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 Vídeň, 30. července 2010 
 
Erste Group docílila v prvním pololetí 2010 čistého zisku ve výši 472 mil. EUR díky 
vyšším provozním výnosům a nižším nákladům 
 
 
Hlavní události: 

 
• Erste Group pokračovala v úspěšném vývoji ze začátku roku a v prvním pololetí 2010 docílila 

silného provozního zisku ve výši 1 991,4 mil. EUR (+12,1 % oproti prvnímu pololetí 2009) a čistého 
zisku ve výši 471,9 mil. EUR (-4,1 % oproti prvnímu pololetí 2009). Poměr nákladů k výnosům se 
výrazně zlepšil na 48,8 % (v prvním pololetí 2009: 52,5 %). 

 
• Výše provozního zisku je důsledkem rekordních provozních výnosů ve výši  3 889,8 mil. EUR (+4,1 

%) a poklesu provozních nákladů na 1 898,4 mil. EUR (-3,2 %). Čistý úrokový výnos se zvýšil  
o 7,2 % na 2 684,8 mil. EUR především díky zlepšení úrokové marže na 3,04 % (první pololetí 2009: 
2,92 %). Čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly v prvním pololetí 2010 s 965,0 mil. EUR 
(+8,6 % oproti předchozímu roku) silný nárůst. Příčinou byly vyšší příjmy z poplatků a provizí v 
oblasti obchodu s cennými papíry a v oblasti platebního styku. Čistý zisk z obchodních operací 
klesl ve srovnání s vynikajícím výsledkem z předchozího roku o 30,0 % na 240,0 mil. EUR. 

 
• Rizikové náklady vzrostly na 1 084,2 mil. EUR, resp. 167 bazických bodů průměrného 

klientského úvěrového portfolia (první pololetí 2009: 892,1 mil. EUR, resp. 141 bazických bodů). 
Tempo růstu ve výši 21,5 % se však ve srovnání s předchozím rokem výrazně zpomalilo.  

 
• Po silném zpomalení růstu nebonitních úvěrů (NPL) ve druhém pololetí 2009 zůstal jejich růst 

také v prvním pololetí 2010 na nízké úrovni obou předchozích čtvrtletí. Ukazatel NPL vztažený na 
klientské úvěry tak činil 7,3 % (konec 2009: 5,9 %). Ukazatel krytí nebonitních úvěrů (NPL) se 
výrazně zlepšil na 59,7 % (konec 2009: 55,2 %). 

 
• Čistý zisk po menšinových podílech* klesl v prvním pololetí 2010 navzdory solidním příspěvkům 

dceřiných bank v České republice, na Slovensku a v Rakousku o 4,1 % ze 492,1 mil. EUR na 471,9 
mil. EUR. Návratnost kapitálu (cash) se z důvodu silného rozšíření kapitálové základny snížila  
z 9,7 % za celý rok 2009 na 7,5 %. 

 
• Celková bilanční suma od začátku roku výrazně vzrostla o 3,7 % na 209,1 mld. EUR, což bylo 

způsobeno především nárůstem mezibankovních obchodů a investic do cenných papírů, které byly 
podpořeny nárůstem objemu klientských vkladů (od počátku roku +4,0 % na 116,6 mld. EUR). 
Poměr úvěrů k vkladům činil 112,4 % (na konci roku 2009: 115,3 %). 

 
• Vlastní kapitál** Erste Group byl v prvním pololetí 2010 nadále posílen díky čtvrtletním ziskům  

a pozitivnímu vývoji v oblasti rezerv v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) a 
vzrostl o 0,2 mld. EUR na 12,9 mld. EUR. Spolu se stagnujícím růstem úvěrů klesla výše rizikově 
vážených aktiv (RWA) ze 106,4 mld. EUR ke konci roku 2009 na 104,9 mld. EUR. Bez zahrnutí 
čtvrtletního zisku tak ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (vztaženo na úvěrové riziko) činil 
11,2 % (konec roku 2009: 10,8 %) a ukazatel přiměřenosti kapitálové základny Core Tier 1 
(vztaženo na celkové riziko) 8,6 % (konec roku 2009: 8,3 %) 

 
 
* „Čistý zisk po menšinových podílech“ odpovídá položce „Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti“. 
** „Vlastní kapitál“ odpovídá položce „Celkový kapitál přiřazený vlastníkům mateřské společnosti“. 


