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                   Viena, 30 iulie 2008 
 

Creştere puternică şi în semestrul I 2008: profit operaţional 
+25%, venit net de 637 milioane EUR 

ELEMENTE PRINCIPALE1: 
• Creşterea profitului operaţional rămâne la un nivel ridicat – 25,3% în semestrul I 2008. Venitul 

operaţional record în semestrul I 08 şi performanţa excelentă a afacerilor din CEE au contribuit la un 
profit operaţional de 1.503,6 milioane EUR în semestrul I 2008. În pofida unei unui context 
nefavorabil pe pieţele financiare internaţionale, profitul dupa plata intereselor minoritare s-a majorat 
cu 12,5%, atingând valoarea de 636,6 mil. EUR.  

• Trendul de convergenţă a economiei româneşti susţine performanţa ridicată a BCR. Creşterea 
în termeni reali a PIB-ului s-a situat la un nivel record de 8,2% în trimestrul I 2008; în acelaşi timp 
dinamica schimburilor comerciale s-a îmbunătăţit, ducând la o diminuare deficitului de cont curent 
estimat în 2008; aprecierea RON-ului şi rate locale ale dobanzilor mai ridicate au contribuit la 
stabilizarea inflaţiei. O creştere moderată a creditării catre niveluri mai sustenabile de 30% anual, ca 
rezultat al efectului de bază şi al politicii Băncii Naţionale a României, este anticipată şi inclusă în 
planul de afaceri al BCR. Se confirmă obiectivele stabilite pentru 2008 şi 2009 în România.  

• Portofoliu ABS/CDO stabil. În pofida condiţiilor de piaţă turbulente din luna iunie, impactul asupra 
profitului înainte de taxe s-a limitat la 10,7 mil. Euro, conform evaluării la piaţă. Datorită calităţii 
activelor la bază, se estimează că nici în 2008 nu va avea loc o deteriorare a activelor. 

• Erste Bank confirmă obiectivele pentru 2008 (creştere a venitului net de cel puţin 20%) şi 2009 
(cel puţin 25%) pe baza unei creşteri economice robuste în Europa Centrală şi de Est şi în 
pofida unor costuri de risc mai ridicate. Aşteptările curente pentru creştere economică variază 
între 7%, în cazul liderilor clasamentului (România, Slovacia, Serbia şi Ucraina) şi 2% pentru statele 
de la capătul său (Ungaria, în recuperare). Cehia şi Croaţia sunt aşteptate să crească între 4 şi 5% 
în termeni reali. Creşterea provizioanelor de risc reflectă efecte cu caracter unic, schimbări în 
contabilitate precum şi o politică de provizioane proactivă şi prudentă: provizioanele de risc 
ca procent din valoarea medie a împrumuturilor către clienţi, cel mult 70bps în 2008. 

• Baza de capital şi lichiditatea se menţin puternice: rata capitalului tier I (conform Basel II) la o 
valoare de 6,9%, aproape neschimbată faţă de nivelul de 7% la sfârşitul lui 2007. Această valoare nu 
include profitul încorporat aferent semestrului I ori vânzarea operaţiunilor de asigurări. Rata 
capitalului tier I la sfârşitul lui 2008 este aşteptată să se situeze peste valoarea de 8%. Fortificare 
susţinută a lichidităţii mulţumită dinamicii creşterii depozitelor clienţilor: necesităţile de refinanţare în 
2008 au scăzut sub 5 mld Euro. Costurile de refinanţare sunt aşteptate să scada sub 35 bps (în 
comparaţie cu obiectivul anunţat de 40 bps) . 

                                                 
1 În 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 semestru 2007 (Casele de 

Economii), respectiv nefiind incluse pe toată perioada de raportare (DCA, ABS Banka). Aceste elemente duc la o deformare – minoră – a procentelor de variaţie 

faţă de intervalele de comparaţie din anul anterior. 
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Sinteza rezultatelor  
 
„Primul semestru al anului 2008 a fost cu siguranţă unul dintre cele mai turbulente perioade din istoria 
sectorului financiar, în special datorită faptului că pieţele financiare însele au generat această situaţie. 
Pe acest fond suntem cu atât mai mulţumiţi de evoluţia grupului nostru bancar”, a comentat Andreas 
Treichl, directorul general al Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG în legătură cu 
performaţele operaţiunilor. „Economiile ţărilor din Europa Centrală şi de Est au reuşit să evite efectele 
crizei din sectorului financiar şi au continuat să înregistreze rate de creştere cu mult peste cele 
înregistrate de statele din Europa Occidentală. În conformitate cu această situaţie au evoluat în primul 
semestru şi principalii indicatori de venit, respectiv venitul net din dobânzi şi venitul net din comisioane. 
Venitul net din comisioane a depăşit pentru prima oară valoarea de un miliard de EUR. Şi creşterea 
creditării confirmă aşteptările noastre, atât în ceea ce priveşte volumul cât şi din punct de vedere al 
riscului. Avem convingerea că statele Europei Centrale şi de Est vor rămâne în continuare una dintre 
cele mai interesante regiuni din punct de vedere economic şi din acest motiv estimăm o evoluţie pozitivă 
a Grupului Erste Bank, în noua sa organizare, în această regiune”, a adăugat Treichl.  
 
În pofida unei scăderi uşoare a rezultatelor din tranzacţionare (-16,0% până la 184,4 mil. EUR) pe fondul 
evoluţiilor pieţelor de capital, în primul semestru al anului 2008 veniturile operaţionale au cunoscut o 
creştere de 17,2%, atingând valoarea de 3.505,2 mil. EUR, în principal datorită rezultatului din dobânzi 
(+24,1% până la 2.306,0 mil. EUR). Cheltuielile administrative s-au majorat cu 11,7% până la 2.001,6 
mil. EUR. Profitul operaţional s-a majorat cu 25,3%, atingând valoarea de 1.503,6 mil. EUR, raportul 
cost/venit îmbunătăţindu-se până la valoarea de 57,1% (total exerciţiu 2007: 58,8%). 
 
Profitul la nivel de grup, după plata intereselor minoritare, s-a majorat cu 12,5% până la 638,6 mil. 
EUR. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat (cash, deci după eliminarea amortizării lineare a clientelei şi a 
reţelelor de distribuţie din achiziţiile efectuate) s-a majorat de la 14,6% (valoare raportată 14,1%) pe 
întregul an 2007, la actualmente15,2% (valoare raportată 14,7%). 
  
Rezultatul pe acţiune (cash) a înregistrat în primul semestru 2008 o valoare de 2,10 EUR (valoare 
raportată 2,03 EUR), cu 11,1% peste valoarea realizată în exerciţiul anterior (1,89 EUR / valoare 
raportată 1,82 EUR). 
 
Totalul activelor s-a majorat în primul semestru 2008 comparativ cu valoarea înregistrată la sfârşitul 
exerciţiului 2007 cu 6,8% până la valoarea de 214,2 mld. EUR. 
 
Rata solvabilităţii aferentă riscului de credit s-a redus moderat de la 10,5% la sfârşitul anului 2007 la 
10,1% la 30.06.2008 pe fondul creşterii volumului de credite. Aceasta se situează astfel în continuare 
considerabil peste cerinţele minime legale de 8%. Rata capitalului tier I determinată pe baza riscului de 
credit înregistra valoarea de 6,9% la 30.06.2008.  
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Perspective2 
Erste Bank prognozează în continuare o evoluţie pozitivă a operaţiunilor grupului pe toată durata anului 
2008 şi confirmă obiectivele sale de profit stabilite, respectiv o creştere a rezultatului la nivel de concern 
de cel puţin 20% pentru anul 2008 şi 25% pentru anul 2009. În urma vânzării diviziei de asigurări şi a 
consolidării aferente a bazei de capital (efect pozitiv asupra ratei capitalului de bază: +70 bps) se 
prognozează pentru anul 2009 o rată Tier 1 de peste 8%. Pe acest fond, rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) aferent anului 2009 ar trebui să se situeze clar peste 16%. Raportul cost/venit este aşteptat 
scadă sub 55%. 
 
Reorganizarea Erste Bank 
 
În contextul puternicei expansiuni a Erste Bank în zona Europei Centrale şi de Est, aflată în plină 
dezvoltare, organele de conducere a băncii au decis în decembrie 2006 implementarea unei noi 
structuri. În decursul ultimelor luni s-au desfăşurat măsurile pregătitoare aferente, în vederea 
implementării unei structuri tip holding – înainte de toate crearea unei entităţi afiliate 100% care să preia 
operaţiunile din Austria. În acest mod se doreşte, pe de o parte, o împărţire clară a sarcinilor între 
holding şi băncile deţinute de acesta şi, pe de altă parte, o concentrare deplină pe operaţiunile cu 
clientela locală. Societatea afiliată, care va prelua operaţiunile din Austria, va fi condusă de un consiliu 
director format din trei persoane, sub preşedinţia doamnei Elisabeth Bleyleben-Koren, şi va prelua 
denumirea de „Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG”. Rolul de holding va fi preluat, 
începând cu momentul înregistrării în Registrul Comerţului, aşteptat pentru începutul lunii August, de 
către „Erste Group Bank AG”. Aceste măsuri de reorganizare nu vor avea efecte nici asupra acţiunilor 
listate şi nici asupra structurii acţionarilor. 
 
Băncile Austriece de Economii 
 
Pe data de 29 mai 2008, Oficiul Federal al Concurenţei a aprobat cererea de fuziune cu 
Steiermärkischen Sparkasse. Din acest moment 53 din cele 55 de case de economii din Austria 
formează aşa numita „Noua Asociaţie de Garantare în Solidar”. În acest context are loc şi extinderea 
perimetrului de consolidare prin includerea de 6 noi case de economii începând cu decembrie 2007. 
 
„Prin această ultimă decizie, care încheie o procedură întinsă pe durata a 5 ani, colaborarea noastră a 
câştigat în mod definitiv siguranţa din punctul de vedere al reglementărilor antitrust. Noua Asociaţie de 
Garantare în Solidar constituie baza pe care putem dezvolta din plin avantajele colaborării noastre, pe 
care le vom utiliza în viitor şi în domeniul dezvoltării de noi produse şi desfacerea lor”, afirmă Andreas 
Treichl. 
 
Până în acest moment două case de economii, respectiv cea din Linz şi cea din Kufstein, nu au luat încă 
hotărâri statutare cu privire la afilierea lor la contractul de cross garantare. Treichl: „Avem acum acea 
siguranţă juridică pe care ne-o dorim de atâta timp şi am fi bucuroşi să urăm bun-venit în asociaţia 

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

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

societăţile de asigurare afiliate BCR. Erste Bank şi, 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 desfacerii 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 terţilor), acest aport ridicându-se la circa 

600 mil. EUR. Rata capitalului tier I ar trebui să crească astfel cu circa 70 puncte de bază. 
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noastră şi ultimelor două case de economii.” În prezent, Erste Bank şi cele două case de economii 
menţionate poartă discuţii despre o posibilă colaborare mai strânsă. 
 
I. DETALIEREA REZULTATELOR FINANCIARE 
 

in milioane EUR 
 

1-6 08 
 

1-6 07 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  2.306,0  1.857,5  24,1% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -384,1  -239,3  60,5% 
Venit net din taxe şi comisioane  1.002,2  884,9  13,3% 
Rezultat net din trading  184,4  219,6  -16,0% 
Cheltuieli administrative generale  -2.001,6  -1.791,8  11,7% 
Venit din operaţiuni discontinuate  12,6  29,5  -57,3% 
Alte rezultate  -171,1  -57,5  na 
Profit preimpozitare  948,4  902,9  5,0% 
Profit net după plata intereselor minoritare  636,6  566,0  12,5% 
       

Venitul net din dobânzi: +24,1% 
Primul semestru 2008 a înregistrat o creştere puternică a creditării, un flux peste aşteptări al depozitelor 
atrase de la clienţi şi un mediu pozitiv al ratei dobânzii în Europa Centrală şi de Est. Corespunzător, 
venitul net din dobânzi s-a majorat faţă de perioada similară a anului precedent de la 1.857,5 mil. EUR la 
2.306,0 mil. EUR, o creştere de 24,1%. 
 
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 2,73% în primele şase luni ale anului 2008. 
Atât în ţările Europei Centrale şi de Est (de la 4,1% la 4,5%) cât şi în Austria (de la 1,6% la 1,7%) s-a 
înregistrat o creştere a marjei de dobândă. 

Venitul net din comisioane: +13,3% 
Venitul net din comisioane a depăşit pentru prima dată valoarea de un miliard EUR (+13,3%, de la 884,9 
mil. EUR la 1.002,2 mil. EUR). Creşterea a fost generată îndeosebi în domeniul creditării (+22,7%, până 
la valoarea de 187,4 mil. EUR) precum şi în domeniul plăţilor (+23,4%, până la valoarea de 421,4 mil. 
EUR). O creştere importantă s-a înregistrat şi în domeniul operaţiunilor cu carduri de credit (+17%, până 
la valoarea de 83,1 mil. EUR). Conform aşteptărilor, operaţiunile cu hârtii de valoare au evoluat uşor 
negativ (-5,4% până la 244,4 mil. EUR), pe fondul condiţiilor pieţei. 
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in milioane EUR 
 

1-6 08 
 

1-6 07 
 

Modificare 

Activităţi de creditare  187.4  152.7  22.7% 
Tranzacţii de plată  421.4  341.5  23.4% 

Carduri  83.1  71.0  17.1% 
Activităţi cu valori mobiliare  244.4  258.3  -5.4% 

Fonduri de investiţii  113.3  117.5  -3.6% 
Taxe de administrare  27.6  27.8  -0.7% 
Brokeraj  103.5  113.0  -8.4% 

Activităţi de asigurări  44.8  33.6  33.3% 
Brokeraj pentru contracte de economisire-creditare (bănci 
de locuinţe)  18.4  14.4  27.8% 
Tranzacţii valutare  17.7  17.7  0.0% 
Investment banking  7.8  13.7  -43.1% 
Altele  60.3  53.0  13.8% 
Total  1,002.2  884.9  13.3% 
       

Rezultatul din tranzacţionare: -16% 
Turbulenţele continue de pe pieţele internaţionale au influenţat, conform aşteptărilor, şi rezultatul din 
tranzacţionare din primul semestru. S-au confirmat aşteptările conform cărora rezultatele deosebite din 
primul semestru al exerciţiului 2007 nu vor putea fi atinse. Reducerea cu 16,0%, respectiv de la 219,6 
mil. EUR la 219,6 mil. EUR, a afectat îndeosebi operaţiunile cu hârtii de valoare şi poate fi considerată 
moderată dacă se are în vedere situaţia dificilă a pieţei.  

Rezultat din operaţiuni discontinuate abandonate (domeniul asigurărilor)3 
Situaţia grea prin care trec pieţele financiare a afectat şi domeniul asigurărilor şi se oglindeşte în 
rezultatele slabe din investiţiile financiare. Astfel rezultatul din domeniul asigurărilor a înregistrat în 
semestrul I 2008 o valoare de 12,6 mil. EUR, semnificativ sub valoarea realizată în perioada similară a 
anului precedent (29,5 mil. EUR). 
 
Cheltuieli administrative generale: +11,7% 
 

in milioane EUR 
 

1-6 08 
 

1-6 07 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  1,160.6  1,039.8  11.6% 
Alte cheltuieli administrative  652.9  557.8  17.0% 
Subtotal  1,813.5  1,597.6  13.5% 
Amortizare  188.1  194.2  -3.1% 
Total  2,001.6  1,791.8  11.7% 
 

                                                 
3 Aşa cum s-a menţionat deja, Erste Bank intenţionează să vândă divizia sa de asigurări. În conformitate cu reglementările IFRS 5, rezultatul din acest domeniu de 

activitate a fost înregistrat într-o poziţie separată a contului de profit şi pierdere: „rezultat din domenii de afaceri abandonate”. Din acest motiv, această poziţie 

corespunde valorilor înregistrate până acum în „rezultat din operaţiunile de asigurare”. 
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Cheltuielile administrative s-au majorat per total cu 11,7%, de la 1.791,8 mil. EUR până la 2.001,6 mil. 
EUR. Circa 2 puncte procentuale din această majorare sunt generate de extinderea perimetrului de 
consolidare începând cu luna iulie 2007 (6 noi case de economii au devenit membre ale Asociaţiei de 
Garantare în Solidar). Pentru întregul an 2008 şi incluzând toate efectele cu caracter unic, precum şi ăn 
general o inflaţie mai ridicată, cheltuielile generale administrative sunt aşteptate să crească cu 10-11% 
în 2008. 
 
O creştere a numărului de personal cu 3,5% precum şi o creştere a salariilor şi-au făcut simţit efectul 
asupra cheltuielilor cu personalul, generând o creştere de 11,6%, de la 1.039,8 mil. EUR la 1.160,6 mil. 
EUR. 
 
Numarul de angajaţi4 
 

 
 

Iunie 08 
 

Decembrie 07 
 

Modificare 

Angajaţi ai Grupului Erste Bank  54,286  52,442  3.5% 
Austria incl. băncile de economii semnatare ale 
contractului de cross garantare  16,405  15,658  4.8% 

Erste Bank AG incl. subsidiarele austriece  8,669  8,452  2.6% 
Băncile de economii semnatare ale contractului de 
cross garantare  7,736  7,206  7.4% 

Europa Centrală şi de Est / International  37,881  36,784  3.0% 
Grupul Česká spořitelna  10,971  10,842  1.2% 
Grupul Banca Comercială Română  11,794  12,224  -3.5% 
Grupul Slovenská sporiteľňa  4,934  4,763  3.6% 
Grupul Erste Bank Ungaria  3,163  3,056  3.5% 
Grupul Erste Bank Croaţia  2,009  1,886  6.5% 
Erste Bank Serbia  962  958  0.4% 
Erste Bank Ucraina  1,682  1,130  48.8% 
Alte subsidiare şi sucursale străine  2,367  1,925  23.0% 

       
 
În Austria numărul de personal a crescut în primul semestru 2008 cu 383 de persoane prin afilierea a 4 
noi case de economii la Asociaţia de Garantare în Solidar. 
 
Rata de majorare a cheltuielilor cu personalul în ţările Europei Centrale şi de Est a înregistrat o valoare 
de 10,9%, cu puţin mai mică decât evoluţia înregistrată în restul concernului (11,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Valori la termene stabilite 
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Cheltuieli administrative generale – Austria (incl. Centrul Corporativ si afaceri internaţionale) 
 

in milioane EUR 
 

1-6 08 
 

1-6 07 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  689.4  615.1  12.1% 
Alte cheltuieli administrative  254.3  237.8  7.0% 
Subtotal  943.7  852.9  10.6% 
Amortizare  73.7  72.9  1.1% 
Total  1,017.2  925.8  9.9% 
       
 
Cheltuieli administrative generale – Europa Centrală şi de Est  
 

in milioane EUR 
 

1-6 08 
 

1-6 07 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  471.2  424.7  10.9% 
Alte cheltuieli administrative  398.6  320.0  24.5% 
Subtotal  869.8  744.7  16.8% 
Amortizare  114.4  121.3  -5.7% 
Total  984.2  866.0  13.6% 
       
 
Cheltuielile materiale s-au majorat în primul semestru 2008 cu 17,0%, crescând de la 557,8 mil. EUR 
la 652,9 mil. EUR. În acest domeniu s-a făcut remarcată o creştere peste medie în societăţile afiliate din 
Europa Centrală şi de Est, respectiv 24,5% (restul concernului: +7,0%). La acest rezultat au condus, 
printre altele, şi costurile generate în contextul trecerii la noul sistem informatic bancar de bază, 
introducerea EUR în Slovacia şi expansiunea reţelei bancare în România şi în Ucraina. Creşteri peste 
medie s-au înregistrat şi la costurile IT (+22,0% până la 155,6 mil. EUR, îndeosebi în Europa Centrală şi 
de Est) precum şi la cheltuielile efectuate în contextul reorganizării grupului Erste Bank şi a 
implementării proiectelor de grup. 
 
Scăderea uşoară a amortizărilor aferente imobilizărilor corporale, efect cunoscut din anii anteriori, s-
a făcut observat şi în primul semestru 2008 (-3,1% de la 194,2 mil. EUR la 188,1 mil. EUR).  
 
Costurile de restructurare BCR s-au ridicat în T2 08 la 8,7 mil. EUR (8,3 mil. EUR în T2 07, respectiv 
11,4 mil. EUR în S1 07). Pentru întreg anul 2008, sunt încă aşteptate cheltuieli de 40 mil. EUR la BCR. 

Rezultatul operaţional: +25,3% 
Datorită faptului că veniturile operaţionale (+17,2% de la 2.991,5 mil. EUR la 3.505,2 mil. EUR) au 
crescut considerabil mai puternic decât cheltuielile administrative (+11,7% de la 1.791,8 mil. EUR la 
2.001,6 mil. EUR), rezultatul operaţional aferent primului semestru 2008 s-a majorat cu 25,3%, 
crescând de la 1.199,7 mil. EUR la 1.503,6 mil. EUR. 

Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri: +60,5% 
Soldul poziţiei (constituirea respectiv dizolvarea provizioanelor aferente operaţiunilor de creditare 
precum şi cheltuielile provenite din amortizarea directă a creanţelor şi veniturile din încasarea creanţelor 
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deja amortizate) a crescut considerabil cu 60,5%, de la 239,3 mil. EUR la 384,1 mil. EUR. Această 
creştere poate fi explicată, pe de o parte, prin creşterea puternică a creditării – îndeosebi în ţările 
Europei Centrale şi de Est – şi o strategie de provizionare conservatoare şi, pe de altă parte, prin 
influenţa exercitată de trei factori speciali importanţi: extinderea perimetrului de consolidare asupra unor 
case de economii din Austria, amortizări legate de preluarea unei case de economii din cadul sistemului 
bancar austriac (+27,4 mil EUR în semestrul 1 08), efectul de „unwinding” (+ 29,8 mil. în semestrul 1 08) 
precum şi schimbarea modalităţii de  constituire a provizioanelor de risc pentru creditele fără garanţii 
acordate persoanelor fizice de către BCR. Aceste provizioane se constituie, începând din mai 2007, în 
BCR şi nu în societatea de asigurări deţinută de concern, aşa cum se proceda anterior.  
Aceste efecte precum şi o politică de provizionare proactivă şi prudentă constituie baza pentru mai sus 
menţionata creştere a costurilor de risc la un maximum de 70 bps în 2008. 

Alte rezultate operaţionale: +5,1% 
Alte rezultate operaţionale, constituite în principal de amortizările lineare în urma achiziţionării de 
imobilizări necorporale (clientelă şi reţea de distribuţie) în valoare de 38,3 mil. EUR, precum şi cheltuieli 
din plăţi în sistemele de garantare a depozitelor, a cunoscut o evoluţie pozitivă, de la -89,4 mil. EUR la -
84,8 mil. EUR. 

Rezultat din active financiare 
Soldul total compus din toate categoriile de active financiare s-a deteriorat considerabil. În timp ce în 
primul semestru 2007 – înaintea declanşării crizei creditelor pe pieţele financiare – s-a reuşit atingerea 
unui rezultat pozitiv de 31,9 mil. EUR, în primul semestru 2008 soldul înregistrat era puternic negativ, 
atingând valoarea de -86,3 mil. EUR. Această scădere a fost generată, pe lângă pierderile din vânzarea 
de valori mobiliare din portofoliul disponibil pentru vânzare, în principal de necesarul de reevaluare a 
instrumentelor structurate şi acţiunilor din portofoliul la valoare justă.  
 
În primul semestru al anului 2008 valoarea de piaţă a portofoliului ABS/CDO al Grupului Erste Bank, 
inclusiv al caselor de economii, se situa la valoarea de 2,9 mld. EUR, în scădere faţă de 3,4 mld. EUR la 
sfârşitul anului 2007. În al doile trimestru al anului 2008, portofoliul la valoare justă a suferit doar o 
reevaluare minoră: impactul asupra contului de profit şi pierdere a fost de doar -10,7 mil. EUR (trimestrul 
1 2008: -32,8 mil. EUR). În portofoliul disponivil pentru vânzare, reevaluarea la valoarea de piaţă în 
trimestrul 2 2008 a dus la o reducere, dedusă din capitalul propriu, de 20 mil. EUR (trimestrul 1 2008: 
75,3 mil. EUR). Datorită faptului că nu a survenit o deteriorare a calităţii activelor de bază, nu este 
necesară calcularea de amortizări.  

Profitul pre-impozitare şi profitul net după plata intereselor minoritare: +5% 
Rezultatul pre-impozitare s-a majorat cu 5,0% de la 902,9 mil. EUR la 948,4 mil. EUR. Aceasta s-a 
datorat în special unei performanţe mai scazute a sectorului bancilor de economii austriece. 
 
Profitul net după plata intereselor minoritare s-a majorat, în pofida situaţiei dificile pe piaţă, cu 12,5%, 
de la 566,0 mil. EUR la 636,6 mil. EUR. 
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II. REZULTATELE TRIMESTRIALE 

in milioane EUR 
 

TRIM II 07 
 

TRIM III 07 
 

TRIM IV 07 
 

TRIM I 08 
 

TRIM II 08 
 

Venit net din dobânzi  953.8  986.6  1,101.7  1,151.1  1,154.9  
Provizioane de risc pentru 
împrumuturi şi avansuri  -110.9  -96.6  -118.8  -163.1  -221.0  
Venit net din taxe şi comisioane  446.0  469.3  503.7  491.9  510.3  
Rezultat net din trading  94.8  72.4  59.1  82.3  115.6  
Cheltuieli administrative generale  -921.2  -918.1  -932.2  -964.8  -1,036.8  
Venit din operaţiuni discontinuate  13.9  2.8  2.7  5.7  6.9  
Alte rezultate din exploatare  -56.1  -43.9  -36.0  -22.9  -61.9  
Active financiare - la valoare justă   -7.1  -42.3  -9.5  -72.9  -20.5  
Active financiare - disponibile pentru 
vânzare  13.1  17.5  6.1  -12.8  6.3  
Active financiare - păstrate până la 
maturitate  0.0  0.1  0.1  0.0  0.1  
Profit pre-impozitare  426.3  447.8  576.9  494.5  453.9  
Profit net după plata intereselor 
minoritare  263.9  271.9  336.8  315.6  321.0  
            
 
„Şi al doilea trimestru a fost caracterizat în mod fundamental de nesiguranţa care a pus stăpânire pe 
pieţele de capital. Creşterea record determinată de toate componentele majore ale venitului a rămas 
totuşi la nivelul ridicat pe care l-am atins în primul trimestru, a comentat Andreas Treichl asupra evoluţiei 
înregistrată în cel de-al doilea trimestru. 
 
În trimestrul 2 venitul net din dobânzi s-a majorat moderat de la 1.151,1 mil. EUR în primul trimestru la 
1.154,9 mil. EUR. 
 
Venitul net din comisioane s-a îmbunătăţit cu 3,7%, de la 491,9 mil. EUR la 510,3 mil. EUR, cea mai 
importantă creştere fiind înregistrată în Cehia.  
 
Rezultatul din trading s-a îmbunătăţit considerabil de la 82,3 mil. EUR la 102,1 mil. EUR. 
 
Înregistrând o valoare de 6,9 mil. EUR, rezultatul din operaţiuni discontinuate (afaceri de asigurări) 
a înregistrat o creştere minoră faţă de primul trimestru (5,7 mil. EUR). 
 
Cheltuielile administrative generale au atins în trimestrul 2 2008 valoarea de 1.036,8 mil. EUR, cu 
7,5% mai mult decât în trimestrul anterior.  Creşterea cheltuielilor cu personalul s-a situat la valoarea de 
6,7%, respectiv de la 561,4 mil. EUR la 599,2 mil. EUR, mai redusă comparativ cu creşterea cheltuielilor 
materiale (10,8% de la 309,8 mil. EUR la 343,1 mil. EUR). Această creştere poate fi explicată parţial prin 
costurile de restructurare ale BCR, contabilizate în trimestrul 2 08. Amortizările aferente imobilizărilor 
corporale s-au menţinut aproape constante (de la 93,6 mil. EUR la 94,5 mil. EUR, o creştere de 1,0%). 
 
Profitul operaţional a înregistrat în trimestrul 2 2008 o valoare de 737,4 mil. EUR, cu puţin mai redusă 
(-3,8%) faţă de rezultatul de 766,2 mil. EUR, înregistrat în primul trimestru. 
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Raportul cost/venit s-a majorat de la 55,7% în primul trimestru la 58,4% - în special pe fondul creşterii 
cheltuielilor administrative de la 964,8 mil. EUR în primul trimestru la 1.036,8 mil. în trimestrul de 
raportare. 
 
Provizioanele de risc aferente activităţii de creditare au înregistrat o creştere de la 163,1 mil. EUR în 
primul trimestru la 221,0 mil. EUR - în mare parte datorită preluării unei bănci austirece de economii şi 
pe fondul unei creşteri spectaculoase a creditării în ţările Europei Centrale şi de Est.   
 
O deteriorare semnificativă a înregistrat valoarea altor rezultate operaţionale, de la -22,9 mil. EUR în 
trimestrul anterior la actualmente -61,9 mil. EUR. Aceasta poate fi explicată, printre altele, prin schimbări 
în evaluarea celorlalte active financiare. 
 
Profitul înainte de impozitare a înregistrat în trimestrul 2 o valoare de 453,9 mil. EUR, cu 8,2% mai 
redusă decât valoarea de 494,5 mil. EUR, înregistrată în primul trimestru. 
 
Rezultatul la nivel de concern după impozitare şi plata intereselor minoritare a înregistrat valoarea 
de 321,0 mil. EUR în trimestrul 2 2008, depăşind cu 1,7% valoarea trimestrului anterior şi situându-se cu 
puţin sub valoarea record înregistrată în trimestrul 4 2007. 

III. EVOLUŢIA BILANŢULUI CONTABIL  

in milioane EUR 
 

Iunie 08 
 

Decembrie 07 
 

Modificare 

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit  19,253  14,937  28.9% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  121,684  113,956  6.8% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -3,574  -3,296  8.4% 
Active de trading şi alte active financiare  43,968  44,214  -0.6% 
Alte active  32,827  30,708  6.9% 
Total active  214,158  200,519  6.8% 
       
 
Totalul activelor grupului Erste Bank a crescut în primul semestru 2008 cu 6,8%, de la 200,5 mld. EUR 
la sfârşitul anului 2007 până la 214,2 mld. EUR. Circa 2,5 mld. din această valoare sunt efectul extinderii 
perimetrului de consolidare a băncii prin afilierea la Asociaţia de Garantare în Solidar a patru noi case de 
economii. 
 
Împrumuturile şi avansurile către clienţi au înregistrat o creştere mulţumită majorării depozitelor clienţilor. 
Excesul de lichiditate generat de către aceste fluxuri a fost depozitat pe termen scurt la bănci centrale. 
 
Pe partea de activ s-a înregistrat o creştere de 6,8% a creanţelor faţă de clienţi, de la 114,0 mld. EUR 
la 121,7 mld. EUR. Creanţele faţă de clienţii din ţările Europei Centrale şi de Est au s-au majorat cu 
13,3%, atingând valoarea de 47,6 mld. EUR (din care clienţi persoane fizice: +17,1%). 
 
Datorită unor noi alocări ca urmare a creşterii creditării, valoarea provizioanelor de risc a crescut de la 
3,3 mld. EUR la 3,6 mld. EUR. Creditele non-performante ca procent din activele ponderate la risc au 
înregistrat o stabilizare la 2,4% în al doilea trimestru. 
 
Investiţiile în valori imobiliare, s-au redus - nu în ultimul rând datorită situaţiei pieţei – cu 3,0%, de la 
37,6 mld. EUR la sfârşitul anului 2007 la 36,5 mld. EUR. 
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Aşa cum deja a fost menţionat, conform IFRS 5, plasamentele societăţilor de asigurare vor fi 
contabilizate începând cu 30 iunie 2008, împreună cu celelalte elemente de activ din aceste societăţi 
precum şi cu activele a două societăţi din grupul BCR scoase la vânzare, într-un rând separat, intitulat 
„active patrimoniale scoase la vânzare şi domenii de activitate abandonate”. 
 

in milioane EUR 
 

Iunie 08 
 

Decembrie 07 
 

Modificare 

Sume datorate instituţiilor de credit  35,915  35,165  2.1% 
Sume datorate clienţilor  108,842  100,116  8.7% 
Obligaţiuni emise  30,770  31,078  -1.0% 
Alte pasive  20,540  17,168  19.6% 
Capital subordonat  6,045  5,589  8.2% 
Total capital  12,046  11,403  5.6% 

Capitalul propriu  8,911  8,452  5.4% 
Participaţii minoritare  3,135  2,951  6.2% 

Total pasive şi capital  214,158  200,519  6.8% 
       
 
 
Depozitelor clienţilor, au înregistrat o creştere cu 8,7%, de la 100,1 mld. EUR la 108,8 mld. EUR. 
Creşterea a fost în special pronunţată în ţările Europei Centrale şi de Est care au cunoscut o creştere cu 
13,6%. „În total creşterea depozitelor a depăşit creşterea creditelor cu 1 miliard de Euro, rezultând o rată 
a creditelor faţă de depozite de 111,8%”, a comentat Andreas Treichl. 
 
Scăderea cu 1,0% înregistrată în categoria instrumentelor de îndatorare emise, de la 31,1 mld. EUR 
la 30,8 mld. EUR, a fost generată în mare parte de rambursările aferente certificatelor de depozit. 
 
Capitalul s-a majorat cu 5,6%, de la 11,4 mld. la 12,0 mld., incluzând efectul extinderii perimetrului de 
consolidare cu patru noi case de economii asupra intereselor minoritare. 
 
Activele ponderate la risc (RWA) s-au majorat în primul semestru 2008 de la 95,1 mld. la 102,3 mld. 
EUR efectul pozitiv al celor patru case de economii nou afiliate fiind de 1,3 mld. EUR. 
 
Totalul capitalului propriu al grupului bancar Erste Bank atingea, în conformitate cu Legea Bancară 
Austriacă, valoarea de 11,5 mld. EUR la 30 iunie 2008 (31 decembrie 2007: 11,1 mld. EUR). Marja de 
acoperire, raportată la necesarul minim legal la acest moment de referinţă (9,6 mld. EUR) este de 123% 
(valoare preliminară) (sfârşitul exerciţiului 2007: 127%). 
 
După deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, capitalul tier 1 înregistra valoarea de 
7,1 mld. (sfârşitul exerciţiului 2007: 6,7 mld. EUR). 
 
Rata capitalului tier 1 determinată pe baza riscului de credit (capitalul tier 1 după deducerea poziţiilor 
impuse de Legea Bancară Austriacă, referitoare la baza de evaluare a riscului de credit în conformitate 
cu Art. 22, alin. 2 Legea Bancară Austriacă) a înregistrat valoarea de 6,9%, aproape neschimbată faţă 
de cea înregistrată la sfârşitul anului 2007. Până la sfârşitul anului 2008, această valoare este aşteptată 
să ajungă la peste 8%. Rata capitalului de bază tier 1 (ajustată pentru capitalul hibrid) s-a ridicat la 5,7%; 
incluzând riscul operaţional şi riscul de piaţă această rată s-ar fi situat la valoare de 5,2% în semestrul 1 
08. 
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Rata solvabilităţii, determinată pe baza riscului de credit (total capital regulamentar minus capitalul 
non-risc de credit – în special riscuri de decontare, riscuri operaţionale şi riscuri de poziţie aferente 
registrului de tranzacţionare şi poziţiilor valutare – exprimat în procente din activele ponderate la risc 
conform Art. 22 alin. 2 Legea Bancară Austriacă) înregistra la 30 iunie 2008 valoarea de 10,1%  (sfârşitul 
exerciţiului 2007: 10,5%), situându-se astfel considerabil peste valoarea minimă impusă de lege de 8%.  
 
 
 
V. SEGMENTARE4 
 
Austria 
În segmentul Austria rezultatul operativ a atins valoarea de 533,4 mil. euro, la nivelul anului anterior 
(536,9 mil. euro), în pofida situaţiei dificile de pe piaţă. Şi rezultatul din comisioane a atins – în pofida 
scăderii comisioanelor din tranzacţionare – o valoare de 470,3 mil. euro, comparabilă cu valoarea 
primelor două trimestre ale anului 2007. Scăderea anticipată a rezultatului din tranzacţionare (de la 95, 
mil. euro la 51,8 mil. euro) a fost mai mult decât compensată printr-o creştere considerabilă a venitului 
net din dobânzi, respectiv 99,3 mil. euro (atingând valoarea de 906,5 milioane, comparativ cu 807,2 mil. 
euro la sfârşitul primului semestru 2007). Afilierea a şase noi case de economii la Asociaţia de 
Garantare în Solidar a dus la o creştere a nivelului cheltuielilor de exploatare cu 5,9% (+50,1 mil. euro). 
Majorarea provizioanelor de risc de la 146,0 mil. euro la 182,1 mil. euro (+24,7%) a avut loc ca urmare a 
necesarului mai ridicat de constituire de provizioane pe fondul preluării unei case de economii în cadrul  
Asociaţiei de Garantare în Solidar. Motivul reducerii poziţiei „alte rezultate” este dat de necesarul de 
reevaluare a hârtiilor de valoare necuprinse în portofoliul de tranzacţionare. Relaţia cost/venit a 
înregistrat o valoare de 62,8%, rentabilitatea capitalului angajat atingând 17,1%. 
 
Case de Economii/Asociaţia de Garantare în Solidar 
În primul trimestru 2008 şase noi case de economii s-au alăturat Asociaţiei de Garantare în Solidar, 
situaţie care face dificilă compararea rezultatelor cu cele realizate la sfârşitul primului semestru al anului 
anterior. 
 
Rezultatul net din dobânzi s-a îmbunătăţit considerabil comparativ cu anul anterior, de la 420,0 mil. euro 
la 461,0 mil. euro (+9,8%), majorarea acestuia survenind în principal în urma afilierii noilor case de 
economii. Majorarea provizioanelor de risc de la 82,5 mil. euro la 110,7 mil. euro se bazează în proporţie 
considerabilă pe reevaluări extraordinare în cursul preluării unei case de economii de către un al 
membru al Asociaţiei de Garantare în Solidar. Cheltuielile administrative au crescut cu 9,9%, de la 422,9 
mil. euro la 464,7 mil. euro. Rezultatul acestei poziţii, ajustat prin excluderea efectelor aferente caselor 
de economii, a înregistrat o creştere de doar 2,1% sau 8,8 mil. euro. Reducerea rezultatului din 
tranzacţionare cu 5,5 mil. euro până la valoarea de 10,1 milioane euro, a fost compensată de rezultatul 
din comisioane (de la 187,9 mil. euro în anul anterior până la 196,5 mil. euro). Rezultatul operaţional a 
înregistrat o valoare de 202,8 mil. euro, cu 1,1% mai ridicată decât cea înregistrată în anul anterior. 
Necesarul de reevaluare în scădere a valorilor mobiliare neincluse în portofoliul de tranzacţionare a dus 

                                                 
4 Rezultatele publicate ale fiecărei subsidiare nu pot fi comparate unu-la-unu cu rezultatele raportării pe segmente. Începând din 
trimestrul 4 2007, aşa numitul „efect de unwinding” conform IAS39 (efect de dobânzi din returul de cash flow din creditele şi 
avansurile către clienti) de aprox 29,8 mil EUR– care, deşi neutre din punct de vedere al profitului operaţional, provoacă totuşi 
unele repercursiuni asupra venitului din dobânzi şi a provizioanelor de risc pentru împrumuturi şi avansuri, sunt incluse în 
segmentul Centru Corporativ. 
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la o scădere a poziţiei „alte rezultate” cu -0,1 mil. euro, înregistrând astfel valoarea de -22,2 mil. euro. 
Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la 4,2%.  
 
Retail şi ipoteci 
Pe fondul scăderii tranzacţiilor cu valori mobiliare datorată situaţiei pieţei s-a înregistrat o scădere 
considerabilă a veniturilor din comisioane (de la 186,6 mil. euro în primele două trimestre ale anului 
anterior la 166,0 mil. euro în prezent). Cu toate acestea, venitul net din dobânzi s-a îmbunătăţit cu 6,6%, 
de la 272,6 mil. euro la 290,6 mil. euro, în principal pe fondul creşterii volumului creditelor acordate şi a 
creşterilor substanţiale la produsele de economisire. În pofida cheltuielilor administrative în scădere 
(313,0 mil. euro faţă de 320,3 mil. euro în anul precedent), rezultatul operaţional înregistrat, respectiv 
154,4 mil. euro, s-a situat puţin sub nivelul anului anterior (156,2 mil. euro). Necesarul de reevaluare în 
scădere a portofoliului la valoare justă a acelor case de economii în care Erste Bank deţine participaţii 
majoritare, au dus la o deteriorare a poziţiei „alte rezultate” cu -1,5 mil. euro, înregistrându-se un rezultat 
de -11,1 mil. euro. Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare a înregistrat o valoare de 
75,1 mil. euro, cu 0,6% mai ridicată decât în anul anterior (75,1 mil. euro). Relaţia cost/venit a înregistrat 
valoarea de 67,0%. Rentabilitatea capitalului angajat a crescut de la valoarea înregistrată în anul 
anterior, 19,6%, la 20,0%. 
 
Mari corporaţii 
Rezultatul înainte de impozitare şi plata intereselor minoritare s-a îmbunătăţit cu 8,2%, respectiv cu 4,3 
mil. euro (de la 53,1 mil. euro la 57,4 mil. euro). Creşterea deosebit de îmbucurătoare cu +28,7 mil. euro 
(+34,5% faţă de anul precedent) a profitului net din dobânzi şi atingerea unei valori de 111,7 mil. euro a 
survenit atât pe fondul extinderii activităţii în segmentul Key Account cât şi expansiunea continuă a 
Immorent, o societate de leasing imobiliar afiliată grupului. Aportul venitului net din comisioane la 
rezultatul operaţional a fost de 52,5 mil. euro (faţă de 45,3 mil. euro înregistrate în anul precedent), 
acesta din urmă înregistrând o valoare de 100 mil. euro, cu 28,2% peste valoarea înregistrată anul 
precedent (78,0 mil. euro). Creşterea considerabilă a provizioanelor de risc este în principal rezultatul 
extinderii activităţii şi a unei politici conservatoare privitoare la riscuri, fiind utilizate pentru provizionarea 
întregului portofoliu. Acestea fiind luate în considearare, portofoliul se prezintă într-o excelentă stare. 
Majorarea cheltuielilor de exploatare cu 25,9% până la valoarea de 64,9 mil.euro (51,5 mil. euro în 
exerciţiul anterior) este în principal efectul expansiunii pe piaţa de leasing în spaţiul Europei Centrale şi 
de Est. Relaţia cost-venit a înregistrat valoarea de 39,4%, rentabilitatea capitalului angajat atingând 
nivelul de13,9%. 
 
Trezorerie şi Investment Banking 
Rezultatele înregistrate în acest segment oglindesc situaţia care a pus stăpânire pe pieţele financiare: 
rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare a atins valoarea de 44,5 mil. euro, comparativ 
cu 80,5 mil. euro la sfârşitul primului semestru 2007. În ceea ce priveşte venitul net din dobânzi, acesta a 
înregistrat valoarea de 43,2 mil. euro (+37% faţă de 31,6 mil. Euro) situându-se semnificativ deasupra  
primelor două trimestre 2007. Profitul în scădere din managementul pasivelor cauzat de către mediul 
ratelor de dobândă a fost compensat de către rezultatele excepţionale din operaţiunile pe pieţele 
monetare. Rezultatul din comisioane s-a majorat, înregistrând valoarea de 55,3 mil. euro, cu 2,9% mai 
ridicată decât cea din anul precedent, în pofida declinului anticipat din operaţiunile cu valori mobiliare -  
în special din operaţiunile cu produse structurate şi operaţiuni pe pieţele de capital.  Scăderea poziţiei 
„alte rezultate” (-20,4 mil. euro, comparativ cu +1,3 mil. euro realizate în perioada similară a anului 
anterior) a avut loc în special pe fondul necesarului de reevaluare a portofoliului la valoare justă, impus 
de situaţia pieţei. Relaţia cost/venit a înregistrat valoarea de 43,2%, rentabilitatea capitalului angajat 
atingând nivelul de 27,9%.  
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Segmentul Europa Centrală şi de Est 
 
Cehia 
Ceska Sporitelna a înregistrat o creştere a rezultatului operaţional în primul semestru 2008 de 55,4% 
(ajustat pentru fluctuaţia valutară: 39,8%), de la 264,6 mil. euro la 411,1 mil. euro. Această situaţie de 
bazează în principal pe îmbunătăţirea rezultatului net din dobânzi, dar şi pe efectul considerabil al 
rezultatului din comisioane şi cel din tranzacţionare. Un volum mai ridicat de credite acordate precum şi 
creşterea dobânzilor practicate pe piaţă şi-au adus aportul la majorarea veniturilor din dobânzi cu 37,7% 
(ajustat pentru fluctuaţia valutară: 24,0%), de la 387,0 mil. euro în primul semestru 2007 la 533,1 mil. 
euro. Îmbunătăţirea marcantă a rezultatului din tranzacţionare (48,4 mil. euro comparativ cu 24,9 mil. 
euro realizate în anul precedent) a fost posibilă în principal datorită creşterilor considerabile din domeniul 
tranzacţiilor valutare şi în devize. Evoluţia pozitivă din domeniul de plăţi şi cel de creditare s-a oglindit şi 
în rezultatul din comisioane printr-o creştere cu 24,8% (ajustat pentru fluctuaţia valutară: 12,3%) (de la 
169,2 mil. euro la 211,1 mil. euro). Creşterea provizioanelor de risc cu 18,2 mil. euro, respectiv 55,6% 
(ajustat pentru fluctuaţia valutară: 40,1%) este explicabilă prin creşterea considerabilă a portofoliului de 
credite acordate precum şi cu declanşarea actualei ofensive de vânzare a unor credite de consum, 
caracterizate printr-o marjă superioară. Creşterea cheltuielilor administrative de la 322,2 mil. euro la 
390,8 mil. euro (+21,3%, ajustat pentru fluctuaţia valutară: 9,2%) poate fi explicată printr-o rată a inflaţiei 
de 7,1%, dar şi prin cheltuieli mai ridicate pe fondul extinderii operaţiunilor, prin proiectele de grup şi 
evoluţia monedei naţionale. Creşterea puternică a profitului a rezultat dintr-o relaţie cost/venit de numai 
48,7%. 
 
Necesarul de reevaluare a portofoliului la valoare justă în urma situaţiei existente pe piaţă precum şi 
necesarul de reevaluare a altor active financiare pe fondul evoluţiei coroanei cehe sunt motivul scăderii 
poziţiei „alte rezultate”, de la -9,0 mil. euro la -53,2 mil. euro. Rezultatul după impozitare şi plata 
intereselor minoritare a înregistrat valoarea de 236,4 mil. euro, mai ridicată cu 42,9% (ajustat pentru 
fluctuaţia valutară: 28,8%) faţă de anul anterior (165,4 mil. euro). Rentabilitatea capitalului angajat a 
atins valoarea de 52,8% (faţă de 40,0% în anul anterior). 
 
România 
Rezultatul BCR după impozitare şi plata intereselor minoritare a crescut faţă de perioada similară a 
anului precedent cu 50,7% (ajustat pentru fluctuaţia valutară: 66,6%), de la 101,1 mil. euro la 152,4 mil. 
euro. Creşterea considerabilă a venitului net din dobânzi (380,8 mil. euro faţă de 256,1 mil. euro) este, 
pe de o parte, efectul dezvoltării operaţiunilor, aducându-şi însă aportul şi reclasificarea unor comisioane 
asimilate dobânzilor în valoare de 38,4 mil. euro şi scoaterea acestora din rezultatul din comisioane. 
Rezultatul din comisioane (în principal din domeniul de creditare şi plăţi) s-a majorat de la 105,4 mil. 
euro la 134,2 mil. euro. Ca urmare, rezultatul operaţional a crescut cu 65,1% (ajustat pentru fluctuaţia 
valutară: 82,5%) până la valoarea de 315,9 mil. euro (faţă de 191,3 mil. euro în primul semestru 2007). 
 
Creşterea valorii provizioanelor de risc ( 8,3 mil. euro până la valoarea de 44,7 mil. euro) a rezultat din 
creşterea volumului de credite acordate clientelei şi reorganizării efectuate în luna mai 2007 prin 
constituirea provizioanelor de risc pentru creditele negarantate acordate persoanelor fizice de către 
BCR. Aceste provizioane s-au constituit, începând cu trimestrul 2 2007 de către BCR şi nu de către 
societatea de asigurări proprie, aşa cum se proceda până în acel moment. Suplimentar trebuie subliniat 
faptul că în anul precedent s-au înregistrat efecte speciale, printre altele în urma vânzării de creanţe faţă 
de clienţi în totalitate amortizate anterior. Cheltuielile de exploatare au fost reduse cu 1,5% până la 
valoarea de 231,9 mil. euro, pe fondul avantajului unei evoluţii pozitive a cursului de schimb. Relaţia 
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cost/venit a atins nivelul de 42,3% (faţă de 55,2% în anul precedent). În această valoare sunt incluse şi 
costurile de restructurare aferente primului semestru 2008, în valoare de 8,7 mil. euro (semestrul 1 2007: 
11,4 mil. euro). Rentabilitatea capitalului angajat a înregistrat valoarea de 63,8%, îmbunătăţindu-se 
considerabil (45,0%) faţă de anul anterior. 
 
Slovacia 
Slovenská sporiteľňa a înregistrat o creştere cu 7,6% (ajustat pentru fluctuaţia valutară: 1,5%) a 
rezultatului înainte de impozitare şi plata intereselor minoritate, faţă de rezultatul anului anterior (68,3 
mil. euro). Venitul net din dobânzi s-a majorat cu 13,0% (ajustat pentru fluctuaţia valutară: 6,6%), până la 
164,4 mil. euro – în principal pe baza unui volum mai mare de credite acordate clientelei. Înregistrând o 
creştere de 18,5 mil. euro, rezultatul din tranzacţionare aproape s-a dublat faţă de anul precedent. 
Decisive în acest context au fost operaţiunile valutare şi cele cu instrumente derivate. Creşterea cu 
17,4% (exprimată în valuta de referinţă: 10,8%) a venitului net din comisioane, care a atins valoarea de 
54,0 mil. euro (de la 46,0 mil. euro în anul precedent) a fost realizată în mare parte pe fondul evoluţiilor 
din domeniile de creditare şi plăţi. 
 
Majorarea cheltuielilor administrative de la 111,5 mil. euro în anul 2007 la actual 126,1 mil. euro 
(+13,1%) s-a datorat, pe de o parte, modificărilor necesare în sistemul IT în vederea introducerii 
monedei Euro şi a implementării noilor aplicaţii ale noului sistem informatic bancar de bază şi, pe de altă 
parte, evoluţiei cursului de schimb al monedei naţionale. Rezultatul operaţional s-a majorat cu aproape 
24% (ajustat pentru fluctuaţia valutară: 16,9%), atingând valoarea de 110,7 mil. euro (faţă de 89,4 mil. 
euro în anul precedent). Necesarul de reevaluare a portofoliului la valoare justă a reprezentat motivul 
scăderii valorii poziţiei "alte rezultate", de la -3,7 mil. euro în anul precedent la -6,7 mil. euro în perioada 
curentă. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la nivelul de 40,4%, faţă de 42,9% în anul anterior, 
relaţia cost/venit îmbunătăţindu-se - în pofida proiectelor de anvergură deja menţionate - de la 55,5% la 
actualmente 53,3%. 
 
Ungaria 
Rezultatul înregistrat de Erste Bank Hungary, după impozitare şi plata intereselor minoritare, a atins 
valoarea de 54, 0 mil. euro, în pofida evoluţiei macroeconomice dificile, cu 51,0% (ajustat pentru 
fluctuaţia valutară: 52,1%) faţă de valoarea similară la sfârşitul primului semestru 2007 (35,7 mil. euro). 
Creşterea rezultatului net din dobânzi cu 18,7% (ajustat pentru fluctuaţia valutară: 19,5%), de la 116,1 
mil. euro la 137,8 mil. euro, se explică în primul rând prin evoluţia în creştere a volumului de credite 
acordate clientelei, fiind de menţionat că primul semestru 2007 a fost afectat de o ajustare din 
regularizarea dobânzilor în valoare de -8,0 mil. euro. Majorarea ajustată prin excluderea acestui efect de 
ordin tehnic a atins valoarea de 11,0%. Majorarea rezultatului din comisioane cu 9,0 mil. euro (+15,1%), 
până la 68,4 mil. euro, a rezultat în principal din evoluţia pozitivă a domeniului de creditare. 
 
Evoluţia pozitivă a veniturilor şi creşterea moderată a cheltuielilor de exploatare cu 5,5% (ajustat pentru 
fluctuaţia valutară: 6,2%), până la 125,2 mil. euro, au generat un rezultat operaţional în valoare de 100,7 
mil. euro, cu 30,6% (ajustat pentru fluctuaţia valutară: 31,5%) peste valoarea realizată în anul precedent 
(77,1 mil. euro). Majorarea provizioanelor de risc (de la -6,0 mil. euro la -28,1 mil. euro) a rezultat, pe de 
o parte, din creşterea creditării şi, pe de altă parte, în urma luării în calcul a evoluţiei macroeconomice 
generale. Creşterea poziţiei „alte rezultate” (1,2 mil. euro faţă de -10,9 mil. euro în anul 2007) a fost 
efectul unei modificări a tehnicii de înregistrare a poziţiilor aferente impozitelor locale („impozit local” şi 
„impozit pentru inovaţii”), care a afectat poziţia cheltuielilor cu impozitele. Rentabilitatea capitalului 
angajat a crescut de la 23,3% la 31,7%, relaţia cost/venit înregistrând valoarea de 55,4%. 
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Croaţia 
Prin preluarea rezultatelor Diner Club Adriatic d. d. începând cu al doilea trimestru 2007, o comparaţie a 
rezultatelor actuale cu cele din anul precedent a devenit posibilă numai în mod condiţionat.  
 
Rezultatul Erste Bank Croatia, după impozitare şi plata intereselor minoritare, a înregistrat o creştere de 
6,9 mil. euro (sau 27,3%), de la 25,4 mil. euro la 32,3 mil. euro.  Decisiv pentru această evoluţie au fost 
creşterile considerabile ale veniturilor nete din dobânzi, rezultatele din comisioane şi din tranzacţionare. 
Venitul net din dobânzi s-a majorat de la 74,2 mil. euro la 92,5 mil. euro. Această majorare de 24,7% a 
rezultat din creşterea volumului de credite acordate clientelei şi din situaţia fondurilor atrase de la clienţi, 
o evoluţie pozitivă sesizabilă încă din anul precedent. Evoluţia pozitivă a operaţiunilor de plăţi, fonduri şi 
carduri (DCA) au dus la o îmbunătăţire cu 39% a rezultatului din comisioane (de la 28,0 mil. euro în 
semestrul 1 07 la 39,0 mil. euro). Venituri mai mari din operaţiunile valutare şi o situaţie îmbunătăţită în 
domeniul operaţiunilor cu hârtii de valoare au dus la majorarea rezultatului din tranzacţionare de la 3,4 
mil. euro la 10,7 mil. euro. Creşterea înregistrată la provizioanele de risc, de la -5,9 mil. euro anul 
precedent la -10,7 mil. euro, este rezultatul unei creşteri a volumului de credite acordate şi al includerii 
societăţii de carduri (DCA).  Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la 39,2%, relaţia cost/venit 
îmbunătăţindu-se de la 50,9% la 46,9%. 
 
Serbia 
Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a majorat cu 5,7 mil. euro, de la -2,2 mil. euro 
la 3,5 mil. euro. 
Volumul mai mare de credite acordate şi de fonduri atrase au dus la o dublare a rezultatului din dobânzi 
(14,6 mil. euro faţă de 7,0 mil. euro în anul 2007). Evoluţia pozitivă a operaţiunilor purtătoare de 
comisioane, ce au înregistrat o creştere cu 58,2% faţă de anul precedent, atingând valoarea de 3,4 mil. 
euro, precum şi creşterea rezultatului  din tranzacţionare, pe fondul dezvoltării operaţiunilor valutare şi în 
devize, au generat o creştere considerabilă a veniturilor din exploatare, de la 9,9 mil. euro în anul 
precedent la 19,2 mil. euro. În pofida majorării cheltuielilor administrative de la 13,5 mil. euro la 16,3 mil. 
euro, rezultatul operaţional s-a ameliorat, de la -3,6 mil. euro la 2,9 mil. euro. 
 
Ucraina 
După preluarea din cursul lui 2007, focus-ul Erste Bank Ukraine a devenit consolidarea poziţiei de piaţă. 
Astfel, până în anul 2010, se urmăreşte atingerea unei cote de piaţă de patru procente şi extinderea 
reţelei de desfacere până la circa 400 de filiale pe tot teritoriul ţării (mai este valabilă această afirmaţie?).  
În acest moment banca are 1729 de salariaţi şi operează 98 de filiale.  
 
Majorarea veniturilor nete din dobânzi cu 8,7 mil. euro, de la 3,6 mil. euro în al doilea trimestru 2007 la 
12,3 mil. euro, este rezultatul unei triplări a volumului de credite acordate, comparativ cu perioada 
similară a anului precedent. Suplimentar, s-au simţit efectele unor oportunităţi îmbucurătoare de a derula 
operaţiuni pe termen scurt, pe fondul situaţiei pieţei şi a unei cereri puternice de lichidităţi. 
 
Rezultatul din comisioane a înregistrat o valoare de 1,6 mil. euro, situându-se considerabil peste cel din 
anul precedent (0,2 mil. euro), fiind rezultatul unei creşteri a volumului de plăţi.  Rezultatul din 
tranzacţionare s-a majorat până la 4,1 mil. euro, faţă de 0,1 mil. euro în anul precedent, această evoluţie 
datorându-se în special tranzacţiilor cu valori mobiliare. Majorarea cheltuielilor administrative de la -8,6 
mil. euro la -25,5 mil. euro s-a reflectat în dezvoltarea operaţiunilor, aici fiind incluse, pe lângă cheltuielile 
aferente dezvoltării reţelei de filiale, şi numărul de personal considerabil mai mare. Rezultatul după 
impozitare şi plata intereselor minoritare s-a situat la valoarea de -6,8 mil. euro. 
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Segmentul operaţiuni internaţionale 
În segmentul Operaţiuni Internaţionale s-a înregistrat o creştere cu 17,6% a rezultatului după impozitare 
şi plata intereselor minoritare, de la 49,3 mil. euro la 58,0 mil. euro. Sprijinit fiind de către spread-uri 
solide, venitul din dobânzi a atins valoarea de 83,3 mil. euro – ca efect al unei evoluţii peste medie a 
volumului, accelerată de o marjă a dobânzii foarte avantajoasă în acest moment – faţă de 73,6 mil. euro 
în primul semestru al anului 2007. Rezultatul din comisioane s-a majorat cu 42,4%, până la 21,6 mil. 
euro (15,2 mil. euro în perioada similară a anului 2007). Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 21,2%, 
de la 72,3 mil. euro în anul precedent la 87,6 mil. euro în perioada curentă. Relaţia cost/venit a 
înregistrat valoarea  de 16,5%. Rentabilitatea capitalului angajat a crescut de la 22,4% la 25,5%. 
 
Segmentul Corporate Center 
Segmentul Corporate Center conţine rezultatele acelor societăţi, care nu pot fi atribuite în mod direct 
unui anumit segment, precum şi consolidarea rezultatelor între segmente, amortizarea lineară a 
portofoliului de clienţi BCR şi DCA şi efecte singulare, care, din motive de asigurare a comparabilităţii, nu 
pot atribuite unui anumit segment. Astfel, în acest segment a fost înregistrat efectul Unwinding din 
semestrul 1 08 (efectul de dobândă la dobândă din refluxul de cashflow aferente creanţelor 
neperformante) în valoare de 29,8 mil. euro. Efectul Unwinding menţionat mai sus nu a influenţat, per 
total, rezultatul, datorită faptului că efectul pozitiv sub forma venitului net din dobânzi a avut ca şi 
contrapondere o creştere a provizioanelor de risc. 
 
Evoluţia venitului net din comisioane şi cea a cheltuielilor administrative au rezultat în mare parte din 
consolidarea rezultatelor societăţilor de suport a activităţilor bancare. Un efect negativ asupra 
cheltuielilor administrative o reprezintă în special proiectele de grup şi cheltuielile aferente restructurării 
grupului Erste Bank. Poziţia „alte rezultate” conţine amortizarea lineară a portofoliului de clienţi BCR şi 
Diners Club Adriatic d.d. în valoare totală de 38,0 mil. euro. 

V. Evoluţia ratei de schimb 

 
 

Ratele de la sfârşitul perioadei 
 

Ratele medii 

Ratele de schimb 
Euro  Iunie 08  Decembrie 07  Modificare  1-6 08  1-6 07  Modificare 
CZK/EUR  23.89  26.63  10.3%  25.35  28.16  10.0% 
RON/EUR  3.64  3.61  -0.9%  3.68  3.33  -10.5% 
SKK/EUR  30.21  33.58  10.1%  32.17  34.10  5.6% 
HUF/EUR  235.43  253.73  7.2%  252.41  250.72  -0.7% 
HRK/EUR  7.24  7.33  1.3%  7.26  7.35  1.2% 
RSD/EUR  78.72  80.05  1.7%  81.56  79.90  -2.1% 
UAH/EUR  7.16  7.42  3.6%  7.51  6.69  -12.3% 

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

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
Erste Group, Investor Relations 

1010 Viena, Graben 21, Fax: 0043-50100-19849 
Gabriele Werzer, Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286, E-mail: gabriele.werzer@erstebank.at 

Thomas Sommerauer, Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326, E-mail: thomas.sommerauer@erstebank.at 
Peter Makray, Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878, E-mail: peter.makray@erstebank.at 

Puteţi descărca acest text şi de pe pagina noastră de web, la adresa at: www.erstebank.com/investorrelations 



 

Pag 18 din 22 
 

Anexe 

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

 
 

in milioane EUR 
 

1-6 08 
 

1-6 07 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  2,306.0  1,857.5  24.1% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -384.1  -239.3  60.5% 
Venit net din taxe şi comisioane  1,002.2  884.9  13.3% 
Rezultat net din exploatare  184.4  219.6  -16.0% 
Cheltuieli administrative generale  -2,001.6  -1,791.8  11.7% 
Venit din activităţile de asigurări  12.6  29.5  -57.3% 
Alte rezultate din exploatare  -84.8  -89.4  5.1% 
Active financiare - la valoare justă   -79.9  4.0   na 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -6.5  27.4   na 
Active financiare - păstrate până la maturitate  0.1  0.5  -80.0% 
Profit preimpozitare  948.4  902.9  5.0% 
Impozit pe profit  -189.7  -194.1  -2.3% 
Profit net înainte de interese minoritare  758.7  708.8  7.0% 
Interese minoritare   -122.1  -142.8  -14.5% 
Profit net după plata intereselor minoritare  636.6  566.0  12.5% 
       

I 
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II. BILANŢ CONSOLIDAT (IFRS) 

in milioane EUR 
 

Iunie 08 
 

Decembrie 07 
 

Modificare 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale  6,854  7,615  -10.0% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţii de credit  19,253  14,937  28.9% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  121,684  113,956  6.8% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri   -3,574  -3,296  8.4% 
Active mobiliare  7,502  6,637  13.0% 
Active financiare – la valoarea justă  4,397  4,534  -3.0% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare  16,147  16,200  -0.3% 
Active financiare – deţinute până la maturitate  15,922  16,843  -5.5% 
Investiţii ale societăţilor de asigurări  0  8,054  na  
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu  239  285  -16.1% 
Active intangibile  5,915  5,962  -0.8% 
Active tangibile  2,529  2,289  10.5% 
Active fiscale  446  446  0.0% 
Active disponibile la vânzare şi operaţiuni discontinuate  9,582  0  na  
Alte active  7,262  6,057  19.9% 
Total active  214,158  200,519  6.8% 
       
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU       
Sume datorate instituţiilor de creditare  35,915  35,165  2.1% 
Sume datorate clienţilor  108,842  100,116  8.7% 
Obligaţiuni emise  30,770  31,078  -1.0% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare  2,575  1,756  46.6% 
Provizioane subscrise  0  8,638  na  
Alte provizioane  1,762  1,792  -1.7% 
Obligaţii fiscale  262  329  -20.4% 
Pasive asociate cu active deţinute pentru vânzare şi operaţiuni 
necontinuate  9,526  0  na  
Alte pasive  6,415  4,653  37.9% 
Capital subordonat  6,045  5,589  8.2% 
Total capital  12,046  11,403  5.6% 

Capital propriu   8,911  8,452  5.4% 
Participaţii minoritare  3,135  2,951  6.2% 

Total pasive şi capital propriu  214,158  200,519  6.8% 
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III. RAPORTARE PE SEGMENTE – GRUPUL ERSTE BANK  

Prezentare generală* 
 

 

 
Austria 

 
CEE 

 
Operaţiuni 
Internaţionale 

 
Centrul Corporativ 

 
Total 

in milioane EUR  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07 
Venit net din dobânzi  906.5  807.2  1,335.5  989.5  83.3  73.6  -19.3  -12.8  2,306.0  1,857.5 
Provizioane de risc  -182.1  -146.0  -162.0  -88.1  -11.0  -5.2  -29.0  0.0  -384.1  -239.3 
Venit net din taxe şi comisioane   470.3  473.5  511.6  410.3  21.6  15.2  -1.4  -14.1  1,002.2  884.9 
Rezultat net din trading  51.8  95.6  137.3  111.5  0.0  -0.1  -4.8  12.6  184.4  219.6 
Cheltuieli administrative generale  -900.6  -850.5  -982.5  -863.8  -17.3  -16.4  -101.2  -61.1  -2,001.6  -1,791.8 
Venit – activităţi de asigurări  5.3  11.1  7.2  18.4  0.0  0.0  0.0  0.0  12.6  29.5 
Alte rezultate  -54.3  9.0  -58.1  -25.4  0.8  0.3  -59.5  -41.5  -171.0  -57.5 
Profit preimpozitare  297.0  399.9  789.0  552.4  77.5  67.4  -215.1  -116.8  948.4  902.9 
Impozit pe profit  -82.5  -91.0  -150.0  -105.5  -19.5  -18.1  62.4  20.4  -189.7  -194.1 
Participaţii minoritare    -32.8  -91.9  -98.9  -63.8  0.0  0.0  9.6  12.9  -122.1  -142.8 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  181.7  217.1  540.1  383.2  58.0  49.3  -143.2  -83.5  636.6  566.0 
                     
                     
Active ponderate la risc  52,745.4  48,295.0  37,489.2  33,525.6  6,983.0  6,777.4  1,249.5  1,220.1  98,467.1  89,818.0 
Capital propriu mediu atribuit   2,121.5  1,942.8  2,297.9  2,040.6  454.2  440.8  3,766.7  3,777.9  8,640.3  8,202.0 
Raport Cost/venit  62.8%  61.3%  49.3%  56.5%  16.5%  18.5%  n.a.  n.a.  57.1%  59.9% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  17.1%  22.3%  47.0%  37.6%  25.5%  22.4%  n.a.  n.a.  14.7%  13.8% 
                     

 
*) Alte rezultate ale Centrului Corporativ includ amortizarea lineara a clientilor in valoare de 38,0 mil. EUR.  

Pozitia "Alte rezultate" include urmatorii itemi privind venitul: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa prin profit sau pierdere, venit din active financiare – disponibile 
pentru vanzare, venit din active financiare – detinute pana la scadenta. 
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Austria* 
 
 
 

 

 
Bănci de economii 

 
Operaţiuni bancare de 
tip retail & ipotecare 

 
Mari Clienţi 
Corporativi 

 
Treasury & 
Investment Banking 

in milioane EUR  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07 
Venit net din dobânzi  461.0  420.0  290.6  272.6  111.7  83.0  43.2  31.6 
Provizioane de risc  -110.7  -82.5  -46.3  -48.7  -25.1  -14.8  0.0  0.0 
Venit net din taxe şi comisioane   196.5  187.9  166.0  186.6  52.5  45.3  55.3  53.7 
Rezultat net din trading  10.1  15.6  5.4  6.1  0.7  1.2  35.7  72.7 
Cheltuieli administrative generale  -464.7  -422.9  -313.0  -320.3  -64.9  -51.5  -58.0  -55.8 
Venit – activităţi de asigurări  0.0  0.0  5.3  11.1  0.0  0.0  0.0  0.0 
Alte rezultate  -22.2  -0.1  -11.1  -1.5  -0.5  9.4  -20.4  1.3 
Profit preimpozitare  69.9  117.9  97.0  105.9  74.3  72.6  55.7  103.4 
Impozit pe profit  -35.5  -28.6  -20.7  -23.3  -15.0  -16.3  -11.3  -22.8 
Participaţii minoritare    -29.7  -80.5  -1.2  -8.1  -1.9  -3.3  0.0  0.0 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  4.7  8.8  75.1  74.6  57.4  53.1  44.5  80.5 
                 
                 
Active ponderate la risc  24,200.9  22,745.5  11,525.8  11,514.4  12,698.7  10,766.6  4,320.0  3,268.4 
Capital propriu mediu atribuit   223.4  225.6  751.2  760.0  827.8  701.7  319.1  255.5 
Raport Cost/venit  69.6%  67.8%  67.0%  67.2%  39.4%  39.8%  43.2%  35.3% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  4.2%  7.8%  20.0%  19.6%  13.9%  15.1%  27.9%  63.0% 
                 
                 

                 
 
*) Pozitia "Alte rezultate" include urmatorii itemi privind venitul: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa prin profit sau pierdere, venit din active financiare – disponibile 

pentru vanzare, venit din active financiare – detinute pana la scadenta. 
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Europa Centrala si de Est (ECE)* 

 
 

Republica Cehă 
 

România 
 

Slovacia 
 

Ungaria 
 

Croaţia 
 

Serbia 
 

Ucraina 

in milioane EUR  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07  1-6 08  1-6 07 
Venit net din dobânzi  533.1  387.0  380.8  256.1  164.4  145.5  137.8  116.1  92.5  74.2  14.6  7.0  12.3  3.6 
Provizioane de risc  -50.8  -32.6  -44.7  -8.3  -22.4  -16.3  -28.1  -22.1  -10.7  -5.9  -2.9  -0.3  -2.3  -2.5 
Venit net din taxe şi 
comisioane   211.1  169.2  134.2  105.4  54.0  46.0  68.4  59.4  39.0  28.0  3.4  2.2  1.6  0.2 
Rezultat net din trading  48.4  24.9  34.8  52.7  18.5  9.5  19.7  20.3  10.7  3.4  1.1  0.7  4.1  0.1 
Cheltuieli administrative 
generale  -390.8  -322.2  -231.9  -235.5  -126.1  -111.5  -125.2  -118.7  -66.6  -53.8  -16.3  -13.5  -25.5  -8.6 
Venit – activităţi de 
asigurări  9.3  5.7  -2.1  12.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Alte rezultate  -53.2  -9.0  -3.7  -4.5  -6.7  -3.7  1.2  -10.9  -0.1  1.3  4.4  1.4  0.1  0.1 
Profit preimpozitare  307.0  222.9  267.5  178.6  81.6  69.3  73.8  44.1  64.6  47.2  4.3  -2.6  -9.8  -7.1 

Impozit pe profit  -63.4  -52.8  -44.0  -30.5  -13.2  -5.9  -19.8  -8.3  -13.0  -9.6  0.4  0.2  3.0  1.3 
Participaţii minoritare    -7.3  -4.8  -71.1  -46.9  0.0  0.0  0.0  -0.1  -19.3  -12.2  -1.2  0.2  0.0  0.0 
Profit net după plata 
intereselor minoritare  236.4  165.4  152.4  101.1  68.3  63.5  54.0  35.7  32.3  25.4  3.5  -2.2  -6.8  -5.8 
                             
                             
Active ponderate la risc  12,793.1  12,043.5  10,018.5  9,464.0  4,833.5  4,207.7  4,907.4  4,372.3  3,674.5  2,965.0  789.0  351.1  473.2  122.0 
Capital propriu mediu 
atribuit   895.6  827.5  477.4  449.9  338.5  295.8  340.9  306.2  164.8  130.2  43.9  20.8  36.8  10.0 
Raport Cost/venit  48.7%  54.9%  42.3%  55.2%  53.3%  55.5%  55.4%  60.6%  46.9%  50.9%  85.0%  n.a.  n.a.  n.a. 
Rentabilitatea 
capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului 
net  52.8%  40.0%  63.8%  45.0%  40.4%  42.9%  31.7%  23.3%  39.2%  39.0%  16.1%  n.a.  n.a.  n.a. 

                             

                             
*)  Pozitia "Alte rezultate" include urmatorii itemi privind venitul: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa prin profit sau pierdere, venit din active financiare – disponibile pentru 

vanzare, venit din active financiare – detinute pana la scadenta. 


