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 Viena, 30 iulie 2010 
 
Erste Group obţine un profit net de 472 mil. EUR în semestrul 1 2010, ca urmare a 
creşterii veniturilor operaţionale şi diminuării costurilor 
 
Sumar: 

• Erste Group a continuat evoluţia bună după un start în forţă în 2010, înregistrând un profit 
operaţional solid de 1.991,4 mil. EUR în primul semestru al anului 2010, în creştere cu 12,1% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului precedent, şi un profit net de 471,9 mil. EUR, în scădere cu 4,1%, 
comparativ cu S1 2009. Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit la 48,8%, de la 52,5% în S1 2009. 

 
• Acest profit operaţional s-a datorat creşterii record a veniturilor operaţionale cu 4,1%, până la 

3.889,8 mil. EUR, şi scăderii cheltuielilor operaţionale cu 3,2%, până la 1.898,4 mil. EUR. Venitul  
net din dobânzi s-a majorat cu 7,2%, până la 2.684,8 mil. EUR, ca urmare a îmbunătăţirii marjei de 
dobândă la 3,04%, faţă de 2,92% în S1 2009. Venitul net din comisioane a crescut puternic cu 
8,6% în S1 2010, până la 965,0 mil.EUR, pe baza majorării veniturilor din comisioanele rezultate din 
operaţiunile cu valori mobiliare şi din plăţi. Venitul net din tranzacţionare a scăzut cu 30,0%, până 
la 240,0 mil. EUR, comparativ cu rezultatul excepţional din S1 2009. 

 
• Costurile de risc au crescut la 1.084,2 mil. EUR, respectiv cu 167 puncte de bază în raport cu 

nivelul mediu al împrumuturilor către clienţi (S1 2009: 892, 1 mil. EUR, respectiv 141 puncte de 
bază), însă într-un ritm mult mai scăzut, de 21, 5%, comparativ cu anul precedent.  

 
• După încetinirea substanţială a ritmului de creştere a creditelor neperformante în cea de-a 

doua jumătate a anului 2009, rata de formare a creditelor neperfomante a rămas şi în S1 2010 la 
acleaşi nivel scăzut. Astfel, rata creditelor neperformante raportate la creditele către clienţi a atins 
7,3%, faţă de nivelul de 5,9% înregistrat la 30 iunie 2009. Rata de acoperire a creditelor 
neperfomante s-a îmbunătăţit semnificativ la 59,7%, comparativ cu 55,2% la 30 iunie 2009.  

 
• Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare * a scăzut cu 4,1%, de la 492,1 mil. 

EUR, la 471,9 mil. EUR în S1 2010, influenţat de scăderea altor profituri operaţionale şi de 
majorarea profitului net atribuibil acţionarilor minoritari. Rentabilitatea capitalului angajat (cash) a 
scăzut ca urmare a majorării substanţiale a bazei de capital de la 9,7% în anul 2009, la 7,5%.  

 
• Totalul activelor s-a majorat de la începutul anului cu 3,7%, atingând valoarea de 209,1 mld. EUR. 

Aceasta se datorează cu precădere creşterii volumului operaţiunilor interbancare şi a celor cu active 
financiare, care au fost impulsionate de creşterea depozitelor clienţilor (de la începutul exerciţiului 
+4,0%, până la valoarea de 116,6 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la nivelul de         
112, 4% (sfârşitul anului 2009: 115, 3%). 

 
• Capitalul propriu al Erste Group ** a continuat să se îmbunătăţească în S1 2010, pe baza creşterii 

profiturilor trimestriale şi a rezultatului pozitiv în ceea ce priveşte rezerva de active disponibile la 
vânzare. În paralel cu stagnarea creditării, activele ponderate la risc au scăzut de la 106,4 mld. EUR 
la sfârşitul anului 2009, până la 104,9 mld. EUR. Înainte de luarea în calcul a profiturilor reţinute, a 
rezultat un indice Tier 1 (raportat la riscul de credit) de 11,2%, comparativ cu 10,8% la sfârşitul 
anului 2009, şi un indice core tier 1 (raportat la riscul total) de 8,6%, în creştere faţă de nivelul de 
8,3% înregistrat la sfârşitul anului 2009. 

 
 

* Termenul “profitul perioadei după impozitare şi plata intereselor minoritare“ corespunde denumirii “profit net 
distribuit proprietarilor societăţii mame”. 
 
** Termenul “capitalul propriu“ corespunde denumirii “capitalul total distribuit proprietarilor societăţii mame”. 
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 Vienna, 30 July 2010 
 
 
Erste Group posts net profit of EUR 472 million in H1 2010 on higher operating 
income and lower costs 
 
 
Highlights: 

• Erste Group continued its strong start to FY 2010, posting a robust operating result of EUR 1,991.4 
million in H1 2010, up 12.1% on H1 2009, and net profit of EUR 471.9 million, down 4.1% on H1 
2009. The cost/income ratio improved to 48.8%, from 52.5% in H1 2009. 

 
• The operating result was driven by record operating income, which rose by 4.1% to EUR 3,889.8 

million, and a decline in operating expenses, which fell by 3.2% to EUR 1,898.4 million. Net 
interest income grew by 7.2% to EUR 2,684.8 million on the back of an improving net interest 
margin, which rose to 3.04%, from 2.92% in H1 2009. Net commission income performed strongly, 
growing by 8.6% to EUR 965.0 million in H1 2010, due to increased fees from securities business 
and payment transfers. Net trading result declined by 30.0% to EUR 240.0 million compared to an 
exceptional H1 2009. 

 
• Risk costs rose to EUR 1,084.2 million or 167 basis points of average customer loans (H1 09: 

EUR 892.1 million and 141 bps, respectively), albeit at a markedly slowing pace of 21.5% compared 
to the previous year. 

 
• Following strong deceleration in NPL growth seen in the second half of 2009, new NPL formation 

in H1 2010 remained at this lower level. As a result, the NPL ratio in relation to customer loans 
reached 7.3%, following 5.9% at 30 June 2009. The NPL coverage ratio improved significantly to 
59.7%, compared to 55.2% at 30 June 2009. 

 
• Net profit after minorities* declined by 4.1%, from EUR 492.1 million to EUR 471.9 million in 

H1 2010, on the back of a weaker other operating result and increased net profit attributable to 
minorities. Cash return on equity decreased from 9.7% in FY 2009 to 7.5% as a result of the 
significantly enlarged capital base. 

 
• Total assets increased by 3.7% year-to-date to EUR 209.1 billion. This was mainly due to rising 

interbank and financial asset volumes, driven by strong growth in customer deposits (+4.0% year-to-
date to EUR 116.6 billion). The loan-to-deposit ratio was 112.4% (year-end 2009: 115.3%). 

 
• Erste Group’s shareholders’ equity** continued to improve in H1 2010, driven by rising quarterly 

earnings and a positive change in the AfS reserve. In H1 2010, Erste Group’s equity therefore rose 
by EUR 0.2 billion to EUR 12.9 billion. Alongside stagnant loan volumes, risk-weighted assets 
declined from EUR 106.4 billion at year-end 2009 to at EUR 104.9 billion. Prior to the inclusion of 
retained earnings, this resulted in a tier 1 ratio (credit risk) of 11.2%, compared to 10.8% at year-
end 2009 and a core tier 1 ratio (total risk) of 8.6%, up from 8.3% at year-end 2009. 

 
 
* The term “net profit after minorities” corresponds to the term “net profit attributable to owners of the parent”. 
 
** The term “shareholders’ equity“ corresponds to the term “total equity attributable to owners of the parent“. 

 


