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Informaţii pentru investitori            
 

Erste Group înregistrează un profit operaţional 
solid într-un context de piaţă dificil 
Rezumat1: 
• Creşterea rezultatului operaţional cu peste 23,2% la 2.193,5 mil. euro în primele trei trimestre 

din 2008 dovedeşte soliditatea operaţiunilor de retail în Europa Centrală şi de Est. Rezultatul 
operaţional a crescut pe baza unui venit net din dobânzi ridicat (+25,6%, atingând 3.573,3 mil. euro) 
şi în pofida unui unui rezultat din trading foarte slab. Profitul după plata intereselor minoritare a 
crescut în primele trei trimestre cu 74,6%, până la 1.463,0 mil. euro (ajustat pentru vânzarea diviziei 
de asigurări: +2,8%, până la 861,7 mil. euro). Rentabilitatea capitalului angajat (cash) a atins 22,2 % 
(ajustat pentru vânzarea diviziei de asigurări: 13,6%), raportul cost/venit îmbunătăţindu-se până la 
58,2% (comparativ cu 58,8% la sfârşitul anului 20072). 

• Creştere susţinută a depozitelor şi a creditelor în Europa Centrală şi de Est (CEE). În pofida 
deteriorării sentimentului faţă de CEE în cursul săptămânilor trecute, performanţa subsidiarelor din 
CEE a fost extrem de satisfăcătoare în primele 9 luni din 2008: marja netă a dobânzii a rămas la un 
nivel ridicat de 4,5%, în timp ce rezultatul operaţional s-a majorat cu 52% la 1,36 mld. Euro. 

• Bază de capital puternică. Capitalul propriu s-a majorat la 9,7 mld. muţumită profitabilităţii continue 
a Erste Group şi vânzării afacerii de asigurări. 

• Lichiditate solidă. Rata creditelor din depozite a rămas stabilă la o valoare sub 115% pe 
parcursul anului şi se aşteaptă să rămână la acest nivel şi în perioada de până la final. Lichiditatea 
pe termen scurt este asigurată mult până în 2009, în timp ce volumul de finanţare pe termen lung a 
atins valoarea de 6 mld. euro, acoperind nu doar necesităţile anului curent dar şi o parte din 
necesarul de finanţare în 2009, la o valoare sub 40 bps peste Euribor. 

• Efectele crizei financiare asupra profitului net după plata intereselor minoritare. Condiţiile de 
piaţă au determinat reevaluări la valoarea de piaţă ale portofoliului ABS/CDO în valoare de 18,1 mil 
euro în trimestrul III. Datorită calităţii activelor, în anul 2008 nu se estimează amortizări. Amortizările 
legate de expunerea faţă de Lehman Brothers se ridică la 25,5 mil. euro, post impozitare. 

• Previziuni pentru 2008. Rezultatul operaţional este estimat să crească cu 15% în 2008. Cheltuielile 
operaţionale sunt estimate a se afla sub nivelul celor din trimestrul ala treilea. Pentru trimestrul al 
patrulea este aşteptat un rezultat net pozitiv, în pofida condiţiilor negative de pe piaţa de capital şi 
amortizărilor legate de expunerea la Islanda.  

 
 
 
                                                 
1 În urma vânzării diviziei de asigurări precum şi a altor două participaţiuni din România s-a adăugat o nouă poziţie, atât în cadrul contului de profit şi pierdere 

(poziţia „rezultatul din operaţiunile de asigurare“ a fost redenumită „rezultat din operaţiuni abandonate“) cât şi în bilanţ, în conformitate cu reglementările IFRS 5. 

Două Bănci de Economii s-au alăturat Contractului de cross-garantare 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 incluse în toată perioada de 

raportare a anului anterior. Aceste elemente duc la o deformare – minoră – a procentelor de variaţie faţă de intervalele de comparaţie din anul anterior. 
2 Ajustat prin includerea efectelor modificărilor IFRS 5 – vezi nota de subsol 1 



 
 
 
 
 
Rezultatele pe scurt 
 
În pofida unei scăderi a rezultatului din tranzacţionare (-36,7% până la 184,9 mil. euro), veniturile 
operaţionale au înregistrat o creştere cu 16,9%, până la o valoare de 5.247,2 mil. euro, în special 
datorită unui venit net din dobânzi solid (+25,6% până la 3.573,3 mil. euro). Cheltuielile administrative 
s-au majorat cu 12,7% până la 3.053,7 milioane Euro. Profitul operaţional s-a majorat cu 23,2%, 
atingând valoarea de 2.193,5 milioane Euro. Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit până la 58,2% (total 
exerciţiu 2007: 59,2% după ajustare în conformitate cu IFRS 5). 
 
Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare, s-a majorat cu 74,6%, înregistrând 
valoarea de 1.463,0 mil. euro (după excluderea efectelor vânzării diviziei de asigurări: +2,8% până la 
861,7 mil. euro).  
 
„Aceste cifre dovedesc faptul că strategia noastră pe termen lung oferă o bază solidă şi într-o situaţie 
economică dificilă, supusă pericolului recesiunii”, a explicat Andreas Treichl, preşedintele comitetului 
director al Erste Group Bank AG, referindu-se la rezultatele înregistrate în primele trei trimestre ale 
exerciţiului în curs. „Decizia strategică de a vinde divizia de asigurări către un partener puternic a făcut 
posibilă realizarea celui mai bun rezultat trimestrial din istoria companiei noastre, într-un context 
economic instabil. Creşterea volumului de credie acordate cu 11,7 mld. euro de la începutul anului este 
acoperită aproape în întregime de creşterea depozitelor (10,8 mld. euro) şi dovedeşte puterea extinsei 
noastre reţele de filiale şi a celor 16 milioane de clienţi din această regiune, cu însemnat potenţial de 
creştere, a Europei Centrale şi de Est”, a adăugat Treichl.  
 
Rentabilitatea capitalului angajat (cash, după eliminarea amortizării lineare privind clientela şi reţeaua 
de distribuţie din achiziţiile efectuate) s-a îmbunătăţit în primele trei trimestre ale exerciţiului 2008 de la 
14,6% (valoare raportată 14,1%) pe întregul an 2007, la actualmente 22,2% (valoare raportată 21,7%). 
După eliminarea efectelor vânzării diviziei de asigurări rezultă o valoarea a rentabilităţii capitalului 
angajat de cash 13,6% (valoare raportată 13,1%). 
  
Venitul pe acţiune (cash) a înregistrat, la 30 septembrie 2008, o valoare de 4,78 euro (valoare 
raportată: 4,67 euro) – după excluderea efectelor vânzării diviziei de asigurări, rezultatul pe acţiune 
(cash) înregistrând 2,86 euro (valoarea raportată: 2,75 euro). Valoarea de comparaţie, respectiv cea 
realizată în anul precedent, este 2,80 euro (valoarea raportată: 2,69 euro).  
 
Totalul activelor a atins, la 30 septembrie 2008, valoarea de 209,4 mld. euro, înregistrând o creştere cu 
4,4% faţă de valoarea realizată la sfârşitul anului 2007. 
 
Rata solvabilităţii aferentă riscului de credit s-a redus, pe fondul creşterii volumului de credite şi a 
vânzării operaţiunilor de asigurări  (deducere a valorii contabile a investiţiei) de la 10,5% la 9,4% la 30 
septembrie 2008. Aceasta se situează astfel în continuare peste cerinţele minime legale de 8,0%. Rata  
capitalului tier 1, determinată pe baza riscului de credit, înregistra la 30 septembrie 2008 6,6%. 
 
Perspective 
 
Creşterea prognozată a rezultatului operaţional cu circa 15% se bazează pe durabilitatea modelului de 
retail al Erste Group în Europa Centrală şi de Est. Intrările puternice de depozite din Austria şi statele din 
Europa Centrală şi de Est, sprijinite pe o bază solidă de 16 milioane de clienţi, reprezintă piatra de 
temelie a unei creşteri durabile a creditării concomitent cu atingerea unui raport credite/depozite stabil, 
sub 115%. Acest punct forte va compensa, după toate probabilităţile, o creştere mai redusă a veniturilor 
din diviziile Large Corporate & Investment Banking (GCIB) şi Group Markets (GM), în principal în ceea 



 
 
 
 
 
ce priveşte venitul net din comisioane şi tranzacţionare, precum şi o încetinire a încasărilor din 
comisioane în Austria.  
 
Concomitent, în decursul prezentului exerciţiu, se va realiza o consolidare importantă a bazei de capital 
propriu al Erste Group: La sfârşitul anului 2008, rata capitalului tier 1 – incluzând efectele vânzării diviziei 
de asigurări realizate în decursul trimestrului III şi în pofida creşterii mai puternice decât a fost prognozat 
a activelor ponderate la risc, ca efect prociclic al Basel II – va înregistra o valoare de cel puţin 7,5%, 
comparativ cu 7% în anul 2007. Detalii asupra previziunilor pentru 2009 vor fi comunicate în cadrul Zilei 
Pieţelor de Capital din decembrie. 

Vânzarea diviziei de asigurări 
Erste Group Bank AG a încheiat, în mare parte, operaţiunile de vânzare a participaţiunilor deţinute în 
domeniul asigurărilor în Europa Centrală şi de Est, inclusiv a s Versicherung din Austria, către WIENER 
STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, după acordarea aprobărilor necesare de 
către autorităţile din domeniul concurenţei şi autorităţile de supervizare din domeniul asigurărilor. Se 
aşteaptă ca încheierea tranzacţiei din România să aibă loc în următoarele săptămâni – după acordarea 
aprobărilor definitive de către Consiliul Concurenţei şi a Autorităţii de Supervizare a Asigurărilor. O 
componentă a acestei tranzacţii este păstrarea de către Erste Group şi, respectiv, de către societăţile 
locale afiliate, a unei participaţiuni de 5% la companiile de asigurări de viaţă locale. Pe lângă vânzarea 
societăţilor afiliate din domeniul asigurărilor s-a încheiat şi o convenţie de cooperare în domeniul 
distribuţiei cu o durată de 15 ani. Valoarea totală a tranzacţiei se ridică la suma de 1.445 milioane euro. 
Valoarea convenţiei de distribuţie se ridică circa 300 milioane euro. Această sumă va fi transferată la 1 
ianuarie 2009 şi va fi amortizată într-o perioadă de 15 ani, în conformitate cu prevederile IFRS. Restul 
sumei în valoare de 1,14 miliarde euro, a fost transferată la 15 septembrie 2008. Veniturile din vânzarea 
operaţiunilor de asigurări şi a convenţiei de desfacere va fi înregistrată contabil la diferitele societăţi 
locale afiliate.  Pentru o mai bună comparabilitate, în cadrul raportării detaliate pe segmente, venitul 
respectiv va fi repartizat către Corporate Center. Efectele acestei tranzacţii asupra rezultatului înregistrat 
în decursul trimestrului 3 2008 în cadrul concernului Erste Bank – excluzându-se rezultatul din vânzarea 
societăţilor de asigurare afiliate din România – se ridică, după impozitare şi plata intereselor minoritare, 
la 601,8 mil. euro. 



 
 
 
 
 
 

I. DETALIEREA REZULTATELOR FINANCIARE 

in milioane EUR 
 

1-9 08 
 

1-9 07 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  3.573,3  2.844,1  25,6% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -602,3  -335,9  79,3% 
Venit net din taxe şi comisioane  1.489,0  1.354,2  10,0% 
Rezultat net din exploatare  184,9  292,0  -36,7% 
Cheltuieli administrative generale  -3.053,7  -2.709,9  12,7% 
Alte rezultate  -269,4  -126,1  na  
Profit preimpozitare  1.321,8  1.318,4  0,3% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  610,2  25,4  >100,0% 
Profit net după plata intereselor minoritare  1.463,0  837,9  74,6% 
       

Venit net din dobânzi: +25,6% 
Continuarea creşterii puternice a creditării combinată cu majorarea marjei de dobândă în Europa 
Centrală şi de Est a avut un aport semnificativ la creşterea rezultatului din dobânzi: Venitul net din 
dobânzi s-a majorat faţă de perioada similară a anului precedent de la 2.844,1 milioane Euro la 3.573,3 
milioane Euro, o creştere de 25,6%. La această valoare a venitului net din dobânzi şi-au adus un aport 
peste medie subsidiarele afiliate din Cehia (+37,9%) şi România (+43,4%). 
 
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 nouă luni ale anului 2008. 
Astfel s-au îmbunătăţit atât marja de dobândă din Europa Centrală şi de Est (de la 4,1% până la 4,5%) 
cât şi cea din Austria (de la 1,6% la 1,7%).  

Venitul net din comisioane +10,0% 

in milioane EUR 
 

1-9 08 
 

1-9 07 
 

Modificare 

Activităţi de creditare  279,9  250,0  12,0% 
Tranzacţii de plată  647,6  535,2  21,0% 

Carduri  128,2  113,6  12,8% 
Activităţi cu valori mobiliare  349,8  386,2  -9,4% 

Fonduri de investiţii  166,3  176,5  -5,8% 
Taxe de administrare  34,4  39,8  -13,6% 
Brokeraj  149,1  169,9  -12,2% 

Activităţi de asigurări  60,3  48,9  23,3% 
Brokeraj pentru contracte de economisire-creditare (bănci 
de locuinţe)  27,3  21,6  26,4% 
Tranzacţii valutare  29,3  27,5  6,5% 
Investment banking  14,0  20,6  -32,0% 
Altele  80,8  64,2  25,9% 
Total  1.489,0  1.354,2  10,0% 
 



 
 
 
 
 
 
În primele trei trimestre ale exerciţiului 2008, venitul net din comisioane a înregistrat o creştere cu 
10,0%, de la 1.354,2 mil. euro la 1.489,0 mil. euro. O creştere semnificativă a putut fi realizată în special 
în domeniul tranzacţiilor de plată (+21,0% până la 647,6 mil. euro) – operaţiunile de carduri au cunoscut 
o majorare cu 12,8% până la o valoare de 128,2 mil. euro. Pe lângă acestea s-au înregistrat creşteri 
semnificative atât în domeniul operaţiunilor de creditare (+12,0% până la 279,9 mil. euro) cât şi în cel al 
operaţiunilor de asigurare (+23,3% până la 60,3 mil. euro). Datorită unei situaţii dificile a pieţei, domeniul 
operaţiunilor cu valori mobiliare a cunoscut o dezvoltare negativă (-9,4% până la 349,8 mil. euro). 

Rezultatul din tranzacţionare -36,7% 
Turbulenţele continue de pe pieţele internaţionale au influenţat, conform aşteptărilor, rezultatele din 
tranzacţionare în special în trimestrul trei 2008. Scăderea de 36,7% înregistrată, de la 292,0 mil euro în 
perioada similară a anului precedent până la 184,9 mil. euro, se datorează, în primul rând, operaţiunilor 
cu valori mobiliare. 

Cheltuieli administrative +12,7% 

in milioane EUR 
 

1-9 08 1-9 07 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  1.762,0  1.588,0  11,0% 
Alte cheltuieli administrative  1.008,3  833,8  20,9% 
Subtotal  2.770,3  2.421,8  14,4% 
Amortizare  283,4  288,1  -1,6% 
Total  3.053,7  2.709,9  12,7% 
       
 
Cheltuielile administrative s-au majorat per total cu 12,7%, de la 2.709,9 milioane euro până la 3.053,7 
milioane euro. Excluzându-se efectele valutare, creşterea înregistrată este de circa 11,2%. Circa trei 
puncte procentuale din această majorare sunt generate de extinderea perimetrului de consolidare 
începând cu luna iulie 2007 (în principal includerea a şase noi case de economii în cadrul Contractului 
de cross-garantare).  
 
Cheltuielile cu personalul au crescut de la 1.588,0 mil. euro la 1.762,0 mil. Euro cu 11,0% (după 
excluderea efectelor valutare: 10,4%). Aceasta s-a datorat unei creşteri cu 3,8% a personalului  - în 
special datorată expansiunii din Ucraina - dar şi datorită unor necesităţi legale şi de piaţă de ajustare a 
nivelului salariilor într-un număr de ţări din CEE. Creşterea cheltuielilor cu personalul s-a situat la un 
nivel mai scăzut în CEE (8,3%) faţă de restul grupului (12,9%).  
 
Numarul de angajaţi3 
 

                                                 
3  Valori la momentul de referinţă. 



 
 
 
 
 

 
 

Septembrie 08 Decembrie 07 
 

Modificare 

Angajaţi ai Erste Group   54.452  52.442  3,8% 
Austria incl. băncile de economii semnatare ale 
contractului de cross garantare  16.258  15.658  3,8% 

Erste Group, Erste Bank Oesterreich şi subsidiare  8.548  8.452  1,1% 
Băncile de economii semnatare ale contractului de 
cross garantare  7.710  7.206  7,0% 

Europa Centrală şi de Est / International  38.194  36.784  3,8% 
Grupul Česká spořitelna  10.881  10.842  0,4% 
Grupul Banca Comercială Română  11.735  12.224  -4,0% 
Grupul Slovenská sporiteľňa  4.988  4.763  4,7% 
Grupul Erste Bank Ungaria  3.240  3.056  6,0% 
Grupul Erste Bank Croatia  2.013  1.886  6,7% 
Erste Bank Serbia  989  958  3,2% 
Erste Bank Ucraina  2.049  1.130  81,3% 
Alte subsidiare şi sucursale străine  2.299  1.925  19,4% 

       
 
Numărul de angajaţi din Austria a fost influenţat semnificativ prin consolidarea a patru noi case de 
economii, devenite membre ale Contractului de cross-garantare în 2008 (+402 salariaţi), precum şi prin 
reorganizarea Erste Group.  
 
În primele trei trimestre ale exerciţiului 2008, celelalte cheltuielile administrative au înregistrat o 
creştere cu 20,9%, de la 833,8 mil. euro la 1.008,3 mil. euro. În acest domeniu s-a făcut remarcată o 
creştere în societăţile afiliate din Europa Centrală şi de Est, respectiv 28,3% (restul concernului: 
+10,9%). La acest rezultat şi-au adus aportul, printre altele, cheltuielile generate în contextul trecerii la 
noul sistem informatic bancar de bază şi introducerea EURO în Slovacia, precum şi extinderea reţelei de 
filiale în România şi Ucraina. Creşteri peste medie s-au înregistrat şi la costurile IT (+30,9% până la 
243,0 milioane euro, îndeosebi în Europa Centrală şi de Est) precum şi la cheltuielile efectuate în 
contextul reorganizării Erste Group şi a implementării proiectelor de grup. 
 
Scăderea uşoară a amortizărilor aferente imobilizărilor corporale, efect cunoscut din anii anteriori, s-
a făcut observată în 2008 (-1,6% de la 288,1 mil. euro la 283,4 mil. euro).  
 
Costurile de restructurare şi transformare BCR s-au ridicat, în decursul primelor trei trimestre 2008, la 
9,6 mil. euro (36,4 mil. euro în perioada similară a anului anterior). Costurile de transformare preconizate 
pentru întregul an se ridică la 30.0 mil. Euro. 

Rezultatul operaţional +23,2% 
Pe fondul unei creşteri a veniturilor operaţionale (+16,9%) de la 4.490,3 mil. euro la 5.247,2 mil. euro 
şi a cheltuielilor administrative (+12,7%) de la 2.709,9 mil. euro la 3.053,7 mil. euro, rezultatul 
operaţional s-a îmbunătăţit în primele nouă luni ale anului 2008 cu cu 23,2%, de la 1.780,4 mil. euro la 
2.193,5 mil. euro. 

Provizioane de risc +79,3% 
Soldul poziţiei (constituirea respectiv dizolvarea provizioanelor aferente operaţiunilor de creditare 
precum şi cheltuielile provenite din amortizarea directă a creanţelor şi veniturile din încasarea creanţelor 



 
 
 
 
 
deja amortizate) a crescut considerabil cu 79,3%, de la 335,9 milioane euro la 602,3 milioane euro. 
Această majorare este rezultatul unei creşteri puternice a creditării – în special în statele Europei 
Centrale şi de Est – dar şi al unei strategii de provizionare conservatoare. Pe de altă parte, aceasta este 
influenţată de trei factori speciali importanţi: prin extinderea perimetrului de consolidare şi a necesarului 
de depreciere în contextul includerii unei case de economii în Contractul de cross-garantare (+ 27,4 mil. 
euro în primele trei trimestre), prin efectul „derulare” ( +50,0 mil. euro în primele trei trimestre 2008) 
precum şi prin înregistrarea de către BCR de provizioane de risc aferente creditelor acordate fără 
garanţii persoanelor fizice. Aceste provizioane se constituie, începând din luna mai 2007, în BCR şi nu în 
societatea de asigurări deţinută de concern, aşa cum se proceda anterior. Pe baza acestor efecte, 
însoţite de o politică de provizionare prudentă, costurile de de risc sunt aşteptate să nu depăşească 70 
puncte de bază raportat la valoarea medie a creditelor acordate. 

Alte rezultate operaţionale -5,8% 
Poziţia aferentă celorlalte rezultate operaţionale a scăzut uşor, de la -133,3 mil. euro la -141,0 mil. euro. 
În anul anterior în cadrul acestei poziţii s-au înregistrat venituri datorate dizolvării unor provizioane 
pentru litigii, acesta nefiind cazul în prezentul exerciţiu. Această poziţie conţine, în principal, amortizarea 
lineară aferentă achiziţiilor de imobilizări necorporale (clientelă şi reţea de distribuţie) în valoare de 58,0 
mil. euro, precum şi cheltuieli aferente plăţilor efectuate în sistemele de garantare a depozitelor. 

Rezultat din active financiare 
Soldul total compus din toate categoriile de active financiare s-a deteriorat considerabil. În timp ce în 
primele trei trimestre 2007 - în contextul unei situaţii deja dificile a pieţei - a fost posibilă realizarea unui 
rezultat total pozitiv de 7,2 mil. euro, valoarea înregistrată la 30 septembrie 2008, respectiv -128,4 mil. 
euro, a fost puternic negativă. Motivele care au stat la baza acestui fapt au fost, înainte de toate, 
necesarul de reevaluare a produselor structurate aflate în portofoliul la valoare justă şi amortizarea 
obligaţiunilor deţinute în cadrul portofoliului disponibil pentru vânzare (în special legat de Lehman 
Brothers). 
 
La 30 septembrie 2008, valoarea de piaţă a portofoliului ABS/CDO al Erste Bank Group, inclusiv cel al 
caselor de economii, se situa la valoarea de 2,7 mld. euro, comparativ cu 3,4 mld. euro la sfârşitul anului 
2007. În trimestrul trei, portofoliul la valoare justă a înregistrat o reevaluare cu un impact asupra 
rezultatelor exerciţiului de -22,7 mil. euro (dupa taxe şi interese minoritare: -18,1 mil euro). În cel de-al 
doilea trimestru al 2008, impactul negativ s-a situat la o valoare de -10,7 mil euro, sau -8,5 mil dupa taxe 
şi interese minoritare. În cadrul portofoliului disponibil pentru vânzare, reevaluarea la valoarea de piaţă 
în trimestrul 3 2008 a dus la o reducere – dedusă din capitalul propriu – de 72,3 mil. euro (trimestrul 2 
2008: 20,0 mil. euro). Calitatea activelor de bază este, în continuare, bună, astfel încât pentru întregul 
portofoliu nu rezultă nici un necesar de amortizare. 

Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate (asigurări)4 
Această poziţie conţine, pe lângă rezultatul din operaţiunile de asigurări realizate înaintea vânzării 
diviziilor de asigurări, şi rezultatul realizat prin vânzarea acestor divizii, inclusiv a impozitelor rezultate din 
aceste tranzacţii.  
 
La 30 septembrie 2008, rezultatul din domeniul asigurărilor a înregistrat o valoare de circa 9,3 mil. euro, 
semnificativ sub valoarea realizată în perioada similară a anului precedent (32,3 mil. euro). În acest 
                                                 
4 Aşa cum am menţionat deja, Erste Group a vândut diviziile sale 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 operaţiuni discontinuate”.  
 



 
 
 
 
 
context trebuie avut în vedere că situaţia dificilă a pieţelor financiare a avut un efect negativ asupra 
rezultatelor din domeniul asigurărilor, sub forma unor rezultate mai slabe din investiţiile financiare. 
Rezultatul din vânzarea diviziei de asigurări, după impozitare şi plata intereselor minoritare, a înregistrat 
valoarea de 601,8 mil. euro. 

Profit pre-impozitare şi profit net după plata intereselor minoritare:  
Profitul înainte de impozitare, a cunoscut, în pofida unei situaţii dificile a pieţelor, o creştere uşoară, pe 
baza unui rezultat operaţional îmbucurător, de 0,3%, de la 1.318,4 mil. euro la 1.321,8 mil. euro. 
 
Profitul net după plata intereselor minoritare, s-a majorat, în urma vânzării diviziei de asigurări, cu 
74,6%, de la 837,9 mil. euro la 1.463,0 mil. euro (prin excluderea efectelor vânzării diviziei de asigurări 
rezultă +2,8%, până la 861,7 mil. euro). 

II. REZULTATE TRIMESTRIALE 

in milioane EUR 
 

TRIM III 07 TRIM IV 07 TRIM I 08 
 

TRIM II 08 
 

TRIM III 08 
 

Venit net din dobânzi  986,6  1.101,7  1.151,1  1.154,9  1.267,3  
Provizioane de risc pentru 
împrumuturi şi avansuri  -96,6  -118,8  -163,1  -221,0  -218,2  
Venit net din taxe şi comisioane  469,3  503,7  491,9  510,3  486,8  
Rezultat net din tranzacţionare  72,4  59,1  82,3  102,1  0,5  
Cheltuieli administrative generale  -918,1  -932,2  -964,8  -1.036,8  -1.052,1  
Profit operaţional            
Alte rezultate din exploatare  -43,9  -36,0  -22,9  -61,9  -56,2  
Active financiare - la valoare justă 
prin profit sau pierdere  -42,3  -9,5  -72,9  -7,0  -35,0  
Active financiare - disponibile pentru 
vânzare  17,5  6,1  -12,8  6,3  -5,1  
Active financiare - păstrate până la 
maturitate  0,1  0,1  0,0  0,1  -2,0  
Profit preimpozitare  445,0  574,2  488,8  447,0  386,0  
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  1,6  3,0  4,8  5,3  600,1  
Profit net după plata intereselor 
minoritare  271,9  336,8  315,6  321,0  826,4  
            
 
În trimestrul 3 s-a înregistrat cel mai bun venit net din dobânzi realizat vreodată, respectiv 1.267,3 mil. 
euro (+9,7% faţă de trimestrul anterior). La acest rezultat a contribuit, în special, creşterea constantă a 
creditării în Europa Centrală şi de Est. 
 
După un timestru 2 cu rezultate foarte bune, venitul net din comisioane s-a redus în trimestrul 3, 
conform aşteptărilor, cu 4,6%, de la 510,3 mil. euro la 486,8 mil. euro. Explicaţia acestui fapt rezidă, în 
special, în domeniul operaţiunilor de Asset Management şi cele cu unităţi de fond, care, pe fondul 
situaţiei generale a pieţelor, au înregistrat un volum în scădere. 
 
Scăderea consistentă a rezultatului din tranzacţionare de la 102,1 mil. euro la 0,5 mil. euro redă 
situaţia neobişnuit de dificilă a pieţei.  



 
 
 
 
 
 
Cheltuielile administrative au atins în trimestrul 3 2008 valoarea de 1.052,1 milioane euro, o valoare 
doar uşor mai ridicată (+1,5%) faţă de trimestrul anterior. Cheltuielile cu personalul au înregistrat o 
valoare de 601,4 mil. euro, aproape identică cu cea înregistrată în trimestrul 2 (599,2 mil. euro). 
Cheltuielile materiale s-au majorat cu 3,6%, de la 343,1 mil. euro la 355,4 mil. euro. Amortizările aferente 
imobilizărilor corporale au rămas, practic, nemodificate, la o valoare de 95,3 mil. euro. 
 
Rezultatul operaţional a înregistrat în trimestrul 3 2008 o valoare de 702,5 milioane euro, cu puţin mai 
redusă (-3,8%) faţă de rezultatul de 730,5 milioane euro, înregistrat în trimestrul 2. 
 
Raportul cost/venit s-a majorat de la 58,7% în trimestrul 2 la 60,0% - în special în urma reducerii 
rezultatului din tranzacţionare. 
 
Provizioanele de risc aferente activităţii de creditare s-au redus uşor, de la 221,0 mil. euro în 
trimestrul 2 la actual 218,2 mil. euro. 
 
Valoarea înregistrată de poziţia "alte rezultate operaţionale" s-a ameliorat puternic, înregistrând o 
valoare de -56,2 mil. euro, faţă de valoarea înregistrată în trimestrul anterior, respectiv -61,9 mil. euro. 
Explicaţia acestui fapt rezidă în veniturile realizate în contextul vânzării de elemente componente ale 
poziţiei „alte active financiare”. 
 
Cu o valoare realizată de 600,1 mil. euro, profitul post impozitare din operaţiuni discontinuate 
(operaţiuni de asigurare) s-a îmbunătăţit semnificativ faţă de trimestrul 2 (5,5 mil. euro), datorită 
faptului că în trimestrul 3 în această valoare este conţinut şi rezultatul vânzării diviziei de asigurări după 
impozitare, respectiv 601,8 mil. euro. 
 
Profitul pre-impozitare aferent domeniilor de afaceri ce vor fi continuate, după impozitare, a 
înregistrat în trimestrul 3 – influenţat de rezultatul slab din tranzacţionare şi de necesarul de depreciere a 
imobilizărilor financiare – o valoare de 386,0 mil. euro, cu 13,6% mai redusă faţă de trimestrul 2 (447,0 
mil. euro). 
 
Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a situat în trimestrul 3 2008 la 826,4 mil. 
euro, peste valoarea realizată în trimestrul anterior, respectiv 321,0 mil. euro. După excluderea efectelor 
vânzării diviziei de asigurări, rezultatul la nivel de concern după impozitare şi plata intereselor minoritare 
în trimestrul 3 înregistrează o valoare de 225,1 mil. euro (-29,9%). 

III. EVOLUŢIA BILANŢULUI CONTABIL  

in milioane EUR 
 

Septembrie 08 Decembrie 07 
 

Modificare 

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit  19.088  14.937  27,8% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  125.673  113.956  10,3% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -3.699  -3.296  12,2% 
Active de trading şi alte active financiare  43.769  44.214  -1,0% 
Alte active  24.589  30.708  -19,9% 
Total active  209.420  200.519  4,4% 
       
 
Totalul activelor Erste Group a crescut în primele trei trimestre 2008 cu 4,4%, de la 200,5 mld. euro la 
sfârşitul anului 2007 până la actualmente 209,4 mld. euro. Circa 2,4 miliarde din această valoare sunt 



 
 
 
 
 
efectul extinderii perimetrului de consolidare a băncii prin afilierea la Contractul de cross-garantare a 
patru noi case de economii. 
 
Creanţele faţă de instituţii de credit s-au majorat dinamic, în principal ca efect al creşterii depozitelor 
clienţilor (+27,8% de la 14,9 mld. euro la 19,1 mld. euro). Aceste lichidităţi excedentare provenite din 
depozitele clienţilor au fost depozitate în cea mai mare parte, pe termen scurt, la băncile centrale. 
 
Cranţele faţă de clienţi s-au majorat cu 10,3%, de la 114,0 mld. euro la 125,7 mld. euro. În statele 
Europei Centrale şi de Est s-a înregistrat o creştere cu 16,8%, atingându-se o valoare de 49,1 mld. euro 
(din care clienţi persoane fizice +24,6%). 
 
Datorită unor noi alocări, pe fondul creşterii creditării, valoarea provizioanelor de risc a crescut de la 
3,3 mld. euro la 3,7 mld. euro. Raportul dintre creditele neperformante (NPLs) şi activele ponderate la 
risc a înregistrat o valoare stabilă în trimestrul 3, respectiv 2,5%. 
 
Investiţiile în valori mobiliare de diverse tipuri, componente ale imobilizărilor financiare, s-au redus - 
nu în ultimul rând datorită situaţiei pieţei – cu 5,1%, de la 37,6 miliarde euro la sfârşitul anului 2007 la 
35,7 miliarde euro. 
 

in milioane EUR 
 

Septembrie 08 
 

Decembrie 07 
 

Modificare 

Sume datorate instituţiilor de credit  37.420  35.165  6,4% 
Sume datorate clienţilor  110.964  100.116  10,8% 
Obligaţiuni emise  29.802  31.078  -4,1% 
Alte pasive  12.406  17.168  -27,7% 
Capital subordonat  5.969  5.589  6,8% 
Total capital  12.859  11.403  12,8% 

Capitalul propriu  9.728  8.452  15,1% 
Participaţii minoritare  3.131  2.951  6,1% 

Total pasive şi capital  209.420  200.519  4,4% 
       
 
Depozitele clienţilor au înregistrat o creştere cu 10,8%, de la 100,1 mld. euro la 111,0 mld. euro, 
această creştere fiind mai puternică decât cea înregistrată de creanţele faţă de clienţi. Creşterea 
înregistrată în statele Europei Centrale şi de Est a fost una deosebit de semnificativă. Raportul dintre 
credite şi depozite înregistra, la 30 septembrie 2008, valoarea de 113,3%. 
 
Scăderea cu 4,1% înregistrată la în cadrul obligaţiunilor emise, de la 31,1 miliarde euro la 29,8 
miliarde euro, a fost generată în mare parte de rambursările aferente certificatelor de depozit. 
 
Capitalul total s-a majorat cu 12,8%, de la 11,4 miliarde la 12,9 miliarde, observându-se aici, şi în 
contextul intereselor minoritare, efectul extinderii perimetrului de consolidare cu patru noi case de 
economii. 
 
Activele ponderate la risc (RWA) s-au majorat în primele nouă luni ale exerciţiului 2008 de la 95,1 mld. 
euro la 105,3 mld. euro, aportul celor patru case de economii nou afiliate fiind de 1,3 mld. euro. 
 
La 30 septembrie 2008, totalul fondurilor proprii ale Erste Group atingea, în conformitate cu Legea 
Bancară Austriacă, valoarea de circa 11,1 mld. euro (31 decembrie 2007: 11,1 mld. euro). Marja de 
acoperire, raportată la necesarul minim legal la acest moment de referinţă (9,6 mld. euro) este de 115% 
(sfârşitul exerciţiului 2007: 127%). 



 
 
 
 
 
 
După deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, capitalul tier 1 înregistra valoarea de 
6,9 mld. euro (sfârşitul exerciţiului 2007: 6,7 mld. euro). Profitul reţinut pentru anul în curs nu este inclus 
în această cifră. 
 
Rata capitalului tier 1 determinată pe baza riscului de credit (capitalul propriu 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 6,6%. Pentru sfârşitul anului 2008 
se estimează atingerea unei valori de cel puţin 7,5%. Dacă se ajustează rata capitalului tier 1 prin 
considerarea capitalului hibrid, rezultă o valoare de 5,4% la 30 septembrie 2008; prin luarea în 
considerare a necesarului de capital propriu aferent riscului de piaţă şi cel operaţional aceasta se 
situeaza la 4,9%.  
 
Rata solvabilităţii, determinată pe baza riscului de credit (surse proprii totale minus sumele neafectate 
de riscul de credit – în special riscuri de decontare, riscuri operaţionale şi riscuri de poziţie aferent 
registrului de tranzacţionare şi valutelor – exprimat în procente a bazei de evaluare a riscului de credit 
conform Art. 22 alin. 2 Legea Bancară Austriacă) înregistra la 30 septembrie 2008 valoarea de 9,4% 
(sfârşitul exerciţiului 2007: 10,5%), situându-se astfel considerabil peste valoarea minimă impusă de 
lege de 8,0%. 
 
 
IV. RAPORTARE DETALIATĂ PE SEGMENTE5 
 
Austria – fără Contractul de cross-garantare 
 
Segmentul Austria fără Contractul de cross-garantare este compus din Erte Bank Oesterreich (în special 
operaţiunile de retail şi IMM) şi societăţile afiliate acestia, în primul rând casele de economii la care Erste 
Bank Oesterreich deţine participaţiuni majoritare (Salzburg, Tirol, Hainburg), precum şi s-Bausparkasse. 
Contribuţiile aduse de departamentele divizionale Group Markets şi Group Corporate and Investment 
Banking sunt raportate în cadrul segmentelor respective. 
 
Rezultatul operaţional înregistrat în acest segment s-a majorat în primele trei trimestre 2008, în pofida 
condiţiilor dificile existente pe piaţă, cu 3,2% faţă de valoarea înregistrată în perioada similară a anului 
anterior (189,7 mil. euro), atingând actualmente 195,8 mil. euro. Conform aşteptărilor, reducerile 
înregistrate în operaţiunile cu valori mobiliare şi rezultatul din comisioane au avut efectul scontat (234,9 
mil. euro faţă de 251,8 mil. euro în anul anterior). Aceste scăderi au fost compensate de creşterile 
înregistrate de rezultatul din dobânzi în retail, respectiv o creştere cu 13,5 mil. euro până la o valoare de 
445,5 mil. euro. Trendul descendent al cheltuielilor de exploatare a continuat: acestea au înregistrat o 
valloare de 498,1 mil. euro, 0,3% mai puţin faţă de anul anterior. Situaţia dramatică existentă pe pieţele 
financiare şi necesarul de reevaluare a valorilor mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare al 
Erste Bank Oesterreich şi al caselor de economii afiliate, declanşat de această situaţie, au avut un efect 
asupra poziţiei „alte rezultate“ (-37,1 mil. euro faţă de -2,9 mil. euro în perioada similară a anului 
anterior). Efectul rezultat este o reducere cu 18,1 mil. euro a rezultatului după impozitare şi plata 
intereselor minoritate, realizându-se 70,1 mil. euro. Raportul cost-venit s-a situat la 71,8% (faţă de 

                                                 
5 Începând cu trimestrul 4 2007, aşa numitele „efecte de derulare” – conforme IAS 39 (efectul de dobândă compusă din fluxuri 
de de numerar aferente creanţelor faţă de clienţi),  în valoare de 50 mil. euro – care au, per total, efect nul asupra rezultatului, 
dar au efecte asupra venitului net din dobânzi şi provizioanelor de risc – vor fi prezentate global în Centrul Corporativ 
 



 
 
 
 
 
72,5% în perioada similară a anului anterior), rentabilitatea capitalului angajat atingând nivelul de 9,7% 
(anul anterior: 13,3%). 
 
Băncile de economii (Contractul de cross-garantare) 
 
Extinderea orizontului de consolidare din cadrul contractului de cross-garantare influenţează 
comparabilitatea rezultatelor curente cu cele din anul anterior. Venitul net din dobânzi s-a îmbunătăţit 
considerabil comparativ cu primele trei trimestre ale anului anterior, respectiv cu 9,5%, de la 641,5 mil. 
euro la 702,7 mil. euro, majorarea acestuia survenind în principal pe fondul afilierii noilor case de 
economii. Majorarea provizioanelor de risc de la 125,5 mil. euro în anul anterior la actual 158,3 mil. euro 
a avut loc într-o mare măsură pe fondul unor reevaluări extraordinare efectuate în cursul preluării unei 
case de economii de către un alt membru al contractului de cross-garantare. Cheltuielile administrative 
s-au majorat cu 9,8%, de la 62,2 mil. euro la 697,0 mil. euro. Dacă nu se iau în considerare noile case 
de economii, cheltuielile de exploatare au crescut cu numai 2%. Reducerea rezultatului din 
tranzacţionare cu 2,7 mil. euro până la valoarea de 12,8 milioane euro, a fost compensată de rezultatul 
din comisioane (de la 282,8 mil. euro în anul anterior până la 286,0 mil. euro). Astfel rezultatul 
operaţional a atins nivelul anului anterior, respectiv 304,5 mil. euro. Necesarul de reevaluare în scădere 
a hârtiilor de valoare neincluse în portofoliul de tranzacţionare a dus la o scădere a poziţiei „alte 
rezultate” de la -4,9 mil. euro anul anterior la actual -44,2 mil. euro. Rentabilitatea capitalului angajat s-a 
situat la valoarea de 3,2%.  
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est 
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est este format, în principal, din rezultatele operaţiunilor de retail şi 
corporate înregistrate de Ceska sporitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Ungaria, Banca 
Comercială Română, Erste Bank Croaţia, Erste Bank Serbia şi Erste Bank Ucraina. Aportul diviziilor 
Group Markets, respectiv Group Corporate şi Investment Banking, vor fi prezentate în cadrul 
segmentelor aferente.  
 
Republica Cehă 
 
Ceska sporitelna a înregistrat o creştere a rezultatului operaţional de la 379,1 mil. euro la 547,0 mil. euro 
(respectiv 44,3% sau, ajustat prin excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare, 29,0%). Majorarea 
substanţială a venitului net din dobânzi cu 34,6% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: 
20,4%), până la 794,2 mil. euro a avut loc pe fondul creşterii creditelor acordate clienţilor  precum,al 
marjelor de dobândă mai ridicate, precum şi al creşterii repetate a dobânzilor de referinţă. Scăderea 
dobânzii în al treilea trimestru nu a dus încă la o modificare semnificativă a rezultatului prezentat. Venitul 
din comisioane s-a îmbunătăţit cu 26,5% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare 13,2%), de la 
246,1 mil. euro la 311,4 mil. euro. Explicaţia acestei situaţii pozitive rezidă în creşterea creditării şi a 
operaţiunilor de plăţi. Creşterea cheltuielilor administrative cu 22,2% (după excluderea efectelor 
fluctuaţiilor valutare 9,3%), de la 464,0 mil. euro la 566,9 mil. euro a avut loc datorită majorării 
cheltuielilor cu personalul (indexarea regulată a salariilor) şi a creşterii cheltuielilor administrative în 
contextul extinderii operaţiunilor.  
 
Evoluţia provizioanelor de risc (78,3 mil. euro faţă de 49,0 mil. euro în perioada similară a anului 
precedent) arată atât creşterea volumului de afaceri, cât şi efectele ofensivei de vânzare declanşate pe 
segmentul creditelor de consum, care înregistrează o marjă de dobândă ridicată. În mod deliberat, nu a 
fost pus accentul pe creditele ipotecare  creditelor ipotecare, pe parcursul anului 2008. Printre motivele 
ce au determinat scăderea înregistrată la poziţia „alte rezultate“, de la -21,8 mil. euro anul precedent la -



 
 
 
 
 
74,0 mil. euro, se regăseşte, reevaluarea portofoliului la valoare justă, impusă de situaţia existentă pe 
piaţă, precum şi reevaluarea poziţiei „alte active financiare“, şi evoluţia creditelor garantate contractate 
de Lehmann Brothers (-12,0 mil. euro). Profitul net după plata intereselor minoritare a înregistrat 
valoarea de 312,1 mil. euro, mai ridicată cu 33,8% (19,7% ajustat pentru excluderea efectelor fluctuaţiilor 
valutare) faţă de anul anterior (233,2 mil. euro). Rentabilitatea capitalului angajat a atins valoarea de 
52,0% (faţă de 43,1% în anul anterior), raportul cost-venit îmbunătăţindu-se substanţial de la 55,0% 
până la 50,9%. 
 
România 
 
Banca Comercială Română şi-a majorat semnificativ profitul net după plata intereselor minoritare cu 
65,7% (ajustat la efectele fluctuaţiilor valutare: 83,1%) faţă de valoarea aferentă perioadei similare a 
anului anterior, respectiv de la 127,0 mil. euro la 210,5 mil. euro. La aceasta au contribuit în special 
volumul creditelor acordate, care s-a majorat cu 36% şi reclasificarea comisioanelor asimilate dobânzilor 
în venitul din dobânzi, în valoare de 60,5 mil. euro. Împreună cu creşterea venitului din comisioane de la 
173,7 mil. euro la 192,5 mil. euro (în special creşteri înregistrate în domeniul creditării şi al plăţilor) 
aceste elemente au dus şi la o dublare a rezultatului operaţional de la 201,3 mil. euro în primele trei 
trimestre ale exerciţiului 2007 la 406,8 mil. euro.  
 
Creşterea provizioanelor de risc de la 21,6 mil. euro la 69,6 mil. euro a fost determinată de creşterea 
semnificativă a creditării din ultimele trimestre şi de unele efecte extraordinare survenite în anul anterior: 
încetarea reasigurării creditelor de consum începând cu luna mai 2007, venituri din vânzarea unor 
creanţe deja amortizate şi dizolvarea unei rezerve la nivel de grup în anii anteriori. Cheltuielile de 
exploatare s-au majorat (ajustat prin excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare) cu 6,1%, raportul cost-
venit atingând valoarea de 46,4% (faţă de 64,6% realizat anul anterior). Aceste valori includ costurile de 
restructurare aferente anului curent, în valoare de 9,6 mil. euro (2007: 36,4 mil. euro). Rentabilitatea 
capitalului angajat a înregistrat valoarea de 63,6%, îmbunătăţindu-se considerabil faţă de anul 
anterior(41,5%). 
 
Slovacia 
 
Slovenská sporiteľňa şi-a majorat rezultatul operaţional cu 24% (după excluderea efectelor valutare: 
15,4%) de la 124,3 mil. euro la 154,1 mil. euro. Determinantă pentru acest rezultat a fost, în primul rând, 
creşterea semnificativă a venitului net din dobânzi cu 42,6 mil. euro, respectiv de la 213,6 mil. euro la 
256,2 mil. Euro, pe baza unui volum de credite mai ridicat şi a creşterilor înregistrate la depozite,. Venitul 
din comisioane, care a înregistrat o creştere cu 17,5% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: 
9,4%), a adus şi el un aport semnificativ, în valoare de 78,5 mil. euro, la evoluţia pozitivă a rezultatului 
operaţional. Creşterea cheltuielilor administrative de la 166,6 mil. euro în anul 2007 la 189,0 mil. euro 
(după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: +5,7%) a avut loc pe fondul introducerii unor modificări 
de sistem şi a altor cheltuieli în contextul introducerii monedei euro şi a noului sistem informatic bancar 
de bază.  Datorită evoluţiei pozitive a creditelor acordate clienţilor, s-a majorat şi valoarea provizioanelor 
de risc de la 24,6 mil. euro în anul anterior la actual 41,3 mil. euro (după excluderea efectelor fluctuaţiilor 
valutare rezultă o majorare de +56,6%). În timp ce profitul net înainte de plata intereselor minoritare s-a 
majorat cu 16,1% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: +8,1%), datorită unor cote de 
impozitare mai mari faţă de cele practicate în anul anterior, rezultate din dizolvarea legală în 2007 a 
provizioanelor aferente impozitelor, cresterea la final a profitului net după plata intereselor minoritare a 
fost de 4,2% (de la 81,0 mil. euro în anul 2007 la 84,4 mil. euro). După excluderea efectelor fluctuaţiilor 
valutare, rezultă o scădere uşoară de 3,0%.  Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la nivelul de 
38,7%, faţă de 40,3% în anul anterior, raportul cost-venit îmbunătăţindu-se - în pofida proiectelor de 
anvergură menţionate anterior - de la 57,3% la actualmente 55,1%. 



 
 
 
 
 
 
Ungaria 
 
Aportul Erste Bank Ungaria la rezultatele Grupului s-a situat la 74,2 mil. euro, în pofida unei evoluţii 
macroeconomice dificile, respectiv o creştere cu 43,4% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: 
41,6%) faţă de valoarea similară înregistrată în anul anterior (51,7 mil. euro). Creşterea considerabilă a 
venitului net din dobânzi cu 18,6% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare 17,1%), de la 178,2 
mil. euro până la 211,4 mil. euro, a rezultat, în principal, ca urmare a creşterii creditării, în special pe 
segmentul retail. Această evoluţie pozitivă a fost avantajată şi de regularizarea dobânzilor efectuată în 
2007, în valoare de 8,0 mil.  Majorarea ajustată prin excluderea acestui efect de ordin tehnic a atins 
valoarea de 13,6%. Majorarea venitului din comisioane cu 13,7 mil. euro (după excluderea efectelor 
fluctuaţiilor valutare: 14,4%), până la 100,1 mil. euro, a rezultat în principal din evoluţia pozitivă a 
creditării. În pofida unei creşteri cu 11,2% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: 9,8%) a 
cheltuielilor de exploatare determinate de extinderea activităţii (creşterea numărului de personal, spaţii 
suplimentare, marketing), acestea atingând valoarea de 176,8 mil. euro, s-a reuşit realizarea unui 
rezultat operaţional de 74,2 mil. euro, cu 43,4% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: 41,6%) 
mai mare decât valoarea înregistrată în anul precedent (51,7 mil. euro). Majorarea provizioanelor de risc 
(o majorare cu 10,9 mil. euro, de la 35,1 mil. euro la 46,0 mil. euro) a rezultat, pe de o parte, din 
creşterea creditării şi, pe de altă parte, în urma luării în considerare a evoluţiei macroeconomice 
generale. Rezultatul pozitiv al poziţiei „alte rezultate” (0,7 mil. euro faţă de -16,2 mil. euro în anul 2007) a 
fost, în principal, efectul unei modificări a procedurii de înregistrare a poziţiilor aferente impozitelor locale 
(„impozit local” şi „impozit pentru inovaţii”), care a avut efecte asupra poziţiei cheltuielilor cu impozitele. 
Rentabilitatea capitalului angajat a crescut de la 24,6% la 31,2%, raportul cost-venit înregistrând 
valoarea de 54,9% (anul anterior: 57,9%). 
 
Croaţia 
 
Datorită faptului că rezultatelle Diner Club Adriatic d. d. (DCA) nu au fost incluse în bilanţ decât în al 
doilea trimestru din 2007, o comparaţie a rezultatelor actuale cu cele din anul precedent nu este posibilă.  
 
Profitul net al Erste Bank Croaţia, după plata intereselor minoritare, a înregistrat o creştere de 11,6 mil. 
euro (sau, după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare, de +27,8%), de la 39,2 mil. euro la 50,8 mil. 
euro.  Decisive pentru această evoluţie au fost creşterile considerabile ale veniturilor nete din dobânzi, 
rezultatelor din comisioane şi din tranzacţionare. În pofida restricţiilor legale cu privire la creşterea 
creditării, veniturile nete din dobânzi au înregistrat o creştere de la 114,1 mil. euro la 144,3 mil. euro. 
Această majorare de 26,4% (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: 24,7%) s-a înregistrat pe 
fondul unei creşteri puternice a depozitelor clienţilor (12,1% de la începutul anului). Evoluţia 
îmbucurătoare a operaţiunilor de plăţi şi carduri (DCA) a dus la o creştere a venitului din comisioane cu 
24,9 % (după excluderea efectelor fluctuaţiilor valutare: 23,1%), de la 46,1 mil. euro în anul 2007 la 57,6 
mil. euro. Creşterile aferente operaţiunilor în valută, atât în cadrul băncii cât şi la societatea afiliată din 
domeniul operaţiunilor cu carduri de credit, au dus la o creştere a rezultatului din tranzacţionare în 
valoare de 4,0 mil. euro (de la 7,4 mil. euro la 11,4 mil. euro). Creşterea înregistrată la provizioanele de 
risc, de la 12,0 mil. euro anul precedent la 15,9 mil. euro, este rezultatul unei creşteri a operaţiunilor de 
creditare şi al includerii societăţii din domeniul operaţiunilor cu carduri de credit (DCA).  Numărul mai 
mare de personal, cheltuielile mai ridicate cu infrastructura IT şi cele de leasing pentru noul sediu 
administrativ au dus la o majorare a cheltuielilor administrative cu 18,5% (după excluderea efectelor 
fluctuaţiilor valutare: 16,9%), de la 81,4 mil. euro în anul anterior la actual 96,4 mil. euro. Cu toate 
acestea, raportul cost-venit s-a îmbunătăţit de la 48,5% până la 45,2%. Rentabilitatea capitalului angajat 
s-a situat la valoarea de 41,8%. 
 



 
 
 
 
 
Serbia 
 
Venitul net din dobânzi a înregistrat o valoare peste dublul celei înregistrate în anul anterior (11,5 mil. 
euro), respectiv 24,1 mil. euro. În acest context, factorii determinanţi au fost creşterea considerabilă atât 
a volumului de credite acordate clienţilor cât şi a depozitelor, creanţe mai mari faţă de instituţii de credit 
şi creşterea dobânzii de referinţă a băncii naţionale. Venitul din comisioane s-a majorat în principal 
datorită creşterii operaţiunilor de plăţi de la 3,6 mil. euro la 5,4 mil. euro (50,7% sau, după excluderea 
efectelor fluctuaţiilor valutare, 51,4%). Veniturile mai mari din operaţiunile valutare, împreună cu o 
creştere a rezultatului din tranzacţionare (2,3 mil. euro faţă de 0,9 mil. euro înregistrate în anul anterior) 
au dus aproape la o dublare a veniturilor operaţionale de la 16,1 mil. euro la 31,8 mil. euro. În pofida 
unei creşteri a cheltuielilor administrative, pe fondul extinderii reţelei de unităţi, respectiv de la 20,3 mil. 
euro la 25,1 mil. euro, rezultatul operaţional s-a ameliorat de la -4,2 mil. euro la 6,7 mil. euro. Veniturile 
rezultate din vânzarea unei participaţiuni în decursul primului trimestru 2008 a avut efecte pozitive 
asupra poziţiei „alte rezultate“ (4,3 mil. euro faţă de 1,2 mil. euro în anul anterior). Profitul net după plata 
intereselor minoritare s-a majorat cu 7,6 mil. euro, de la -2,2 mil. euro la 5,4 mil. euro. 
 
Ucraina 
 
După preluarea integrală a Bank Prestige de către Erste Group în cursul lunii ianuarie 2007, centrul de 
greutate al activităţilor băncii, redenumite între timp Erste Bank Ucraina, a devenit consolidarea poziţiei 
de piaţă. În acest moment banca operează 119 de unităţi.  
Majorarea veniturilor nete din dobânzi cu 15,7 mil. euro, de la 6,5 mil. euro în primele trei trimestre din 
2007 la 22,2 mil. euro, este rezultatul triplării volumului de credite acordate, comparativ cu perioada 
similară a anului precedent. Suplimentar, s-au simţit efectele unor oportunităţi îmbucurătoare 
determinate de cererea de lichiditate pe termen scurt. Venitul net din taxe şi comisioane a înregistrat o 
valoare de 2,3 mil. euro, situându-se considerabil peste cel din anul precedent (0,6 mil. euro), fiind 
rezultatul unei creşteri a volumului de plăţi. Creşterea rezultatului din tranzacţionare cu 4,1 mil. euro (s-
au realizat 4,3 mil. euro, faţă de 0,2 mil. euro în anul anterior), a avut loc în special pe fondul unei 
creşteri considerabile a veniturilor din instrumentele cu venit fix. Creşterea cheltuielilor administrative de 
la 29,4 mil. euro la 44,8 mil. euro a avut loc pe fondul dezvoltării operaţiunilor, aici fiind incluse, pe lângă 
cheltuielile aferente dezvoltării reţelei de unităţi, şi numărul de personal considerabil mai mare. Profitul 
net după plata intereselor minoritare s-a situat la valoarea de -19,4 mil. euro. 
 
Group Corporate & Investment Banking (GCIB)  
 
Segmentul Group Corporate & Investment Banking include operaţiunile corporate derulate cu acei 
clienţi care sunt activi pe pieţele în care Erste Group este prezent şi ale căror vânzări depăşesc 175 mil. 
euro. De asemenea, din acest segment fac parte şi operaţiunile internaţionale (fără activităţile de 
trezorerie), operaţiunile imobiliare derulate de Erste Group cu clienţi corporate mari, societatea de 
leasing Immorent precum şi operaţiunile de Investment Banking (inclusiv Equity Capital Markets). 
În acest segment, rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare a cunoscut o creştere cu 
2,8%, de la 173,8 mil. euro la 178,6 mil. euro. Venitul din dobânzi, care a înregistrat o valoare de 329,8 
mil. euro, cu 21,0% mai ridicată faţă de valoarea realizată anul anterior, a fost realizat atât pe fondul unei 
creşteri a volumului de afaceri  în domeniile Group Large Corporate şi Real Estate cât şi în urma unei 
evoluţii bune a Immorent. Creşterea venitului din comisioane cu 19,4 mil. euro sau +20,5%, de la 94,4 
mil. euro la 113,8 mil. euro s-a bazat, pe de o parte, pe creşterile considerabile realizate de societatea 
de leasing imobiliar Immorent cât şi pe creşterile realizate în operaţiunile internaţionale în Viena şi Hong 
Kong. Provizioanele de risc mai ridicate, de 57,7 mil. euro faţă de 30,2 mil. euro în anul anterior, se 



 
 
 
 
 
datorează creşterii volumului de finanţare şi dizolvării provizioanelor de risc în anul anterior. În pofida 
creşterii cheltuielilor administrative de la 107,7 mil. euro la 126,4 mil. euro, survenite pe fondul unor 
cheltuieli mai mari în domeniile IT şi resurse umane, rezultatul operaţional a putut fi îmbunătăţit cu 
21,3%, de la 265,0 mil. euro la 321,5 mil. euro. Poziţia „alte rezultate“ a fost influenţată de necesitatea 
de reevaluare a portofoliului la valoare justă, ca urmare a situaţiei existente pe piaţă, rezultând o 
reducere de 34,7 mil. euro, de la 11,7 mil. euro la actual -23,0 mil. euro. Raportul cost-venit a înregistrat 
valoarea considerabilă de 28,2% (anul anterior: 28,9%), rentabilitatea capitalului angajat atingând nivelul 
de 17,0%. 
 
 
Group Markets 
 
Segmentul Group Markets include diviziile Group Treasury şi Debt Capital Markets. De asemenea, în 
acest segment se regăsesc, pe lângă Trezoreria Erste Group Bank AG şi unităţile de trezorerie ale 
societăţilor afiliate din Europa Centrală şi de Est, filialele din Hong Kong  şi New York precum şi 
activităţile de trezorerie ale băncilor de investiţii Erste Securities Polska, Erste Bank Investment Hungary 
şi Erste Securities Zagreb.  
 
Evoluţia deosebit de bună a venitului net din dobânzi, care s-a majorat cu 105,3 mil. euro, înregistrând  
valoarea de 163,3 mil. euro faţă de 58,0 mil. euro, a avut loc, în special, pe fondul unui rezultat foarte 
bun pe piaţa monetară. Venitul net din comisioane a înregistrat o valoare similară cu cea din anul 
anterior, respectiv 114,1 mil. euro, în ciuda condiţiilor de piaţă dificile. Datorită evoluţiei pieţelor 
financiare, rezultatul net din tranzacţionare a înregistrat o valoare considerabil mai redusă în trimestrul 3, 
respectiv o scădere cu 50,4% faţă de perioada similară a anului anterior (97,5 mil. euro faţă de 196,5 
mil. euro în anul 2007). Creşterea cheltuielilor de exploatare de la 129,4 mil. euro la 142,9 mil. euro 
(10,4%) a avut loc datorită creşterii personalului, a cheltuielilor cu sistemele IT şi a reorganizării pe 
divizii.  Profitul net după plata interselor minoritare a cunoscut o scădere cu 11,2 mil. euro, de la 177,6 
mil. euro la actual 166,4 mil. euro. Raportul cost-venit a înregistrat valoarea de 38,1%. 
 
 
Corporate Center 
 
Segmentul Corporate Center conţine rezultatele acelor societăţi care nu sunt 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 fi 
atribuite unui anumit segment.  În acest segment s-au înregistrat veniturile rezultate din vânzarea diviziei 
de asigurări către Vienna Insurance Group din trimestrul 3, 2008. Suplimentar, în acest segment se va 
înregistra din acest moment şi managementul structurii bilanţiere al Erste Group Bank AG (Holding). 
Rezultatele unităţilor locale de management al bilanţului vor fi, în continuare, înregistrate în respectivele 
segmente.  
În cadrul venitului net din dobânzi efectul pozitiv rezultat din efectul de derulare, în valoare de 50 mil. 
euro, este compensat de efectul negativ din managementul bilanţului ca urmare a situaţiei generale de 
pe piaţă şi a evoluţiei dobânzilor. Efectul de derulare 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, provizioane de risc cu aceeaşi valoare. Diferenţa în venitul net din comisioane şi în 
cheltuielile administrative a rezultat în mare parte din consolidarea profitului rezultat din operaţiunile de 
suport. Un efect negativ asupra cheltuielilor administrative îl reprezintă în special proiectele de grup şi 
cheltuielile aferente restructurării Erste Group. Poziţia „alte rezultate” conţine amortizarea lineară a 
portofoliului de clienţi BCR şi Diners Club Adriatic d.d. în valoare totală de 57,0 mil. euro, precum şi 



 
 
 
 
 
necesarul de reevaluare a portofoliului la valoare justă. Poziţia „rezultatul după impozitare dinoperaţiuni 
discontinuate”, cu o valoare de 601,8 mil. euro, include profitul net după plata intereselor minoritare 
rezultat din vânzarea operaţiunilor de asigurare către Vienna Insurance Group, finalizată în luna 
septembrie. Operaţiunile de asigurare din România nu sunt încă incluse în această valoare, datorită 
faptului că realizarea acestei tranzacţii va avea loc în trimestrul 4.  

V. Evoluţia ratei de schimb 

 
 

Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

Ratele de schimb 
Euro  

Septembrie 
08  

Decembrie 
07 Modificare 1-9 08  1-9 07  Modificare 

CZK/EUR  24,66  26,63  7,4%  25,08  28,04  10,6% 
RON/EUR  3,74  3,61  -3,7%  3,65  3,30  -10,5% 
SKK/EUR  30,30  33,58  9,8%  31,62  33,96  6,9% 
HUF/EUR  242,83  253,73  4,3%  247,86  251,01  1,3% 
HRK/EUR  7,10  7,33  3,1%  7,23  7,34  1,4% 
RSD/EUR  76,68  80,05  4,2%  80,08  79,75  -0,4% 
UAH/EUR  7,29  7,42  1,8%  7,41  6,77  -9,4% 

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

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
Erste Group, Relaţii cu Investitorii 

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 



 
 
 
 
 

Anexe 

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

 

in milioane EUR 
 

1-9 08 
 

1-9 07 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  3.573,3  2.844,1  25,6% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -602,3  -335,9  79,3% 
Venit net din taxe şi comisioane  1.489,0  1.354,2  10,0% 
Rezultat net din trading  184,9  292,0  -36,7% 
Cheltuieli administrative generale  -3.053,7  -2.709,9  12,7% 
Alte rezultate din exploatare  -141,0  -133,3  -5,8% 
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere  -114,9  -38,3   na 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -11,6  44,9   na 
Active financiare - păstrate până la maturitate  -1,9  0,6   na 
Profit preimpozitare  1.321,8  1.318,4  0,3% 
Impozit pe profit  -264,4  -283,5  -6,7% 
Profit net înainte de interese minoritare  1.057,4  1.034,9  2,2% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  610,2  25,4  >100,0% 
Profit aferent perioadei  1.667,6  1.060,3  57,3% 
Interese minoritare   -204,6  -222,4  -8,0% 
Profit net după plata intereselor minoritare  1.463,0  837,9  74,6% 
       

 

 



 
 
 
 
 
II. BILANŢ CONSOLIDAT (IFRS) 

in milioane EUR 

 
Septembrie

08 

 
Decembrie 07 

 
Modificare 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale  7.692  7.615  1,0% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţii de credit  19.088  14.937  27,8% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  125.673  113.956  10,3% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri   -3.699  -3.296  12,2% 
Active mobiliare  8.090  6.637  21,9% 
Active financiare – la valoarea corectă prin profit sau pierdere  4.238  4.534  -6,5% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare  16.664  16.200  2,9% 
Active financiare – deţinute până la scadenţă  14.777  16.843  -12,3% 
Investiţii ale societăţilor de asigurări  0  8.054  na  
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu  237  285  -16,8% 
Proprietăţi şi echipament  5.707  5.962  -4,3% 
Active tangibile  2.537  2.289  10,8% 
Active fiscale  524  446  17,5% 
Active disponibile pentru vânzare şi operaţiuni discontinuate  658  0  na  
Alte active  7.234  6.057  19,4% 
Total active  209.420  200.519  4,4% 
       
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU       
Sume datorate instituţiilor de creditare  37.420  35.165  6,4% 
Sume datorate clienţilor  110.964  100.116  10,8% 
Obligaţiuni emise  29.802  31.078  -4,1% 
Pasive mobiliare  2.726  1.756  55,2% 
Provizioane subscrise  0  8.638  na  
Alte provizioane  1.757  1.792  -2,0% 
Obligaţii fiscale  345  329  4,9% 
Pasive asociate cu active disponibile pentru vânzare şi operaţiuni 
discontinuate  501  0  na  
Alte pasive  7.077  4.653  52,1% 
Capital subordonat  5.969  5.589  6,8% 
Total capital  12.859  11.403  12,8% 

Capital propriu   9.728  8.452  15,1% 
Participaţii minoritare  3.131  2.951  6,1% 

Total pasive şi capital propriu  209.420  200.519  4,4% 
       

 
 
 



 

III. RAPORTARE PE SEGMENTE – ERSTE GROUP  

Prezentare generală* 
 

 
 

Retail şi IMM 
 

GCIB 
 

Group Markets 
 

Centru Corporativ 
 

Total 

in milioane EUR  1-9 08  1-9 07  1-9 08  1-9 07  1-9 08  1-9 07  1-9 08  1-9 07  1-9 08  1-9 07 
Venit net din dobânzi  3.143,2  2.557,1  329,8  272,5  163,3  58,0  -62,9  -43,5  3.573,3  2.844,1 
Provizioane de risc  -494,6  -305,9  -57,7  -30,2  0,0  0,0  -50,0  0,2  -602,3  -335,9 
Venit net din taxe şi comisioane   1.268,7  1.157,9  113,8  94,4  114,1  114,6  -7,5  -12,7  1.489,0  1.354,2 
Rezultat net din trading  95,6  81,9  4,3  5,7  97,5  196,5  -12,5  7,9  184,9  292,0 
Cheltuieli administrative generale  -2.646,4  -2.407,8  -126,4  -107,7  -142,9  -129,4  -138,0  -65,1  -3.053,7  -2.709,9 
Alte rezultate  1.248,4  1.020,7  240,9  246,4  227,5  241,7  -394,9  -190,4  1.321,8  1.318,4 
Profit preimpozitare  -259,4  -214,3  -54,0  -58,5  -49,0  -48,3  98,0  37,6  -264,4  -283,5 
Impozit pe profit  8,4  25,4  0,0  0,0  0,0  0,0  601,8  0,0  610,2  25,4 
Proft post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  8,4  25,4  0,0  0,0  0,0  0,0  601,8  0,0  610,2  25,4 
Participaţii minoritare    -203,7  -213,4  -8,3  -14,2  -12,1  -15,8  19,5  21,0  -204,6  -222,4 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  793,6  618,4  178,6  173,8  166,4  177,6  324,4  -131,9  1.463,0  837,9 
                     
Active ponderate la risc  72.574,6  65.915,9  22.982,2  21.331,5  1.901,9  1.177,6  3.028,0  2.558,5  100.486,6  90.983,5 
Capital propriu mediu atribuit   3.288,3  2.956,7  1.400,1  1.327,7  184,0  136,6  4.108,4  3.857,2  8.980,8  8.280,1 
Raport Cost/venit  58,7%  63,4%  28,2%  28,9%  38,1%  35,1%  nm  nm  58,2%  60,4% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  32,2%  27,9%  17,0%  17,5%  120,6%  173,3%  nm  nm  21,7%  13,5% 
                     
                     

 
*) Alte rezultate ale Centrului Corporativ includ amortizarea lineara a clientilor in valoare de 58,0 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 maturitate. 



 
Austria* 
 
 
 

 
 

Bănci de economii 
 

EB Oesterreich 
 

Austria 

in milioane EUR  1-9 08  1-9 07  1-9 08  1-9 07  1-9 08  1-9 07 
Venit net din dobânzi  702,7  641,5  445,5  432,0  1.148,3  1.073,5 
Provizioane de risc  -158,3  -125,5  -73,7  -74,7  -232,0  -200,2 
Venit net din taxe şi comisioane   286,0  282,8  234,9  251,8  520,9  534,6 
Rezultat net din exploatare  12,8  15,5  13,5  5,6  26,3  21,2 
Cheltuieli administrative generale  -697,0  -634,8  -498,1  -499,6  -1.195,1  -1.134,4 
Alte rezultate  102,0  174,6  85,0  112,2  187,0  286,9 
Profit preimpozitare  -37,0  -42,3  -18,5  -25,7  -55,5  -68,0 
Impozit pe profit  0,0  0,0  4,9  8,3  4,9  8,3 
Proft post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  0,0  4,9  8,3  4,9  8,3 
Participaţii minoritare    -59,5  -119,8  -1,3  -6,6  -60,8  -126,4 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  5,4  12,5  70,1  88,3  75,6  100,7 
  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Active ponderate la risc  24.409,6  22.953,3  14.142,3  12.763,1  38.551,9  35.716,4 
Capital propriu mediu atribuit   224,6  228,5  966,6  882,1  1.191,2  1.110,6 
Raport Cost/venit  69,6%  67,5%  71,8%  72,5%  70,5%  69,6% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  3,2%  7,3%  9,7%  13,3%  8,5%  12,1% 
             
             
 
*) 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. 
 



 

Europa Centrală şi de Est (CEE)* 

 
 

Republica Cehă România Slovacia Ungaria Croaţia Serbia Ucraina 

in milioane EUR  1-9 08  1-9 07 1-9 08 1-9 07 1-9 08 1-9 07 1-9 08 1-9 07 1-9 08 1-9 07 1-9 08  1-9 07 1-9 08  1-9 07 
Venit net din dobânzi  794,2  590,0  542,5  369,6  256,2  213,6  211,4  178,2  144,3  114,1  24,1  11,5  22,2  6,5 
Provizioane de risc  -78,3  -49,0  -69,6  21,6  -41,3  -24,6  -46,0  -35,1  -15,9  -12,0  -4,3  0,5  -7,3  -7,1 
Venit net din taxe şi 
comisioane   311,4  246,1  192,5  173,7  78,5  66,8  100,1  86,4  57,6  46,1  5,4  3,6  2,3  0,6 
Rezultat net din 
exploatare  8,4  7,0  24,1  24,8  8,5  10,4  10,3  9,9  11,4  7,4  2,3  1  4,3  0 
Cheltuieli administrative 
generale  -566,9  -464,0  -352,3  -366,8  -189,0  -166,6  -176,8  -159,0  -96,4  -81,4  -25,1  -20,3  -44,8  -15,4 
Alte rezultate  394,7  308,3  378,2  216,0  102,5  88,3  99,7  64,3  102,6  74,5  6,7  -2,5  -23,0  -15,0 
Profit preimpozitare  -80,8  -78,1  -62,8  -36,3  -18,0  -7,2  -25,5  -12,4  -20,7  -15,1  0,4  0,2  3,6  2,7 
Impozit pe profit  8,0  10,5  -4,5  6,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Profit post impozitare din 
operaţiuni discontinuate  8,0  10,5  -4,5  6,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Participaţii minoritare    -9,7  -7,5  -100,4  -59,3  0,0  0,0  -0,1  -0,2  -31,1  -20,2  -1,7  0,2  0,0  0,0 
Profit net după plata 
intereselor minoritare  312,1  233,2  210,5  127,0  84,4  81,0  74,2  51,7  50,8  39,2  5,4  -2,2  -19,4  -12,3 
                             
Active ponderate la risc  11.303,8  10.383,2  9.150,6  8.431,4  4.074,2  3.779,6  4.588,0  4.035,4  3.559,6  2.985,8  808,4  423,8  538,0  160,2 
Capital propriu mediu 
atribuit   799,9  721,8  441,1  408,3  290,7  267,9  316,9  279,8  161,9  131,1  43,4  24,2  43,0  12,9 
Raport Cost/venit  50,9%  55,0%  46,4%  64,6%  55,1%  57,3%  54,9%  57,9%  45,2%  48,5%  78,9%  nm  nm  nm 
Rentabilitatea 
capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului 
net  52,0%  43,1%  63,6%  41,5%  38,7%  40,3%  31,2%  24,6%  41,8%  39,9%  16,6%  nm  nm  nm 
                             

 
*)  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. 
 


