul apropiat. 
 
Comparativ cu primul trimestru din 2007, primul trimestru din 2008 prezintă o creştere îmbucurătoare în 
ceea ce priveşte venitul net din dobânzi, de la 1,7 mil EUR la 3,5 mil EUR, care este rezultatul 
cvatruplării împrumuturilor acordate clienţilor, respectiv de la 96,0 mil EUR la 449,6 mil EUR. În acelaşi 
timp s-a majorat şi rezultatul din trading de la 1,1 mil EUR la 2,4 mil EUR, fiind rezultatul unei creşteri 
substanţiale a tranzacţiilor valutare. Cheltuielile administrative generale au crescut conform aşteptărilor 
datorită dezvoltării rapide a afacerilor faţă de trimestrul precedent. Profitul după participaţiile minoritare a 
fost de -5,4 mil EUR.  
 
Segmentul afaceri internationale 
 
Rezultatul dupa plata intereselor minoritare a inregistrat o crestere cu 5,3 mil EUR sau cu 23,6% de la 
22,2 mil EUR ajungând la 27,5 mil EUR. Alte rezultate operationale au inregistrat o creştere 
semnificativă (1,2 mil EUR după ce în 2007 au înregistrat valoarea de 0,1 mil EUR). Profitul operaţional 
a crescut faţă de perioada similară a anului trecut de la 35,4 mil EUR la 41,8 mil EUR. Datorită unei 
îmbunătăţiri a marjelor de credit profitul net din dobânzi a crescut de la 36,3 mil EUR la 40,1 mil EUR. 
Raportul cost-venituri a fost de 17,6%. Rentabilitatea capitalului propriu a crescut de la 19,8 % la 23,8%.  
 
Segmentul Centru Corporativ 
 
Segmentul Centru Corporativ cuprinde rezultatele acelor societati, care nu pot fi repartizate direct unui 
sector de activitate, venituri consolidate, deprecierea liniara a clientelei BCR si DCA cât si efecte unice, 
nealocate inca nici unui segment operativ, din considerente care urmaresc pastrarea comparabilitatii. 
Astfel, in rezultatul din 2008, efectul de creştere veniturilor din dobanzi provenite din recuperari de cash 
flow in cazul unor creante si avansuri catre clienti este atribuit acestui segment, el fiind in valoare de 
14,4 mil EUR. Per ansamblu, efectul mentionat mai sus, este neutru din punct de vedere al rezultatelor, 
deoarece efectul pozitiv al veniturilor din dobânzi a fost însoţit de provizioane de risc mai ridicate  
 
Cele mai multe schimbari in ceea ce priveste veniturile din comisioane si cheltuieli administrative 
generale au reprezentat intrari consolidate aflate in conexiune cu entitatile care ofera servicii de suport. 
Itemii importanti legati de costuri in cadrul cheltuielilor administrative generale au fost reprezentati de 
proiecte la nivel de grup precum si cheltuieli legate de restructurarea Grupului Erste Bank. Celelalte 
rezultate cuprind amortizarea lineara necesara pentru clientela BCR si clientela Diners Club Adriatic d.d. 
totalizand 19,0 mil EUR.  
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V. EVOLUŢIA RATEI DE SCHIMB 

 
 

Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

Ratele de schimb 
Euro  Martie 08  Decembrie 07  Modificare  Q1 08  Q1 07  Modificare 
CZK/EUR  25,34  26,63  4,9%  25,82  27,99  7,8% 
RON/EUR  3,73  3,61  -3,3%  3,70  3,39  -9,2% 
SKK/EUR  32,58  33,58  3,0%  33,12  34,33  3,5% 
HUF/EUR  259,43  253,73  -2,2%  259,19  252,87  -2,5% 
HRK/EUR  7,27  7,33  0,8%  7,27  7,37  1,3% 
RSD/EUR  82,29  80,05  -2,8%  82,17  79,67  -3,1% 
UAH/EUR  7,89  7,42  -6,3%  7,63  6,63  -15,0% 

Modificare pozitivă = apreciere în raport cu EUR, Modificare negativă = depreciere în raport cu EUR 
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Appendix 

I. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE AL GRUPULUI (IFRS) 

 
 

in milioane EUR 
 

1-3 08 
 

1-3 07 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  1.151,1  903,7  27,4% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -163,1  -128,4  27,0% 
Venit net din taxe şi comisioane  491,9  438,9  12,1% 
Rezultat net din trading  82,3  124,8  -34,1% 
Cheltuieli administrative generale  -964,8  -870,6  10,8% 
Venit din operaţiuni necontinuate  5,7  15,6  -63,5% 
Alte rezultate din exploatare  -22,9  -33,3  31,2% 
Active financiare - la valoare justă   -72,9  11,1   na 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -12,8  14,3   na 
Active financiare - păstrate până la maturitate  0,0  0,5   na 
Profit preimpozitare  494,5  476,6  3,8% 
Impozit pe profit  -98,7  -102,5  -3,7% 
Profit net înainte de interese minoritare  395,8  374,1  5,8% 
Interese minoritare   -80,2  -72,0  11,4% 
Profit net după plata intereselor minoritare  315,6  302,1  4,5% 
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II. BILANŢ CONSOLIDAT (IFRS) 

 
 

in milioane EUR 
 

Martie 08 
 

Decembrie 07 
 

Modificare 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale  7.783  7.615  2,2% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţii de credit  15.938  14.937  6,7% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  115.828  113.956  1,6% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri   -3.447  -3.296  4,6% 
Active mobiliare  7.469  6.637  12,5% 
Active financiare – la valoarea justă  4.452  4.534  -1,8% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare  15.907  16.200  -1,8% 
Active financiare – deţinute până la maturitate  15.770  16.843  -6,4% 
Investiţii ale societăţilor de asigurări  0  8.054  na  
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu  237  285  -16,8% 
Active intangibile  5.822  5.962  -2,3% 
Active tangibile  2.357  2.289  3,0% 
Active fiscale  416  446  -6,7% 
Active disponibile la vânzare şi operaţiuni necontinuate  9.555  0  na  
Alte active  6.380  6.057  5,3% 
Total active  204.467  200.519  2,0% 
       
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU       
Depozite ale instituţiilor de creditare  35.073  35.165  -0,3% 
Depozite ale clienţilor  103.863  100.116  3,7% 
Titluri de datorie emise  28.681  31.078  -7,7% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare  2.720  1.756  54,9% 
Provizioane subscrise  0  8.638  na  
Alte provizioane  1.770  1.792  -1,2% 
Pasive fiscale  323  329  -1,8% 
Pasive – operţiuni necontinuate  9.407  0  na  
Alte pasive  4.966  4.653  6,7% 
Pasive subordonate  5.776  5.589  3,3% 
Total capital  11.888  11.403  4,3% 

Capital propriu   8.586  8.452  1,6% 
Participaţii minoritare  3.302  2.951  11,9% 

Total pasive şi capital propriu  204.467  200.519  2,0% 
       



 

 
Seite 17 von 19 

 

III. RAPORTARE PE SEGMENTE – GRUPUL ERSTE BANK  

Prezentare generala * 
 

 

 
Austria 

 
CEE 

 
Operaţiuni 

Internaţionale 

 
Centrul Corporativ 

 
Total 

in milioane EUR  1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 
Venit net din dobânzi  477.1  398.9  637.6  473.5  40.1  36.6  -3.6  -5.3  1,151.1  903.7 
Provizioane de risc  -71.4  -80.0  -72.3  -43.0  -5.9  -5.3  -13.6  -0.1  -163.1  -128.4 
Venit net din taxe şi comisioane   237.7  246.2  247.5  192.2  10.6  7.1  -3.9  -6.5  491.9  438.9 
Rezultat net din trading  20.8  63.9  63.3  55.2  0.0  -0.1  -1.8  5.8  82.3  124.8 
Cheltuieli administrative generale  -448.5  -421.6  -459.5  -413.7  -8.9  -8.1  -48.0  -27.2  -964.8  -870.6 
Profit din operaţiuni necontinuate  4.9  5.0  0.8  10.6  0.0  0.0  0.0  0.0  5.7  15.6 
Alte rezultate  -38.8  8.4  -40.7  -2.7  1.2  0.1  -30.4  -13.2  -108.6  -7.4 
Profit preimpozitare  181.8  220.9  376.8  272.0  37.0  30.2  -101.2  -46.5  494.5  476.6 
Impozit pe profit  -59.0  -49.3  -73.9  -53.7  -9.6  -8.0  43.7  8.5  -98.7  -102.5 
Participaţii minoritare    -40.5  -48.5  -46.3  -29.7  0.0  0.0  6.6  6.3  -80.2  -72.0 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  82.4  123.0  256.6  188.6  27.5  22.2  -50.8  -31.7  315.6  302.1 
  0  0  0  0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Active ponderate la risc  51,486.0  47,966.5  36,222.9  32,958.1  7,091.3  6,896.5  1,250.4  1,216.1  96,050.8  89,037.2 
Capital propriu mediu atribuit   2,059.9  1,916.7  2,214.6  2,006.5  461.2  448.5  3,784.5  3,674.6  8,520.3  8,046.3 
Raport Cost/venit  60.6%  59.0%  48.4%  56.6%  17.6%  18.6%  n.a.  n.a.  55.7%  58.7% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  16.0%  25.7%  46.3%  37.6%  23.8%  19.8%  n.a.  n.a.  14.8%  15.0% 
                     
                     

                     
 
*)  Pozitia "Alte rezultate" pentru Centrul Corporativ include amortizarea pentru clientelă cifrată la valoarea de 19 mil EUR. 
 Pozitia "Alte rezultate" sumarizează cele patru poziţii din contul de profit şi pierdere alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa, – disponibile pentru vanzare şi – detinute pana la 

maturitate. 
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Austria* 
 

 

 
Bănci de economii 

 
Operaţiuni retail & 

ipotecare 

 
Mari Clienţi 
Corporativi 

 
Trezorerie şi 

Investment Banking 

in milioane EUR  1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 
Venit net din dobânzi  258.0  206.5  147.1  136.6  56.5  39.4  15.5  16.4 
Provizioane de risc  -37.2  -43.1  -22.9  -23.8  -11.2  -13.1  0.0  0.0 
Venit net din taxe şi comisioane   98.6  96.6  83.0  96.3  27.2  23.8  29.0  29.5 
Rezultat net din trading  4.7  10.4  3.1  2.9  0.3  0.3  12.6  50.3 
Cheltuieli administrative generale  -229.1  -211.2  -157.2  -158.4  -33.3  -24.3  -28.9  -27.7 
Profit din operaţiuni necontinuate  0.0  0.0  4.9  5.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Alte rezultate  -13.3  3.6  -10.4  0.7  -0.8  2.3  -14.4  1.8 
Profit preimpozitare  81.8  62.9  47.6  59.2  38.7  28.4  13.8  70.3 
Impozit pe profit  -36.4  -14.7  -10.5  -13.0  -7.8  -6.3  -4.3  -15.4 
Participaţii minoritare    -41.5  -42.7  1.2  -4.1  -0.2  -1.8  0.0  0.0 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  3.9  5.5  38.3  42.2  30.7  20.4  9.5  55.0 
  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Active ponderate la risc  24,054.6  22,716.5  11,311.2  11,457.8  11,891.0  10,582.0  4,229.3  3,210.3 
Capital propriu mediu atribuit   224.9  223.6  745.8  751.5  775.6  689.6  313.5  252.0 
Raport Cost/venit  63.4%  67.4%  66.0%  65.8%  39.7%  38.3%  50.6%  28.8% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  6.9%  9.9%  20.5%  22.4%  15.8%  11.8%  12.1%  87.3% 
                 
                 

                 
 
*) Pozitia "Alte rezultate" sumarizează cele patru poziţii din contul de profit şi pierdere alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa, – disponibile pentru vanzare şi – detinute pana la 
maturitate. 
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Europa Centrala si de Est (ECE)* 

 
 

Republica Cehă România Slovacia Ungaria Croaţia Serbia Ucraina 

in milioane EUR  1-3 08  1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08 1-3 07 1-3 08  1-3 07 1-3 08  1-3 07 
Venit net din dobânzi  259.9  191.8  180.4  119.4  77.1  71.9  67.2  51.3  43.5  33.9  6.0  3.6  3.5  1.7 
Provizioane de risc  -22.3  -14.3  -17.5  -5.4  -10.4  -7.8  -13.1  -11.8  -4.4  -2.4  -2.1  -0.6  -2.6  -0.7 
Venit net din taxe şi 
comisioane   102.0  83.8  67.2  45.3  25.8  22.5  32.6  29.5  17.8  10.2  1.6  0.9  0.6  0.1 
Rezultat net din trading  26.1  16.5  16.1  20.0  6.2  4.3  7.4  10.2  4.7  2.8  0.6  0  2.4  1 
Cheltuieli administrative 
generale  -184.0  -157.3  -106.1  -108.4  -57.5  -55.7  -61.0  -60.6  -32.4  -22.7  -7.8  -6.6  -10.8  -2.3 
Profit din operaţiuni 
necontinuate  2.2  3.6  -1.4  7.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Alte rezultate  -40.0  -2.8  -4.7  -1.6  -3.6  -1.6  3.3  -0.4  -0.2  2.1  4.5  1.5  0.1  0.1 
Profit preimpozitare  144.0  121.2  133.9  76.3  37.5  33.7  36.5  18.3  28.9  23.8  2.8  -1.1  -6.8  -0.1 
Impozit pe profit  -30.9  -30.0  -22.1  -13.0  -6.1  -2.8  -10.3  -3.3  -5.9  -4.8  0.2  0.1  1.4  0.1 
Participaţii minoritare    -1.4  -3.9  -35.5  -19.0  0.0  0.1  0.0  -0.1  -8.7  -6.8  -0.7  0.0  0.0  0.0 
Profit net după plata 
intereselor minoritare  111.6  87.3  76.2  44.3  31.4  30.9  26.2  14.9  14.4  12.2  2.3  -1.0  -5.4  -0.1 

Contribuţie la profit net 
Erste Bank Group (in %)  35.4%  28.9%  24.1%  14.7%  9.9%  10.2%  8.3%  4.9%  4.6%  4.0%  0.7%  -0.3%  -1.7%  -0.03% 
Active ponderate la risc  12,416.5  11,960.2  9,688.8  9,099.8  4,586.4  4,110.0  4,801.8  4,483.7  3,583.6  2,902.0  696.3  306.5  449.6  95.9 
Capital propriu mediu 
atribuit   865.4  820.3  455.1  430.7  320.0  289.9  333.5  313.8  166.6  121.9  39.0  22.5  35.1  7.5 
Raport Cost/venit  47.1%  53.2%  40.5%  56.5%  52.7%  56.4%  56.9%  66.6%  49.2%  48.5%  n.n.  n.a.  n.a.  n.a. 
Rentabilitatea 
capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului 
net  51.6%  42.6%  67.0%  41.2%  39.3%  42.7%  31.4%  19.0%  34.5%  40.0%  n.n.  n.a.  n.a.  n.a. 

                             

                             
 
*) Pozitia "Alte rezultate" sumarizează cele patru poziţii din contul de profit şi pierdere alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa, – disponibile pentru vanzare şi 
- detinute pana la maturitate. 
 


