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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI Vienna, 10 februarie 2009 
 
 
 

Erste Group oferă detalii asupra rezultatelor –  
2008, un an profitabil cu o creştere de 19% a profitului 
operaţional  
 
 
În urma unei întruniri a Comitetului Director, Erste Group Bank AG dă publicităţii cifrele cele mai 
importante cifre aferente rezultatelor financiare preliminare pe anul 2008, înainte de prezentarea 
integrală de pe 27 februarie 2009.   

 
• Erste Group raportează o îmbunătăţire continuă a profitului operaţional: în creştere cu mai mult de 

19% în 2008 faţă de 2007, subliniind soliditatea modelului său de afaceri bazat pe retail banking în 
Austria şi Europa Centrală şi de Est  

• Profitul net pentru anul 2008 – incluzând efectul pozitiv al vînzării operaţiunilor de asigurări şi re-
evaluarea negativă a anumitor active financiare ca urmare a persistenţei condiţiilor negative de piaţă, 
în special în decembrie 2008 – se situează peste 1,3 mld EUR; cu toate acestea: 
− Consiliul Director a luat decizia de a aloca încasările din vânzarea operaţiunilor de asigurări, 

amortizării complete a fondului comercial aferent operaţiunilor din Ucraina şi Serbia, precum şi 
amortizării parţiale a fondului comercial din România, până la un cuantum de aproximativ 570 mil 
EUR (pre-impozitare) şi  

− Având în vedere deteriorarea mediului macroeconomic din lunile recente, Erste Group a decis în 
mod proactiv să suplimenteze provizioanele de risc în cadrul tuturor subsidiarelor sale, rezultând 
în costuri de risc relative la media împrumuturilor către clienţi de aproape 90 pb pentru anul 2008; 
rezultând  

− un profit curat net de 860 mil EUR pentru anul 2008  

• Incluzânt toate cele de mai sus şi anterior anunţatei emisiuni de capital participativ, rata capitalului 
de rang I (tier 1) este aşteptată să atingă 7.2% la sfârşitul anului 2008.   
 

Erste Group continuă să rămână convins de oportunităţile de creştere economică superioară pe termen 
lung din Europa Centrală şi de Est. Cu toate acestea, în urma unei revizii atente a activităţii, 
managementul a decis sa ajusteze planul de afaceri 2009 – 2011 pentru a reflecta impactul încetinirii 
creşterii economice mondiale asupra Austriei şi asupra regiunii Europei Centrale şi de Est în viitorul 
apropiat.  
 
Astfel, încasările din vânzarea operaţiunilor de asigurări de la începutul anului 2008 au fost alocate 
amortizării totale a fondului comercial achiziţionat in cazul operaţiunilor din Ucraina şi Serbia (87 mil 
EUR) precum şi parţial pentru afacerea din România (480 mil EUR). Incluzând reducerea adiţională a 
fondului comercial şi a valorii relaţiilor cu clientela datorate vânzării operaţiunilor de asigurări (112 mil 
EUR) dar şi amortizarea liniară a relaţiilor cu clientela (69 mil EUR), precum şi efectele datorate 
deprecierii monedei care nu au efect asupra contului de profit şi pierdere (370 mil EUR) totalul activelor 
intangibile pentru BCR se va reduce cu mai mult de 1 mld EUR, până la 2,7 mld EUR la sfârşitul anului 
2008.  



 
 

Erste Group is one of the leading financial providers in Central and Eastern Europe with its more than 54,000 employees. Erste Group serves 
over 16 million clients in more than branches in 8 countries (Austria, Czech Republic, Slovakia, Romania, Hungary, Croatia, Serbia, Ukraine).  
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Pentru întreg anul 2008, veniturile operaţionale au crescut cu aproape 14%, până la 7 mld EUR, în timp 
ce – cu sprijinul unei reduceri a costurilor de aproape de 10% în Q4 2008 – costurile operaţionale au 
crescut cu mai puţin de 10% (până la 4 mld EUR) pentru întreg anul 2008 – o evoluţie substanţial mai 
bună decat previziunile anterioare. Această performanţă mai mult decât pozitivă este reflectată în 
creşterea de peste 19% în profitul operaţional, substanţial peste ţinta de 15% anunţată anterior, şi va 
rezulta într-un profit operaţional de 3 mld EUR pentru întreg anul 2008. 
 
Decizia proactivă de a majora provizioanele de risc în 2008, reflectă deteriorarea mediului 
macroeconomic din ultimile luni şi în consecinţă aşteptările ca rata împrumuturilor non-performante să 
înregistreze creşteri în cadrul tuturor segmentelor operaţionale. Provizioane de risc suplimentare au fost 
create în cadrul tuturor subsidiarelor, incluzând Austria şi băncile de economii, în concordanţă cu 
abordarea conservativă a managementului de risc la nivelul intregului concern Erste Group.  
 
Impactul negativ total asupra contului de profit şi pierdere datorat reevaluărilor de active financiare, este 
aşteptat să se ridice la aproape 570 mil EUR pre-impozitare în 2008, incluzând, aşa cum a fost anunţat 
anterior, amortizarea unei expuneri pe băncile islandeze (alocată în Q4 2008) precum şi a celei pe 
Lehmann Brothers. De asemenea sunt incluse re-evalările portofoliului ABS/CDO, care s-au ridicat la 
160 mil EUR pentru întreg anul 2008. Precum s-a anunţat, nu au existat nici un fel de amortizări în 
cadrul acestui portofoliu în 2008.  
 
În pofida acestor efecte excepţionale, Erste Group se aşteaptă să raporteze un profit anual net în 2008 
de 860 mil EUR, subliniind capabilitatea modelului său operaţional bazat pe retail banking de a genera 
profituri solide şi sustenabile.  
 
Comentând asupra performanţelor concernului, Andreas Treichl, CEO al Erste Group, a declarat: „În 
pofida unui trimestru al patrulea excepţional de dificil, aceste rezultate preliminare pun în evidenţă baza 
solidă a Erste Group. Ne bucurăm de o bună finanţare şi suntem profitabili, şi credem că măsurile pe 
care le-am luat pentru a întări managementul de risc şi a reduce costurile, împreună cu dedicaţia şi 
angajamentul de a oferi servicii fără rival celor peste 16 milioane de clienţi ai noştri, ne asigură o bună 
poziţionare pentru pentru a face face oricăror provocări pe care 2009 le-ar putea aduce”.  
 
 
Erste Group Bank AG va publica rezultatele detaliate potrivit IFRS vineri, 27 februarie 2009. 
Informaţia din cadrul acestui anunţ este bazată pe rezultate preliminare, neauditate. 
 
 
 
 
For more information, please contact: 
Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
This release is also available on our website at http://www.erstegroup.com/investorrelations  in the news section. 
 


