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Erste Group îşi majorează profitul net cu 5,2% în primul semestru, 
la 496,3 mil. EUR 

SUMAR: 

 Erste Group a înregistrat în primul semestru venituri operaţionale stabile: venitul net din dobânzi s-
a situat la nivelul de 2.689,8 mil. EUR (S1 2010: 2.684,8 mil. EUR), pe fondul unui venit trimestrial 
record din dobânzi de 1.394,1 mil. EUR în trimestrul al doilea. Venitul net din taxe şi comisioane în 
valoare de 954,9 mil. EUR a scăzut doar uşor în comparaţie cu evoluţia bună obţinută în S1 2010, 
de 965,0 mil. EUR. Venitul net din tranzacţionare a avansat de la 240,0 mil. EUR la 248,7 mil. 
EUR (+3,6% faţă de S1 2010). 

 În pofida accelerării inflaţiei, cheltuielile administrative generale au crescut doar cu 1,5%, 
situându-se la 1.926,3 mil. EUR în primul semestru din 2011. Profitul operaţional a fost de 1.967,1 
mil. EUR, uşor mai mic (-1,2%) faţă de S1 2010. Pe fondul aplicării consecvente a unui management 
strict al costurilor, raportul cost/venit a fost de 49,5% (S1 2010: 48,8%). 

 Costurile de risc au scăzut cu 13,3% de la 1.084,2 mil. EUR (167 de puncte de bază în raport cu 
nivelul mediu al împrumuturilor către clienţi) în S1 2010 la 940 mil. EUR, respectiv 141 de puncte de 
bază, în primul semestru din acest an. Calitatea creditelor s-a îmbunătăţit semnificativ în Republica 
Cehă, Slovacia şi Austria, dar a continuat să fie sub presiune în statele cu o revenire mai lentă a 
economiei, precum Ungaria şi România. Rata creditelor neperformante (NPL) raportată la creditele 
către clienţi a crescut la 7,9% la finele primul semestru din 2011 (31 decembrie 2010: 7,6%). Rata de 
acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit la 60,6%, de la 60% la sfârşitul anului 2010. 

 Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare1 a crescut cu 5,2% în primul semestru 
din 2011, la 496,3 mil. EUR, în principal datorită rezultatului operaţional solid şi costurilor de risc mai 
reduse. Profitul a fost afectat de cheltuielile suplimentare create de introducerea taxei bancare din 
Austria şi Ungaria, în valoare de 95,6 mil. EUR (înainte de impozitare).   

 Totalul activelor s-a majorat cu 4%, de la 205,9 mld. EUR la 214,2 mld. EUR. Raportul credite-
depozite s-a îmbunătăţit de la 113,4% la 31 decembrie 2010 la 111,0% la 30 iunie 2011. În timp ce 
depozitele clienţilor au continuat să crească (+3,2%, la 120,8 mld. EUR), cererea pentru împrumuturi 
a rămas redusă. Depozitele au avut o evoluţie foarte bună în Austria şi Republica Cehă, iar creditele 
au avut cea mai bună evoluţie în Slovacia.  

 Capitalul propriu al Erste Group2 a crescut la 13,9 mld. EUR (sfârşitul anului 2010: 13,6 mld. EUR) 
şi capitalul Core Tier 1 la 11,4 mld. EUR (sfârşitul anului 2010: 11 mld. EUR). Pe fondul unei creşteri 
lente a creditării, activele ponderate la risc au rămas aproape la acelaşi nivel comparativ cu sfârşitul 
anului trecut, de 119,7 mld. EUR. Înainte de înregistrarea profitului reportat, a rezultat un indice Tier 
1 (raportat la riscul de credit) de 10,5% (sfârşitul anului 2010: 10,2%) şi un indice core Tier 1 
(raportat la riscul total) de 9,5% (sfârşitul anului 2010: 9,2%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Termenul “profit net după plata intereselor minoritare“ corespunde termenului “profit net distribuit proprietarilor societăţii mame“. 
2 Termenul “capital propriu” corespunde denumirii “capitalul total distribut proprietarilor societăţii mame”. 
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SUMAR AL REZULTATULUI FINANCIAR 
 
În primul semestru din 2011, venitul operaţional stabil şi creşterea moderată a cheltuielilor operaţionale 
au determinat o scădere a profitului operaţional, la nivelul de 1.967,1 mil. EUR (-1,2% faţă de valoarea 
de 1.991,4 mil. EUR în primul semestru din 2010). 
 
Venitul operaţional a însumat în primul semestru 3.893,4 mil. EUR, faţă de 3.889,8 mil. EUR în primul 
semestru din 2010, în contextul în care creşterea venitului net din dobânzi (+0,2%, la 2.689,8 mil. EUR) 
şi a venitului net din tranzacţionare (+3,6%, până la 248,7 mil. EUR) a compensat diminuarea venitului 
net din taxe şi comisioane (-1,0%, la 954,9 mil. EUR). În urma majorării cheltuielilor administrative 
generale cu 1,5%, de la 1.898,4 mil. EUR la 1.926,3 mil. EUR, raportul cost/venit a crescut la 49,5% 
(S1 2010: 48,8%).  
 
Profitul net după plata intereselor minoritare a avansat cu 5,2%, de la 471,9 mil. EUR la 496,3 mil. 
EUR. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat, respectiv rentabilitatea capitalului ajustată pentru poziţii non-cash, 
precum amortizarea fondului comercial sau amortizările lineare aferente portofoliului de clienţi, s-a situat 
la un nivel constant de 7,4% în primul semestru din 2011 (valoare ROE raportată: 7,1%), faţă de 7,5% 
(valoare ROE raportată: 7,2%) în primul semestru din 2010.  
 
Venitul pe acţiune (cash) s-a situat în primul semestru din 2011 la valoarea de 1,19 EUR (valoare 
raportată: 1,13 EUR), peste cea înregistrată în primul semestru din 2010 (1,13 EUR; valoare raportată: 
1,07).  
 
Totalul activelor s-a majorat cu 4,0% comparativ cu sfârşitul anului trecut, atingând nivelul de 214,2 
mld. EUR. Pe partea de pasiv, acest lucru s-a datorat unei creşteri continue a depozitelor clienţilor şi 
operaţiunilor interbancare, iar pe partea de activ s-a înregistrat o creştere a activelor financiare şi de 
tranzacţionare. 
 
Pe fondul scăderii uşoare a activelor ponderate la risc şi majorării capitalului de rang Tier 1, rata 
solvabilităţii s-a îmbunătăţit de la 13,5% la sfârşitul anului 2010 la 13,9% la 30 iunie 2011, situându-se 
în continuare la un nivel confortabil, peste cerinţele minime legale, de 8,0%. Indicele Tier 1, raportat la 
riscul total, a fost la 30 iunie 2011 de 10,5% (faţă de 10,2% la sfârşitul anului 2010). 
 
 
PERSPECTIVE 
 
Toate pieţele Erste Group din Europa Centrală şi de Est se preconizează că vor înregistra o creştere 
economică semnificativă în 2011. În timp ce în Austria, Republica Cehă, Slovacia şi Croaţia acest lucru 
se va traduce într-o creştere a cererii pentru credite şi depozite, pieţele bancare din Ungaria şi România 
vor rămâne în urmă, confruntându-se cu probleme specifice.  
 
În aceste condiţii, Erste Group se aşteaptă să menţină un profit operaţional puternic în a doua jumătate a 
anului 2011, pe fondul marjelor reziliente, accelerării creşterii creditării, veniturilor nete solide din 
comisioane, precum şi datorită menţinerii creşterii costurilor sub rata inflaţiei. Costurile de risc vor 
rămâne ridicate în România şi vor creşte în Ungaria, dar la nivel de grup se preconizează că vor scădea 
în al doilea semestru din 2011 comparativ cu prima jumătate a acestui an. În general, profitul operaţional 
puternic al Erste Group ar trebui să conducă în 2011 la continuarea consolidării capitalului Core Tier 1, 
ceea ce îi va permite rambursarea capitalului participativ de stat în urma obţinerii aprobărilor legale. 
 



 

 4

I. Evoluţia rezultatelor în detaliu 

Venit net din dobânzi: +0,2% faţă de prima jumătate a anului 2010 

Venitul net din dobânzi s-a majorat cu 0,2%, de la 2.684,8 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 
2.689,8 mil. EUR. În paralel, marja de dobândă (venitul net din dobânzi exprimat ca şi cotă procentuală 
din activele medii purtătoare de dobândă) s-a diminuat uşor, de la 3,04% în primul semestru din 2010 la 
2,96%. Această situaţie a rezultat în principal în urma creşterii nivelului mediu al împrumuturilor şi 
avansurilor către clienţi şi a activelor financiare. 

Venit net din taxe şi comisioane: -1,0% faţă de prima jumătate a anului 2010 

în milioane EUR 
 

1-6 11 
 

1-6 10 
 

Modificare 

Activităţi de creditare  167,2  160,8  4,0% 
Tranzacţii de plată  432,3  418,5  3,3% 

Carduri  96,1  90,7  6,0% 
Activităţi cu valori mobiliare  218,3  227,1  -3,9% 

Fonduri de investiţii  102,1  95,8  6,6% 
Taxe de administrare  17,1  20,9  -18,2% 
Brokeraj  99,1  110,4  -10,2% 

Activităţi de asigurări  49,0  54,2  -9,6% 
Brokeraj pentru contracte de economisire-creditare (bănci 
de locuinţe)  17,9  22,2  -19,4% 
Tranzacţii valutare  11,8  14,3  -17,5% 
Investment banking  10,1  15,2  -33,6% 
Altele  48,3  52,7  -8,3% 
Total  954,9  965,0  -1,0% 

       
 
Venitul net din comisioane s-a diminuat în primul semestru al acestui an cu 1,0%, de la 965,0 mil. EUR 
la 954,9 mil. EUR. Această evoluţie a fost determinată în principal de scăderile înregistrate de 
operaţiunile cu valori mobiliare (în special de activităţile de brokeraj ale băncilor de economii, în Ungaria 
şi Republica Cehă), de activităţile de brokeraj de asigurări (VMG a fost vândută în 2010), de 
intermediere de contracte de economisire-creditare pentru domeniul locativ (în Austria) şi de operaţiunile 
de investment banking. Îmbunătăţirea situaţiei creditării a fost determinată în mare parte de contribuţiile 
mai mari din Slovacia şi Austria. Creşterea transferurilor de plăţi poate fi atribuită în mare parte aportului 
subsidiarei din Cehia (creşterea tranzacţiilor cu carduri). 

în milioane EUR 1-6 11 1-6 10 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  2.689,8  2.684,8  0,2% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -940,0  -1.084,2  -13,3% 
Venit net din taxe şi comisioane  954,9  965,0  -1,0% 
Rezultat net din trading  248,7  240,0  3,6% 
Cheltuieli administrative generale  -1.926,3  -1.898,4  1,5% 
Alte rezultate  -264,0  -142,4  -85,4% 
Profit preimpozitare din operaţiuni continuate  763,1  764,8  -0,2% 
Profit net pentru perioada dată  595,3  588,9  1,1% 

atribuibil intereselor minoritare  99,0  117,0  -15,4% 
atribuibil proprietarilor societăţii mamă  496,3  471,9  5,2% 
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Venit net din tranzacţionare: +3,6% faţă de prima jumătate a anului 2010 

Datorită faptului că scăderile înregistrate de tranzacţiile valutare (18,1%, până la 90,8 mil. EUR), precum 
şi de tranzacţiile cu valori mobiliare (3,7%, până la 85,3 mil. EUR), au fost mai mult decât compensate 
de rezultatele pozitive înregistrate de tranzacţiile cu instrumente derivate (78,7%, până la 72,6 mil. 
EUR), venitul net din tranzacţionare s-a majorat în primul semestru din 2011 cu 3,6%, de la 240,0 mil. 
EUR la 248,7 mil. EUR. 

Cheltuieli administrative generale: +1,5% faţă de prima jumătate a anului 2010 

în milioane EUR 
 

1-6 11 
 

1-6 10 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  -1.142,3  -1.091,0  4,7% 
Alte cheltuieli administrative  -595,7  -616,4  -3,4% 
Deprecieri şi amortizări  -188,3  -191,0  -1,4% 
Total  -1.926,3  -1.898,4  1,5% 

       
 
Cheltuielile administrative generale s-au majorat cu 1,5% sau, exprimate în valuta de referinţă, cu 
0,6%, de la 1.898,4 mil. EUR la 1.926,3 mil. EUR. 
 
Cheltuielile de personal s-au majorat cu 4,7% (exprimat în valuta de referinţă, cu 4,0%), de la 1.091,0 
mil. EUR la 1.142,3 mil. EUR, pe fondul plăţii de salarii compensatorii în Cehia, cât şi al integrării 
„Informations-Technologie Austria GmbH“, societate anterior neinclusă în aria de consolidare, de către 
„sIT Solutions AT“ la 1 iulie 2010. Consolidarea celor două societăţi a avut un efect pozitiv asupra altor 
cheltuieli materiale, care s-au diminuat în decursul primului semestru din 2011 cu 3,4% (exprimat în 
valuta de referinţă, cu 4,5%), de la 616,4 mil. EUR la 595,7 mil. EUR. Rezultatul a fost obţinut în special 
prin reducerea costurilor IT. 
 
Numărul de personal a crescut uşor comparativ cu sfârşitul anului 2010, atingând nivelul de 50.425 
salariaţi. O parte din reducerea de personal anunţată pentru Česká spořitelna (191 salariaţi) a rezultat 
din externalizarea sIT Solutions CZ, care este prezentată în secţiunea „alte subsidiare“. Creşterea 
numărului de personal al Erste Bank Croaţia cu 280 de persoane a rezultat în urma absorbţiei Erste 
Factoring d.o.o, a Erste Securities Zagreb, precum şi a Erste Card Club d.d., care în perioadele 
anterioare erau evidenţiate în poziţia „alte subsidiare”. Creşterea numărului de salariaţi în România se 
datorează în principal angajării în regim permanent a personalului care înainte a fost angajat în regim 
temporar. 
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Număr de personal3 

 
 

Iunie 11 
 

Decembrie 10 
 

Modificare 

Angajaţi ai Grupului Erste Group  50.425  50.272  0,3% 
Austria incl. băncile de economii semnatare ale 
contractului de cross garantare  15.949  16.068  -0,7% 

Erste Group, Erste Bank Oesterreich şi subsidiare  8.558  8.488  0,8% 
Băncile de economii semnatare ale contractului de 
cross garantare  7.391  7.580  -2,5% 

Europa Centrală şi de Est / International  34.476  34.204  0,8% 
Grupul Česká spořitelna  10.261  10.711  -4,2% 
Grupul Banca Comercială Română  9.316  9.112  2,2% 
Grupul Slovenská sporiteľňa  4.101  4.004  2,4% 
Grupul Erste Bank Ungaria  2.898  2.900  -0,1% 
Grupul Erste Bank Croatia  2.685  2.317  15,9% 
Erste Bank Serbia  914  910  0,4% 
Erste Bank Ucraina  1.698  1.736  -2,2% 
Subsidiarele băncilor de economii&sucursalele străine  1.134  1.019  11,3% 
Alte subsidiare şi sucursale străine  1.469  1.495  -1,7% 

       
 
Amortizările aferente imobilizărilor corporale s-au diminuat cu 1,4% în primul semestru din 2011 
(exprimat în valuta de referinţă: -2,6%) faţă de primul semestru din 2010, de la 191,0 mil. EUR la 188,3 
mil. EUR. 

Profitul operaţional: -1,2% faţă de prima jumătate a anului 2010 

Venitul operaţional s-a situat la un nivel practic neschimbat în primul semestru din 2011, respectiv la 
3.893,4 mil. EUR (primul semestru din 2010: 3.889,8 mil. EUR), în timp ce cheltuielile administrative 
generale s-au majorat cu 1,5%, de la 1.898,4 mil. EUR la 1.926,3 mil. EUR. Drept consecinţă, profitul 
operaţional a scăzut cu 1,2%, de la 1.991,4 mil. EUR la 1.967,1 mil. EUR. 

Provizioane de risc: -13,3% faţă de prima jumătate a anului 2010 

Provizioanele de risc (soldul compus din constituirea, respectiv dizolvarea, provizioanelor aferente 
creditării precum şi cheltuielile rezultate din amortizarea directă a creanţelor şi veniturilor rezultate din 
încasarea creanţelor deja amortizate) s-au diminuat cu 13,3%, de la 1.084,2 mil. EUR la 940,0 mil. EUR. 
Costurile de risc în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor către clienţi s-au situat în primul semestru 
din 2011 la nivelul de 141 puncte de bază (S1 2010: 167 puncte de bază). 

Alte profituri operaţionale: -63,9% faţă de prima jumătate a anului 2010 

Poziţia alte profituri operaţionale a înregistrat o deteriorare de la -158,8 mil. EUR în prima jumătate din 
2010 la -260,2 mil. EUR în primul semestru din 2011, în principal pe fondul majorării poziţiei alte 
impozite şi taxe de la 11,3 mil. EUR la 110,2 mil. EUR. Taxele bancare au fost plătite în Ungaria (27,4 
mil. EUR) şi, în premieră, în Austria (68,2 mil. EUR). 
 
Această poziţie conţine, în principal, amortizarea lineară aferentă activităţilor intangibile (clientelă) în 
valoare de 34,9 mil. EUR (primul semestru din 2010: 35,0 mil. EUR), precum şi costurile aferente 
garantării depozitelor, în valoare de 42,6 mil. EUR (primul semestru din 2010: 29,3 mil. EUR). 

                                                 
3  Valori la momentul de referinţă 



 

 7

Venituri din active financiare 

Soldul total al tuturor categoriilor de active financiare a trecut de la o valoare pozitivă în primul semestru 
din 2010, respectiv 16,4 mil. EUR, la una negativă, respectiv -3,8 mil. EUR în prima jumătate din 2011. 
Această situaţie are la bază în special venituri mai reduse din vânzarea de participaţiuni din portofoliul 
de active la vânzare, care nu au mai putut compensa pierderile din reevaluarea portofoliului de active la 
valoare justă, aşa cum s-a întâmplat în 2010. 

Profitul perioadei înainte de impozitare şi profitul net după impozitare şi plata intereselor 
minoritare 

Profitul înainte de impozitare aferent activităţii continuate a scăzut cu 0,2% sub cel înregistrat în 
perioada similară a anului trecut, de la 764,8 mil. EUR la 763,1 mil. EUR.  
 
Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a majorat cu 5,2% faţă de primul 
semestru din 2010, de la 471,9 mil. EUR la 496,3 mil. EUR. 
 
 

II. REZULTATE FINANCIARE: COMPARAŢIE LA NIVEL TRIMESTRIAL 

 

în milioane EUR 
 

Q2 10 
 

Q3 10 
 

Q4 10 
 

Q1 11 
 

Q2 11 

Venit net din dobânzi  1.361,2  1.390,7  1.337,0  1.295,7  1.394,1 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi 
avansuri  -553,0  -504,2  -442,8  -460,1  -479,9 
Venit net din taxe şi comisioane  493,5  475,7  495,3  481,2  473,7 
Rezultat net din trading  98,8  143,9  72,3  139,7  109,0 
Cheltuieli administrative generale  -945,3  -973,3  -945,1  -963,0  -963,3 
Alte rezultate din exploatare  -91,1  -124,6  -155,9  -128,7  -131,5 
Active financiare - la valoare justă prin profit 
sau pierdere  -37,6  16,8  1,8  9,5  -29,4 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  36,3  -17,9  -9,3  19,2  -5,1 
Active financiare - păstrate până la maturitate  -0,1  -3,8  -6,3  0,2  1,8 
Profit preimpozitare  362,7  403,3  347,0  393,7  369,4 
Impozit pe profit  -83,4  -92,8  -60,0  -86,6  -81,2 
Profit net pentru perioada dată  279,3  310,5  287,0  307,1  288,2 

atribuibil intereselor minoritare  62,6  45,6  8,4  46,5  52,5 
atribuibil proprietarilor societăţii 
mamă  216,7  264,9  278,6  260,6  235,7 

           
 
 
Venitul net din dobânzi a crescut cu 7,6%, de la 1.295,7 mil. EUR în primul trimestru din 2011 la 
1.394,1 mil. EUR în al doilea trimestru din 2011, în principal datorită unui volum de afaceri îmbunătăţit, 
unui rezultat mai bun înregistrat de pieţele monetare şi, pe de altă parte, datorită existenţei unei zile 
calendaristice suplimentare în calculul dobânzilor favorizată de modificarea dobânzii de politică 
monetară. 
 
Venitul net din taxe şi comisioane s-a diminuat cu 1,6%, de la 481,2 mil. EUR în primul trimestru din 
2011 la 473,7 mil. EUR în trimestrul doi, în principal din cauza declinului înregistrat de operaţiunile cu 
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valori mobiliare (brokeraj) care nu a putut fi compensat în totalitate de creşterea operaţiunilor de 
creditare şi plăţi.   
 
După un rezultat bun în primul trimestru al acestui an, venitul net din tranzacţionare a scăzut cu 
22,0%, de la 139,7 mil. EUR la 109,0 mil. EUR. În timp ce veniturile din operaţiunile valutare au crescut 
la nivel trimestrial, cu 22,5%, la 50,0 mil. EUR, veniturile din operaţiunile cu valori mobiliare şi derivate s-
au diminuat cu 40,3%, până la 59,0 mil. EUR, parţial din cauza volatilităţii mai reduse a dobânzilor. 
 
Cheltuielile administrative generale s-au menţinut în termeni trimestriali la 963,3 mil. EUR, datorită 
faptului că reducerile înregistrate de cheltuielile de personal (-1,7%, de la 576,1 mil. EUR la 566,2 mil. 
EUR în T2 2011) şi de cheltuielile cu amortizările şi deprecierea (- 0,7%, de la 94,5 mil. EUR la 93,8 mil. 
EUR în T2 2011) au fost compensate de creşterea altor cheltuieli administrative. Acestea s-au majorat 
cu 3,7%, de la 292,4 mil. EUR la 303,3 mil. EUR, în special în domeniile de IT, juridic, consultanţă şi 
marketing. Cheltuielile legate de birouri s-au redus. 
 
Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit în al doilea trimestru, situându-se la 48,7% faţă de 50,2% în primul 
trimestru din 2011. 
 
Provizioanele de risc pentru operaţiunile de creditare s-au majorat la nivel trimestrial cu 4,3%, de la 
460,1 mil. EUR la 479,9 mil. EUR, în principal pe fondul măsurilor de limitare a riscului în portofoliul 
internaţional al GCIB. 
 
Soldul poziţiei alte profituri operaţionale s-a deteriorat cu 2,2%, de la -128,7 mil. EUR în T1 2011 la       
-131,5 mil. EUR în T2 2011, în special din cauza amortizării necesare a portofoliului imobiliar deţinut în 
Cehia. 
 
Soldul total compus din toate categoriile de active financiare a devenit negativ la -32,7 mil. EUR în al 
doilea trimestru din 2011, comparativ cu +28,9 mil. EUR în primul trimestru. În timp ce în primul trimestru 
au fost resimţite efecte pozitive din vânzarea de participaţiuni, al doilea trimestru a fost influenţat negativ 
în special de pierderile din reevaluarea portofoliului de active la valoarea justă. 
 
Profitul perioadei înainte de impozitare aferent activităţilor continue a scăzut cu 6,2%, de la 393,7 
mil. EUR în primul trimestru la 369,4 mil. EUR în al doilea trimestru al acestui an.  
 
Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus cu 9,6% în al doilea trimestru 
din 2011, la 235,7 mil. EUR, comparativ cu 260,6 mil. EUR în primul trimestru. 
 

III. EVOLUŢIA BILANŢIERĂ 

în milioane EUR 
 

Iunie 11 
 

Decembrie 10 
 

Modificare 

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit  13.373  12.496  7,0% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  134.078  132.729  1,0% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -6.516  -6.119  6,5% 
Active mobiliare, instrumente financiare derivate  15.767  14.010  12,5% 
Alte active financiare  37.807  34.421  9,8% 
Alte active  19.655  18.401  6,8% 
Total active  214.164  205.938  4,0% 
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Creanţele faţă de instituţii de creditare înregistrau la 30 iunie 2011 valoarea de 13,4 mld. EUR, cu 
7,0% mai ridicată faţă de cea înregistrată la sfârşitul anului 2010, respectiv 12,5 mld. EUR. Această 
evoluţie a avut loc în principal pe fondul extinderii operaţiunilor interbancare. 
 
Creanţele către clienţi s-au majorat cu 1,0%, de la 132,7 mld. EUR la 134,1 mld. EUR. Această 
majorare s-a datorat în principal evoluţiei cursurilor valutare. Slovacia a înregistrat cea mai puternică 
creştere a creditării. 
 
Valoarea provizioanelor de risc s-a majorat de la 6,1 mld. EUR la 6,5 mld. EUR, ca urmare a 
provizioanelor nou constituite. Raportul dintre creditele neperformante şi creanţele faţă de clienţi 
înregistra la 30 iunie 2011 nivelul de 7,9% (faţă de 7,6% la 31 decembrie 2010). Gradul de acoperire a 
creditelor neperformante s-a îmbunătăţit în continuare, majorându-se de la 60,0% la sfârşitul anului 2010 
la 60,6%. 
 
Investiţiile în valori mobiliare din diversele categorii de active financiare s-au majorat cu 9,8% de la 
sfârşitul anului 2010, de la 34,4 mld. EUR la 37,8 mld. EUR, explicaţia principală pentru această evoluţie 
fiind creşterea depozitelor atrase de la clienţi. 
 

în milioane EUR 
 

Iunie 11 
 

Decembrie 10 
 

Modificare 

Sume datorate instituţiilor de creditare  23.324  20.154  15,7% 
Sume datorate clienţilor  120.817  117.016  3,2% 
Obligaţiuni emise  32.566  31.298  4,1% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare, instrumente 
financiare derivate  7.628  8.212  -7,1% 
Alte pasive  6.586  6.291  4,7% 
Capital subordonat  5.720  5.838  -2,0% 
Total capital  17.523  17.129  2,3% 

atribuibil intereselor minoritare  3.607  3.544  1,8% 
atribuibil proprietarilor societăţii mamă  13.916  13.585  2,4% 

Total pasive şi capital  214.164  205.938  4,0% 

       
 
Depozitele clienţilor au înregistrat o creştere de 3,2% (de la 117,0 mld. EUR la 120,8 mld. EUR), 
aceasta fiind din nou mai puternică decât cea înregistrată de creanţele faţă de clienţi. Această evoluţie a 
fost susţinută în special de creşterile înregistrate în Cehia, în special în domeniul depozitelor sectorului 
public. În Austria s-a înregistrat o uşoară creştere pe segmentul clienţilor corporate.  
 
Raportul credite-depozite la 30 iunie 2011 s-a îmbunătăţit la 111,0% faţă de 113,4% la 31 decembrie 
2010. 
 
Emisiunile noi de obligaţiuni au dus la majorarea poziţiei emisiuni de finanţare cu 4,1%, de la 31,3 mld. 
EUR la 32,6 mld. EUR. 
 
Activele ponderate la risc (RWA) la 30 iunie 2011 s-au situat la acelaşi nivel, respectiv 119,7 mld. EUR 
(31 decembrie 2010: 119,8 mld. EUR). 
 
La 30 iunie 2011, capitalul total eligibil al grupului bancar Erste Group, în conformitate cu Legea 
Bancară Austriacă, se majorase de la 16,2 mld. EUR la sfârşitul anului 2010 la 16,6 mld. EUR. Rata de 
acoperire, raportată la necesarul minim legal la acest moment de referinţă (9,6 mld. EUR), s-a situat la 
nivelul de 173,4% (sfârşitul anului 2010: 169,2%). 
 
După deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, capitalul Tier 1 atingea valoarea de 
12,5 mld. EUR (sfârşitul anului 2010: 12,2 mld. EUR). 
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Indicele Tier 1, determinat pe baza riscului total (riscul de piaţă şi riscul operaţional) a crescut la 10,5% 
(sfârşitul anului 2010: 10,2%); indicele Core Tier 1 s-a îmbunătăţit la 30 iunie 2011 la 9,5% (sfârşitul 
anului 2010: 9,2%). 
 
Rata solvabilităţii aferentă tuturor riscurilor (total capital propriu exprimat în procent din baza de 
evaluare privind riscurile conform art. 22, alin. 1 din Legea Bancară Austriacă) se ridica la 30 iunie 2011 
la valoarea de 13,9% (sfârşitul anului 2010: 13,5%), situându-se astfel considerabil peste cerinţele 
minime legale de 8,0%. 
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IV. RAPORTARE DETALIATĂ PE SEGMENTE4 
 
Erste Bank Oesterreich 
Segmentul Erste Bank Oesterreich este compus din Erste Bank Oesterreich (operaţiunile de retail şi 
corporate), subsidiarele acesteia, în special băncile de economii la care Erste Bank Oesterreich deţine 
participaţiuni majoritare (băncile de economii din Salzburg, Tirol, Hainburg şi Weinviertel), precum şi s 
Bausparkasse. 
 
Scăderea venitului net din dobânzi cu 3,1 mil. EUR sau 1,0%, de la 319,4 mil. EUR în primul semestru 
din 2010 la 316,3 mil. EUR, se explică în principal prin cheltuielile mai mari cu optimizarea structurilor 
bilanţiere ale principalelor subsidiare. Venitul net din dobânzi a înregistrat o îmbunătăţire în special în 
trimestrul al doilea din 2011. Venitul net din taxe şi comisioane s-a diminuat cu 5,1 mil. EUR, respectiv 
3,0%, la 167,0 mil. EUR, în principal din cauza evoluţiei operaţiunilor cu valori mobiliare şi de asset 
management. Cheltuielile de exploatare s-au diminuat cu 2,2 mil. EUR, respectiv 0,7%, în urma 
continuării măsurilor de eficientizare. Profitul operaţional s-a redus cu 8,2 mil. EUR, respectiv 4,2%, de la 
193,8 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 185,6 mil. EUR. Raportul cost/venit s-a situat la nivelul de 
62,0% faţă de 61,1% în primul semestru din 2010. Diminuarea semnificativă a provizioanelor de risc, cu 
22,5 mil. EUR sau 25,7%, de la 87,7 mil. EUR în anul anterior la 65,2 mil. EUR, reflectă stabilizarea 
portofoliilor de retail şi IMM.  
 
Poziţia „alte venituri” a înregistrat o scădere cu 1,0 mil. EUR, la -6,4 mil. EUR în primul semestru din 
2011 ca urmare a introducerii taxei bancare (3,8 mil. EUR). Totuşi, efectul negativ a fost în mare parte 
compensat de câştigurile din reevaluarea portofoliului de valori mobiliare. Profitul net după plata 
intereselor minoritare s-a situat la nivelul primului semestru la 85,8 mil. EUR, cu 11,1 mil. EUR sau 
14,9% peste nivelul înregistrat în perioada similară din 2010 (74,7 mil. EUR). Rentabilitatea capitalului 
angajat s-a îmbunătăţit de la 13,1% la 15,6%. 
 
Contractul de Cross-Garantare 
Venitul net din dobânzi s-a majorat cu 1,3% sau 6,1 mil. EUR comparativ cu primul semestru din 2010, 
la 483,4 mil. EUR, ca urmare a evoluţiei pozitive atât a volumelor cât şi a marjelor. Venitul net din taxe şi 
comisioane s-a majorat cu 10,5 mil. EUR, respectiv 5,2%, de la 203,0 mil. EUR în primul semestru din 
2010 la 213,5 mil. EUR, în principal datorită creşterii veniturilor din operaţiunile de creditare şi plăţi. 
Cheltuielile de exploatare s-au situat la nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent, 
respectiv la 468,4 mil. EUR.  
 
Ca rezultat, profitul operaţional a crescut cu 12,4 mil. EUR sau 5,5%, de la 226,0 mil. EUR în primul 
semestru din 2010 la 238,4 mil. EUR. 
 
Poziţia „alte venituri” s-a diminuat cu 23,2 mil. EUR, de la 5,0 mil. EUR la -18,2 mil. EUR îndeosebi din 
cauza pierderilor rezultate din vânzarea valorilor mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare.  
Provizioanele de risc au scăzut cu 12,8 mil. EUR sau 9,4%, de la 135,9 mil. EUR la 123,1 mil. EUR. 
Profitul net după plata intereselor minoritare s-a diminuat cu 2,4 mil. EUR, de la 3,1 mil. EUR în primul 
semestru din 2010 la 0,7 mil. EUR. Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit, atingând valoarea de 66,3% faţă 
de 67,4% în anul precedent. 
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est 
Segmentul Europa Centrală şi de Est cuprinde în principal operaţiunile de retail şi corporate ale Ceska 
sporitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Ungaria, Banca Comercială Română, Erste Bank Croaţia, 

                                                 
4 În cadrul raportării detaliate pe segmente se compară rezultatele financiare aferente primului semestru din 2011 cu cele din primul semestru din 2010. În lipsa altor 

menţiuni, expresiile de genul "în anul anterior" sau " 2010" sau “prima jumătate din 2010” indică primul semestru din 2010, în timp ce expresii ca "actualmente", "în 

anul curent”, “primul semestru 2011" indică primul semestru din 2011. Expresia „profitul după impozitare şi plata intereselor minoritare” corespunde denumirii 

„profitul net distribuit proprietarilor societăţii mame.” 
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Erste Bank Serbia şi Erste Bank Ucraina. Aportul operaţiunilor diviziilor de afaceri - Group Corporate şi 
Investment Banking şi respectiv Group Markets - sunt prezentate în cadrul segmentelor aferente. 
 
Republica Cehă 
Venitul net din dobânzi pe segmentele de retail şi IMM din Cehia s-a majorat semnificativ, cu 53,9 mil. 
EUR, respectiv 10,1% (exprimat în valuta de referinţă: +3,9%), de la 536,1 mil. EUR în primul semestru 
din 2010 la 590,0 mil. EUR. Această majorare a rezultat în principal din îmbunătăţirea marjelor aferente 
depozitelor atrase şi activelor financiare. Venitul net din taxe şi comisioane s-a majorat cu 18,8 mil. EUR, 
respectiv 8,2% (în valuta de referinţă: +2,1%), de la 229,6 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 248,4 
mil. EUR, în principal datorită creşterii veniturilor din operaţiunile de plăţi şi cu valori mobiliare. 
Cheltuielile de exploatare s-au majorat faţă de anul anterior cu 11,9 mil. EUR sau 3,4%, la 366,0 mil. 
EUR. În valuta de referinţă, cheltuielile de exploatare au scăzut însă cu 2,4%, prin aplicarea de măsuri 
riguroase de reducere a costurilor. Venitul net din tranzacţionare s-a diminuat cu 2,9 mil. EUR, respectiv 
16,2% (exprimat în valuta de referinţă: -20,9%), de la 17,7 mil. EUR la 14,8 mil. EUR, pe fondul reducerii 
veniturilor din operaţiunile valutare. 
 
Profitul operaţional s-a majorat cu 57,9 mil. EUR, respectiv 13,5%, de la 429,3 mil. EUR în primul 
semestru din 2010 la 487,2 mil. EUR; exprimată în valuta de referinţă, această creştere este de 7,1%. 
Pe fondul ameliorării situaţiei economice şi stabilizării portofoliului, provizioanele de risc s-au diminuat cu 
48,8 mil. EUR, respectiv 25,9% (exprimat în valuta de referinţă: -30,1%), la 139,3 mil. EUR în primul 
semestru din 2011. Poziţia „alte venituri” s-a situat la -46,9 mil. EUR, cu 34,1 mil. EUR sub nivelul de       
-12,8 mil. EUR înregistrat în primul semestru din 2010, ca urmare a majorării contribuţiei la fondul de 
garantare a depozitelor şi costurilor de re-evaluare în domeniul imobiliar. 
 
Profitul net după plata intereselor minoritare s-a majorat cu 58,1 mil. EUR, respectiv 32,0% (exprimat în 
valuta de referinţă: +24,6%), de la 181,1 mil. EUR la 239,2 mil. EUR. Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit 
la 42,9%, faţă de 45,2% în primul semestru din 2010. Rentabilitatea capitalului angajat s-a îmbunătăţit 
de la 35,8% la 44,0%. 
 
România 
Venitul net din dobânzi s-a diminuat cu 14,5% (exprimat în valuta de referinţă: -14,1%) sau 60,3 mil. 
EUR, la 354,9 mil. EUR. Această evoluţie este în principal consecinţa unei cereri de credite reduse în 
continuare, unui mix diferit de active şi a marjelor scăzute la depozite. Venitul net din taxe şi comisioane 
s-a diminuat cu 13,4 mil. EUR sau 16,8% (exprimat în valuta de referinţă: -16,4%), de la 79,3 mil. EUR 
în primul semestru din 2010 la 65,9 mil. EUR, pe fondul aportului mai redus din operaţiunile de creditare. 
Reducerea venitului net din tranzacţionare cu 2,4 mil. EUR sau 11,0% (exprimat în valuta de referinţă: -
10,6%), de la 21,2 mil. EUR la 18,8 mil. EUR a rezultat în principal din diminuarea veniturilor din 
operaţiunile valutare. Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 10,5 mil. EUR, respectiv 5,7% (exprimat 
în valuta de referinţă: +6,2%), de la 183,5 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 194,0 mil. EUR. 
Factorii decisivi în acest context au fost majorarea cotei TVA şi creşterea cheltuielilor administrative 
suplimentare determinate de îndeplinirea cerinţelor legale.  
 
Profitul operaţional s-a diminuat la 245,7 mil. EUR în primul semestru din 2011 de la 332,2 mil. EUR în 
prima jumătate a anului precedent (exprimat în valuta de referinţă, reprezintă o scădere cu 25,7%), în 
timp ce provizioanele de risc au scăzut cu 17,6 mil. EUR, respectiv 7,3% (exprimat în valuta de referinţă: 
-6,8%), de la 241,7 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 224,1 mil. EUR. 
 
Poziţia „alte venituri” s-a situat la -25,7 mil. EUR în primul semestru din 2011, cu 6,1 mil. EUR, respectiv 
30,8% (exprimat în valuta de referinţă: -31,4%) sub nivelul de -19,6 mil. EUR din prima jumătate a anului 
2010, ca urmare a majorării contribuţiilor la fondul de garantare a depozitelor şi scăderii veniturilor din 
vânzarea valorilor mobiliare din portofoliul de active disponbile la vânzare. Profitul net după impozitare şi 
plata intereselor minoritare s-a situat la nivelul de -2,2 mil. EUR, cu 38,8 mil. EUR sub nivelul înregistrat 
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în prima jumătate a anului precedent, respectiv de 36,6 mil. EUR. Raportul cost/venit a crescut de la 
35,6% în primul semestru din 2010 la 44,1%. 
 
Republica Slovacă 
Venitul net din dobânzi aferent segmentului de retail şi IMM din Slovacia s-a majorat în primul semestru 
din 2011 cu 11,8 mil. EUR, respectiv 5,7%, până la 221,3 mil. EUR. Factorii principali care au determinat 
această evoluţie au fost creşterea volumului creditelor ipotecare acordate şi îmbunătăţirea marjelor în 
domeniul activelor financiare. Venitul net din taxe şi comisioane s-a îmbunătăţit cu 5,9 mil. EUR, 
respectiv 11,4%, de la 50,9 mil. EUR la 56,8 mil. EUR, în principal ca urmare a creşterii comisioanelor 
aferente operaţiunilor de plăţi şi altor servicii. Cheltuielile de exploatare au fost reduse cu 3,6 mil. EUR 
sau 3,2%, de la 112,6 mil. EUR la 109,0 mil. EUR. 
 
Provizioanele de risc au reflectat situaţia pieţei care s-a îmbunătăţit faţă de primul semestru din 2010, 
îndeosebi pe segmentul clienţilor persoane fizice, dar şi pentru IMM-uri. În consecinţă, provizioanele s-
au diminuat cu 26,1 mil. EUR, respectiv 39,2%, de la 66,7 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 40,6 
mil. EUR. Venitul net mai mare din dobânzi, taxe şi comisioane, precum şi nivelul semnificativ mai redus 
al provizioanelor de risc, au avut ca efect realizarea unui profit net după plata intereselor minoritare de 
91,4 mil. EUR, în creştere cu 38 mil. EUR, respectiv 71,2%, faţă de primul semestru din 2010. Raportul 
cost/venit s-a îmbunătăţit la 39,0%, faţă de 43,1% în prima jumătate a anului precedent. Rentabilitatea 
capitalului angajat s-a îmbunătăţit de la 24,1% la 44,2%. 
 
Ungaria 
Venitul net din dobânzi pe segmentul retail şi IMM din Ungaria a crescut – pe fondul evoluţiei cursului de 
schimb valutar şi al majorării marjelor la depozite – cu 3,2 mil. EUR, respectiv 1,7% (exprimat în valuta 
de referinţă: +0,7%), de la 185,9 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 189,1 mil. EUR. Venitul net din 
tranzacţionare a scăzut cu 3,1 mil. EUR, respectiv 32,0% (exprimat în valuta de referinţă: -32,6%), de la 
9,7 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 6,6 mil. EUR, în principal din cauza diminuării volumului de 
împrumuturi în valută. Înfiinţarea unei noi subsidiare pentru domeniul construcţiilor a determinat 
creşterea cheltuielilor de exploatare cu 2,5 mil. EUR sau 2,4% (exprimat în valuta de referinţă: +1,5%) în 
prima jumătate a acestui an. Profitul operaţional s-a diminuat cu 2,0 mil. EUR sau 1,4% (exprimat în 
valuta de referinţă: -2,3%), de la 145,3 mil. EUR la 143,3 mil. EUR. Raportul cost/venit a fost de 41,4%, 
faţă de 40,5% în primul semestru din 2010. 
 
Creşterea provizioanelor de risc cu 40,1 mil. EUR, respectiv 35,0% (exprimat în valuta de referinţă: 
+33,8%), de la 114,5 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 154,6 mil. EUR, a fost determinată în 
principal de cerinţa de majorare a provizioanelor pentru sectorul de IMM-uri şi domeniul imobiliar. Poziţia 
„alte venituri” s-a înrăutăţit cu 28,3 mil. EUR, de la -8,2 mil. EUR în primul semestru din 2010 la -36,5 
mil. EUR, în special pe fondul introducerii taxei bancare în 2010, care a avut un aport negativ de 27,4 
mil. EUR în primul semestru din 2011. În urma acestor evoluţii, profitul net după plata intereselor 
minoritare s-a diminuat de la 12,6 mil. EUR în primul semestru din 2010 la -51,3 mil. EUR. 
 
Croaţia 
Venitul net din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Croaţia s-a majorat cu 10,3 mil. EUR 
sau 8,8% (exprimat în valuta de referinţă: +10,7%), de la 117,6 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 
127,9 mil. EUR. Această evoluţie se datorează în principal creşterii volumului de credite acordate şi, 
parţial, îmbunătăţirii marjelor. Venitul net din taxe şi comisioane a înregistrat un nivel aproape 
neschimbat comparativ cu primul semestru al anului precedent, respectiv de 36,3 mil. EUR. Majorarea 
venitului net din tranzacţionare cu 0,7 mil. EUR sau 15,7% (exprimat în valuta de referinţă: +17,7%), de 
la 4,7 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 5,4 mil. EUR, s-a datorat în principal contribuţiei pozitive 
aduse de subsidiara de carduri de credit Erste Card Club. Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 2,5 
mil. EUR, respectiv 3,6% (exprimat în valuta de referinţă: +5,4%), de la 69,8 mil. EUR în primul semestru 
din 2010 la 72,3 mil. EUR.  
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Profitul operaţional s-a majorat cu 8,4 mil. EUR, respectiv 9,4% (exprimat în valuta de referinţă: +11,3%), 
de la 89,0 mil. EUR la 97,4 mil. EUR. Astfel, raportul cost/venit s-a îmbunătăţit de la 43,9% în primul 
semestru din 2010 la 42,6%. Provizioanele de risc s-au majorat nesemnificativ, cu 1,9 mil. EUR, 
respectiv 3,8% (exprimat în valuta de referinţă: +5,6%), de la 48,5 mil. EUR la 50,4 mil. EUR. Profitul net 
după plata intereselor minoritare a crescut cu 5,3 mil. EUR, respectiv 32,0% (exprimat în valuta de 
referinţă: +34,3%), de la 16,5 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 21,8 mil. EUR. Rentabilitatea 
capitalului angajat s-a situat la 17,0%, faţă de 16,8% în primul semestru din 2010. 
 
Serbia 
Venitul net din dobânzi al Erste Bank Serbia s-a majorat în primul semestru din 2011 cu 5,8 mil. EUR, 
respectiv 46,4% (exprimat în valuta de referinţă: +49,7%), de la 12,4 mil. EUR la 18,2 mil. EUR. Această 
majorare a rezultat din creşterea volumului de credite acordate precum şi din îmbunătăţirea marjelor, pe 
segmentul de retail şi corporate. Venitul net din taxe şi comisioane s-a îmbunătăţit cu 0,9 mil. EUR, 
respectiv 17,9% (exprimat în valuta de referinţă: +20,6%), de la 5,1 mil. EUR la 6,0 mil. EUR. Venitul net 
din tranzacţionare s-a diminuat cu 0,9 mil. EUR pe fondul scăderii veniturilor din operaţiunile valutare. 
Cheltuielile de exploatare s-au situat la nivelul de 16,9 mil. EUR, cu 1,6 mil. EUR sau 10,3% (exprimat în 
valuta de referinţă: +12,8%) peste nivelul înregistrat în perioada de comparaţie a anului precedent. 
Această creştere a fost determinată în principal de accelerarea inflaţiei precum şi de acordarea de salarii 
compensatorii. Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit, atingând valoarea de 69,7%, faţă de 83,3% în primul 
semestru din anul precedent. 
 
Profitul operaţional s-a majorat cu 4,2 mil. EUR, de la 3,1 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 7,3 
mil. EUR. Costurile de risc s-au diminuat cu 0,1 mil. EUR, respectiv 3,2% (exprimat în valuta de 
referinţă: -1,0%), de la 4,6 mil. EUR la 4,5 mil. EUR. Îmbunătăţirea poziţiei „alte venituri” în decursul 
primului semestru din 2010 a rezultat în urma dizolvării unor provizioane devenite inutile. Profitul net 
după plata intereselor minoritare s-a îmbunătăţit cu 2,7 mil. EUR, de la -1,1 mil. EUR la 1,6 mil. EUR. 
 
Ucraina 
Volumul mai redus al operaţiunilor de creditare din cadrul Erste Bank Ucraina a fost compensat doar 
parţial de creşterea veniturilor din dobânzi aferente operaţiunilor cu valori mobiliare. Ca atare, venitul net 
din dobânzi s-a diminuat cu 5,4 mil. EUR, respectiv 31,6% (exprimat în valuta de referinţă: -28,9%), de la 
17,0 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 11,6 mil. EUR. Rezultatele în creştere din operaţiunile de 
plăţi şi brokeraj de asigurări au dus la o îmbunătăţire a venitului net din taxe şi comisioane cu 1,3 mil. 
EUR, atingându-se nivelul de 2,1 mil. EUR în primul semestru din 2011. Venitul net din tranzacţionare s-
a majorat cu 1,3 mil. EUR, respectiv 22,3% (exprimat în valuta de referinţă: +27,1%), de la 6,0 mil. EUR 
la 7,3 mil. EUR.  
 
Cheltuielile de exploatare au crescut cu 2,2 mil. EUR sau 10,3% (exprimat în valuta de referinţă: 
+14,6%), de la 21,6 mil. EUR la 23,8 mil. EUR, îndeosebi pe fondul majorării cheltuielilor de IT.  
Diminuarea provizioanelor de risc cu 8,3 mil. EUR până la 6,5 mil. EUR (exprimat în valuta de referinţă: -
54,3%) a rezultat în urma continuării stabilizării portofoliului de IMM-uri. Profitul net după plata 
intereselor minoritare s-a îmbunătăţit cu 7,0 mil. EUR, respectiv 53,3% (exprimat în valuta de referinţă: 
+51,4%), de la -13,2 mil. EUR la -6,2 mil. EUR. 
 
Segmentul Group Corporate & Investment Banking (GCIB)  
Segmentul Group Corporate & Investment Banking include operaţiunile cu clienţii large corporate, 
operaţiunile pe segmentul imobiliare derulate de Erste Group cu clienţi de tip large corporate, Equity 
Capital Markets, precum şi operaţiunile internaţionale (cu excepţia activităţilor de trezorerie). În acest 
segment este inclusă şi Immorent, subsidiara de leasing a Erste Group. 
 
Diminuarea venitului net din dobânzi cu 33,3 mil. EUR sau 11,4%, de la 293,0 mil. EUR în primul 
semestru din 2010 la 259,7 mil. EUR, s-a înregistrat în principal ca urmare a continuării reducerii 
volumului de operaţiuni internaţionale. Marjele au rămas relativ constante per total, simţindu-se totuşi o 
oarecare presiune asupra marjelor din domeniul imobiliar. Venitul net din taxe şi comisioane a crescut cu 
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6,6% sau 5,3 mil. EUR faţă de primul semestru din 2010, la 84,7 mil. EUR, în principal datorită 
operaţiunilor cu clienţii large corporate. Cheltuielile de exploatare s-au majorat în prima jumătate a anului 
cu 2,1%, respectiv cu 1,9 mil. EUR, la nivelul de 92,1 mil. EUR. Per total, profitul operaţional s-a 
diminuat cu 7,4 mil. EUR, respectiv 2,6%, de la 285,3 mil. EUR în primul semestru din 2010 la 277,9 mil. 
EUR în prima jumătate a acestui an. Provizioanele de risc au scăzut cu 27,4%, respectiv cu 49,8 mil. 
EUR, la 131,8 mil. EUR. Creşterea poziţiei „alte venituri” de la 1,0 mil. EUR la 6,5 mil. EUR s-a datorat în 
principal vânzărilor realizate de operaţiunile internaţionale. 
 
Ca urmare, profitul net după plata intereselor minoritare s-a majorat cu 39,7 mil. EUR, respectiv cu 
56,0%, de la 71,1 mil. EUR la 110,8 mil. EUR. 15% din creştere a fost generată de operaţiunile din 
România. Raportul cost/venit s-a majorat de la 24,0% în anul precedent la 24,9%. Rentabilitatea 
capitalului angajat s-a situat la 11,1%.  
 
Segmentul Group Markets 
Segmentul Group Markets include diviziile Group Treasury şi Capital Markets şi cuprinde, pe lângă 
trezoreria Erste Group Bank AG, a filialelor din Europa Centrală şi de Est şi celor din Hong Kong, New 
York, Berlin şi Stuttgart, filialelor Investment Banking din Europa Centrală şi de Est şi rezultatele Erste 
Asset Management. 
 
Profitul operaţional al segmentului Group Markets s-a diminuat cu 10,1%, de la 178,2 mil. EUR în primul 
semestru din 2010 la 160,2 mil. EUR. Venitul net din dobânzi s-a majorat cu 8,8 mil. EUR, respectiv cu 
15,4%, la 65,6 mil. EUR, în timp ce venitul net din tranzacţionare s-a menţinut la un nivel aproape 
neschimbat faţă de primul semestru din 2010, de 146,3 mil. EUR. Venitul net din taxe şi comisioane s-a 
situat la 69,0 mil. EUR, cu 14,5 mil. EUR, respectiv 17,4% sub nivelul înregistrat în primul semestru al 
anului precedent, în principal ca urmare a situaţiei generale dificile a pieţelor care a determinat o 
scădere a veniturilor din operaţiunile cu clientela. Cheltuielile de exploatare au fost de 120,7 mil. EUR, 
cu 11,3 mil. EUR sau 10,3% peste nivelul din prima jumătate a anului 2010, în principal datorită înfiinţării 
de noi filiale în Germania (Fixed Income Sales), precum şi majorării costurilor în Europa Centrală şi de 
Est (printre altele: proiecte IT, creşterea numărului de personal, etc.). Raportul cost/venit a crescut de la 
38,0% la 43,0%. Profitul net după plata intereselor minoritare s-a situat la nivelul de 122,2 mil. EUR, cu 
10,8 mil. EUR sau 8,1% sub valoarea din perioada de referinţă. Rentabilitatea capitalului angajat s-a 
situat la 80,1%, comparativ cu 77,9% în anul precedent. 
 
Segmentul Corporate Center 
Segmentul Corporate Center include veniturile acelor societăţi care nu pot fi atribuite în mod direct unui 
anumit segment, precum consolidarea rezultatelor între segmente, amortizarea lineară a portofoliului de 
clienţi, îndeosebi pentru BCR, Erste Card Club şi Ringturm KAG, precum şi efecte singulare, care, din 
motive de asigurare a comparabilităţii, nu pot fi atribuite unui anumit segment. 
 
Adiţional, 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. 
 
Creşterea venitului net din dobânzi a fost determinată în special de aportul considerabil mai puternic din 
managementul structurii bilanţiere, în principal legat de operaţiunile de refinanţare. Evoluţia în scădere a 
venitului net din taxe şi comisioane, precum şi ameliorarea cheltuielilor administrative generale au 
rezultat în mare parte din consolidarea veniturilor societăţilor de suport a activităţilor bancare. 
 
În poziţia „alte venituri” este inclusă şi taxa bancară din Austria, în valoare de 61,8 mil. EUR, care explică 
în mare parte modificările care au avut loc faţă de primul semestru din 2010, precum şi amortizarea 
lineară a portofoliului de clienţi al BCR, al Erste Card Club şi al Ringturm KAG (în total 34,9 mil. EUR). 
Poziţia „alte venituri” s-a înrăutăţit astfel de la -86,2 mil. EUR în primul semestru din 2010 la -123,6 mil. 
EUR. 
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V. PRINCIPII CONTABILE 
Informaţii referitoare la standardele utilizate în contabilitate şi raportare 
 
Rapoartele financiare consolidate ale Erste Group au fost elaborate 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 Internaţional de Interpretare a Raportărilor Financiare (IFRIC), fostul 
Comitet Permanent de Interpretare (SIC) - conform normelor de aplicare în Uniunea Europeană. 
Raportul intermediar pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2011 a fost elaborat în concordanţă cu IAS 34 
(„Raporturi intermediare”). 
 
Raportările financiare interimare sintetizate nu includ toate informaţiile şi alte raportări solicitate în 
rapoartele financiare anuale şi ar trebui astfel citite împreună cu raportările financiare la 31 decembrie 
2010. 
 
Acest raport interimar nu a fost auditat sau revizuit de către un auditor.  
 
Perioada de raportare nu a adus nicio schimbare a principiilor contabile. 
 
 

VI. EVOLUŢIA CURSULUI VALUTAR 

 
 

Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

Ratele de schimb 
Euro  Iunie 11  Decembrie 10 Modificare  1-6 11  1-6 10  Modificare 
EUR/CZK  24,35  25,06 2,9%  24,34  25,79  5,6% 
EUR/RON  4,24  4,26 0,4%  4,18  4,16  -0,5% 
EUR/HUF  266,11  277,95 4,3%  269,42  271,93  0,9% 
EUR/HRK  7,40  7,38 -0,3%  7,40  7,27  -1,7% 
EUR/RSD  100,80  105,75 4,7%  101,75  99,49  -2,3% 
EUR/UAH  11,55  10,65 -8,5%  11,18  10,75  -4,0% 

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

I. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERI ERSTE GROUP (IFRS) 

 

în milioane EUR 
 

1-6 11 
 

1-6 10 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  2,689.8  2,684.8  0.2% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -940.0  -1,084.2  -13.3% 
Venit net din taxe şi comisioane  954.9  965.0  -1.0% 
Rezultat net din trading  248.7  240.0  3.6% 
Cheltuieli administrative generale  -1,926.3  -1,898.4  1.5% 
Alte rezultate  -260.2  -158.8  -63.9% 
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere  -19.9  -24.6  19.1% 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  14.1  36.4  -61.3% 
Active financiare - păstrate până la maturitate  2.0  4.6  -56.5% 
Profit preimpozitare  763.1  764.8  -0.2% 
Impozit pe profit  -167.8  -175.9  -4.6% 
Profit net pentru perioada dată  595.3  588.9  1.1% 

atribuibil intereselor minoritare  99.0  117.0  -15.4% 
atribuibil proprietarilor societăţii mamă  496.3  471.9  5.2% 

       
 

II. SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL 

în milioane EUR 
 

1-6 11 
 

1-6 10 
 

Modificare 

Profit net pentru perioada dată  595.3  588.9  1.1% 
Disponibil pentru vânzare - rezerve (inclusiv conversiile valutare)  53.2  168.5  -68.4% 
Cash flow hedge - rezerve (inclusiv conversiile valutare)  -20.7  -16.9  -22.5% 
Câştiguri şi pierderi actuariale  0.0  0.0  na  
Conversii valutare  124.5  -59.0  na  
Impozit amânat pentru elementele recunoscute direct în capitalul 
propriu  -17.1  -39.7  56.9% 
Total alte venituri globale  139.9  52.9  >100% 
Total venit global  735.2  641.8  14.6% 

Atribuibil intereselor minoritare  64.2  184.1  -65.1% 
Atribuibil proprietarilor societăţii mamă  671.0  457.7  46.6% 
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III. BILANŢUL ERSTE GROUP (IFRS) 

în milioane EUR Iunie 11 
 

Decembrie 10 Modificare 

ACTIVE     
Numerar şi solduri la băncile centrale 6.605  5.839 13,1% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit 13.373  12.496 7,0% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi 134.078  132.729 1,0% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri -6.516  -6.119 6,5% 
Instrumente financiare derivate 7.410  8.474 -12,6% 
Active mobiliare 8.357  5.536 51,0% 
Active financiare – la valoarea corectă prin profit sau pierdere 2.806  2.435 15,2% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare 18.978  17.751 6,9% 
Active financiare – deţinute până la scadenţă 16.023  14.235 12,6% 
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu 218  223 -2,2% 
Active intangibile 4.608  4.675 -1,4% 
Active tangibile 2.449  2.446 0,1% 
Creanţe fiscale curente 123  116 6,0% 
Active fiscale 371  418 -11,2% 
Active disponibile la vânzare şi operaţiuni necontinuate 106  52 >100% 
Alte active 5.175  4.632 11,7% 
Total active 214.164  205.938 4,0% 
     
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU     
Sume datorate instituţiilor de creditare 23.324  20.154 15,7% 
Sume datorate clienţilor 120.817  117.016 3,2% 
Obligaţiuni emise 32.566  31.298 4,1% 
Instrumente financiare derivate 7.033  7.996 -12,0% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare 595  216 >100% 
Alte provizioane 1.540  1.545 -0,3% 
Obligaţii fiscale curente 47  68 -30,9% 
Pasive fiscale 309  328 -5,8% 
Alte pasive 4.690  4.350 7,8% 
Capital subordonat 5.720  5.838 -2,0% 
Total capital 17.523  17.129 2,3% 

Atribuibil intereselor minoritare 3.607  3.544 1,8% 
Atribuibil proprietarilor societăţii mamă 13.916  13.585 2,4% 

Total pasive şi capital  214.164 205.938 4,0% 
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IV. RAPORTARE PE SEGMENTE – ERSTE GROUP 

Prezentare generală* 

 

 

 

Retail şi IMM 

 

GCIB 

 

Pieţe de Grup 

 

Centrul Corporativ 

 

Total grup 

în milioane EUR  1-6 11 1-6 10 1-6 11 1-6 10 1-6 11 1-6 10 1-6 11 1-6 10 1-6 11 1-6 10 

Venit net din dobânzi  2,312.8  2,290.5  259.7  293.0  65.6  56.8  51.7  44.5  2,689.8  2,684.8 

Provizioane de risc pentru împrumuturi şi 

avansuri  -808.2  -902.6  -131.8  -181.6  0.0  0.0  0.0  0.0  -940.0  -1,084.2 

Venit net din taxe şi comisioane  844.9  825.8  84.7  79.4  69.0  83.5  -43.6  -23.8  954.9  965.0 

Rezultat net din trading  68.8  82.3  25.7  3.0  146.3  147.3  7.9  7.3  248.8  240.0 

Cheltuieli administrative generale  -1,654.1  -1,628.8  -92.1  -90.2  -120.7  -109.4  -59.3  -70.1  -1,926.3  -1,898.4 

Alte rezultate  -150.9  -60.2  6.5  1.0  3.9  3.1  -123.6  -86.2  -264.0  -142.3 

Profit preimpozitare  613.3  607.1  152.7  104.7  164.1  181.3  -166.9  -128.2  763.1  764.8 

Impozit pe profit  -141.6  -137.4  -33.1  -24.9  -34.3  -39.6  41.1  26.0  -167.9  -176.0 

Profit net pentru perioada dată  471.6  469.6  119.6  79.8  129.8  141.7  -125.7  -102.2  595.2  588.8 

atribuibil intereselor minoritare  90.8  105.9  8.7  8.7  7.6  8.7  -8.2  -6.2  98.9  117.0 

atribuibil proprietarilor societăţii 

mamă  380.8  363.8  110.8  71.1  122.2  133.0  -117.6  -96.0  496.3  471.8 

                     

Active ponderate la risc  75,565.6  74,623.1  24,869.8  26,499.7  2,644.7  3,018.5  760.3  1,605.4  103,840.4  105,746.7 

Capital propriu mediu atribuit  4,152.5  4,090.5  1,990.7  2,121.1  305.3  341.7  7,467.7  6,538.9  13,916.1  13,092.1 

Raport cost/venit  51.3%  50.9%  24.9%  24.0%  43.0%  38.0%  na  na  49.5%  48.8% 

Rentabilitatea capitalului angajat 

(ROE) în baza profitului net  18.3%  17.8%  11.1%  6.7%  80.1%  77.9%  na  na  7.1%  7.2% 

                     

                     

                     
 
*)   Alte rezultate ale Corporate Center includ amortizarea lineară a clientelei în valoare de 34,9 mil. EUR.  

Poziţia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justă prin profit sau pierdere, venit din active financiare –  
disponibile pentru vânzare, venit din active financiare – deţinute până la scadenţă. 
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Segmentul Austria* 

 

 

 
Bănci de economii 

 
EB Oesterreich 

 
Austria 

 

în milioane EUR  1-6 11  1-6 10  1-6 11  1-6 10  1-6 11  1-6 10  
Venit net din dobânzi  483.4  477.3  316.3  319.4  799.7  796.6  
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi 

avansuri  -123.1  -135.9  -65.2  -87.7  -188.3  -223.6  
Venit net din taxe şi comisioane  213.5  203.0  167.0  172.1  380.5  375.1  
Rezultat net din trading  10.0  14.1  4.8  7.0  14.8  21.1  
Cheltuieli administrative generale  -468.4  -468.3  -302.5  -304.7  -770.9  -773.1  
Alte rezultate  -18.2  5.0  -6.4  -5.4  -24.6  -0.4  
Profit preimpozitare  97.1  95.1  114.0  100.6  211.2  195.7  
Impozit pe profit  -24.5  -25.3  -25.1  -23.6  -49.6  -48.9  
Profit net pentru perioada dată  72.6  69.8  88.9  77.0  161.6  146.8  

atribuibil intereselor minoritare  72.0  66.7  3.1  2.3  75.1  69.0  
atribuibil proprietarilor societăţii 

mamă  0.7  3.1  85.8  74.7  86.5  77.8  
              

Active ponderate la risc  24,168.8  23,913.7  13,803.3  14,321.4  37,972.1  38,235.1  
Capital propriu mediu atribuit  295.3  290.0  1,097.7  1,137.5  1,393.0  1,427.5  
Raport cost/venit  66.3%  67.4%  62.0%  61.1%  64.5%  64.8%  
Rentabilitatea capitalului angajat (ROE) 

în baza profitului net  0.5%  2.1%  15.6%  13.1%  12.4%  10.9%  
              
              
 
*)  “Poziţia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare   
– la valoarea justă prin profit sau pierdere, venit din active financiare – disponibile pentru vânzare, venit din active financiare – deţinute până la scadenţă. 
  



 

 21 

Europa Centrală şi de Est (CEE)*: 

 Republica Cehă România Slovacia Ungaria Croaţia Serbia Ucraina 

în milioane EUR  1-6 11  1-6 10 1-6 11 1-6 10 1-6 11 1-6 10 1-6 11 1-6 10 1-6 11 1-6 10 1-6 11  1-6 10 1-6 11  1-6 10 

Venit net din dobânzi  590.0  536.1  354.9  415.2  221.3  209.5  189.1  185.9  127.9  117.6  18.2  12.4  11.6  17.0 

Provizioane de risc pentru 

împrumuturi şi avansuri  -139.3  -188.1  -224.1  -241.7  -40.6  -66.7  -154.6  -114.5  -50.4  -48.5  -4.5  -4.6  -6.5  -14.8 

Venit net din taxe şi 

comisioane  248.4  229.6  65.9  79.3  56.8  50.9  49.0  48.6  36.3  36.4  6.0  5.1  2.1  0.8 

Rezultat net din trading  14.8  17.7  18.8  21.2  1.1  1.2  6.6  9.7  5.4  4.7  0.0  0.9  7.3  6.0 

Cheltuieli administrative 

generale  -366.0  -354.1  -194.0  -183.5  -109.0  -112.6  -101.3  -98.8  -72.3  -69.8  -16.9  -15.3  -23.8  -21.6 

Alte rezultate  -46.9  -12.8  -25.7  -19.6  -14.9  -15.4  -36.5  -8.2  -4.8  -3.4  -0.6  0.3  3.1  -0.6 

Profit preimpozitare  301.0  228.5  -4.1  70.9  114.7  66.8  -47.8  22.6  42.2  37.0  2.2  -1.3  -6.2  -13.2 

Impozit pe profit  -57.8  -43.6  0.8  -13.9  -23.1  -13.3  -3.6  -10.0  -8.4  -7.7  0.0  0.0  0.0  0.0 

Profit net pentru perioada 

dată  243.2  184.9  -3.3  57.0  91.6  53.5  -51.3  12.6  33.9  29.3  2.2  -1.3  -6.2  -13.2 

atribuibil intereselor 

minoritare  4.0  3.8  -1.1  20.4  0.2  0.1  -0.1  -0.1  12.1  12.8  0.6  -0.1  0.0  0.0 

atribuibil 

proprietarilor 

societăţii mamă  239.2  181.1  -2.2  36.6  91.4  53.4  -51.3  12.6  21.8  16.5  1.6  -1.1  -6.2  -13.2 

                             

                             

Active ponderate la risc  13,223.2  12,266.4  9,242.1  9,115.4  5,004.4  5,371.5  4,437.9  4,757.2  4,412.8  3,596.9  570.0  660.9  703.2  619.6 

Capital propriu mediu 

atribuit  1,087.8  1,013.2  529.1  519.0  413.9  443.3  367.2  391.3  256.7  196.8  43.0  44.0  61.7  55.5 

Raport cost/venit  42.9%  45.2%  44.1%  35.6%  39.0%  43.1%  41.4%  40.5%  42.6%  43.9%  69.7%  83.3%  113.3%  90.7% 

Rentabilitatea 

capitalului angajat 

(ROE) în baza profitului 

net  44.0%  35.8%  na  14.1%  44.2%  24.1%  na  6.5%  17.0%  16.8%  7.7%  na  na  na 

                             
*)  Poziţia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justă prin profit sau pierdere, AFS şi HtM. 
 




