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Rezultatul operaţional record compensează costurile superioare 
aferente riscului – 232 mil. euro profit net în T1 2009  
 
Highlights1: 

• Erste Group a înregistrat un rezultat record în T1 09, respectiv 838,5 mil. euro (+10,3% faţă de T1 
08, respectiv +4,4% faţă de T4 08): Veniturile operaţionale record de 1.814,4 mil. euro (+5,2% faţă 
de T1 08 şi +3,6% faţă de T4 08) şi o creştere moderată a costurilor – cheltuielile operaţionale s-au 
majorată faţă de T1 08 cu 1,2%, atingând valoarea de 975,9 mil. euro (+2,9% faţă de T4 08) – şi-au 
adus în mod egal aportul la acest rezultat. 

• Creşterea veniturilor în T1 09 a fost impulsionată de veniturile nete din dobânzi şi de rezultatul net 
din tranzacţionare. În pofida absenţei unei creşteri a creditării – creanţele faţă de clienţi au 
înregistrat o valoare stabilă în T1 09 faţă e T4 08, respectiv 126 mld. euro – dar şi datorită marjelor 
de dobândă stabile în toate regiunile precum şi unei performanţe notabile a sectorului Retail & IMM, 
veniturile nete din dobânzi au înregistrat în continuare o valoare ridicată, respectiv 1.226,0 mil. euro 
(+6,5% faţă de T1 08, -8,5% faţă de T4 08). Rezultatul bun din tranzacţionare s-a datorat, în 
principal, rezultatelor deosebite înregistrate de operaţiunile Debt Capital Markets din cadrul 
segmentului Group Markets. 

• Costurile de risc s-au majorat până la 370,2 mil. euro (+127,1% faţă de T1 08, dar -21,1% faţă de 
T4 08) sau 117 puncte de bază în raport cu creanţele medii faţă de clienţi. În toate segmentele s-au 
înregistrat creşteri. Rata creditelor neperformante (calculată pe baza expunerii totale) s-a majorat de 
la 2,9% în T4 08 la 3,3% în T1 09. 

• Erste Group nu a profitat de posibilitatea de reclasificare a activelor în urma modificarii regulilor de 
contabilitate. Rezultatele aferente tuturor categoriilor de active au fost influenţate în special din 
necesarul de reevaluare a portofoliului ABS/CDO: efectul negativ asupra contului de profit şi pierdere 
a fost de 54,8 mil. euro (înainte de impozitare), efectele negative asupra capitalului propriu fiind de 
88 mil. euro. 

• Profitul la nivel de grup a atins în T1 09 nivelul de 232,1 mil. euro (T1 08:315,6 mil. euro, T4 08: -
603,4 mil. euro ). Toate ţările, cu excepţia Ucrainei, în care Erste Group are doar o prezenţă redusă, 
au înregistrat în continuare profit în T1 09. 

• Indicele de adecvare a capitalului tier 1 s-a îmbunătăţit, atingând nivelul de 7,8% în T1 09 (2008: 
7,2%), ca urmare a faptului că Republica Austria a pus la dispoziţie suma de 1 mld. euro, ca parte a 
tranzacţiei de achiziţionare de capital participativ în valoare de 2,7 mld. euro, înainte de încheierea 
ofertei publice aferente. Valoarea activelor ponderate la risc s-a majorat în T1 09 cu 2,2%, atingând 
nivelul de 106 mld. euro. 

• Încheierea cu succes a ofertei publice. Erste Group a plasat 540 mil. euro capital participativ la 
investitori instituţionali şi investitori privaţi. Republica Austria a subscris deja 1 miliard euro capital 
participativ în martie 2009 şi conform acordului deja semnat, va subscrie capital participativ 
suplimentar. În total capitalul participativ se va ridica la un volum aproximativ de 1,75 mld euro. Erste 

                                                 
1 Începând cu luna ianuarie 2009 Casa de Economii Kufstein s-a alăturat Contractului de Cross-Garantare, fiind astfel inclusă din acel moment în bilanţul la nivel de 

grup. De asemenea, rezultatele financiare ale Opportunity Bank a.d. din Muntenegru, achiziţionată de către Erste & Steiermärkische Banka d.d. precum şi cele ale 

Ringturm KAG, au fost incluse, în premieră, în situaţiile financiare consolidate începând cu 31 martie 2009. În plus, Investbank a.d. Skopje din Macedonia, 

achiziţionată de Steiermärkische Sparkasse, a fost inclusă în situaţiile financiare începând cu 1 octombrie 2008, nefiind, deci, inclusă pe 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.  



 
   
 
 
 

Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, societate deţinută în proporţie de 100% de către Erste 
Group, va emite până la 1 mld euro capital hibrid către Republica Austria. Întregul volum al 
capitalului participativ şi al capitalului hibrid se va ridica la un nivel consolidat de 2,7 mld euro aşa 
cum a fost anterior anunţat.  

 
Privire de ansamblu  
 
Rezultatul operaţional s-a majorat în T1 09 cu 10,3%, atingând nivelul de 838,5 mil. euro faţă de 760,5 
mil. euro înregistraţi în T1 08. Veniturile operaţionale s-au majorat la nivelul trimestrului cu 5,2%, până 
la 1.814,4 mil. euro, ca urmare a majorării rezultatului din dobânzi (+6,5%, respectiv 1.226,0 mil. euro) şi 
a unui rezultat net din tranzacţionare foarte bun (+74,7%, respectiv 143,8 mil. euro). Cheltuielile 
administrative s-au majorat moderat, cu numai 1,2%, până la 975,9 milioane euro. În cazul raportului 
cost-venit s-a înregistrat o îmbunătăţire până la 53,8% (pentru întreg anul 2008: 57,2%). 
 
Profitul la nivel de grup, după impozitare şi plata intereselor minoritare, s-a redus cu 26,5% - până 
la nivelul de 232,1 mil. euro, în principal ca urmare a majorării costurilor aferente riscurilor – 
provizioanele de risc au înregistrat în T1 09 valoarea de 370,2 mil. euro, după 163,1 mil. euro în T1 08. 
Aceasta reflectă trendul economic descendent declanşat de criza financiară care nu a afectat T1 08. 
„Chiar dacă trendul economic descendent a afectat clienţii noştri din Austria şi Europa Centrală şi de Est, 
abordarea noastră prudentă, cu orientare pe termen lung a creat o bază solidă pentru a face faţă 
consecinţelor unei scăderi prelungite a activităţii economice, aşa cum sunt costuri de risc mai ridicate”, a 
declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat (cash, deci după eliminarea amortizărilor lineare aferente clientelei) 
s-a majorat de la 10,1% (valoare raportată: 9,6%) în 2008, la actualmente 11,8% (valoare raportată: 
11,4%). 
 
Venitul pe acţiune (cash) a înregistrat în T1 09 valoarea de 0,71 euro (valoare raportată: 0,68 euro), 
faţă de 1,04 euro (valoare raportată: 1,01 euro) în T1 08. 
 
Totalul activelor s-a modificat uşor în scădere în decursul T1 09, atingând la 31 martie 2009 valoarea 
de 199,1 mld. euro, cu 1,2% mai puţin faţă de sfârşitul anului 2008, ca urmare a reducerii operaţiunilor 
interbancare. 
 
Erste Group a oferit spre subscriere, în intervalul 15 – 29 aprilie 2009, capital participativ în valoare 
nominală de până la 2,7 mld. euro. În acest context, Republica Austria a subscris încă din martie 2009 
suma de 1 mld. euro.  
 
Rata solvabilităţii determinată pe baza riscului de credit s-a îmbunătăţit în urma emiterii de capital 
participativ în valoare de 1 mld. euro, subscris de Republica Austria, de la 10,1% la sfârşitul anului 2008 
la 10,4% la 31 martie 2009. Aceasta se situează astfel în continuare la un nivel confortabil, peste 
cerinţele minime legale de 8,0%. Indicele de adecvare a capitalului tier 1, determinat pe baza riscului 
de credit, înregistra la 31 martie 2009 valoarea de 7,8% (faţă de 7,2% la sfârşitul lui 2008). 

Perspective 
 
Rezultatele pe primul trimestru oferă o bază solidă pentru evaluarea poziţiei Erste Group în cadrul crizei 
actuale. Suntem convinşi că poziţia dominantă a Erste Group în calitate de bancă de retail pe toate 
pieţele sale de bază, cu sprijinul unei baze solide de depozite, a unor posibilităţi ridicate de stabilire a 
preţurilor şi a unei politici de creditare prudente, va oferi o bază solidă pentru a contrabalansa costurile 
de risc mai ridicate care însoţesc inevitabil o încetinire a activităţii economice. Aceasta evaluare se 
bazează şi pe mixul echilibrat al afacerilor noastre, precum şi pe faptul că mai mult de 95% dintre cei 17 
milioane de clienţi ai noştri sunt rezidenţi ai unor state membre ale Uniunii Europene. 



 
   
 
 
 
I. PERFORMANŢA FINANCIARĂ ÎN DETALIU 

in milioane EUR 
 

1-3 09 
 

1-3 08 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  1.226,0  1.151,1  6,5% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -370,2  -163,1  >100.0% 
Venit net din taxe şi comisioane  444,6  491,9  -9,6% 
Rezultat net din trading  143,8  82,3  74,7% 
Cheltuieli administrative generale  -975,9  -964,8  1,2% 
Alte rezultate  -94,9  -108,6  12,6%  
Profit preimpozitare  373,4  488,8  -23,6% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  4,8  na  
Profit net după plata intereselor minoritare  232,1  315,6  -26,5% 
 
Venit net din dobânzi: +6,5% vs T1 (-8,5% vs T4 08) 
În pofida situaţiei tensionate din punct de vedere al lichidităţilor şi a cererii prudente de credite pe 
parcursul T1 09, venitul net din dobânzi s-a majorat cu 6,5% faţă de perioada de referinţă a anului 
precedent, respectiv de la 1.151,1 mil. euro la 1.226,0 mil. euro. 
 
Marja de dobândă (venitul net din dobânzi exprimat ca şi cotă procentuală din activele medii purtătoare 
de dobândă) s-a îmbunătăţit de la 2,84% per total an 2008 la 2,86% în T1 09. În timp ce în Europa 
Centrală şi de Est marja de dobândă s-a micşorat uşor, de la 4,6% la 4,5% (în special în Slovacia, 
Ungaria şi Ucraina), aceasta s-a majorat de la 1,8% la 1,9% pentru operaţiunile derulate în Austria, în 
diviziile Group Markets şi Group Corporates & Investment Banking. 

Venit net din comisioane: -9,6% vs T1 08 (-7,8% vs T4 08) 
Venitul net din comisioane s-a redus cu 9,6% în T1 09, de la 491,9 mil. euro la 444,6 mil. euro. Cea mai 
evidentă scădere s-a înregistrat în domeniul operaţiunilor cu valori mobiliare (-23,1%, până la 97,4 mil. 
euro). Evoluţia negativă a afectat, pe lângă domeniul de Asset Management şi cel al operaţiunilor cu 
unităţi de fond, şi operaţiunile de tip Investment Banking. La baza acestei situaţii continuă să stea 
instabilitatea pieţelor financiare precum şi volumul în scădere al unităţilor de fond. Şi venitul net din 
comisioane din domeniul creditării a înregistrat o evoluţie negativă în T1 09 ca urmare a scăderii creşterii 
creditării (-18,1% respectiv 74,7 mil. euro).  
 



 
   
 
 
 

in milioane EUR 
 

1-3 09 
 

1-3 08 
 

Modificare 

Activităţi de creditare  74,7  91,2  -18,1% 
Tranzacţii de plată  192,7  203,4  -5,3% 

Carduri  44,7  39,6  12,9% 
Activităţi cu valori mobiliare  97,4  126,6  -23,1% 

Fonduri de investiţii  39,1  56,5  -30,8% 
Taxe de administrare  12,7  16,6  -23,5% 
Brokeraj  45,6  53,5  -14,8% 

Activităţi de asigurări  27,1  21,5  26,0% 
Brokeraj pentru contracte de economisire-creditare (bănci 
de locuinţe)  9,8  8,8  11,4% 
Tranzacţii valutare  7,2  9,9  -27,3% 
Investment banking  3,0  3,2  -6,3% 
Altele  32,7  27,3  19,8% 
Total  444,6  491,9  -9,6% 

Venit net din tranzacţionare: +74,7% vs T1 08 (T4 08: -70,2 mil. euro) 
Majorarea considerabilă cu 74,7%, de la 82,3 mil. euro în T1 08 la 143,8 mil. euro în T1 09, s-a 
înregistrat în principal datorită rezultatului aferent operaţiunilor cu valori mobiliare (T1 09: 76,2 mil. euro 
faţă de 19,3 mil. euro în T1 08). Pierderile rezultate din reevaluarea valorilor mobiliare a portofoliului de 
tranzacţionare în T1 08 au rezultat într-o scădere considerabilă a rezultatului din tranzacţionare. 

Cheltuieli administrative: +1.2% vs Q1 08 (+2,9 vs Q4 08) 
 

in milioane EUR 
 

1-3 09 
 

1-3 08 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  558,6  561,4  -0,5% 
Alte cheltuieli administrative  329,4  309,8  6,3% 
Subtotal  888,0  871,2  1,9% 
Deprecieri şi amortizări  87,9  93,6  -6,1% 
Total  975,9  964,8  1,2% 
       
 
Cheltuielile administrative s-au majorat uşor cu 1,2% per total, respectiv de la 964,8 mil. euro la 975,9 
mil. euro, din acestea 0,5% survenind în urma extinderii perimetrului de consolidare (afilierea Casei de 
Economii Kufstein la Contractul de Cross-Garantare) din ianuarie 2009.  
 
Cheltuielile cu personalul s-au redus uşor cu 0,5% (după excluderea efectelor valutare +3,3%), de la 
561,4 mil. la 558,6 mil. euro. Efecte pozitive asupra cheltuielilor cu personalul au fost înregistrate în 
urma scăderii numărului de personal precum şi în urma fluctuaţiilor valutare, ambele compensând 
creşterile anuale a salariilor.  
 



 
   
 
 
 
Numărul de personal2 
 

 
 

Martie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Angajaţi ai Grupului Erste Bank  52.385  52.648  -0,5% 
Austria incl. băncile de economii semnatare ale 
contractului de cross garantare  16.389  16.278  -0,7% 

Erste Group, Erste Bank Oesterreich şi subsidiare  8.455  8.545  -1,1% 
Băncile de economii semnatare ale contractului de 
cross garantare  7.934  7.733  2,6% 

Europa Centrală şi de Est / International  35.996  36.370  -1,0% 
Grupul Česká spořitelna  10.872  10.865  0,1% 
Grupul Banca Comercială Română  9.857  9.985  -1,3% 
Grupul Slovenská sporiteľňa  4.814  4.953  -2,8% 
Grupul Erste Bank Ungaria  3.128  3.255  -3,9% 
Grupul Erste Bank Croatia  2.282  2.061  10,7% 
Erste Bank Serbia  985  1.009  -2,4% 
Erste Bank Ucraina  1.861  2.120  -12,2% 
Alte subsidiare şi sucursale străine  2.197  2.122  3,5% 

       
 
Numărul de personal a fost influenţat, în principal, de includerea, în T1 09, a unei noi case de economii 
în contractul de cross-garantare (+197 salariaţi) , de consolidarea opportunity Bank din Muntenegru 
(+213 angajaţi) precum şi de masurile de reducere a costurilor din Ucraina. 
 
Cheltuielile materiale s-au majorat în T1 09 cu 6,3% (exprimat în valuta de referinţă: +12,4%), de la 
309,8 mil. euro la 329,4 mil. euro, aceste creşteri făcându-se simţite în principal în România, Slovacia şi 
în Austria. O creştere supraproporţională au înregistrat costurile IT (+24,3%, până la 95,9 mil. euro), 
printre altele datorită aplicaţiilor de transformare şi întreţinere a sistemului informatic de bază în Slovacia 
precum şi aplicaţiilor necesare în cadrul implementării de proiecte la nivel de grup.  
 
Scăderea uşoară a amortizărilor aferente activelor corporale, trend evidenţiat anterior, s-a făcut 
observată şi în T1 09 (-6,1% de la 93,6 mil. euro la 87,9 mil. euro).  

Rezultatul operaţional: +10,3% vs T1 08 (+4,4 vs T4 08) 
Pe fondul unei creşteri a veniturilor operaţionale (+5,2%) de la 1.725,3 mil. euro la 1.814,4 mil. euro şi 
a unei creşteri uşoare a cheltuielilor administrative (+1,2%) de la 964,8 mil. euro la 975,9 mil. euro, 
rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 10,3%, de la 760,5 mil. euro în T1 08 la 838,5 mil. euro în T1 
09. 

Provizioane de risc: +127% vs T1 08 (-21,1% vs T4 08) 
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 127,0%, de la 163,1 milioane euro la 370,2 milioane euro. 
Strategia prudentă de constituire de provizioane pe fondul deteriorării condiţiilor macroeconomice 
generale şi previziunile cu privire la numărul creditelor neperformante ce vor fi generate în acest context 
reprezintă motivele pentru constituirea de provizioane suplimentare. Costurile aferente riscurilor în raport 
cu nivelul mediu al creanţelor faţă de clienţi au atins în T1 09 nivelul de 117 puncte de bază (T1 08: 56 
puncte de bază).  

                                                 
2  Valori la momentul de referinţă. 



 
   
 
 
 
Alte rezultate operaţionale 
Poziţia aferentă celorlalte rezultate operaţionale a scăzut în decursul T1 09 de la -22,9 mil. euro la -39,9 
mil. euro. Această poziţie conţine în special amortizarea lineară aferentă activelor necorporale (clientelă) 
în valoare de 15,8 mil. euro precum şi cheltuieli aferente plăţilor efectuate în sistemele de garantare a 
depozitelor – acestea s-au majorat la nivelul trimestrului cu 15,9%, atingând nivelul de 12,4 mil. euro. În 
decursul T1 08 s-au înregistrat la poziţia „alte rezultate operaţionale” venituri din vânzarea de proprietăţi 
imobiliare (printre altele vânzarea fostei clădiri administrative din Croaţia). 

Rezultat din active financiare 
Soldul total compus din toate categoriile de active financiare a evoluat pozitiv. În timp ce în T1 08 s-a 
înregistrat, per total, un rezultat negativ de -85,7 mil. euro, soldul negativ înregistrat în T1 09 a fost 
considerabil mai redus, respectiv -55,0 mil. euro. În timp ce necesarul de depreciere al instrumentelor 
structurate s-a majorat în T1 09, s-a făcut remarcat efectul pozitiv al reducerii pierderilor din reevaluarea 
valorilor mobiliare din clasa la valoare justă asupra rezultatului aferent activelor financiare la nivelul 
trimestrului.   
 
La 31 martie 2009, valoarea de piaţă a portofoliului ABS/CDO al Erste Group, inclusiv cel al caselor de 
economii, se situa în jurul valorii de 1,8 mld. euro, faţă de 2,0 mld. euro înregistraţi la sfârşitul anului 
2008. În T1 2009 a rezultat o diferenţă de reevaluare pentru clasa la valoare justă, cu efecte asupra 
rezultatelor exerciţiului, de -54,8 mil. euro, respectiv -42,5 mil. euro după impozitare şi plata intereselor 
minoritare (T1 08: -32,8 mil. euro respectiv -26,2 mil. euro). În clasa disponibile pentru vânzare, 
reevaluarea la valoarea de piaţă în T1 09 a dus la o reducere – dedusă din capitalul propriu – de 88,0 
mil. euro (T1 08: 75,3 mil. euro). Evoluţia activelor de bază este, în continuare, bună, astfel încât pentru 
întregul portofoliu nu a rezultat necesitatea de depreciere suplimentară.  

Profit pre-impozitare şi profit net după interese minoritare 
Rezultatul perioadei aferent domeniilor de afaceri ce vor fi continuate, înainte de impozitare, s-a 
redus cu  23,6%, în special în urma creşterii costurilor aferente riscurilor, respectiv de la 488,8 mil. euro 
la 373,4 mil. euro. 
 
Rezultatul la nivel de concern după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus cu 26,5%, 
de la 315,6 mil. euro la 232,1 mil. euro. 
 

II. EVOLUŢIA BILANŢIERĂ 

in milioane EUR 
 

Martie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit  12.088  14.344  -15,7% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  126.337  126.185  0,1% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -4.008  -3.783  5,9% 
Active mobiliare şi alte active financiare  42.775  41.770  2,4% 
Alte active  21.879  22.925  -4,6% 
Total active  199.071  201.441  -1,2% 
       
 
Totalul activelor Erste Group a înregistrat o scădere cu 1,2%, respectiv de la 201,4 mld. euro la 
sfârşitul anului 2008 la 199,1 mld. euro, în special datorită evoluţiei descrescătoare a operaţiunilor 
interbancare şi a efectelor valutare. Un efect pozitiv asupra totalului activelor a fost generat de 
extinderea perimetrului de consolidare al Erste Group prin includerea Casei de Economii Kufstein în 
contractul de cross-garantare (+1,1 mld. euro). 
 



 
   
 
 
 
Creanţele faţă de instituţii de credit s-au redus cu 15,7%, de la 14,3 mld. euro la 12,1 mld. euro. 
 
Creanţele faţă de clienţi reprezentau, la 31 martie 2009, aproape aceeaşi valoare ca cea înregistrată la 
sfârşitul anului 2008 (+0,1%, respectiv 126,3 mld. euro). Asupra acestei poziţii se fac simţite, pe lângă 
evoluţia valutară, şi efectele scăderii creşterii creditării. 
 
Valoarea provizioanelor de risc a crescut moderat, datorită provizioanelor nou constituite pe fondul 
situaţiei dificile în domeniul creditării, de la 3,8 mld. euro la 4,0 mld. euro. Raportul dintre creditele 
neperformante şi volumul total al creditelor acordate s-a majorat la 31 martie 2009 cu 2,9%, înregistrând 
valoarea de 3,3%. 
 
Investiţiile în valori mobiliare din diversele categorii ale activelor financiare s-au majorat cu 2,0%, de la 
34,2 mld. euro la sfârşitul anului 2008 la actualmente 34,9 mld. Euro. Creşterea este legată în special de 
portofoliul disponibil pentru vânzare, şi în special de obligaţiuni necesare în vederea asigurării lichidităţii,  
în timp ce portofoliul la valoare justă a scăzut uşor. 
 

in milioane EUR 
 

Martie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Sume datorate instituţiilor de credit  30.747  34.672  -11,3% 
Sume datorate clienţilor  108.707  109.305  -0,5% 
Obligaţiuni emise  30.951  30.483  1,5% 
Alte pasive  10.536  9.839  7,1% 
Capital subordonat  6.070  6.047  0,4% 
Total capital  12.060  11.095  8,7% 

Capitalul propriu  8.895  8.079  10,1% 
Participaţii minoritare  3.165  3.016  4,9% 

Total pasive şi capital  199.071  201.441  -1,2% 
       
 
Depozitele atrase de la clienţi s-au situat pe un trend uşor descendent. Valoarea acestora s-a redus cu 
0,5%, respectiv de la 109,3 mld. euro la sfârşitul anului 2008 la 108,7 mld. euro. Pe lângă devalorizarea 
valutelor din spaţiul Europei Centrale şi de Est de la sfârşitul anului 2008, scăderea poate fi explicată şi 
prin introducerea monedei euro în Slovacia la 1 ianuarie 2009, care a avut ca efect o majorare a 
atragerilor, în special la sfârşitul anului 2008. La 31 martie 2009, raportul credite/depozite înregistra 
valoarea de 116,2%, deci cu puţin peste nivelul înregistrat la 31 decembrie 2008 (115,4%).  
 
Emisiunile de titluri de valoare s-au majorat cu 1,5%, de la 30,5 mld. euro la 31,0 mld. euro. 
 
În urma emiterii de capital participativ în valoare de 1 mld. euro, capitalul Erste Group s-a majorat, per 
total, cu 8,7%, respectiv de la 11,1 mld. euro la 12,1 mld. euro. 
 
Activele ponderate cu gradul de risc (RWA) s-au majorat de la 103,7 mld. euro la 106,0 mld. euro la 
31 martie 2009. 
 
La 31 decembrie 2008, totalul mijloacelor proprii exigibile ale grupului bancar Erste Group atingea, în 
conformitate cu Legea Bancară Austriacă, valoarea de aproximativ 12,3 mld. euro (31 decembrie 2009: 
11,8 mld. euro). Această evoluţie ascendentă s-a înregistrat în mare parte ca urmare a emiterii de capital 
participativ în valoare de 1 mld. euro. Marja de acoperire, raportată la necesarul minim legal la acest 
moment de referinţă 9,7 mld. euro) este de 126% (sfârşitul anului 2008: 123%). 
 
După deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, ca urmare a emiterii de capital 
participativ, capitalul propriu a atins valoarea de 8,2 mld. euro (sfârşitul anului 2008: 7,4 mld. euro).  
 
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 7,8%. Incluzând necesităţile de 
capital pentru riscul de piaţă şi pentru riscul operaţional, (înainte de deducerile conform Legii Bancare 
Austriece) rata capitalului se situează la o valoare de 7,0% la 31 marti 2009. Dacă se ajustează rata tier 
1 pentru capitalul hibrid, rezultă o valoare de 5,9%. 
 
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 31 martie 2008 valoarea de 10,4% (sfârşitul exerciţiului 
2008: 10,1%), situându-se astfel considerabil peste valoarea minimă impusă de lege de 8,0%. 

 

III. RAPORTARE PE SEGMENTE 

Erste Bank Oesterreich 
Segmentul Austria este compus din Erste Bank Oesterreich (în special operaţiunile de retail şi comercial) 
şi societăţile afiliate acesteia, în special casele de economii la care Erste Bank Oesterreich deţine 
participaţiuni majoritare (casele de economii din Salzburg, Tirol, Hainburg), precum şi s Bausparkasse. 
 
Rezultatul operaţional s-a majorat cu 6,8 mil. euro, de la 64,8 mil. euro în T1 08 la actualmente 71,6 mil. 
euro. Un aport în acest sens reprezintă atât îmbunătăţirea venitului net din dobânzi, cât şi reducerea 
semnificativă a cheltuielilor administrative. Venitul net din dobânzi s-a majorat, în principal ca efect al 
evoluţiei puternic ascendente a depozitelor, cu 8,8 mil. euro (+6,0%), de la 147,6 mil. euro în T1 08 la 
156,4 mil. euro în T1 09. Volumul depozitelor s-au majorat cu 9,5% comparativ cu T1 08, respectiv de la 
22,1 mld. euro la 24,2 mld. euro, în timp ce volumul creditelor acordate s-a majorat de la 21,8 mld. euro 
la 23,9 mld. euro (+9,6%). Venitul din comisioane a înregistrat o valoare inferioară celei realizate în anul 
precedent, respectiv o scădere cu 5,3 mil. euro (-7,0%), de la 75,9 mil. euro la actualmente 70,6 mil. 
euro. Evoluţia negativă înregistrată în domeniul operaţiunilor cu valori mobiliare, pe fondul situaţiei 
dificile a pieţelor financiare, a putut fi doar parţial compensată de un volum mai ridicat al comisioanele 
aferente distribuţiei de produse de asigurare. În privinţa rezultatului din tranzacţionare s-a înregistrat o 
scădere cu 5,2 mil. euro (-73,2%), până la nivelul de 1,9 mil. euro. Cheltuielile de exploatare s-au redus 
cu 8,5 mil. euro, de la 165,8 mil. euro în T1 08 la 157,3 mil. euro în T1 09, raportul cost-venit 
îmbunătăţindu-se astfel până la valoarea de 68,7% (faţă de 71,9%, valoarea aferentă anului precedent). 
Majorarea provizioanelor de risc cu 9,3 mil. euro (respectiv 37,5%), de la 24,8 mil. euro în T1 08 la 
actualmente 34,1 mil. euro, îşi are sursa aproape în totalitate în domeniul operaţiunilor cu clienţi 
persoane juridice. Datorită situaţiei generale existentă pe piaţă, profitul net după plata intereselor 
minoritare a scăzut la 23,4 mil euro, în T1 09 (T1 08: 28,5 mil. euro). Rentabilitatea capitalului angajat s-
a micşorat de la 12,3% în T1 08 la 8,6%. 
 
Casele de economii (Contractul de cross-garantare) 
 
Începând cu T1 09, perimetrul de consolidare aferent contractului de cross-garantare s-a extins prin 
includerea Casei de Economii Kufstein, comparabilitatea rezultatelor fiind însă influenţată doar într-o 
măsură redusă. 
 
Venitul net din dobânzi realizat a fost de 239,2 mil. euro, respectiv cu 18,8 mil. euro sau -7,3% mai redus 
faţă de cel realizat în trimestrul de referinţă al anului precedent (258,0 mil. euro). Deteriorarea situaţiei 
economice generale a dus la o majorare a provizioanelor de risc cu 22,3 mil. euro, de la 37,2 mil. euro în 
T1 08 la actualmente 59,5 mil. euro. În concordanţă cu evoluţiile înregistrate în cadrul Erste Group Bank 
AG, veniturile din tranzacţionare s-au majorat cu 10,3 mil. euro, de la 4,7 mil. euro în T1 08 la 
actualmente 15,0 mil. euro. Cheltuielile de exploatare s-au menţinut la nivelul primului trimestru 2008 



 
   
 
 
 
(232,7 mil. euro), înregistrând valoarea de 229,1 mil. euro. Scăderea înregistrată în poziţia „alte 
rezultate”, de la -13,3 mil. euro în T1 08 la -18,5 mil. euro, are la bază pierderile rezultate din vânzarea 
valorilor mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare. Profitul după impozitare şi plata intereselor 
minoritare a cunoscut o depreciere cu -5,5 mil. euro, de la 4,0 mil. euro în T1 08 la -1,5 în T1 09. 
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est 
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est este format, în principal, de rezultatele operaţiunilor de retail şi 
IMM înregistrate de Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Ungaria, Banca Comercială 
Română, Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia şi Erste Bank Ucraina. Aportul domeniilor de afaceri 
Group Markets respectiv Group Corporate şi Investment Banking, devenite divizii de sine statătoare, vor 
fi prezentate în cadrul segmentelor aferente. 
 
 
 
Republica Cehă 
 
În urma evoluţiei negative a cursului de schimb faţă de euro, rezultatele raportate redau doar condiţionat 
rezultatele operaţionale care stau la baza acestora. 
 
Rezultatul din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Cehia s-a majorat semnificativ faţă de cel 
înregistrat în T1 08, cu 15,6 mil. euro (după eliminarea efectelor valutare 13,4%), de la 249,0 mil. euro la 
264,6 mil. euro. La acest rezultat şi-au adus aportul atât creşterea volumului depozitelor precum şi 
creşteri selective în domeniul creditării. Venitul din comisioane a înregistrat valoarea de 94,0 mil. euro, 
respectiv cu 6,5% sub nivelul aferent T1 08 (100,6 mil. euro) - după eliminarea efectelor valutare a putut 
fi înregistrat un rezultat similar celui din anul precedent, în special datorită îmbunătăţirii rezultatelor 
aferent operaţiunilor de creditare şi plăţi. Cheltuielile de exploatare s-au situat, cu 175,4 mil. euro, la 
nivelul anului precedent (175,3 mil. euro). După eliminarea efectelor valutare rezultă o majorare cu 6,8%, 
ca urmare a înregistrării unor cheltuieli mai mari cu personalul, tehnica de calcul şi spaţiile. Un rezultat 
din tranzacţionare semnificativ mai redus (-1,4 mil. euro faţă de 13,7 mil. euro în T1 08) a dus la un 
rezultat operaţional cu 6,3 mil. mai redus faţă de valoarea înregistrată în anul precedent, respectiv 181,8 
mil. euro faţă de 188,1 mil. euro) (după eliminarea efectelor valutare rezultă o creştere a rezultatului 
operaţional cu 3,2 %). Constituirea de provizioane de risc suplimentare în valoare de 15,1 mil. euro, 
provizioanele totale constituite atingând valoarea de 37,0 mil. euro faţă de 21,9 mil. euro în T1 08 
(respectiv 69%), a reflectat extinderea portofoliului de credite din ultimii ani şi necesarul de provizionare 
suplimentară ca urmare a crizei economice mondiale. Îmbunătăţirea rezultatului înregistrat la poziţia „alte 
rezultate” de la -37,5 mil. euro în T1 08 la actualmente -28,5 mil. euro (după eliminarea efectelor 
valutare: 18,8%) a survenit ca efect a necesarului de reevaluare a portofoliului Fair-Value în T1 08. 
Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare a înregistrat o scădere cu 11,3 mil. euro faţă de 
T1 08 (după eliminarea efectelor valutare: -5,1%), respectiv 90,6 mil. euro faţă de 101,9 mil. euro.  În T1 
09 raportul cost-venit a înregistrat valoarea de 49,1%, rentabilitatea capitalului angajat atingând nivelul 
de 41,0%. 
 
România 
 
Rezultatul din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din România s-au îmbunătăţit cu 26,6 mil. 
euro sau 16,0% în urma creşterii volumului de credite acordate şi a unei evoluţii bune a marjelor (în 
special în domeniul de retail), respectiv de la 166,6 mil. euro la 193,2 mil. euro în T1 09 (după eliminarea 
efectelor valutare: 32,4%). În rezultatul din tranzacţionare (în scădere cu 8,1 mil. euro, de la 8,3 mil. euro 
la 0,2 mil. euro) s-au oglindit, parţial, efectele negative rezultate din reevaluările devenite necesare în 
urma scăderii cursului leului. Venitul din comisioane a scăzut cu 26,4 mil. euro (-40,7%, respectiv, după 
eliminarea efectelor valutare, -32,3%), de la 64,7 mil. euro la 38,3 mil. euro în T1 09. Această scădere 
considerabilă este, în principal, urmarea scăderii comisioanelor aferente operaţiunilor de plată. Începând 
cu T4 08 s-a înregistrat, de asemenea, o scădere semnificativă a volumului creditelor acordate, ceea ce 



 
   
 
 
 
a avut un efect negativ asupra comisioanelor aferente domeniului de creditare. Cheltuielile de exploatare 
s-au situat la nivelul de 99,7 mil. euro, cu puţin sub valoarea perioadei de comparaţie a anului precedent 
(102,6 mil. euro, respectiv -2,8%), după eliminarea efectelor valutare rezultând o majorare cu 10,9%.  
 
Explicaţia acestei majorări stă în extinderea reţelei de filiale (+63 de filiale noi faţă de anul trecut) şi a 
costurilor mai ridicate aferente tehnologiilor informatice. Cheltuielile cu personalul au putut fi reduse faţă 
de perioada similară a anului precedent cu 16,8 % (după eliminarea efectelor valutare: -3,8%). Creşterea 
semnificativă a poziţiei „alte rezultate” de la -4,0 mil. euro în anul precedent la actualmente 11,2 mil. 
euro, respectiv +15,2 mil. euro, a rezultat pe fondul unor efecte extraordinare  Creşterea provizioanelor 
de risc cu 55,0 mil. euro, de la 14,0 mil. euro în T1 08 la 69,0 mil. euro are la bază, pe de o parte, 
evoluţia generală a pieţelor din ultimele luni (în special în domeniul creditării retail ce prezintă marje de 
profit mai ridicate) şi, pe de altă parte, efectele asupra rezultatelor a dizolvării provizioanelor de risc 
constituite la nivelul concernului, care a avut loc în T1 08, în valoare de 16,3 mil. euro. Aportul la profitul 
după impozitare şi plata intereselor minoritare la nivel de concern s-a situat în jurul valorii de 41,7 mil. 
euro, cu 25 mil. euro (-37,5%, respectiv -28,7% după eliminarea efectelor valutare) sub nivelul aferent 
anului anterior (66,7 mil. euro). Raportul cost-venit s-a majorat uşor de la 42,8% în T1 08 la actualmente 
43%, rentabilitatea capitalului angajat scăzând la 29,7%. 
 
Republica Slovacă 
 
Venitul net din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Slovacia, situat în jurul valorii de 82,0 
mil. euro, respectiv cu 7,1 mil. euro sau 9,6 % peste valoarea realizată anul anterior (după eliminarea 
efectelor valutare: -0,3%), are la bază volumul mai ridicat de credite acordate clienţilor. Efectele pozitive 
asupra rezultatului au fost însă anulate în mare parte prin reducerea succesivă a dobânzilor – ca urmare 
a introducerii monedei euro şi a evoluţiilor înregistrate pe pieţele financiare. Venitul din comisioane a 
înregistrat valoarea de 26,1 mil. euro, faţă de 24,9 mil. euro în T1 08 (+4,7 % respectiv -4,7% după 
eliminarea efectelor valutare). Această scădere are la bază, în principal, un volum mai redus al 
comisioanelor practicate la plăţi, operaţiuni valutare şi asset management. Motivele care stau la baza 
scăderii rezultatului din tranzacţionare cu 2,1 mil. euro faţă de T1 08 (de la 3,9 mil. euro la actualmente 
1,8 mil. euro) sunt lipsa operaţiunilor valutare în urma introducerii monedei euro precum şi rezultate mai 
reduse din operaţiunile cu instrumente derivate. Majorarea provizioanelor de risc reflectă deteriorarea 
situaţiei de piaţă.  Rezultatul înregistrat la această poziţie s-a situat în jurul valorii de 22,7 mil. euro, mai 
mult decât dublu decât cel aferent anului precedent (10,4 mil. euro). Cheltuielile de exploatare s-au 
majorat cu 10,8 mil. euro (respectiv 19,3%), de la 56,2 mil. euro la 67,0 mil. euro (după eliminarea 
efectelor valutare: 8,5%), în urma creşterii cheltuielilor cu sistemele informatice, aducându-şi astfel un 
aport semnificativ la rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare, acesta situându-se în jurul 
valorii de 12,8 mil. euro, cu 58,8% (după eliminarea efectelor valutare) sub valoarea înregistrată în 
exerciţiul anterior. Rentabilitatea capitalului angajat a atins nivelul de 12,0%. 
 
Ungaria 
 
Venitul net din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Ungaria s-au majorat de la 65,4 mil. euro 
în anul anterior la actualmente 70,8 mil. euro (+8,3%, respectiv +22,7% după eliminarea efectelor 
valutare) – în special ca urmare a cererii puternice de credite în domeniul de retail înregistrat în decursul 
anului 2008. Scaderea veniturilor din comisioane cu 13,2 mil. euro de la 31,2 mil. euro în anul anterior la 
18,0 mil. euro (-42,3 %, respectiv -34,7% după eliminarea efectelor valutare) îşi are explicaţia în 
reducere activităţilor de creditare şi cu valori mobiliare.  Alături de veniturile din tranzacţionare în scădere 
(de la 2,4 mil. euro în anul anterior la -4,6 mil. euro) aceasta şi-a adus aportul la un rezultat operaţional 
de 33,1 mil. euro, cu 10,0 mil. euro (-23,2%, respectiv -13,0% după eliminarea efectelor valutare) sub 
rezultatul anului anterior (43,1 mil. euro). Cheltuielile de exploatare au fost reduse cu 4,8 mil. euro (-
8,7%), de la 55,9 mil. euro în T1 08 la 51,1 mil. euro (după eliminarea efectelor valutare: +3,5%). 
Raportul cost/venit a înregistrat valoarea  de 60,7%. Situaţia generală de piaţă a dus şi în Ungaria la 
creşterea provizioanelor de risc cu 51,9%, respectiv, după eliminarea efectelor valutare, cu 72,1% (de la 
14,0 mil. euro în T1 08 la 21,3 mil. euro). Scăderea înregistrată la poziţia "alte rezultate" se explică, în 
principal, prin efectul vânzării unei participaţii în decursul T1 08, valoarea realizată fiind de -1,5 mil. euro, 



 
   
 
 
 
cu 4,8 mil. euro sub valoarea aferentă anului precedent (3,3 mil. euro).  Operaţiunile de retail şi IMM din 
Ungaria au adus un aport de 7,7 mil. euro la profitul la nivel de concern după impozitare şi plata 
intereselor minoritare. Acest rezultat se situează cu 15,6 mil. euro sub valoarea aferentă anului anterior, 
respectiv 23,3 mil. euro (66,7 %, respectiv -62,3% după eliminarea efectelor valutare). Rentabilitatea 
capitalului angajat a atins nivelul de 8,4%. 
 
Croaţia 
 
Operaţiunile de retail şi IMM din Croaţia au majorat rezultatul operativ de la 32,4 mil. euro în T1 08 la 
actualmente 33,4 mil. euro (+3,2%, respectiv +5,1% după eliminarea efectelor valutare). La acest 
rezultat şi-a adus aportul în principal creşterea venitului net din dobânzi cu 9,6 %, respectiv 11,6% după 
eliminarea efectelor valutare, atingându-se nivelul de 47,6 mil. euro faţă de 43,4 mil. euro în T1 08, ca 
urmare a continuării evoluţiei îmbucurătoare atât în domeniul operaţiunilor de retail cât şi în cel cu 
persoane juridice. Venitul din comisioane a înregistrat valoarea de 17,1 mil. euro, cu puţin peste 
valoarea realizată în T1 08 (17,0 mil. euro, +0,5%, respectiv +2,4% după eliminarea efectelor valutare). 
Evoluţia în scădere a venitului din tranzacţionare de la 2,7 mil. euro în T1 08 la actualmente 1,3 mil. euro 
a avut loc în principal în urma rezultatului Erste Card Club - ca urmare a reevaluării Kuna. Datorită 
cheltuielilor mai ridicate cu spaţiile s-au majorat şi cheltuielile de exploatare de la 30,8 mio. euro în T1 08 
la actualmente 32,6 mil. euro. Această evoluţie corespunde unei majorări cu 5,9% sau, după eliminarea 
efectelor valutare, 7,8%. Raportul cost/venit a înregistrat astfel valoarea  de 49,4%. Profitul după 
impozitare şi plata intereselor minoritare a atins nivelul de 12,4 mil. euro, înregistrând astfel o scădere 
moderată cu 0,9 mil. euro faţă de 13,6 mil. euro în T1 08 (-6,9%, respectiv -5,2% după eliminarea 
efectelor valutare). Rentabilitatea capitalului angajat s-a micşorat de la 34,8% în T1 08 la 26,0% în T1 
09. 
 
Serbia 
 
Erste Bank Serbia a înregistrat o creştere a venitului din dobânzi de la 6,0 mil. euro în 2008 la 7,7 mil. 
euro (+29,0%, respectiv +46,6% după eliminarea efectelor valutare). Acest rezultat îşi găseşte explicaţia 
în principal în extinderea activităţii. Venitul din comisioanes-a majorat cu 49,0% (după eliminarea 
efectelor valutare: 69,3%) de la 1,6 mil. euro la 2,4 mil. euro, în principal datorită creşterii volumului de 
plăţi. Rezultatul bun din tranzacţionare (0,8 mil. euro faţă de 0,6 mil. euro anul precedent) s-a bazat pe 
venituri mai mari din operaţiunile valutare. Veniturile operaţionale s-au majorat, per total, cu 34,1% (după 
eliminarea efectelor valutare: 52,3%), respectiv de la 8,1 mil. euro în T1 08 la actualmente 10,9 mil. 
euro. Cheltuielile de exploatare au fost stabilizate la nivelul anului anterior, respectiv 7,8 mil. euro, 
înregistrându-se totuşi o majorare cu 14,6% după eliminarea efectelor valutare, aceasta având la bază, 
în principal, cheltuieli mai ridicate cu personalul (salarii mai mari pentru salariaţi mai bine pregătiţi, 
creşterea numărului de salariaţi, deschiderea de noi filiale). Raportul cost-venit s-a micşorat de la 95,6% 
la 71,9%. Rezultatul operaţional s-a majorat cu 2,7 mil. euro, de la 0,4 mil. euro în T1 08 la actualmente 
3,1 mil. euro. Costurile aferente riscurilor s-au situat, cu 1,4 mil. euro, sub nivelul anului anterior (2,1 mil. 
euro). Motivul care stă la baza micşorării valorii înregistrate la poziţia „alte rezultate” cu 4,8 mil. euro, de 
la 4,5 mil. euro la actualmente -0,3 mil. euro, reprezintă efectul pozitiv a vânzării unei participaţii în 
decursul T1 08. Ca efect suplimentar s-a înregistrat şi scăderea rezultatului după impozitare şi plata 
intereselor minoritare cu 1,4 mil. euro faţă de anul anterior, înregistrând actualmente valoarea de 0,9 mil. 
euro (după eliminarea efectelor valutare: -52,7%).  Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la 
valoarea de 7,1%. 
 
Ucraina 
 
Erste Bank Ucraina a înregistrat o creştere a veniturilor operaţionale cu 4,6 mil. euro faţă de T1 08 
(+71,3% - respectiv > 100% după eliminarea efectelor valutare), de la 6,5 mil. euro la 11,1 mil. euro. 
Decisiv în acest context a fost în primul rând venitul din dobânzi (în principal ca urmare a extinderii 
activităţii până în T4 08 şi a evoluţiei generale a dobânzilor), care s-a majorat de mai mult de două ori 
faţă de anul anterior, situându-se la valoarea de 8,3 mil. euro faţă de 3,5 mil. euro în T1 08. Scăderea 



 
   
 
 
 
venitului din comisioane de la 0,6 mil. euro în T1 08 la 0,1 mil. euro îşi găseşte explicaţia într-o 
reclasificare contabilă. Majorarea venitului din tranzacţionare de la 2,4 mil. euro în anul precedent la 
actualmente 2,7 mil. euro are la bază, în principal, creşterea veniturilor din tranzacţiile valutare. 
Cheltuielile de exploatare s-au situat la nivelul de 10,3 mil. euro, stabilizându-se astfel la nivelul 
înregistrat în anul anterior (10,8 mil. euro). După eliminarea efectelor valutare se înregistrează însă o 
creştere semnificativă de 34,1%, rezultată în urma extinderii reţelei de filiale în decursul anului 2008. În 
decursul prezentului exerciţiu financiar s-au luat măsuri în vederea redimensionării băncii. Printre 
acestea se regăseşte şi stoparea extinderii numărului de filiale şi reducerea numărului de salariaţi cu ca. 
300. Rezultatul operaţional a putut fi îmbunătăţit cu 5,1 mil. euro, de la -4,3 mil. euro la actualmente 0,8 
mil. euro. Majorarea provizioanelor de risc de la 2,6 mil. euro în T1 08 la 14,6 mil. euro s-a bazat în 
principal pe deteriorarea portofoliului de credite ca urmare a evoluţiei pieţei în Ucraina. Per total 
rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a situat în T1 09 la -13,6 mil. euro, cu 8,2 mil. 
euro sub valoarea realizată în anul anterior, respectiv -5,4 mil. euro. 
 
 
Segmentul Group Corporate & Investment Banking (GCIB)  
 
Segmentul Group Corporate & Investment Banking include operaţiunile tip Key-Account, cu acei clienţi 
care derulează operaţiuni în principal pe pieţele cu prezenţă Erste Group şi care realizează o cifră de 
afaceri mai mare de 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 
importanţi, societatea de leasing afiliată Immorent precum şi operaţiunile de Investment Banking 
(inclusiv Equity Capital Markets). 
 
Creşterea rezultatului din dobânzi cu 30,1 mil. euro sau 28,2%, de la 106,5 mil. euro în T1 08 la 
actualmente 136,6 mil. euro se datorează în principal îmbunătăţirii rezultatelor entităţii Group Large 
Corporate şi a societăţii de leasing afiliate Immorent şi, respectiv, a extinderii operaţiunilor în decursul 
anului 2008 precum şi a necesităţii adaptării preţurilor în domeniul de creditare. La baza scăderii uşoare 
a rezultatului din comisioane cu -5,6%, respectiv de la 39,9 mil. euro la 37,7 mil. euro, a stat, în principal, 
nivelul mai scăzut a comisioanelor practicate la operaţiunile de leasing ca urmare a crizei generale a 
pieţelor financiare.  În contextul unei uşoare scăderi a cheltuielilor administrative cu -0,9%, de la 43,1 
mil. euro în T1 08 la 42,7 mil. euro, s-a realizat o îmbunătăţire a rezultatului operaţional de la 103,8 mil. 
euro la 131,3 mil. euro (+26,5% faţă de T1 08). Creşterea semnificativă a provizioanelor de risc de la 
18,5 mil. euro la actualmente 80,3 mil. euro oglindeşte evoluţia negativă a pieţelor în toate domeniile de 
activitate. Datorită acestei situaţii rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a deteriorat 
cu 46,0%, de la 64,1 mil. euro la 34,6 mil. euro. Raportul cost-profit s-a îmbunătăţit de la 29,3% în T1 08 
la 24,5%, rentabilitatea capitalului angajat înregistrând valoarea de 7,2%. 
 
Segmentul Group Markets 
 
Segmentul Group Markets include diviziile Group Treasury şi Debt Capital Markets precum şi, pe lângă 
Trezoreria Erste Group Bank AG, operaţiunile din entităţile din Europa Centrală şi de Est, trezoreria 
filialelor din străinătate Hongong şi New York, precum şi rezultatele din activităţile de trezorerie ale 
băncilor de investiţii ES Polska, EB Investment Hungary, ES Zagreb şi Erste Sparinvest KAG. 
 
Rezultatul operaţional realizat în segmentul Group Markets a atins aproape un nivel dublu faţă de T1 08 
(o creştere cu 82,8 mil. euro sau 97,4%), respectiv 167,7 mil. euro. Factorul determinant în acest context 
a fost evoluţia deosebit de bună a rezultatului din tranzacţionare în aproape toate domeniile, în special în 
domeniul operaţiunilor cu clientela, care s-a majorat cu 83,0 mil. euro, de la 44,2 mil. euro în perioada de 
referinţă la actualmente 127,2 mil. euro. Creşterea venitului din dobânzi cu 4,3 mil. euro sau 8,0%, de la 
54,1 mil. euro în anul anterior la actualmente 58,4 mil. euro are la bază creşterile semnificative 
înregistrate în domeniul Money Market. Scăderea venitului din comisioane de la 34,6 mil. euro în T1 08 
la 27,9 mil. euro în T1 09, respectiv -6,7 mil. euro (sau -19,4%) este explicabilă prin scăderile înregistrate 
de operaţiunile cu valori mobiliare ca urmare a evoluţiei pieţelor. Cheltuielile de exploatare s-au situat în 



 
   
 
 
 
jurul valorii de 45,8, cu puţin sub nivelul înregistrat în anul precedent (47,9 mil. euro), raportul cost venit 
evoluând în scădere, de la 36,1% la 21,4%. Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a 
majorat de la 59,8 mil. euro în T1 08 la 124,6 mil. euro, respectiv o creştere cu 64,0 mil. euro. 
Rentabilitatea capitalului angajat a atins nivelul de 150,9% (faţă de 142,9% în T1 08). 
 
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 Erste Card Club precum şi efecte singulare, care, din motive de asigurare a 
comparabilităţii, nu pot atribuite unui anumit segment. 

Suplimentar, în acest segment se va înregistra şi managementul structurii bilanţiere al Erste Group Bank 
AG (Holding). Rezultatele unităţilor locale de management al structurii bilanţiere vor fi, în continuare, 
înregistrate în segmentele respective. 

În cadrul venitului net din dobânzi efectul pozitiv rezultat din efectul de derulare (unwinding), în valoare 
de 22,3 mil. euro, a fost compensat şi depăşit de efectul negativ din managementul structurii bilanţiere 
ca urmare a situaţiei generale a pieţei şi a evoluţiei dobânzilor. Efectul de derulare  (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, provizioane de risc de aceeaşi valoare. 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 Group. Poziţia „alte rezultate” conţine amortizarea lineară a portofoliului de clienţi BCR şi 
Erste Card Club în valoare totală de 15,8 mil. euro, precum şi necesarul de reevaluare a portofoliului la 
valoare justă. 

 
IV. PRINCIPII CONTABILE 
Informaţii referitoare la standardele utilizate în contabilitate şi reporting 
 
Bilanţurile consolidate ale concernului Erste Group sunt stabilite în concordanţă cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS) 
aflate în vigoare şi publicate de către Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), 
fiind interpretate de Comitetul International de Interpretare a Raportarilor Financiare (IFRIC) – fostul 
Comitet Permanent de Interpretare (SIC)-. Bilanţul intermediar pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 
2009 se află în acord cu IAS 34 („Raporturi intermediare”).  
 
Perioada de raportare nu a cunoscut schimbari in ceea ce priveste standardele contabile. 



 
   
 
 
 
 

V. EVOLUŢIA RATEI DE SCHIMB 

 

 
 

Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

Rate de schimb  Mar 09  Dec 08  Change  1-3 09  1-3 08  Change 
CZK/EUR  27.39  26.88  -1.9%  27.64  25.82  -7.1% 
RON/EUR  4.24  4.02  -5.4%  4.27  3.70  -15.6% 
HUF/EUR  308.18  266.70  -15.6%  294.61  259.19  -13.7% 
HRK/EUR  7.48  7.36  -1.7%  7.41  7.27  -1.9% 
RSD/EUR  94.64  89.73  -5.5%  93.99  82.17  -14.4% 
UAH/EUR  10.72  10.85  1.2%  10.60  7.63  -39.0% 

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

 
 
 



 

Anexe 

I. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE AL ERSTE GROUP (IFRS) 

in milioane EUR 
 

1-3 09 
 

1-3 08 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  1.226,0  1.151,1  6,5% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -370,2  -163,1  >100.0% 
Venit net din taxe şi comisioane  444,6  491,9  -9,6% 
Rezultat net din trading  143,8  82,3  74,7% 
Cheltuieli administrative generale  -975,9  -964,8  1,2% 
Alte rezultate din exploatare  -39,9  -22,9  -74,2% 
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere  -44,1  -72,9  39,5% 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -10,8  -12,8  15,6% 
Active financiare - păstrate până la maturitate  -0,1  0,0   na 
Profit preimpozitare din operaţiuni continuate  373,4  488,8  -23,6% 
Impozit pe profit  -84,0  -97,8  -14,1% 
Profit net înainte de interese minoritare din operaţiuni continuate  289,4  395,8  -26,9% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  4,8  na  
Profit net înainte de interese minoritare  289,4  395,8  -26,9% 
Interese minoritare   -57,3  -80,2  -28,6% 

 Profit net după plata intereselor minoritare  232,1  315,6  -26,5% 
       
       



 
II. BILANŢUL ERSTE GROUP (IFRS) 

in milioane EUR 
 

Martie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale  5.897  7.556  -22,0% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţii de credit  12.088  14.344  -15,7% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  126.337  126.185  0,1% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri   -4.008  -3.783  5,9% 
Active mobiliare  7.864  7.534  4,4% 
Active financiare – la valoarea corectă prin profit sau pierdere  3.667  4.058  -9,6% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare  17.127  16.033  6,8% 
Active financiare – deţinute până la scadenţă  14.117  14.145  -0,2% 
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu  263  260  1,2% 
Active intangibile  4.730  4.805  -1,6% 
Active tangibile  2.341  2.386  -1,9% 
Active fiscale  831  859  -3,3% 
Active disponibile la vânzare şi operaţiuni necontinuate  477  526  -9,3% 
Alte active  7.340  6.533  12,4% 
Total active  199.071  201.441  -1,2% 
       
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU       
Sume datorate instituţiilor de creditare  30.747  34.672  -11,3% 
Sume datorate clienţilor  108.707  109.305  -0,5% 
Obligaţiuni emise  30.951  30.483  1,5% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare  2.695  2.519  7,0% 
Alte provizioane  1.654  1.620  2,1% 
Pasive fiscale  325  389  -16,5% 
Pasive associate cu active disponibile doar pentru vânzare  291  343  -15,2% 
Alte pasive  5.571  4.968  12,1% 
Capital subordonat  6.070  6.047  0,4% 
Total capital  12.060  11.095  8,7% 

Capital propriu   8.895  8.079  10,1% 
Participaţii minoritare  3.165  3.016  4,9% 

Total pasive şi capital propriu  199.071  201.441  -1,2% 
       

 



 

III. RAPORTARE PE SEGMENTE – ERSTE GROUP 

Prezentare generală* 
 
 

 
 

Retail şi IMM 
 

GCIB 
 

Pieţe de Grup 
 

Centrul Corporativ 
 

Total 

in milioane EUR  1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 
Venit net din dobânzi  1.070,0  1.014,4  136,6  106,5  58,4  54,1  -39,0  -24,0  1.226,0  1.151,1 
Provizioane de risc  -267,7  -131,1  -80,3  -18,5  0,0  0,0  -22,3  -13,6  -370,2  -163,1 
Venit net din taxe şi comisioane   362,9  415,0  37,7  39,9  27,9  34,6  16,2  2,4  444,6  491,9 
Rezultat net din trading  17,6  45,7  -0,3  0,4  127,2  44,2  -0,7  -8,0  143,8  82,3 
Cheltuieli administrative generale  -833,9  -834,0  -42,7  -43,1  -45,8  -47,9  -53,4  -39,7  -975,8  -964,8 
Alte rezultate  -47,8  -61,9  -4,0  0,3  -1,1  -3,4  -42,1  -43,7  -94,9  -108,6 
Profit preimpozitare  301,1  448,2  47,0  85,6  166,6  81,6  -141,3  -126,6  373,5  488,8 
Impozit pe profit  -68,4  -108,4  -10,0  -19,3  -35,9  -18,1  30,4  48,1  -84,0  -97,8 
Proft post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  4,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4,8 
Participaţii minoritare    -57,9  -81,5  -2,4  -2,2  -6,1  -3,6  9,1  7,2  -57,3  -80,2 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  174,8  263,0  34,6  64,1  124,6  59,8  -101,8  -71,3  232,2  315,6 
                     
Active ponderate la risc  73.202,2  69.234,3  24.545,9  22.099,6  2.992,7  1.711,2  3.988,4  3.005,8  104.729,2  96.050,8 
Capital propriu mediu atribuit   3.904,9  3.103,0  1.925,3  1.364,0  330,3  167,5  1.988,8  3.885,8  8.149,3  8.520,3 
Raport Cost/venit  57,5%  56,5%  24,5%  29,3%  21,4%  36,1%  -226,9%  -134,3%  53,8%  55,9% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  17,9%  33,9%  7,2%  18,8%  150,9%  142,9%  -20,5%  -7,3%  11,4%  14,8% 
                     
                     

                     
 
*)  Alte rezultate ale Centrului Corporativ includ amortizarea lineara a clientelei in valoare de 15,8 mil. EUR.  

Pozitia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: 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. 



 
 

Austria* 
 

 
 

Bănci de economii 
 

EB Oesterreich 
 

Austria 
 

in milioane EUR  1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 
Venit net din dobânzi  239,2  258,0  156,4  147,6  395,6  405,6  
Provizioane de risc  -59,5  -37,2  -34,1  -24,8  -93,6  -62,1  
Venit net din taxe şi comisioane   96,2  98,6  70,6  75,9  166,8  174,5  
Rezultat net din trading  15,0  4,7  1,9  7,1  16,9  11,8  
Cheltuieli administrative generale  -232,7  -229,1  -157,3  -165,8  -390,0  -394,8  
Alte rezultate  -18,5  -13,3  -5,4  -11,1  -23,9  -24,4  
Profit preimpozitare  39,7  81,8  32,1  28,9  71,8  110,6  
Impozit pe profit  -14,3  -36,3  -7,8  -6,7  -22,2  -43,0  
Proft post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  0,0  0,0  4,2  0,0  4,2  
Participaţii minoritare    -26,9  -41,5  -0,8  2,1  -27,7  -39,4  
Profit net după plata intereselor 
minoritare  -1,5  4,0  23,4  28,5  21,9  32,4  
              
Active ponderate la risc  24.535,9  24.054,6  13.763,6  13.520,6  38.299,5  37.575,2  
Capital propriu mediu atribuit   286,1  224,9  1.082,7  928,1  1.368,8  1.153,0  
Raport Cost/venit  66,4%  63,4%  68,7%  71,9%  67,3%  66,7%  
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  -2,2%  7,0%  8,6%  12,3%  6,4%  11,2%  
              
              

              
 
*)  Pozitia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: 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  1-3 09  1-3 08 1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 1-3 09 1-3 08 1-3 09  1-3 08 1-3 09  1-3 08 
Venit net din dobânzi  264,6  249,0  193,2  166,6  82,0  74,9  70,8  65,4  47,6  43,4  7,7  6,0  8,3  3,5 
Provizioane de risc  -37,0  -21,9  -69,0  -14,0  -22,7  -10,4  -21,3  -14,0  -8,1  -4,1  -1,4  -2,1  -14,6  -2,6 
Venit net din taxe şi 
comisioane   94,0  100,6  38,3  64,7  26,1  24,9  18,0  31,2  17,1  17,0  2,4  1,6  0,1  0,6 
Rezultat net din trading  -1,4  13,7  0,2  8,3  1,8  3,9  -4,6  2,4  1,3  2,7  0,8  0,6  2,7  2,4 
Cheltuieli administrative 
generale  -175,4  -175,3  -99,7  -102,6  -67,0  -56,2  -51,1  -55,9  -32,6  -30,8  -7,8  -7,8  -10,3  -10,8 
Alte rezultate  -28,5  -37,5  11,2  -4,0  -4,3  -3,6  -1,5  3,3  -0,1  -0,2  -0,3  4,5  -0,3  0,1 
Profit preimpozitare  116,3  128,7  74,3  118,9  15,8  33,5  10,4  32,4  25,2  28,0  1,4  2,8  -14,1  -6,8 
Impozit pe profit  -23,6  -27,4  -12,7  -19,5  -2,9  -5,3  -2,6  -9,2  -5,0  -5,7  -0,1  0,2  0,6  1,4 
Proft post impozitare din 
operaţiuni discontinuate  0,0  1,8  0,0  -1,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Participaţii minoritare    -2,1  -1,2  -19,9  -31,5  -0,2  0,0  0,0  0,0  -7,6  -8,7  -0,3  -0,7  0,0  0,0 
Profit net după plata 
intereselor minoritare  90,6  101,9  41,7  66,7  12,8  28,2  7,8  23,3  12,7  13,6  0,9  2,3  -13,6  -5,4 
                             
Active ponderate la risc  10.488,8  10.740,9  9.882,4  8.134,3  5.046,4  3.691,5  4.474,0  4.527,6  3.618,1  3.418,9  815,4  696,3  577,6  449,6 
Capital propriu mediu 
atribuit   883,0  757,1  560,8  387,2  424,1  263,1  369,9  311,7  195,1  156,8  53,7  39,0  49,5  35,1 
Raport Cost/venit 

 49,1%  48,2%  43,0%  42,8%  61,0%  54,2%  60,6%  56,5%  49,4%  48,7%  71,9%  95,6%  93,0%  
165,6

% 
Rentabilitatea 
capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului 
net  41,0%  53,8%  29,7%  68,9%  12,0%  42,8%  8,4%  29,8%  26,0%  34,8%  7,1%  23,4%  -109,8%  -61,7% 
                             

                             
 
*)  Pozitia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: 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. 
 


