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Erste Group raportează un profit net de 176,2 mil. EUR în 
T1 2013 şi reducerea costurilor de risc  
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• Venitul net din dobânzi s-a diminuat în primul trimestru la 1.240,6 mil. EUR (T1 2012: 1.336,9 mil. 

EUR), în principal pe fondul cererii de credite reduse, dobânzilor scăzute şi impactului persistent 
generat de reducerea activelor secundare. Venitul net din taxe şi comisioane s-a majorat de la 
430,3 mil. EUR la 448,2 mil. EUR, ca urmare a creşterii venitului din operaţiuni cu valori mobiliare. 
Venitul net din tranzacţionare s-a diminuat de la 93,6 mil. EUR în T1 2012 la 77,8 mil. EUR. 

• Venitul operaţional s-a situat la 1.766,6 mil. EUR (-5,1% faţă de 1.860,8 mil. EUR în T1 2012). 
Managementul riguros al costurilor a dus la reducerea cheltuielilor administrative generale cu 
1,5%, de la 945,1 mil. EUR la 931,2 mil. EUR. Profitul operaţional a fost de 835,4 mil. EUR (T1 
2012: 915,7 mil. EUR). Raportul cost/venit a crescut de la 50,8% la 52,7%. 

• Costurile de risc au înregistrat o evoluţie pozitivă şi au scăzut cu 30,7%, la 402,2 mil. EUR, 
respectiv 123 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor către clienţi (T1 2012: 
580,6 mil. EUR, respectiv 172 puncte de bază). Necesarul de provizionare s-a diminuat sau a rămas 
stabil pentru toate pieţele principale, cu excepţia Croaţiei şi Serbiei. Rata creditelor neperformante 
s-a majorat uşor, la 9,4% la 31 martie 2013 (sfârşitul anului 2012: 9,2%). Rata de acoperire a 
creditelor neperformante a rămas stabilă, la 62,4% (sfârşitul anului 2012: 62,6%). 

• Poziţia "alte venituri operaţionale" s-a situat la -103,3 mil. EUR faţă de 131,2 mil. EUR în T1 2012, 
exclusiv ca urmare a efectului pozitiv extraordinar în sumă de 250,6 mil. EUR înregistrat în T1 2012 
(răscumpărarea instrumentelor Tier 1 şi Tier 2). Taxele bancare din Austria, Ungaria şi Slovacia au 
avut un impact negativ de 71,6 mil. EUR (T1 2012: 57,0 mil. EUR). 

• Profitul net după plata intereselor minoritare1 s-a situat în primul trimestru la 176,2 mil. EUR. 
Profitul net de 346,5 mil. EUR înregistrat în perioada similară din 2012 a beneficiat de efecte 
extraordinare pozitive. 

• Capitalul propriu2 a rămas stabil, la 12,9 mld. EUR. Capitalul Core Tier 1 se situa la 31 martie 
2013 la acelaşi nivel de la sfârşitul anului 2012, de 11,8 mld. EUR. Menţinerea activelor ponderate 
la risc aproape la acelaşi nivel, de 105,1 mld. EUR (sfârşitul anului 2012: 105,3 mld. EUR), a 
condus la situarea indicelui Core Tier 1 (raportat la riscul total; Basel 2.5) la 11,2% (sfârşitul anului 
2012: 11,2%). 

• Totalul activelor însuma 213,0 mld. EUR la sfârşitul primului trimestru. Reducerea uşoară a acestei 
poziţii faţă de sfârşitul anului 2012 a fost determinată în principal de diferenţe din reevaluare. 
Depozitele atrase au rămas stabile, la 123,1 mld. EUR, în timp ce volumul creditelor şi avansurilor 
către clienţi s-a diminuat la 130,3 mld. EUR, în special pe fondul reducerii creditării pe segmentele de 
retail şi IMM. Raportul credite/depozite s-a îmbunătăţit la 105,9% la 31 martie 2013 (sfârşitul anului 
2012: 107,2%). 

 

                                                
1 Termenul “profit/pierdere netă după plata intereselor minoritare“ corespunde termenului “profit/pierdere atribuibile proprietarilor societăţii mame”. 

2 Termenul "capital propriu” corespunde denumirii "capital total atribuibil proprietarilor societăţii mame”. 



 
"Erste Group a realizat în primul trimestru din 2013 un profit net de 176,2 mil. EUR. Cu toate că acest 
rezultat a fost din nou influenţat în mod negativ de taxele bancare ridicate, în valoare de 71,6 mil. EUR 
înainte de impozitare, în primul trimestru nu s-a înregistrat niciun efect extraordinar, pozitiv sau negativ. 
Acesta este un rezultat solid având în vedere contextul cu creştere economică limitată şi declinul 
continuu al ratelor dobânzilor", a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, cu ocazia 
prezentării rezultatelor financiare din primul trimestru din 2013. "Îmbunătăţirea performanţei subsidiarei 
din România este cu adevărat remarcabilă. În contextul în care situaţia pieţei rămâne în continuare 
dificilă, măsurile de restructurare au generat primele efecte pozitive: profitul operaţional a rămas stabil 
faţă de anul precedent, costurile de risc au scăzut semnificativ şi rezultatul net a fost aproape de a 
atinge nivelul de profitabilitate", a adăugat Treichl. "Pe fondul unui raport credite/depozite de aproape 
106%, ne menţinem situaţia excelentă a lichidităţii. Mai mult, indicele Core Tier 1 (Basel 2.5), excluzând 
profitul reportat pentru primul trimestru, s-a situat la un nivel solid de 11,2%", a încheiat Treichl. 

Sumar al rezultatului financiar 
În pofida unei scăderi a costurilor operaţionale, profitul operaţional s-a diminuat în T1 2013 la 835,4 mil. 
EUR (-8,8% faţă de 915,7 mil. EUR în T1 2012), pe fondul reducerii venitului operaţional. 
 
Venitul operaţional s-a situat la 1.766,6 mil. EUR în primul trimestru din 2013 (T1 2012: 1.860,8 mil. 
EUR). Această diminuare cu 5,1% a fost determinată în principal de reducerea venitului net din dobânzi 
(-7,2%, la 1.240,6 mil. EUR) şi a venitului net din tranzacţionare (-16,9%, la 77,8 mil. EUR), care nu au 
putut fi integral compensate de creşterea venitului net din taxe şi comisioane de la 430,3 mil. EUR în 
primul trimestru din 2012 la 448,2 mil. EUR. 
 
Cheltuielile administrative generale s-au diminuat cu 1,5%, la 931,2 mil. EUR (T1 2012: 945,1 mil. 
EUR). Astfel, raportul cost/venit s-a situat la 52,7% (T1 2012: 50,8%). 
 
Profitul net după plata intereselor minoritare s-a diminuat de la 346,5 mil. EUR în primul trimestru din 
2012, când au fost înregistrate efecte extraordinare pozitive, la 176,2 mil. EUR. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat, respectiv rentabilitatea capitalului angajat ajustată pentru poziţii 
non-cash, precum amortizarea fondului comercial sau amortizările lineare aferente portofoliului de clienţi, 
a fost de 5,8% (valoare ROE raportată: 5,4%), comparativ cu nivelul de 11,3% (valoare ROE raportată: 
11,2%) înregistrat în primul trimetru din 2012. Venitul pe acţiune (cash)  s-a situat în primul trimestru la 
0,39 EUR (valoare raportată: 0,36 EUR) faţă de 0,83 EUR (valoare raportată: 0,80 EUR) în T1 2012. 
 
Totalul activelor s-a situat la 213,0 mld. EUR, în scădere cu 0,4% faţă de sfârşitului anului 2012. 
Activele ponderate la risc au rămas aproape la acelaşi nivel, de 105,1 mld. EUR (sfârşitul anului 2012: 
105,3 mld. EUR). 
 
Rata solvabilităţii s-a îmbunătăţit la 15,9% la 31 martie 2013 (sfârşitul anului 2012: 15,5%), situându-se 
astfel la un nivel semnificativ peste cerinţele minime legale. Indicele Core Tier 1, raportat la riscul total 
şi calculat în conformitate cu Basel 2.5, a rămas constant, la 11,2%. 

Perspective  
Erste Group anticipează o îmbunătăţire uşoară a situaţiei economice din Europa Centrală şi de Est în a 
doua jumătate a anului 2013, chiar dacă creşterea economică va rămâne moderată. Prin urmare, Erste 
Group vizează raportarea unui profit operaţional stabil în 2013. Acest rezultat va fi obţinut prin 
compensarea diminuării uşoare a venitului operaţional ca urmare a cererii moderate de credite şi a 
contextului cu dobânzi reduse cu scăderea costurilor operaţionale. Costurile de risc se estimează că vor 
înregistra un ritm de scădere de două cifre în 2013, în principal datorită îmbunătăţirii probabile a situaţiei 
riscului în România. Erste Group estimează în continuare că subsidiara din România, BCR, va reveni pe 
profit în 2013. 



I. RAPORTARE DETALIATĂ PE SEGMENTE3  

Erste Bank Oesterreich 
În afară de operaţiunile de retail şi pentru IMM-uri ale Erste Bank Oesterreich, acest subsegment 
cuprinde şi subsidiarele Erste Bank Oesterreich, inclusiv toate băncile de economii la care Erste Bank 
Oesterreich deţine participaţii majoritare (băncile de economii din Salzburg, Tirol şi Hainburg), precum şi 
s Bausparkasse. 
 
Venitul net din dobânzi s-a diminuat cu 10,3 mil. EUR, respectiv 6,4%, de la 161,7 mil. EUR în primul 
trimestru din 2012 la 151,4 mil. EUR, în principal pe fondul scăderii venitului din portofoliul bancar ca 
urmare a evoluţiei dobânzilor şi reducerii venitului aferent depozitelor de retail. Venitul net din taxe şi 
comisioane s-a majorat cu 4,7 mil. EUR, respectiv 5,7%, de la 82,7 mil. EUR la 87,4 mil. EUR în primul 
trimestru din 2013, datorită evoluţiei pozitive a operaţiunilor cu valori mobiliare. Creşterea venitului net 
din tranzacţionare cu 9,8 mil. EUR, de la -3,1 mil. EUR în primul trimestru din 2012 la 6,7 mil. EUR, a 
fost determinată de câştigurile din reevaluare. Cheltuielile de exploatare s-au diminuat uşor, cu 1,3 mil. 
EUR sau 0,8%, de la 151,4 mil. EUR la 150,1 mil. EUR. Profitul operaţional a crescut cu 5,5 mil. EUR, 
respectiv 6,1%, de la 89,9 mil. EUR la 95,4 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Raportul cost/venit s-a 
situat la 61,1% faţă de 62,7% în primul trimestru din 2012. În portofoliul de credite nu s-au înregistrat 
pierderi semnificative în primul trimestru din 2013. Mai mult, eliberarea de provizioane aferente creditării 
a avut o contribuţie net pozitivă la profit de 2,5 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Prin urmare, 
provizioanele de risc s-au redus cu 33,9 mil. EUR faţă de primul trimestru din 2012. 
 
Poziţia “alte venituri” s-a diminuat în primul trimestru din 2013 cu 10,1 mil. EUR, la -1,5 mil. EUR, în 
principal pe fondul veniturilor din vânzarea de valori mobiliare din portofoliul de active disponibile pentru 
vânzare înregistrate în primul trimestru din 2012. Taxele bancare au însumat în primul trimestru 2,4 mil. 
EUR (T1 2012: 2,3 mil. EUR). Profitul net după plata intereselor minoritare a crescut cu 21,0 mil. EUR, 
respectiv 41,5%, de la 50,5 mil. EUR la 71,5 mil. EUR. Rentabilitatea capitalului angajat s-a îmbunătăţit 
de la 15,4% în primul trimestru din 2012 la 21,8% în perioada similară din 2013. 
 
Băncile de Economii 
Venitul net din dobânzi s-a diminuat cu 20,9 mil. EUR, respectiv 8,7%, de la 240,9 mil. EUR la 220,0 mil. 
EUR în primul trimestru din 2013, în principal pe fondul reducerii marjelor în segmentul de retail precum 
şi scăderii veniturilor aferente portofoliului bancar ca urmare a evoluţiei dobânzilor. Venitul net din taxe şi 
comisioane a crescut cu 11,6 mil. EUR, respectiv 11,8%, la 110,3 mil. EUR în primul trimestru din 2013, 
în special datorită majorării veniturilor din operaţiunile cu valori mobiliare şi din contractele de 
economisire-creditare (bănci de locuinţe). Majorarea venitului net din tranzacţionare cu 1,8 mil. EUR, 
respectiv 44,9%, de la 3,9 mil. EUR la 5,7 mil.EUR în primul trimestru din 2013, a fost susţinută de 
câştigurile din reevaluare. Cheltuielile de exploatare s-au diminuat cu 5,2 mil. EUR sau 2,2%, de la 235,4 
mil. EUR la 230,2 mil. EUR, datorită reducerii cheltuielilor de personal. Profitul operaţional s-a diminuat 
cu 2,3 mil. EUR sau 2,1%, de la 108,1 mil. EUR la 105,8 mil. EUR. Raportul cost/venit s-a menţinut în 
primul trimestru din 2013 la nivelul înregistrat în perioada similară din 2012, de 68,5%. 
 
Reducerea provizioanelor de risc cu 33,1 mil. EUR, de la 51,3 mil. EUR la 18,2 mil. EUR, s-a datorat 
diminuării situaţiilor de neplată în primul trimestru din 2013. Îmbunătăţirea poziţiei “alte venituri” cu 8,2 
mil. EUR, de la -12,0 mil. EUR la -3,8 mil. EUR, s-a datorat în principal creşterii câştigurilor aferente 
portofoliului de active disponibile pentru vânzare. Taxele bancare s-au situat la 2,2 mil. EUR (T1 2012: 
2,1 mil. EUR). Profitul net după plata intereselor minoritare s-a majorat cu 13,1 mil. EUR, de la 2,9 mil. 
EUR în primul trimestru din 2012 la 16,0 mil. EUR în perioada similară din 2013. 
 
                                                
3 În cadrul raportării detaliate pe segmente se compară rezultatele financiare aferente primului trimestru din 2013 cu cele din primul trimestru din 2012. În lipsa 
altor menţiuni, expresiile de genul “în anul precedent”, “2012”, “în primul trimestru din 2012” sau “T1 2012” indică primul trimestru din 2012, în timp ce expresii ca 
“anul acesta”, “2013” sau “în primul trimestru din 2013” sau “T1 2013” indică primul trimestru din 2013. Expresia “profit/pierdere netă după plata intereselor 
minoritare” corespunde denumirii “profit/pierdere distribuite proprietarilor societăţii-mamă”.  
 



Europa Centrală şi de Est 
Regiunea Europa Centrală şi de Est include operaţiunile de retail şi pentru IMM-uri ale Česká spořitelna, 
Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Ungaria, Banca Comercială Română, Erste Bank Croaţia, Erste Bank 
Serbia şi Erste Bank Ucraina. Aportul operaţiunilor diviziilor autonome - Group Corporate & Investment 
Banking şi Group Markets - este prezentat în cadrul segmentelor aferente. 
 
Republica Cehă 
Venitul net din dobânzi al subsegmentului Republica Cehă s-a diminuat cu 29,8 mil. EUR, respectiv 
10,5% (exprimat în valuta de referinţă: -9,0%), de la 282,6 mil. EUR la 252,8 mil. EUR. Această evoluţie 
a avut loc în principal pe fondul scăderii ratelor de dobândă din piaţă şi cererii reduse de credite, 
îndeosebi pentru credite de consum. În plus, începând cu 2013, contribuţia aferentă fondului de pensii 
din Cehia nu mai este înregistrată în diversele poziţii individuale, ci la poziţia "alte venituri" ca sold. Prin 
urmare, venitul net din dobânzi a scăzut cu 9,7 mil. EUR faţă de anul precedent. Venitul net din taxe şi 
comisioane a scăzut cu 5,0 mil. EUR, respectiv 4,4% (exprimat în valuta de referinţă: -2,8%), de la 112,2 
mil. EUR în primul trimestru din 2012 la 107,2 mil. EUR, în principal pe fondul reducerii venitului din 
operaţiunile de plăţi. Venitul net din tranzacţionare s-a diminuat cu 4,7 mil. EUR, respectiv 28,1% 
(exprimat în valuta de referinţă: -26,9%), la 12,0 mil. EUR. În special implementarea de măsuri de 
reducere a cheltuielilor a condus la diminuarea cheltuielilor de exploatare cu 14,0 mil. EUR sau 7,8% 
(exprimat în valuta de referinţă: -6,2%), la 165,5 mil. EUR în primul trimestru din 2013. 
 
Profitul operaţional s-a diminuat cu 25,5 mil. EUR sau 11,0% (exprimat în valuta de referinţă: -9,4%), de 
la 232,0 mil. EUR la 206,5 mil. EUR în primul trimestru. În condiţiile în care calitatea portofoliului a 
continuat să se îmbunătăţească, provizioanele de risc au scăzut cu 10,4 mil. EUR, respectiv 23,4% 
(exprimat în valuta de referinţă: -22,1%), la 34,1 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Diminuarea 
poziţiei “alte venituri” cu 3,5 mil. EUR, de la -1,0 mil. EUR la -4,5 mil. EUR, a fost determinată în principal 
de scăderea veniturilor din operaţiunile cu valori mobiliare. Profitul net după plata intereselor minoritare 
s-a redus în primul trimestru din 2013 cu 10,9 mil. EUR sau 7,6% (exprimat în valuta de referinţă: -
6,0%), de la 144,3 mil. EUR la 133,4 mil. EUR. Raportul cost/venit s-a majorat de la 43,6% la 44,5%. 
Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat în primul trimestru din 2013 la 41,0%, faţă de 45,1% în 
perioada similară din 2012. 
 
România 
Venitul net din dobânzi aferent subsegmentului România s-a diminuat uşor, cu 3,1 mil. EUR, respectiv 
2,0% (exprimat în valuta de referinţă: -1,2%), de la 153,0 mil. EUR la 149,9 mil. EUR în primul trimestru 
din 2013. Venitul net din taxe şi comisioane s-a redus cu 1,9 mil. EUR, respectiv 6,3% (exprimat în 
valuta de referinţă: -5,5%), de la 30,2 mil. EUR la 28,3 mil. EUR în primul trimestru din 2013, în principal 
ca urmare a diminuării venitului aferent operaţiunilor corporate. Venitul net din tranzacţionare s-a 
diminuat uşor, cu 1,3 mil. EUR sau 7,8% (exprimat în valuta de referinţă: -7,0%), de la 16,9 mil. EUR la 
15,6 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Implementarea unor măsuri de optimizare de amploare a 
determinat reducerea cheltuielilor de exploatare, în special a celor de personal, cu 7,9 mil. EUR sau 
8,8% (exprimat în valuta de referinţă: -8,0%), de la 89,7 mil. EUR în primul trimestru din 2012 la 81,8 mil. 
EUR în perioada similară din 2013. Drept consecinţă, profitul operaţional a crescut cu 1,6 mil. EUR, 
respectiv 1,5% (exprimat în valuta de referinţă: +2,4%), la 112,0 mil. EUR în primul trimestru din 2013. 
 
În contextul îmbunătăţirii calităţii portofoliului, în special pe segmentele de creditare corporate şi 
imobiliare, provizioanele de risc au scăzut cu 80,8 mil. EUR, respectiv 42,2% (exprimat în valuta de 
referinţă: -41,7%), de la 191,4 mil. EUR în primul trimestru din 2012 la 110,6 mil. EUR. Cu toate acestea, 
rata de acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit, situându-se la 59,3%. Diminuarea poziţiei 
“alte venituri” cu 1,2 mil. EUR, respectiv 15,6% (exprimat în valuta de referinţă: -16,7%), de la -7,9 mil. 
EUR la -9,1 mil. EUR în primul trimestru din 2013, a rezultat în principal ca urmare a reducerii efectelor 
de reevaluare aferente activelor financiare. Rezultatul net după plata intereselor minoritare s-a majorat 
cu 68,6 mil. EUR, de la -72,2 mil. EUR la -3,6 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Raportul cost/venit 
s-a îmbunătăţit de la 44,8% la 42,2%. 
 
 
 



Republica Slovacă 
Venitul net din dobânzi aferent subsegmentului Slovacia s-a diminuat cu 2,8 mil. EUR sau 2,6%, de la 
106,4 mil. EUR la 103,6 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Această evoluţie a fost determinată în 
principal de o modificare a strategiei de investiţii pentru activele financiare şi de o diminuare uşoară a 
marjelor pe segmentul de retail. Venitul net din taxe şi comisioane s-a diminuat cu 3,1 mil. EUR, 
respectiv 11,3%, la 24,6 mil. EUR, ca urmare a reducerii comisioanelor pentru operaţiunile de plăţi, 
impusă prin lege. Diminuarea venitului net din tranzacţionare cu 1,3 mil. EUR, respectiv 62,6%, la 0,8 
mil. EUR în primul trimestru din 2013, a avut loc în urma efectelor negative din reevaluare. Cheltuielile 
de exploatare s-au redus cu 1,8 mil. EUR sau 3,2%, de la 58,0 mil. EUR la 56,2 mil. EUR. 
 
Provizioanele de risc s-au diminuat cu 4,7 mil. EUR, respectiv 25,4%, de la 18,5 mil. EUR la 13,8 mil. 
EUR în primul trimestru din 2013, pe fondul reducerii provizioanelor pentru segmentul corporate. Poziţia 
“alte venituri” s-a deteriorat cu 6,6 mil. EUR, de la -5,4 mil. EUR la -12,0 mil. EUR, în principal ca urmare 
a majorării taxei bancare la 9,4 mil. EUR în primul trimestru din 2013 (T1 2012: 2,4 mil. EUR). Profitul 
net după plata intereselor minoritare s-a diminuat cu 5,2 mil. EUR, respectiv 12,1%, de la 43,3 mil. EUR 
la 38,1 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Raportul cost/venit a crescut de la 42,6% la 43,5% în 
primul trimestru din 2013. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la 35,9% (faţă de 39,4% în T1 
2012). 
 
Ungaria 
Venitul net din dobânzi aferent subsegmentului Ungaria s-a diminuat cu 11,7 mil. EUR, respectiv 14,3% 
(exprimat în valuta de referinţă: -14,7%), de la 81,7 mil. EUR în primul trimestru din 2012 la 70,0 mil. 
EUR în perioada similară din 2013. Evoluţia venitului net din dobânzi a fost determinată de creşterea 
costurilor de refinanţare pentru operaţiunile în valută, de diminuarea portofoliului de credite şi de 
dobânzile din piaţă în scădere. Venitul net din taxe şi comisioane s-a majorat cu 4,7 mil. EUR, respectiv 
21,6% (exprimat în valuta de referinţă: +21,1%), de la 21,9 mil. EUR la 26,6 mil. EUR, datorită creşterii 
venitului din operaţiunile de plăţi. Diminuarea venitului net din tranzacţionare cu 6,3 mil. EUR, de la 5,6 
mil. EUR la -0,7 mil. EUR în primul trimestru din 2013, a avut loc în principal pe fondul înregistrării în 
primul trimestru din 2012 a unui venit mai mare din operaţiunile de schimb valutar legate de rambursarea 
anticipată a creditelor în valută. Cheltuielile de exploatare au crescut nesemnificativ, cu 0,5 mil. EUR, 
respectiv 1,1% (exprimat în valuta de referinţă: +0,6%), de la 41,5 mil. EUR la 42,0 mil. EUR în primul 
trimestru din 2013. Raportul cost/venit a crescut la 43,7%, faţă de 38,0% în primul trimestru din 2012. 
 
Provizioanele de risc s-au redus cu 71,6 mil. EUR, respectiv 54,6% (exprimat în valuta de referinţă: -
54,8%), de la 131,1 mil. EUR la 59,5 mil. EUR. În primul trimestru din 2012 s-au constituit provizioane de 
risc extraordinare în valoare de 75,6 mil. EUR, ca urmare a subvenţionării impuse de lege a creditelor 
ipotecare în valută acordate persoanelor fizice, dar acestea au fost în mare parte eliberate în trimestrul 
al doilea din 2012. Poziţia "alte venituri" s-a diminuat cu 4,3 mil. EUR, de la -16,3 mil. EUR în primul 
trimestru din 2012 la -20,6 mil. EUR, pe fondul introducerii taxei pe tranzacţii financiare. Taxele bancare 
şi pe tranzacţiile financiare au însumat 19,3 mil. EUR în primul trimestru din 2013 (T1 2012:  taxe 
bancare în valoare de 12,2 mil. EUR). Rezultatul net după plata intereselor minoritare s-a situat la -27,5 
mil. EUR, faţă de -81,8 mil. EUR în primul trimestru din 2012. 
 
Croaţia 
Venitul net din dobânzi aferent subsegmentului Croaţia s-a diminuat cu 6,3 mil. EUR, respectiv 9,9% 
(exprimat în valuta de referinţă: -9,5%), de la 64,1 mil. EUR la 57,8 mil. EUR, parţial pe fondul reducerii 
marjelor şi continuării creşterii creditelor neperformante (neplata dobânzilor). Venitul net din taxe şi 
comisioane s-a diminuat cu 2,0 mil. EUR, respectiv 12,9% (exprimat în valuta de referinţă: -12,5%), de la 
15,8 mil. EUR în primul trimestru din 2012 la 13,8 mil. EUR, pe fondul scăderii venitului din operaţiunile 
cu carduri. Venitul din tranzacţionare s-a diminuat cu 0,5 mil. EUR sau 23,9% (exprimat în valuta de 
referinţă: -23,6%), de la 2,2 mil. EUR la 1,7 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Datorită efectelor de 
sinergie cu subsidiara pentru carduri de credit Erste Card Club, cheltuielile de exploatare s-au redus cu 
3,0 mil. EUR, respectiv 8,8% (exprimat în valuta de referinţă: -8,4%), de la 33,6 mil. EUR la 30,6 mil. 
EUR în primul trimestru din 2013. 
 



Profitul operaţional s-a diminuat cu 5,9 mil. EUR, respectiv 12,2% (exprimat în valuta de referinţă: -
11,8%), de la 48,5 mil. EUR la 42,6 mil. EUR. Raportul cost/venit a crescut la 41,8%, de la 40,9% în 
primul trimestru din 2012. Necesarul ridicat de provizionare pe segmentul corporate a condus la o 
creştere a provizioanelor de risc cu 4,8 mil. EUR, respectiv 15,0% (exprimat în valuta de referinţă: 
+15,5%), de la 32,2 mil. EUR la 37,0 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Profitul net după plata 
intereselor minoritare s-a diminuat cu 4,4 mil. EUR, de la 6,1 mil. EUR la 1,7 mil. EUR. 
 
Serbia 
Venitul net din dobânzi al Erste Bank Serbia s-a majorat în primul trimestru din 2013 cu 1,1 mil. EUR, 
respectiv 12,4% (exprimat în valuta de referinţă: +15,6%), de la 8,7 mil. EUR la 9,8 mil. EUR, datorită 
creşterii volumului de credite acordate clienţilor de retail şi corporate şi creşterii marjelor pe segmentul 
de retail. În contextul scăderii venitului din operaţiuni de creditare, venitul net din taxe şi comisioane s-a 
diminuat cu 0,6 mil. EUR, respectiv 18,0% (exprimat în valuta de referinţă: -15,7%), de la 3,5 mil. EUR la 
2,9 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Venitul net din tranzacţionare a rămas stabil, la 0,5 mil. EUR. 
Cheltuielile de exploatare s-au majorat uşor, cu 0,2 mil. EUR, respectiv 2,3% (exprimat în valuta de 
referinţă: +5,2%), de la 8,3 mil. EUR la 8,5 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Raportul cost/venit s-a 
îmbunătăţit la 64,4%, faţă de nivelul de 65,9% înregistrat în primul trimestru din 2012. 
 
Costurile de risc s-au majorat cu 0,2 mil. EUR, respectiv 10,2% (exprimat în valuta de referinţă: +13,4%), 
de la 2,2 mil. EUR la 2,4 mil. EUR. Profitul net după plata intereselor minoritare a crescut cu 0,4 mil. 
EUR, de la 1,3 mil. EUR la 1,7 mil. EUR în primul trimestru din 2013, ceea ce a condus la îmbunătăţirea 
rentabilităţii capitalului angajat de la 12,4% la 14,9%. 
 
Ucraina 
Venitul net din dobânzi al Erste Bank Ucraina a crescut uşor, cu 0,2 mil. EUR, respectiv 3,7% (exprimat 
în valuta de referinţă: +4,9%), de la 6,0 mil. EUR în primul trimestru din 2012 la 6,2 mil. EUR în perioada 
similară din 2013. Venitul net din taxe şi comisioane a rămas stabil, la 1,2 mil. EUR. Venitul net din 
tranzacţionare s-a diminuat cu 3,8 mil. EUR, de la 0,5 mil. EUR la -3,3 mil. EUR în primul trimestru din 
2013, pe fondul reducerii veniturilor din operaţiunile cu valori mobiliare şi de schimb valutar. 
 
Cheltuielile de exploatare s-au diminuat în primul trimestru din 2013 cu 1,9 mil. EUR sau 16,2% 
(exprimat în valuta de referinţă: -15,3%), la 10,1 mil. EUR, în contextul reducerii personalului şi 
economiilor realizate pentru alte cheltuieli administrative. Majorarea provizioanelor de risc cu 1,2 mil. 
EUR, respectiv 42,6% (exprimat în valuta de referinţă: +44,2%), la 4,0 mil. EUR, a avut loc pe fondul 
creşterii necesarului de provizionare aferent operaţiunilor corporate. Pierderea netă după plata 
intereselor minoritare s-a majorat cu 1,2 mil. EUR, la -9,4 mil. EUR. 
 
Ca urmare a deciziei strategice de retragere din Ucraina, Erste Bank Group a încheiat în decembrie 
2012 un acord cu proprietarii FIDOBANK pentru vânzarea Erste Bank Ucraina. Autorităţile de 
supraveghere din Austria şi Ucraina au confirmat deja aprobarea formală a tranzacţiei. 
 
Segmentul Group Corporate & Investment Banking  
Segmentul Group Corporate & Investment Banking (GCIB) include operaţiunile cu clienţii large 
corporate, operaţiunile pe segmentul de imobiliare derulate de Erste Group cu clienţi tip large corporate, 
pieţele de capital (începând cu trimestrul al doilea din 2012), precum şi subsidiarele de investment 
banking din Europa Centrală şi de Est şi operaţiunile internaţionale (cu excepţia activităţilor de 
trezorerie). În acest segment este inclusă şi subsidiara de leasing a Erste Group, Erste Group Immorent. 
Erste Group clasifică clienţii corporate cu o cifră de afaceri de minim 175 mil. EUR drept large corporate. 
 
Venitul net din dobânzi s-a diminuat cu 24,1 mil. EUR sau 18,8%, de la 128,2 mil. EUR în primul 
trimestru din 2012 la 104,1 mil. EUR în primul trimestru din 2013. Această evoluţie a fost determinată de 
scăderile operaţiunilor cu clienţi de tip large corporate în Austria şi România şi de reducerea puternică a 
volumului diviziei de operaţiuni internaţionale, în cadrul căreia activele ponderate la risc au scăzut cu 
35,1% în termeni anuali. Venitul net din taxe şi comisioane s-a îmbunătăţit cu 7,8 mil. EUR, respectiv cu 
38,4%, în primul trimestru din 2013, la 28,0 mil. EUR, în principal datorită majorării veniturilor din 
operaţiunile cu clienţi de tip large corporate în Austria şi operaţiunilor legate de credite sindicalizate în 



Republica Cehă. Venitul net din tranzacţionare s-a diminuat cu 1,6 mil. EUR, respectiv 26,4%, la 4,3 mil. 
EUR, în principal pe fondul rezultatelor negative din reevaluare. Cheltuielile de exploatare au crescut 
moderat, cu 0,9 mil. EUR, respectiv 2,0%, de la 44,6 mil. EUR la 45,5 mil. EUR. Această evoluţie a avut 
la bază în principal o modificare organizatorică (transferul unor entităţi din segmentul Group Markets în 
segmentul GCIB). Profitul operaţional s-a diminuat cu 18,8 mil. EUR, respectiv 17,1%, de la 109,7 mil. 
EUR în primul trimestru din 2012 la 90,9 mil. EUR. 
 
Provizioanele de risc s-au majorat cu 51,5 mil. EUR sau 68,5%, la 126,7 mil. EUR, în principal ca urmare 
a creşterii provizionarelor de risc constituite pentru operaţiunile pe segmentul imobiliar şi pentru cele cu 
clienţi de tip large corporate din Austria şi România. Poziţia "alte venituri" s-a îmbunătăţit în primul 
trimestru cu 21,2 mil. EUR, la -0,7 mil. EUR, în principal în contextul rezultatelor negative din reevaluare 
şi pierderilor din vânzările aferente operaţiunilor internaţionale înregistrate în primul trimestru din 2012. 
Profitul net după plata intereselor minoritare s-a diminuat cu 34,7 mil. EUR, de la 6,4 mil. EUR la -28,3 
mil. EUR. Raportul cost/venit a crescut de la 28,9% la 33,4%. 
 
Group Markets 
Segmentul Group Markets (GM) include diviziile autonome Group Treasury şi Capital Markets (cu 
excepţia entităţii Equity Capital Markets) şi cuprinde activităţile de trezorerie ale Erste Group Bank AG, 
ale subsidiarelor din Europa Centrală şi de Est şi ale filialelor din Hong Kong, New York, Berlin şi 
Stuttgart, precum şi rezultatele Erste Asset Management. 
 
Venitul net din dobânzi s-a diminuat în primul trimestru din 2013 cu 2,1 mil. EUR, respectiv 4,5%, la 44,0 
mil. EUR, în principal ca urmare a evoluţiei valorilor mobiliare cu dobândă fixă (obligaţiuni şi titluri de 
trezorerie din portofoliul de tranzacţionare). Venitul net din taxe şi comisioane s-a diminuat cu 1,8 mil. 
EUR, respectiv 5,2%, la 33,2 mil. EUR. Venitul net din tranzacţionare s-a diminuat cu 36,2 mil. EUR, 
respectiv 44,5%, la 45,2 mil. EUR, în contextul unei deteriorări semnificative a situaţiei pieţei în aproape 
toate domeniile de activitate, inclusiv Global Money Market & Government Bonds, Credit Trading şi 
Rates Trading. 
 
Cheltuielile de exploatare s-au diminuat cu 3,8 mil. EUR sau 6,7%, la 53,7 mil. EUR, datorită măsurilor 
de reducere a costurilor pentru toate diviziile şi modificărilor organizatorice (transferul de entităţi din 
segmentul Group Markets în Group Corporate şi Investment Banking). Profitul operaţional a scăzut cu 
36,3 mil. EUR, respectiv 34,5%, la 68,7 mil. EUR. Raportul cost/venit a crescut de la 35,4% la 43,8%. 
Profitul net după plata intereselor minoritare s-a diminuat cu 32,7 mil. EUR, respectiv 40,4%, la 48,3 mil. 
EUR. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la 50,3% (T1 2012: 95,4%). 
 
Corporate Center 
Segmentul Corporate Center cuprinde serviciile la nivel de grup, precum cele din domeniile marketing, 
organizare, tehnologia informaţiei, precum şi alte departamente care susţin implementarea strategiei la 
nivelul grupului. De asemenea, în acest segment se înregistrează efectele de consolidare în cadrul 
grupului şi efectele extraordinare cu excepţia celor operative. Managementul structurii bilanţiere a 
grupului se înregistrează în segmentul Corporate Center. Rezultatele unităţilor locale de management al 
structurii bilanţiere vor fi înregistrate în respectivele subsegmente. 
 
Venitul net din dobânzi s-a majorat de la 57,5 mil. EUR la 70,9 mil. EUR, în principal ca urmare a 
îmbunătăţirii rezultatului obţinut din managementul structurii bilanţiere. Venitul net din tranzacţionare s-a 
îmbunătăţit de la -38,9 mil. EUR la -10,6 mil. EUR, datorită rezultatelor mai bune din reevaluare. 
  
Creşterea cheltuielilor de exploatare a fost determinată în mare măsură de consolidarea în cadrul 
grupului a operaţiunilor de susţinere pentru activitatea bancară şi de costurile în creştere cu îndeplinirea 
cerinţelor de reglementare. Poziţia "alte venituri" conţine amortizarea aferentă relaţiei cu clienţii (16,4 mil. 
EUR) şi taxa bancară aplicată holdingului (Erste Group Bank AG), în valoare de 36,9 mil. EUR (T1 2012: 
36,7 mil. EUR). În primul trimestru din 2012, contribuţia principală la înregistrarea rezultatului pozitiv au 
avut-o veniturile realizate din răscumpărarea instrumentelor Tier 1 şi Tier 2 (capital hibrid şi obligaţiuni 
subordonate), în valoare de 250,6 mil. EUR. 



II. EVOLUŢIA CURSULUI VALUTAR 
  

Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

  
Martie 13 Dec 12 Modificare 1-3 13 1-3 12 Modificare 

EUR/CZK 25,74 25,15 -2,3% 25,57 25,08 -2,0% 
EUR/RON 4,42 4,44 0,6% 4,39 4,35 -0,8% 
EUR/HUF 304,42 292,30 -4,1% 296,63 296,58 0,0% 
EUR/HRK 7,59 7,56 -0,5% 7,58 7,56 -0,3% 
EUR/RSD 111,78 112,05 0,2% 111,69 108,17 -3,3% 
EUR/UAH 10,43 10,62 1,8% 10,72 10,53 -1,9% 
 
Modificare pozitivă = apreciere în raport cu EUR, modificare negativă = depreciere în raport cu EUR 
 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
 
 
Departmentul de Relaţii cu Presa Erste Group, 1010 Wien, Graben 21, Fax: +43 50100 - 19849  
 
Michael Mauritz,    Tel: +43 50100 - 19603,   E-mail: michael.mauritz@erstegroup.com 
Hana Cygonková,    Tel: +43 50100 - 11675,   E-mail: hana.cygonkova@erstegroup.com  
Carmen Staicu,    Tel: +43 50100 - 11681,   E-mail: carmen.staicu@erstegroup.com  
Linda Michalech,    Tel: +43 50100 - 11676,   E-mail: linda.michalech@erstegroup.com  
Gertrud Aquea Lamptey  Tel: +43 50100 - 19637,   E-mail: gertrud.lamptey@erstegroup.com   
 
Puteţi descărca acest comunicat şi de pe pagina noastră de internet, accesând: www.erstegroup.com/press. 



Anexă 

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

în milioane EUR 1-3 13 1-3 12 Modificare 

Venit net din dobânzi 1.240,6 1.336,9 -7,2% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -402,2 -580,6 -30,7% 
Venit net din taxe şi comisioane  448,2 430,3 4,2% 
Rezultat net din trading 77,8 93,6 -16,9% 
Cheltuieli administrative generale -931,2 -945,1 -1,5% 
Alte rezultate din exploatare -103,3 131,2 na   
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere -46,5 41,5 na   
Active financiare - disponibile pentru vânzare 11,4 -14,7 na   
Active financiare - păstrate până la maturitate  6,6 -6,0 na   
Profit preimpozitare/pierdere din operaţiuni continuate  301,4 487,1 -38,1% 
Impozit pe profit -66,4 -107,2 -38,1% 
Profit net pentru perioada dată/pierdere pentru perioada dată 235,0 379,9 -38,1% 

Atribuibil intereselor minoritare 58,8 33,4 76,0% 
Atribuibil proprietarilor societăţii mamă 176,2 346,5 -49,1% 

II. SITUAŢIA SINTETIZATĂ A REZULTATULUI GLOBAL  

în milioane EUR 1-3 13 1-3 12 Modificare 

Profit net/pierdere pentru perioada dată  235,0 379,9 -38,1% 
Disponibil pentru vânzare - rezerve (inclusiv conversiile valutare) 5,2 396,4 -98,7% 
Cash flow hedge - rezerve (inclusiv conversiile valutare) -7,3 3,1 na   
Câştiguri şi pierderi actuariale 0,0 0,0 na   
Conversii valutare -131,9 124,2 na   
Impozit amânat pentru elementele recunoscute direct în capitalul propriu 8,6 -92,0 na   
Total alte venituri globale -125,4 431,7 na   
Total venit global 109,6 811,6 -86,5% 

 Atribuibil intereselor minoritare 37,5 157,0 -76,1% 
Atribuibil proprietarilor societăţii mamă 72,1 654,6 -89,0% 

 
 
 



III. BILANŢUL ERSTE GROUP (IFRS) 

în milioane EUR Martie 13 Dec 12 Modificare 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale 7.446 9.740 -23,6% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit 11.964 9.074 31,8% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi 130.335 131.928 -1,2% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri -7.695 -7.644 0,7% 
Instrumente financiare derivate 11.429 13.289 -14,0% 
Active mobiliare 6.512 5.178 25,8% 
Active financiare – la valoarea corectă prin profit sau pierdere 657 716 -8,2% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare 21.190 22.418 -5,5% 
Active financiare – deţinute până la scadenţă 19.028 18.975 0,3% 
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu 211 174 21,3% 
Active intangibile 2.858 2.894 -1,2% 
Active tangibile 2.156 2.228 -3,2% 

 Proprietăţi imobiliare sub formă de investiţii financiare  1.011 1.023 -1,2% 
Creanţe fiscale curente 133 128 3,9% 
Active fiscale 679 657 3,3% 
Active disponibile la vânzare şi operaţiuni necontinuate 618 708 -12,7% 
Alte active  4.458 2.338 90,7% 
Total active 212.990 213.824 -0,4% 

        
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU       
Sume datorate instituţiilor de credit 20.678 21.822 -5,2% 
Sume datorate clienţilor  123.124 123.053 0,1% 
Obligaţiuni emise 29.811 29.427 1,3% 
Valoare ajustată în conf. cu portofoliul fair value hedges 1.429 1.220 17,1% 
Instrumente financiare derivate 9.314 10.878 -14,4% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare 368 481 -23,5% 
Alte provizioane 1.494 1.488 0,4% 
Obligaţii fiscale curente 73 53 37,7% 
Pasive fiscale 292 324 -9,9% 
Pasive asociate cu active disponibile doar pentru vânzare 343 339 1,2% 
Alte pasive  4.268 3.078 38,7% 
Capital subordonat 5.366 5.323 0,8% 
Total capital 16.430 16.338 0,6% 

Atribuibil intereselor minoritare 3.518 3.483 1,0% 
Atribuibil proprietarilor societăţii mamă 12.912 12.855 0,4% 

Total pasive şi capital 212.990 213.824 -0,4% 
 
 

 



IV. RAPORTARE PE SEGMENTE – ERSTE GROUP 

Prezentare generală* 
 

  
Retail şi IMM GCIB Pieţe de Grup 

Centrul 
Corporativ Total grup 

în milioane EUR 
1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 

Venit net din dobânzi 1.021,6 1.105,1 104,1 128,2 44,0 46,1 70,9 57,5 1.240,6 1.336,9 
Provizioane de risc pentru 
împrumuturi şi avansuri -277,2 -505,4 -126,7 -75,2 0,0 0,0 1,7 0,0 -402,2 -580,6 
Venit net din taxe şi 
comisioane 402,4 393,9 28,0 20,2 33,2 35,0 -15,3 -18,8 448,2 430,3 
Rezultat net din trading 38,9 45,2 4,3 5,9 45,2 81,4 -10,6 -38,9 77,8 93,6 
Cheltuieli administrative 
generale -774,9 -809,4 -45,5 -44,6 -53,7 -57,5 -57,1 -33,6 -931,2 -945,1 
Alte rezultate -53,2 -37,7 -0,7 -21,9 -0,6 -1,0 -77,4 212,6 -131,8 152,0 
Profit 
preimpozitare/pierdere  357,5 191,7 -36,4 12,6 68,1 104,0 -87,8 178,8 301,4 487,1 
Impozit pe profit -82,5 -68,1 9,4 -4,6 -17,0 -21,1 23,7 -13,4 -66,4 -107,2 
Profit net pentru 
perioada dată/pierdere 
pentru perioada dată 275,0 123,6 -27,0 8,0 51,2 82,9 -64,1 165,4 235,0 379,9 

atribuibil intereselor 
minoritare 53,0 37,4 1,3 1,6 2,9 1,9 1,6 -7,5 58,8 33,4 
atribuibil 
proprietarilor 
societăţii mamă 222,0 86,2 -28,3 6,4 48,3 81,0 -65,8 172,9 176,2 346,5 

  (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   
Active ponderate la risc 68.440,2 71.540,0 20.063,2 22.556,1 2.414,3 2.555,2 -414,3 13,6 90.503,3 96.664,9 
Capital propriu mediu 
atribuit 4.952 5.014 1.985 2.257 384 340 5.659 4.788 12.980 12.398 
Raport cost/venit 53,0% 52,4% 33,4% 28,9% 43,8% 35,4% na na 52,7% 50,8% 
Rentabilitatea capitalului 
angajat (ROE) în baza 
profitului net 

(11) 17,9
% 

(12) 6,9
% (13) na 

(14) 1,1
% 

(15) 50,3
% 

(16) 95,4
% (17) na 

(18) 14,4
% 

(19) 5,4
% 

(20) 11,2
% 

 
*) Alte rezultate ale Corporate Center includ amortizarea lineară a clientelei în valoare de 16,4 mil. EUR. Poziţia "alte venituri" include 
următoarele linii din contul de profit şi pierdere: alte rezultate operaţionale, 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. 
 



Austria* 
  

Erste Bank Oesterreich Bănci de economii Austria 

în milioane EUR 
1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 

Venit net din dobânzi 151,4 161,7 220,0 240,9 371,4 402,6 
Provizioane de risc pentru 
împrumuturi şi avansuri 2,5 -31,4 -18,2 -51,3 -15,7 -82,7 
Venit net din taxe şi comisioane 87,4 82,7 110,3 98,7 197,8 181,4 
Rezultat net din trading 6,7 -3,1 5,7 3,9 12,3 0,8 
Cheltuieli administrative generale -150,1 -151,4 -230,2 -235,4 -380,3 -386,8 
Alte rezultate -1,5 8,6 -3,8 -12,0 -5,4 -3,4 
Profit preimpozitare/pierdere  96,4 67,1 83,8 44,8 180,2 111,9 
Impozit pe profit -23,1 -14,8 -18,6 -11,3 -41,8 -26,1 
Profit net pentru perioada 
dată/pierdere pentru perioada 
dată (21) 73,2 (22) 52,3 (23) 65,2 (24) 33,5 (25) 138,4 (26) 85,8 

atribuibil intereselor 
minoritare 1,7 1,8 49,2 30,6 50,9 32,4 
atribuibil proprietarilor 
societăţii mamă (27) 71,5 (28) 50,5 (29) 16,0 (30) 2,9 (31) 87,5 (32) 53,4 
              

Active ponderate la risc 12.613,8 13.334,6 22.919,3 23.593,2 35.533,1 36.927,8 
Capital propriu mediu atribuit 1.313,3 1.310,0 407,4 365,2 1.720,7 1.675,2 
Raport cost/venit (33) 61,1% (34) 62,7% (35) 68,5% (36) 68,5% (37) 65,4% (38) 66,1% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net (39) 21,8% (40) 15,4% (41) 15,7% (42) 3,2% (43) 20,3% (44) 12,8% 
 
*) Poziţia "alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: alte rezultate operaţionale, 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. 
 



Europa Centrală şi de Est (ECE)*: 
 

  
Republica Cehă România Slovacia Ungaria Croaţia Serbia Ucraina 

în milioane EUR 
1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 1-3 13 1-3 12 

Venit net din dobânzi 252,8 282,6 149,9 153,0 103,6 106,4 70,0 81,7 57,8 64,1 9,8 8,7 6,2 6,0 
Provizioane de risc pentru 
împrumuturi şi avansuri -34,1 -44,5 -110,6 -191,4 -13,8 -18,5 -59,5 -131,1 -37,0 -32,2 -2,4 -2,2 -4,0 -2,8 
Venit net din taxe şi 
comisioane 107,2 112,2 28,3 30,2 24,6 27,7 26,6 21,9 13,8 15,8 2,9 3,5 1,2 1,2 
Rezultat net din trading 12,0 16,7 15,6 16,9 0,8 2,1 -0,7 5,6 1,7 2,2 0,5 0,4 -3,3 0,5 
Cheltuieli administrative 
generale -165,5 -179,5 -81,8 -89,7 -56,2 -58,0 -42,0 -41,5 -30,6 -33,6 -8,5 -8,3 -10,1 -12,0 
Alte rezultate -4,5 -1,0 -9,1 -7,9 -12,0 -5,4 -20,6 -16,3 -1,9 -2,3 -0,2 -0,3 0,5 -1,1 
Profit preimpozitare/pierdere  167,9 186,5 -7,7 -88,9 47,0 54,3 -26,2 -79,7 3,6 14,0 2,1 1,8 -9,4 -8,2 
Impozit pe profit -33,7 -39,1 4,0 12,6 -8,9 -11,0 -1,3 -2,1 -0,6 -2,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 
Profit net pentru perioada 
dată/pierdere pentru 
perioada dată 

(45) 134
,2 

(46) 147
,4 (47) -3,8 

(48) -
76,3 

(49) 38,
1 

(50) 43,
3 

(51) -
27,5 

(52) -
81,8 (53) 3,0 

(54) 11,
6 (55) 1,9 (56) 1,8 (57) -9,4 

(58) -
8,2 

atribuibil intereselor minoritare 0,8 3,1 -0,2 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,5 0,1 0,5 0,0 0,0 
atribuibil proprietarilor 
societăţii mamă 

(59) 133
,4 

(60) 144
,3 (61) -3,6 

(62) -
72,2 

(63) 38,
1 

(64) 43,
3 

(65) -
27,5 

(66) -
81,8 (67) 1,7 (68) 6,1 (69) 1,7 (70) 1,3 (71) -9,4 

(72) -
8,2 

                              
                              
Active ponderate la risc 12.656,4 12.641,1 7.375,3 8.616,4 4.027,2 4.252,0 3.923,5 3.534,1 3.911,9 4.230,2 519,3 499,8 493,5 838,6 
Capital propriu mediu atribuit 1.301,0 1.280,7 720,0 825,0 423,8 439,7 405,9 361,9 279,8 301,2 46,3 42,0 54,2 88,1 

Raport cost/venit 
(73) 44,

5% 
(74) 43,

6% 
(75) 42,

2% 
(76) 44,

8% 
(77) 43,

5% 
(78) 42,

6% 
(79) 43,

7% 
(80) 38,

0% 
(81) 41,

8% 
(82) 40,

9% 
(83) 64,

4% 
(84) 65,

9% 
(85) 247

,1% 
(86) 15

5,8% 
Rentabilitatea capitalului 
angajat (ROE) în baza 
profitului net 

(87) 41,
0% 

(88) 45,
1% (89) na (90) na 

(91) 35,
9% 

(92) 39,
4% (93) na (94) na 

(95) 2,5
% 

(96) 8,1
% 

(97) 14,
9% 

(98) 12,
4% (99) na 

(100) n
a 

 
*“Poziţia "alte venituri" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: alte rezultate operaţionale, 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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