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Vídeň, 30. dubna 2012 

Ad hoc informace 

Erste Group zvýšila čistý zisk v prvním čtvrtletí 2012 na 346,5 mil. EUR  
– ukazatel kapitálové přiměřenosti EBA splněn již ke konci března 2012 

 
HLAVNÍ UDÁLOSTI1 
 Čistý úrokový výnos se zlepšil o 2,7 % z 1 302,0 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2011 na 1 336,9 mil. EUR ve 

druhém čtvrtletí 2012. Zároveň došlo k poklesu čistých příjmů z poplatků a provizí o 5,5 % na 430,3 mil. 
EUR, především v důsledku slabšího vývoje obchodu s cennými papíry (první čtvrtletí 2011: 455,2 mil. EUR). 
Zhoršení čistého zisku z obchodních operací z 236,7 mil. EUR na 93,6 mil. EUR bylo způsobeno pozitivními 
výsledky ocenění v prvním čtvrtletí 2011, které se ve druhém čtvrtletí již neopakovaly. Výsledek z obchodních 
aktivit byl přesto uspokojivý.  

 Provozní výnos se tak snížil o 6,7 % z 1 993,9 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2011 na 1 860,8 mil. EUR. 
Všeobecné administrativní náklady klesly díky trvale důsledné kontrole nákladů o 1,9 % z 963,0 mil. EUR v 
prvním čtvrtletí 2011 na 945,1 mil. EUR. Provozní zisk ve výši 915,7 mil. EUR (první čtvrtletí  2011:                       
1 030,9 mil. EUR) jasně odráží slabší hodnotu čistého zisku z obchodních operací. Poměr nákladů k 
výnosům tak činil 50,8 % (první čtvrtletí 2011: 48,3 %). 

 Rizikové náklady vzrostly o 26,2 % ze 460,1 mil. EUR na 580,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2012, resp. 172 
bazických bodů průměrného klientského úvěrového portfolia. Tento vývoj byl především důsledkem dodatečné 
potřeby tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám v Maďarsku ve výši 75,6 mil. EUR v 
souvislosti se zákonem nařízenou dotací úroků pohledávek v cizí měně bez selhání dlužníka a v Rumunsku ve 
výši 98,6 mil. EUR, což vedlo ke zvýšení ukazatele krytí nebonitních úvěrů (NPL). V Rakousku, v České 
republice a na Slovensku zůstala kvalita úvěrů stabilní. Ukazatel NPL vztažený na klientské úvěry se k 31. 
březnu 2012 zvýšil na 8,8 % (konec roku 2011: 8,5 %), ukazatel krytí nebonitních úvěrů (NPL) se zlepšil na 
61,9 % (31. prosinec 2011: 61,0 %). 

 K výraznému zlepšení ostatního provozního výsledku na 131,2 mil. EUR došlo výlučně díky jednorázovému 
efektu ve výši 250,6 mil. EUR v důsledku odkoupení hybridního kapitálu (tier 1 a tier 2). 

 Čistý zisk po menšinových podílech2 vzrostl ve druhém čtvrtletí 2012 o 7,8 % na 346,5 mil. EUR, 
návratnost kapitálu (ROE) se zlepšila z 9,6 % v prvním čtvrtletí 2011 na 11,2 %. 

 Díky celkově dobrému výsledku a pozitivnímu vývoji oceňovacích rozdílů (available-fore-sale reserve) došlo k 
výraznému zvýšení objemu vlastního kapitálu3 na 12,8 mld. EUR (konec roku 2011: 12,0 mld. EUR). 
Základní kapitál (core tier 1) se výrazně zlepšil na 11,4 mld. EUR (konec roku 2011: 10,7 mld. EUR) v 
důsledku uznání záruk v Rumunsku v souladu s mezinárodnímy předpisy (IFRS) a rakouským zákonem o 
bankách (BWG), bez zahrnutí zisku z prvního čtvrtletí 2012. Pokračující redukce aktivit mimo oblast klíčového 
obchodu banky a úspěšná realizace optimalizačních opatření vedly k poklesu celkových rizikově vážených 
aktiv (RWA) k 31. březnu 2012 na 111,8 mld. EUR (konec roku 2011: 114,0 mld. EUR). Ukazatel kapitálové 
přiměřenosti EBA tak ke konci března 2012 činil 9,7 % (konec roku 2011: 8,9 %), očištěno o mimořádné 
efekty 9,1 %, hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti Core Tier 1 (vztaženo na celkové riziko, Basel 
2.5) 10,2 % (konec roku 2011: 9,4 %). 

 Celková bilanční suma vzrostla o 3,2 % na 216,7 mld. EUR (konec roku 2011: 210,0 mld. EUR). Poměr 
úvěrů k vkladům se k 31. březnu 2012 zlepšil na 110,2 % (konec roku 2011: 113,3 %) díky nárůstu 
klientských vkladů. Celkový objem úvěrů zůstal se 134,8 mld. EUR stabilní. 

 

                                                      
 
1  V souladu s IAS 8 byly ve výsledovce upraveny srovnávané hodnoty (první a druhé čtvrtletí 2011). Podrobnosti viz výroční zpráva 2011/konsolidovaná účetní závěrka, v příloze pod bodem C. Účetní 

principy/Úpravy (www.erstegroup.com/IR). 
2  „Čistý zisk po menšinových podílech“ odpovídá položce „Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti“. 
3  „Vlastní kapitál“ odpovídá položce „Celkový kapitál přiřazený vlastníkům mateřské společnosti“.  



 
   

Vienna, 30 April 2012 

AD HOC INFORMATION 

Erste Group improves net profit to EUR 346.5 million in Q1 2012,  
EBA capital requirement already met as of March 2012 

HIGHLIGHTS1 
 Net interest income improved by 2.7% from EUR 1,302.0 million in Q1 2011 to EUR 1,336.9 million 

in Q1 2012. At the same time, net fee and commission income declined by 5.5% to EUR 430.3 
million (Q1 2011: EUR 455.2 million), mainly as a result of weaker securities business. The 
deterioration in net trading result from EUR 236.7 million to EUR 93.6 million was due to valuation 
gains in Q1 2011 which did not recur in Q1 2012. The underlying trading performance remained 
solid. 

 As a result, operating income declined by 6.7% from EUR 1,993.9 million in Q1 2011 to EUR 
1,860.8 million. Reflecting continued strict cost management, general administrative expenses 
improved by 1.9% from EUR 963.0 million in Q1 2011 to EUR 945.1 million. This led to an 
operating result of EUR 915.7 million (Q1 2011: EUR 1,030.9 million), which was materially 
impacted by the weaker net trading result. Hence, the cost/income ratio was 50.8% (Q1 2011: 
48.3%). 

 Risk costs rose by 26.2% from EUR 460.1 million to EUR 580.6 million in Q1 2012 or to 172 basis 
points of average customer loans. This was mainly due to additional provisions in Hungary in the 
amount of EUR 75.6 million relating to the interest subsidy scheme for performing FX loans imposed 
by legislation as well as in Romania in the amount of EUR 98.6 million, leading to a rise in the NPL 
coverage ratio. Asset quality remained stable in Austria, the Czech Republic and Slovakia. Overall, 
the NPL ratio rose to 8.8% as of 31 March 2012 (year-end 2011: 8.5%), while the NPL coverage 
ratio improved to 61.9% (31 December 2011: 61.0%). 

 The strong improvement in other operating result to EUR 131.2 million was exclusively due to 
one-off income of EUR 250.6 million from the buy-back of tier 1 and tier 2 instruments. 

 Net profit after minorities2 rose by 7.8% to EUR 346.5 million in Q1 2012, while return on equity 
also improved from 9.6% in Q1 2011 to 11.2%. 

 Supported by a strong bottom-line performance and a positive development in the available-for-sale 
reserve, shareholders’ equity3 rose significantly to EUR 12.8 billion (year-end 2011: EUR 12.0 
billion). Core tier 1 capital (excluding retained earnings for Q1 2012) improved markedly, to 
EUR 11.4 billion (year-end 2011: EUR 10.7 billion), due to the recognition of collateral in Romania in 
line with international rules (IFRS) and the Austrian Banking Act. Continued reductions in non core 
business and successful RWA optimisation resulted in a decline of total risk-weighted assets to 
EUR 111.8 billion as of 31 March 2012 (year-end 2011: EUR 114.0 billion). This resulted in an EBA 
capital ratio of 9.7% as of 31 March 2012 (year-end 2011: 8.9%) and a core tier 1 ratio (total risk; 
Basel 2.5) of 10.2% (year-end 2011: 9.4%). 

 Total assets, at EUR 216.7 billion, were up 3.2% from EUR 210.0 billion at year-end. The loan-to-
deposit ratio improved to 110.2% as of 31 March 2012 (year-end 2011: 113.3%) on the back of 
increased customer deposits. Overall lending volume remained stable at EUR 134.8 billion. 

                                                 
1 In accordance with IAS 8, comparative figures in the financial results (Q1 and Q2 2011) have been restated. For further details see Annual Report 2011, Notes to the financial statements, C. 

Accounting policies/ Restatement (www.erstegroup.com/investorrelations). 

2 The term “net profit/loss for the period after minorities” corresponds to the term “net profit/loss for the period attributable to the owners of the parent”  

3 The term “shareholders’ equity” corresponds to the term “total equity attributable to the owners of the parent”.  
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