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INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 25. února 2011 

 

Erste Group zvýšila čistý zisk  za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. 
EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů 

HLAVNÍ UDÁLOSTI: 
 Erste Group zaznamenala v roce 2010 rekordní hodnotu provozního zisku ve výši 3 987,9 mil. EUR 

(+5,7 % oproti roku 2009), k čemuž výrazně přispěl vývoj provozních výnosů, které se 7 804,7 mil. 
EUR (+3,0 % ve srovnání s předchozím rokem) dosáhly nové nejvyšší hodnoty. Všeobecné 
administrativní náklady zůstaly přitom s 3 816,8 mil. EUR (+0,2 % oproti roku 2009) stabilní, což 
vedlo k dalšímu zlepšení poměru nákladů k výnosům z 50,2 % na 48,9 %. 

 Pozitivní trend u čistého úrokového výnosu a u čistých příjmů z poplatků a provizí spolehlivě 
vykompenzoval pokles čistého zisku z obchodních operací. Nárůst u úročených aktiv se pozitivně 
projevil ve vývoji čistého úrokového výnosu nárůstem o 3,7 % na 5 412,5 mil. EUR. U čistých 
příjmů z poplatků a provizí došlo v roce 2010 ke zvýšení o 9,2 % na 1 936,0 mil. EUR, především 
díky vyšším příjmům z poplatků a provizí v oblasti obchodu s cennými papíry a v oblasti platebního 
styku. Čistý zisk z obchodních operací klesl v souladu s očekáváním z rekordní hodnoty 
v předchozím roce o 22,0 % na 456,2 mil. EUR.  

 Rizikové náklady klesly v roce 2010 o 1,2 % na 2 031,2 mil. EUR, resp. 155 bazických bodů 
průměrného klientského úvěrového portfolia (2009: 2 056,6 mil. EUR, resp. 161 bazických bodů). 
Přestože byl růst nebonitních úvěrů (NPL) výrazně nižší než v minulém roce, došlo ke zvýšení 
ukazatele NPL vztaženého na klientské úvěry z 6,6 % na 7,6 % v roce 2010. Ve srovnání 
s předchozím čtvrtletím zůstal ukazatel NPL poprvé od druhého čtvrtletí 2008 stabilní. Ukazatel krytí 
nebonitních úvěrů (NPL) (krytí nebonitních pohledávek tvorbou rezerv a opravných položek) se 
zlepšil na 60,0 % (31. prosince 2009: 57,2 %).  

 Čistý zisk po menšinových podílech1 vzrostl v roce 2010 o 12,4 % z 903,4 mil. EUR na 1 015,4 
mil. EUR, přestože byl výsledek zatížen bankovní daní v Maďarsku (49,8 mil. EUR před zdaněním). 
Návratnost kapitálu (cash) klesla díky výraznému rozšíření kapitálové základny z 9,7 % 
v předchozím roce na nynějších 8,2 %. 

 Celková bilanční suma vzrostla v roce 2010 o 2,1 % na 205,9 mld. EUR. Jak na straně aktiv, tak 
na straně pasiv nabyl na významu obchod s klienty: pohledávky za klienty se v důsledku kolísání 
měn zvýšily o 2,8 % na 132,7 mld. EUR (konec roku 2009: 129,1 mld. EUR), klientské vklady o 4,4 % 
na 117,0 mld. EUR (konec roku 2009: 112,0 mld. EUR). Poměr úvěrů k vkladům se zlepšil 
na 113,4 % (konec roku 2009: 115,3 %). Význam mezibankovních vkladů jako krátkodobého zdroje 
refinancování ve srovnání s rokem 2009 znovu zeslábl, což se projevilo poklesem objemu o 23,4 % 
na 20,2 mld. EUR. 

 Kapitálová základna Erste Group byla posílena především pokračujícím růstem zisků: objem 
vlastního kapitálu2 vzrostl ve srovnání s koncem roku 2009 o 6,9 % na 13,6 mld. EUR. Spolu 
se stagnujícím růstem úvěrů klesla celková výše rizikově vážených aktiv (RWA) ze 123,9 mld. EUR 
ke konci roku 2009 na 119,8 mld. EUR. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (vztaženo 
na celkové úvěrové riziko) se tak zvýšil na 10,2 % (konec roku 2009: 9,2 %). Přísněji definovaný 
ukazatel přiměřenosti kapitálové základny Core Tier 1 (vztaženo na celkové riziko) se rovněž 
výrazně zlepšil z 8,3 % na 9,2 %. 

                                                 
1  „Čistý zisk po menšinových podílech“ odpovídá položce „Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti“.  
2 „Vlastní kapitál“ odpovídá položce „Celkový kapitál přiřazený vlastníkům mateřské společnosti“. 
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 V důsledku uspokojivé výnosové situace navrhne představenstvo Erste Group valné hromadě dne 
12. května 2011 opět dividendu ve výši 0,65 EUR na akcii (2009: 0,65 EUR). 

 
Erste Group dosáhla v roce 2010 nejvyšší hodnoty čistého zisku od roku 2007. Zasloužil se o to zejména 
výborný vývoj na Slovensku, vynikající provozní zisk a první pokles rizikových nákladů od roku 2004. 
Výrazně jsme zvýšili naši efektivitu, což potvrzuje též skutečnost, že zatímco rizikové náklady od 
počátku roku 2007 vzrostly více než čtyřnásobně, čistý zisk byl ve stejném období jen mírně klesající. 
Tento vývoj podpořilo též rozšíření naší kapitálové základny, která více než odpovídá požadavkům 
našeho obchodního modelu zaměřeného na reálné hospodářství“, prohlásil Andreas Treichl, předseda 
představenstva Erste Group Bank AG, při příležitosti prezentace předběžných výsledků za rok 2010. 
„Skutečnost, že máme přístup k výhodnému dlouhodobému refinancování a naše snížená závislost na 
mezibankovním trhu nám i v roce 2010 zajistily jasnou konkurenční výhodu“, pokračoval Treichl. „Na 
téměř všech klíčových trzích skupiny bylo hospodářské prostředí výrazně ovlivněno návratem 
hospodářského růstu ve střední a východní Evropě. Trhy rovněž začaly zohledňovat fakt, že země 
střední a východní Evropy mají ve srovnání se zeměmi západní a jižní Evropy nižší stupeň zadlužení. 
Hospodářské zotavování našeho regionu bylo dosud poháněno především exportem. Jsme však 
přesvědčeni o tom, že díky flexibilnějším hospodářským strukturám v zemích střední a východní Evropy 
dojde v roce 2011 k oživení soukromé spotřeby a tak i dalšímu růstu Erste Group,“ dodal Treichl 
závěrem. 
  
 
Shrnutí vývoje 
 
Provozní zisk vzrostl na 3 987,9 mil. EUR (+5,7 % oproti 3 771,4 mil. EUR v roce 2009) a dosáhl tak 
dosud nejlepší hodnoty v historii Erste Group. Bylo to způsobeno především nárůstem čistých příjmů  
z poplatků a provizí a čistého úrokového výnosu a důslednou kontrolou nákladů.  
 
Provozní výnosy vzrostly celkem o 3,0 % na 7 804,7 mil. EUR (po 7 578,8 mil. EUR v roce 2009). 
Tento vývoj byl způsoben v první řadě zvýšením čistých příjmů z poplatků a provizí (+9,2 % na 1 936,0 
mil. EUR) a nárůstem čistého úrokového výnosu (+3,7 % na 5 412,5 mil. EUR). U čistých příjmů 
z obchodních operací došlo k poklesu o 22,0 % na 456,2 mil. EUR. Všeobecné administrativní 
náklady zůstaly ve srovnání s minulým rokem stabilní (+0,2 % na 3 816,8 mil. EUR), což vedlo ke 
zlepšení poměru nákladů k výnosům na 48,9 % (rok 2009: 50,2 %). 
 
Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 12,4 % z 903,4 mil. EUR na 1 015,4 mil. EUR. 
 
Návratnost kapitálu (cash), tj. návratnost kapitálu očištěná o bezhotovostní položky (jako odpisy 
goodwillu a lineární odpisy klientské základny), klesla z 9,7 % (vykázaná hodnota: 9,1 %) v roce 2009 
na nynějších 8,2 % (vykázaná hodnota: 7,7 %), což bylo způsobeno především výrazným rozšířením 
kapitálové základny v minulém roce o více než 30 % (průměrný vlastní kapitál v roce 2009: 10,0 mld. 
EUR; v roce 2010: 13,3 mld. EUR). 
 
Hodnota zisku na akcii (cash) byla v roce 2010 s hodnotou 2,54 EUR (vykázaná hodnota: 2,33 EUR) 
pod úrovní roku 2009 (2,57 EUR; vykázaná hodnota: 2,37 EUR). Také zde se projevilo rozšíření 
kapitálové základny. 
 
Celková bilanční suma vzrostla od konce roku 2009 o 2,1 % na 205,9 mld. EUR. Nárůst byl přitom 
zaznamenán jednak u derivativních finančních nástrojů (v důsledku přechodu na nové (brutto) účtování), 
tak u klientských vkladů a u pohledávek za klienty. Tento nárůst v obchodu s klienty byl zčásti způsoben 
pohyby měn ve střední a východní Evropě (EUR/CZK, CHF/HUF, CHF/EUR). Dále poklesl význam 
mezibankovních obchodů. 
 
Poklesem rizikově vážených aktiv se zlepšil ukazatel solventnosti z 12,7 % ke konci roku 2009  
na 13,6 % k 31. prosinci 2010. Stále tak bez problémů přesahuje zákonem stanovený minimální 
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požadavek ve výši 8,0 %. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (ukazatel Tier 1) vztažený na úvěrové 
riziko činil k 31. prosinci 2010 10,2 % (po 9,2 % na konci roku 2009).  
 

Výhled 

V roce 2011 se očekává na všech trzích Erste Group ve střední a východní Evropě mírný růst. Některé 
země (Česká republika a Slovensko) budou moci stavět na solidním vývoji v roce 2010. Naproti tomu 
Rumunsko by mělo překonat recesi až v roce 2011, přičemž se znatelným hospodářským růstem se 
nedá počítat dříve než ve druhé polovině roku. Maďarsko by mělo profitovat ze zrychleného 
hospodářského růstu, ovšem ve srovnání s ostatními zeměmi vychází z nižší úrovně. Přesto se u obou 
zemí očekávají v roce 2011 vyšší rizikové náklady.  
 
Lepší makroekonomické fundamentální údaje povedou na skupinové úrovni k postupnému snižování 
rizikových nákladů a zlepšení ziskovosti. Tento vývoj by měl být dále podpořen pokračujícím silným 
provozním ziskem v důsledku středně jednomístného úvěrového růstu, relativně stabilní marže a 
striktního řízení nákladů. Rostoucí výnosy z poplatků a provizí, mj. díky zesílené poptávce po produktech 
z oblasti správy fondů, pojišťovacích produktech a dluhopisových transakcích (Debt Capital Markets) by 
měly rovněž více přispět k provoznímu zisku. Mimořádné výdaje jako bankovní daň v Rakousku (zhruba 
100 mil. EUR po zdanění v roce 2011) a v Maďarsku (zhruba 35 mil. EUR po zdanění v roce 2011) ale 
čistý zisk zatíží. Díky rostoucí výnosnosti tak Erste Group bude schopna splatit podílový kapitál bez 
dalších kapitálových opatření. 
 
 
I. Vývoj výsledku v detailu  

v mil. EUR 
 

2010 
 

2009 
 

změna 

Čistý úrokový výnos  5 412,5  5 220,9  3,7% 
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám  -2 031,2  -2 056,6  -1,2% 
Čisté příjmy z poplatků a provizí  1 936,0  1 772,8  9,2% 
Čistý zisk z obchodních operací   456,2   585,1  -22,0% 
Všeobecné administrativní náklady  -3 816,8  -3 807,4  0,2% 
Ostatní provozní výsledek  - 441,6  - 453,5  2,6% 
Zisk před zdaněním pokračující obchodní oblasti  1 515,1  1 261,3  20,1% 
Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti   0,0   0,0  na  
Čistý zisk za účetní období  1 186,4   976,6  21,5% 

Čistý zisk přiřazený nerozhodujícím podílům   171,0   73,2  >100,0% 
Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské 
společnosti  1 015,4   903,4  12,4% 

       

Čistý úrokový výnos: +3,7 % oproti roku 2009  

Čistý úrokový výnos se zvýšil o 3,7 % z 5 220,9 mil. EUR v roce 2009 na 5 412,5 mil. EUR. Čistá 
úroková marže (čistý úrokový výnos v procentech průměrně úročených aktiv) zůstala v roce 2010 
v Rakousku a ve střední a východní Evropě stabilní a činila v celé skupině lehce nad. Poptávka po 
nových úvěrech byla s výjimkou Slovenska slabá. 
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Čisté příjmy z poplatků a provizí: +9,2 % oproti roku 2009 

v mil. EUR 
 

2010 
 

2009 
 

změna 

Úvěrové obchody   304,0   317,1  -4,1% 
Platební styk   847,3   816,4  3,8% 

Platební karty  182,1  183,8  -0,9% 
Obchody s cennými papíry   455,1   377,8  20,5% 

Obchody investičních fondů   215,8   169,6  27,2% 
Poplatky za správu cenných papírů (custodial fees)   43,0   27,4  56,9% 
Brokerské poplatky   196,3   180,8  8,6% 

Pojišťovací obchody   112,0   95,5  17,3% 
Zprostředkování stavebního spoření   40,1   37,7  6,4% 
Obchodování s cizími měnami   26,1   25,1  4,0% 
Obchody investičních bank   25,9   15,1  71,5% 
Ostatní   125,5   88,1  42,5% 
Celkem  1 936,0  1 772,8  9,2% 

       
 
Čisté příjmy z poplatků a provizí se v roce 2010 zvýšily o 9,2 % z 1 772,8 mil. EUR na 1 936,0 mil. EUR. 
Tento vývoj byl způsoben především nárůstem obchodu s cennými papíry v rakouských dceřiných 
společnostech a rakouských spořitelnách křížového garančního systému a nárůstem obchodu v oblasti 
platebních transakcí u dceřiných společností ve střední a východní Evropě. Pojišťovací obchody se 
vyvíjely stejně dobře jako v předchozích čtvrtletích. Zisk z obchodů v oblasti investičního bankovnictví se 
výrazně zlepšil díky vyššímu tržnímu podílu obchodů dluhopisových kapitálových trhů (Debt Capital 
Markets) ve střední a východní Evropě. 

Čistý zisk z obchodních operací: -22,0 % oproti roku 2009 

Jelikož pokles u obchodu s cennými papíry (o 33,2 % na 170,0 mil. EUR) a u obchodů s cizími měnami 
a valutami (o 22,5 % na 218,0 mil. EUR) nebyl vykompenzován nárůstem u obchodu s deriváty 
(o 38,9 % na 68,2 mil. EUR), zůstala hodnota čistého zisku z obchodních operací v roce 2010 se 456,2 
mil. EUR pod nadprůměrnou úrovní předešlého roku ve výši 585,1 mil. EUR. 
 

Všeobecné administrativní náklady: +0,2 % oproti roku 2009 

v mil. EUR 
 

2010 
 

2009 
 

změna 

Personální náklady  -2 263,8  -2 227,5  1,6% 
Ostatní administrativní náklady  -1 165,9  -1.202,3  -3,0% 
Odpisy  - 387,1  -377,6  2,5% 
Celkem  -3 816,8  -3 807,4  0,2% 

       
 
 
Všeobecné administrativní náklady zůstaly s 3 816,8 mil. EUR stabilní (+0,2 % oproti  3 807,4 mil. 
EUR v roce 2009, po očištění o měnový efekt: -0,8 %). 
 
Personální náklady se zvýšily o 1,6 % (očištěno o měnový efekt o 0,9 %) z 2 227,5 mil. EUR 
na 2 263,8 mil. EUR. Pozitivně se zde projevila opatření ke zvýšení efektivity zavedená již v roce 2009, 
která vedla k poklesu počtu zaměstnanců, a to především u spořitelen a v regionu střední a východní 
Evropy, zejména na Slovensku a v Maďarsku. 
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Vývoj počtu zaměstnanců3  

 
 

prosinec 10 
 

prosinec 09 
 

změna 

Osoby zaměstnané ve skupině Erste Group  50 272  50 488   -0,4% 
Rakousko včetně spořitelen křížového garančního 
systému  16 068  16 107   -0,2% 

Erste Holding, Erste Bank Rakousko včetně 
rakouských dceřiných společností  8 488  8 359   1,5% 
Spořitelny křížového garančního systému  7 580  7 748   -2,2% 

Zahraničí (Střední a východní Evropa)  34 204  34 381   -0,5% 
Česká spořitelna  10 711  10 698   0,1% 
Banca Comercială Română  9 112  9 012   1,1% 
Slovenská sporiteľňa  4 004  4 238   -5,5% 
Erste Bank Maďarsko  2 900  3 181   -8,8% 
Erste Bank Chorvatsko  2 317  2 265   2,3% 
Erste Bank Srbsko   910   909   0,1% 
Erste Bank Ukrajina  1 736  1 727   0,5% 
Ostatní dceřiné společnosti a zahraniční pobočky  2 514  2 351   6,9% 

       
 
Ostatní administrativní náklady zaznamenaly v roce 2010 pokles o 3,0 % (očištěno o měnový efekt 
o 4,4 %) z 1 202,3 mil. EUR na 1 165,9 mil. EUR. Úspor se přitom podařilo docílit především v oblasti 
nákladů na počítačovou techniku. 
 
Odpisy hmotného majetku vzrostly v roce 2010 oproti srovnávanému období předchozího roku o 2,5 % 
(očištěno o měnový efekt o 1,1 %) z 377,6 mil. EUR na 387,1 mil. EUR.  

Provozní zisk: +5,7 % oproti roku 2009 

Vzhledem k tomu, že nárůst provozních výnosů byl s 3,0 % ze 7 578,8 mil. EUR na 7 804,7 mil. EUR 
vyšší než nárůst všeobecných administrativních nákladů (o 0,2 % z 3 807,4 mil. EUR na 3 816,8 mil. 
EUR), došlo ke zlepšení provozního zisku o 5,7 % z 3 771,4 mil. EUR v roce 2009 na 3 987,9 mil. EUR 
v roce 2010. 

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám: -1,2 % oproti roku 2009 

Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám (tj. saldo dotací popř. rozpuštění rezerv v oblasti 
úvěrových obchodů, nákladů z přímých odpisů pohledávek a výnosů z příjmů již odepsaných 
pohledávek) se v meziročním srovnání snížily o 1,2 % z 2 056,6 mil. EUR na 2 031,2 mil. EUR. Rizikové 
náklady vztažené na průměrné pohledávky za klienty činily v roce 2010 155 bazických bodů (rok 2009: 
161 bazických bodů).  
 

Ostatní provozní výsledek: -23,5 % oproti roku 2009 

Ostatní provozní výsledek se zhoršil z -355,8 mil. EUR v roce 2009 na -439,3 mil. EUR v roce 2010, 
především díky nárůstu ostatních daní z 24,8 mil. EUR na 71,9 mil. EUR zejména v důsledku zavedení 
bankovní daně v Maďarsku a zvýšení odpisů goodwillu z 28,0 mil. EUR na 51,9 mil. EUR u menších 
podílů (z toho připadlo 21,3 mil. EUR na spořitelny v křížovém garančním systému). V této položce jsou 
obsaženy především lineární odpisy nehmotného investičního majetku (klientská základna) ve výši 69,5 

                                                 
3  Hodnoty k rozhodnému dni. 
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mil. EUR (31. prosince 2009: 67,2 mil. EUR) a platby do systému pojištění vkladů ve výši 66,2 mil. EUR 
(31. prosince 2009: 55,9 mil. EUR). Kromě toho byla v roce 2010 zaznamenána potřeba odpisů u IT 
projektů, u českých a slovenských nemovitostí a u leasingového portfolia rumunské BCR, jakož i tvorba 
rezerv pro právní případy v celkové hodnotě zhruba 91,5 mil. EUR. 
 
 
Výnosy z finančních aktiv 
 
Celkové saldo ze všech kategorií finančních aktiv zaznamenalo pozitivní vývoj, neboť celkový negativní 
výsledek dosažený v roce 2010 byl s 2,3 mil. EUR výrazně  nižší než v roce 2009 (97,7 mil. EUR). 
Výrazně redukované požadavky na ocenění, popř. zisky z prodeje strukturovaných produktů a produktů 
vztahujících se k vlastnímu kapitálu v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) přitom 
v roce 2010 kompenzovaly pokles zisků z ocenění cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) oproti 
minulému roku. Potřeba opravných položek pro cenné papíry v portfoliu cenných papírů držených 
do splatnosti (Held to Maturity) zaznamenala oproti tomu pouze mírný pokles. 
 
Tržní hodnota portfolia ABS/CDO (Asset Backed Securities – cenné papíry zajištěné aktivy, 
Collateralized Debt Obligation – zajištěné dluhové obligace) Erste Group včetně spořitelen byla 
k 31. prosinci 2010 s hodnotou 1,9 mld. EUR na stejné úrovni jako na konci roku 2009. U portfolia 
cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) došlo v roce 2010 k ocenění s dopadem na zisk ve výši 
34,3 mil. EUR (rok 2009: 56,5 mil. EUR). Potřeba odpisů činila v portfoliu cenných papírů 
na prodej (Available for Sale) 14,0 mil. EUR (2009: 42,1 mil. EUR) a v portfoliu cenných papírů držených 
do splatnosti (Held to Maturity) 8,4 mil. EUR. Kromě toho došlo ke ztrátám z prodeje v portfoliu cenných 
papírů na prodej (Available for Sale) ve výši 2,0 mil. EUR (2009: 33,2 mil. EUR). Výsledkem byl pozitivní 
celkový efekt před zdaněním ve výši 9,9 mil. EUR (předchozí rok: 18,8 mil. EUR) v roce 2010. V portfoliu 
cenných papírů na prodej (Available for Sale) vedlo mark-to-market ocenění v roce 2010 
k nárůstu o 65,4 mil. EUR (v roce 2009: 281,8 mil. EUR), který byl vyúčtován proti vlastnímu kapitálu. 
 
Zisk před zdaněním a čistý zisk po menšinových podílech 
 
Zisk před zdaněním pokračující obchodní oblasti se oproti srovnávanému období předchozího roku 
zlepšil o 20,1 % z 1 261,3 mil. EUR na 1 515,1 mil. EUR.  
 
Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti se oproti roku 2009 zvýšil o 12,4 % 
z 903,4 mil. EUR na 1 015,4 mil. EUR. 
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II. FINANČNÍ VÝSLEDKY VE ČTVRTLETNÍM SROVNÁNÍ 

v mil. EUR 
 

4.čtvrtl.09 
 

1.čtvrtl.10 
 

2.čtvrtl.10 
 

3.čtvrtl.10 
 

4.čtvrtl.10 

Čistý úrokový výnos  1 380,0  1 323,6  1 361,2  1 390,7  1 337,0 
Rezervy a opravné položky k úvěrům a 
pohledávkám  -607,4  -531,2  -553,0  -504,2  -442,8 
Čisté příjmy z poplatků a provizí  459,5  471,5  493,5  475,7  495,3 
Čistý zisk z obchodních operací  82,1  141,2  98,8  143,9  72,3 
Všeobecné administrativní náklady  -927,1  -953,1  -945,3  -973,3  -945,1 
Ostatní provozní výsledek  -154,0  -67,7  -91,1  -124,6  -155,9 
Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě  56,8  13,0  -37,6  16,8  1,8 
Výnosy z finančních aktiv - na prodej  -97,7  0,1  36,3  -17,9  -9,3 
Výnosy z finančních aktiv - držená do 
splatnosti  -8,8  4,7  -0,1  -3,8  -6,3 
Zisk před zdaněním - pokračující obchodní 
oblasti  183,4  402,1  362,7  403,3  347,0 
Daně z příjmů  -15,1  -92,5  -83,4  -92,8  -60,0 
Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Čistý zisk za účetní období  168,3  309,6  279,3  310,5  287,0 

Přiřazený nerozhodujícím podílům  -15,0  54,4  62,6  45,6  8,4 
Přiřazený vlastníkům mateřské 
společnosti  183,3  255,2  216,7  264,9  278,6 

           
 
Čistý úrokový výnos se ve čtvrtletním srovnání zhoršil o 3,9 % z 1 390,7 mil. EUR na 1 337,0 mil. 
EUR, především díky očekávanému poklesu v oblasti mezinárodního obchodu, nízkým úrokovým 
maržím v Rumunsku, nižšímu objemu leasingových obchodů a také v 2010 stále ještě nízkým úrokovým 
sazbám v klíčových trzích Erste Group. 
 
Čisté příjmy z poplatků a provizí vzrostly o 4,1 % ze 475,7 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 2010  
na 495,3 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí 2010 a dosáhly tak nové rekordní hodnoty. K tomuto vývoji přispěl 
především nárůst objemu obchodu s cennými papíry. 
 
Čistý zisk z obchodních operací se oproti předchozímu čtvrtletí snížil o 49,8 % ze 143,9 mil. EUR 
na 72,3 mil. EUR. Příjmy z obchodů s cizími měnami klesly z 68,5 mil. EUR na 38,7 mil. EUR a zisk z 
obchodů s cennými papíry a cizími měnami se ve čtvrtletním srovnání snížil ze 75,4 mil. EUR na 33,6 
mil. EUR. 
 
Všeobecné administrativní náklady se ve čtvrtém čtvrtletí 2010 zlepšily o 2,9 % z 973,3 mil. EUR 
na 945,1 mil. EUR. Zvýšení personálních nákladů o 7,0 % z 566,5 mil. EUR na 606,3 mil. EUR 
ve čtvrtém čtvrtletí 2010 bylo způsobeno kromě jiného dotacemi na tvorbu rezerv pro výkonnostní platby 
v souvislosti s dosažením vynikajícího provozního zisku v roce 2010. U ostatních 
administrativních nákladů byl naproti tomu zaznamenán pokles o 24,0 % z 312,3 mil. EUR na 237,2 
mil. EUR, především díky nižším nákladům na vypočetní techniku a na právní a poradenské služby. Díky 
aktivacím (přeúčtování) na konci roku se odpisy zvýšily o 7,5 % z 94,5 mil. EUR na 101,6 mil. EUR 
ve čtvrtém čtvrtletí 2010. 
 
Navzdory poklesu nákladů se provozní zisk ve čtvrtém čtvrtletí 2010 snížil o 7,5 % z rekordní hodnoty 
třetího čtvrtletí 2010 ve výši 1 037,0 mil. EUR na nynějších 959,5 mil. EUR. 
 
Poměr nákladů k výnosům se zhoršil z 48,4 % ve třetím čtvrtletí 2010 na 49,6 % ve čtvrtém čtvrtletí 
2010, především v důsledku poklesu provozních výnosů.  
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Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám byly (především z důvodu vyššího rozpouštění 
u obchodů s velkými korporátními klienty) se 442,8 mil. EUR o 12,2 % nižší než ve třetím čtvrtletí 2010 
(504,2 mil. EUR) a dosáhly tak nejnižší hodnoty od prvního čtvrtletí 2009. 
 
Saldo ostatního provozního výsledku se zhoršilo o 25,1 % z -124,6 mil. EUR v předchozím čtvrtletí 
na -155,9 mil. EUR, v první řadě díky odpisům goodwillu u menších podílů. 
 
Celkové saldo všech kategorií finančních aktiv se vyvíjelo negativně z -4,9 mil. EUR ve třetím čtvrtletí 
2010 na -13,8 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí 2010.  
 
Zisk před zdaněním pokračující obchodní oblasti se snížil o 14,0 % ze 403,3 mil. EUR ve třetím 
čtvrtletí 2010 na 347,0 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí 2010. 
 
Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti se zlepšil o 5,2 % z 264,9 mil. EUR ve třetím 
čtvrtletí 2010 na 278,6 mil. EUR ve čtvrtém čtvrtletí 2010. 
 

III. VÝVOJ ROZVAHY 

v mil. EUR 
 

prosinec 10 
 

prosinec 09 
 

změna 

Pohledávky za bankami  12 496  13 140  -4,9% 
Pohledávky za klienty  132 729  129 134  2,8% 
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám  -6 119  -4 954  23,5% 
Cenné papíry k obchodování a finanční aktiva  48 431  45 010  7,6% 
Ostatní aktiva  18 401  19 380  -5,1% 
Aktiva celkem  205 938  201 710  2,1% 

       
 
Pohledávky za bankami se k 31. prosinci 2010 snížily o 4,9 % ze 13,1 mld. EUR ke konci roku 2009 
na 12,5 mld. EUR, především u zahraničních mezibankovních obchodů. Silný pokles u mezibankovních 
obchodů přitom vykompenzovalo také rozšíření repo obchodů s Českou národní bankou (+1,7 mld. 
EUR). 
 
Pohledávky za klienty vzrostly o 2,8 % ze 129,1 mld. EUR na 132,7 mld. EUR, především v důsledku 
nárůstu u obchodu se soukromou klientelou u spořitelen a u dceřiných společností ve střední 
a východní Evropě, kde byl však tento nárůst částečně způsobem pohybem měn. 
 
Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům a pohledávkám se díky novým dotacím v důsledku 
obtížného hospodářského prostředí zvýšila z 5,0 mld. EUR na 6,1 mld. EUR. Poměr nebonitních úvěrů 
(NPL) k celkovému objemu pohledávek za klienty se zvýšil z 6,6 % na 7,6 % k 31. prosinci 2010. 
Zároveň se ukazatel krytí nebonitních úvěrů (NPL) rezervami opětovně zlepšil z 57,2 % ke konci roku 
2009 na 60,0 %. 
 
Investice do cenných papírů v různých kategoriích finančních aktiv zůstaly od konce roku 2009 s 34,4 
mld. EUR téměř beze změny. Pokles v portfoliu cenných papírů v reálné hodnotě (Fair Value) o 18,8 % 
na 2,4 mld. EUR a v portfoliu cenných papírů držených do splatnosti (Held to Maturity) o 4,5 % na 14,2 
mld. EUR byl přitom vykompenzován nárůstem v portfoliu cenných papírů na prodej (Available for Sale) 
o 8,3 % na 17,8 mld. EUR. 
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v mil. EUR 
 

prosinec 10 
 

prosinec 09 
 

změna 

Závazky k bankám  20 154  26 295   -23,4% 
Závazky ke klientům  117 016  112 042   4,4% 
Emitované dluhopisy  31 298  29 612   5,7% 
Ostatní pasiva  14 503  11 490   26,2% 
Podřízený kapitál  5 838  6 148   -5,0% 
Celkový kapitál  17 129  16 123   6,2% 

Přiřazený nerozhodujícím podílům  3 544  3 414   3,8% 
Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti  13 585  12 709   6,9% 

Pasiva a vlastní kapitál celkem  205 938  201 710   2,1% 

       
 
Klientské vklady vzrostly o 4,4 % ze 112,0 mld. EUR na 117,0 mld. EUR, tedy výrazně více než 
pohledávky za klienty. Tento vývoj byl způsoben především nárůstem v České republice (v první řadě 
u spořících vkladů a u vkladů korporátních klientů), který byl však částečně podmíněn zhodnocením 
měny, dále pak na Slovensku a v Rakousku. Poměr úvěrů k vkladům se k 31. prosinci 2010 zlepšil na 
113,4 % a byl tak nižší než k 31. prosinci 2009 (115,3 %). 
 
Nové emise (mj. zástavní listy) vedly ke zvýšení emitovaných dluhopisů o 5,7 % z 29,6 mld. EUR 
na 31,3 mld. EUR. Výrazný pokles závazků k bankám o 23,4 % na 20,2 mld. EUR je důkazem poklesu 
závislosti na krátkodobých mezibankovních vkladech. Dlouhodobé refinancování se uskutečňovalo stále 
vyšší měrou formou zástavních listů. 
 
Celková rizikově vážená aktiva (RWA) se snížila ze 123,9 mld. EUR k 31. prosinci 2009 na 119,8 mld. 
EUR k 31. prosinci 2010. Pokles rizikově vážených aktiv byl způsoben vyšším podílem hypotečních 
úvěrů a plánovaným poklesem objemu obchodů v mezinárodní oblasti. 
 
Celkově započitatelný vlastní kapitál skupiny úvěrových institucí Erste Group podle rakouského zákona 
o bankách (BWG) vzrostl z 15,8 mld. EUR ke konci roku 2009 na 16,2 mld. EUR k 31. prosinci 2010. 
Ukazatel krytí vztažený na zákonný minimální požadavek k rozhodnému dni ve výši 9,6 mld. EUR činil 
169 % (konec roku 2009: 159 %). 
 
Základní kapitál (Tier 1) dosáhl po zahrnutí srážkových položek stanovených v rakouském zákonu 
o bankách (BWG) 12,2 mld. EUR (konec roku 2009: 11,5 mld. EUR). 
 
Po zahrnutí požadavků vlastního kapitálu na tržní a operační riziko se hodnota ukazatele kapitálové 
přiměřenosti vztažený na celkové riziko (ukazatel Tier 1) zvýšila na 10,2 % (konec roku 2009: 9,2 %), 
hodnota ukazatele kapitálové přiměřenosti (Core Tier 1) se zlepšila k 31. prosinci 2010 na 9,2 % (konec 
roku 2009: 8,3 %). 
 
Ukazatel solventnosti vztažený na celkové úvěrové riziko (celkový kvalifikovaný kapitál v % rizikově 
vážených aktiv podle § 22 odst. 1 rakouského zákona o bankách (BWG)) činil k 31. prosinci 2010 
13,6 % (konec roku 2009: 12,7 %) a výrazně tak překročil zákonem stanovený minimální požadavek 
ve výši 8,0 %. 
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IV. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ4 

 
Erste Bank Rakousko 
 
Segment Erste Bank Rakousko zahrnuje obchody s drobnými klienty a s malými a středními podniky 
Erste Bank Rakousko, její dceřiné společnosti (především spořitelny, v nichž má Erste Bank Rakousko 
většinový podíl, tj. spořitelny v Salzburgu, Tyrolsku, Hainburgu a od května 2009 i Weinviertelu), 
a stavební spořitelnu s Bausparkasse.  
 
Provozní zisk se v roce 2010 oproti předchozímu roku zlepšil o 20,1 %, resp. 66,0 mil. EUR na 394,4 mil. 
EUR, především díky výraznému nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí o 42,4 mil. EUR, 
resp. 14,0 % z 302,8 mil. EUR v minulém roce na 345,2 mil. EUR; pozitivně se zde odrazil v první řadě 
velmi dobrý vývoj obchodu s cennými papíry. Čistý úrokový výnos se zlepšil o 6,8 mil. EUR, resp. 1,1 % 
z 637,5 mil. EUR na 644,3 mil. EUR v roce 2010. Čistý zisk z obchodních operací byl s 11,5 mil. EUR 
o 2,1 mil. EUR, resp. o 22,6 % vyšší než v roce 2009 (9,4 mil. EUR). Průběžná realizace opatření 
ohledně snížení nákladů vedla k úsporám v oblasti všeobecných administrativních nákladů o 14,6 mil. 
EUR, resp. 2,4 %, z 621,4 mil. EUR v předchozím roce na 606,8 mil. EUR. Dobrý provozní zisk vedl 
k výraznému zlepšení poměru nákladů k výnosům z 65,4 % v roce 2009 na nynějších 60,6 %. 
 
Tvorba rezerv a opravných položek klesla o 3,1 mil. EUR, resp. 2,0 % ze 151,4 mil. EUR na nynějších 
148,3 mil. EUR. Ostatní provozní výsledek se zhoršil o 28,9 mil. EUR z 3,2 mil. EUR v minulém roce 
na -25,7 mil. EUR, především kvůli požadavkům na ocenění cenných papírů mimo portfolia cenných 
papírů k obchodování. Čistý zisk po menšinových podílech se zvýšil o 37,8 mil. EUR, resp. 29,3 % ze 
129,1 mil. EUR na 166,9 mil. EUR. Návratnost kapitálu  (ROE) činila 14,6 % po 11,4 % v předchozím 
roce. 
 
Spořitelny v křížovém garančním systému 
 
Čistý úrokový výnos klesl o 15,7 mil. EUR, resp. 1,6 % z 957,1 mil. EUR v roce 2009 na 941,4 mil. EUR 
v roce 2010. Čisté příjmy z poplatků a provizí se zlepšily o 28,0 mil. EUR, resp. 7,1 % z 393,6 mil. EUR 
v předchozím roce na 421,6 mil. EUR, což bylo způsobeno v první řadě vyššími výnosy u obchodů s 
cennými papíry a u obchodů s pojištěním. Čistý zisk z obchodních operací klesl o 23,1 mil. EUR, resp. o 
45,8 % z 50,3 mil. EUR v předchozím roce na 27,2 mil. EUR, především v důsledku vysokých výnosů 
úrokových derivátů ve srovnávaném období minulého roku, které se v roce 2010 nepodařilo zopakovat. 
Spolu se zvýšením provozních nákladů o 17,8 mil. EUR, resp. 2,0 % na nynějších 930,9 mil. EUR došlo 
k poklesu provozního zisku o 28,7 mil. EUR, resp. 5,9 % ze 488,0 mil. EUR na 459,3 mil. EUR. Poměr 
nákladů k výnosům se zhoršil z 65,2 % na 67,0 % v roce 2010.  
 
Tvorbu rezerv a opravných položek se v roce 2010 podařilo snížit o 28,0 mil. EUR, resp. 8,5 % 
z 331,3 mil. EUR v předchozím roce na 303,3 mil. EUR. Výrazné zlepšení ostatního provozního 
výsledku o 138,9 mil. EUR z -163,3 mil. EUR v roce 2009 na -24,4 mil. EUR bylo způsobeno z velké 
části potřebou odpisů u cenných papírů mimo portfolia cenných papírů k obchodování v minulém roce. 
Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 1,5 mil. EUR z -3,7 mil. EUR v roce 2009 na -5,2 mil. EUR 
v roce 2010. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 V komentáři k výsledkům jednotlivých segmentů jsou srovnávány finanční výsledky za rok 2009 s výsledky za rok 2010. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se 
tedy označení jako například „v předchozím roce“, nebo „2009“ na celý rok 2009, a označení jako například „v letošním roce“ nebo „2010“ na celý rok 2010. 
Označení „Čistý zisk po menšinových podílech“ odpovídá termínu „Čistý zisk po menšinových podílech přiřazený vlastníkům mateřské společnosti“. 
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Segment Střední a východní Evropa 
 
V segmentu Střední a východní Evropa jsou i nadále obsaženy především výsledky obchodů s drobnými 
klienty a s malými a středními podniky dceřiných společností Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, 
Erste Bank Maďarsko, Banca Comercială Română, Erste Bank Chorvatsko, Erste Bank Srbsko a Erste 
Bank Ukrajina. Výsledky divizí Trhy skupiny a Podnikové financování & Investiční bankovnictví jsou 
znázorněny v příslušných segmentech. 
 
Česká republika 
 
V roce 2010 se provozní zisk České spořitelny oproti předchozím roku zlepšil o 63,5 mil. EUR,  
resp. 7,4 % (očištěno o měnový efekt: +2,7 %) z 853,1 mil. EUR v předchozím roce na 916,6 mil. EUR, 
především díky zvýšení čistých příjmů z poplatků a provizí a čistého zisku z obchodních operací. Díky 
vyšším výnosům v oblasti obchodu s drobnými klienty a výnosům ze zprostředkování pojišťovacích 
obchodů vzrostly čisté příjmy z poplatků a provizí o 47,3 mil. EUR, resp. 11,0 % (očištěno o měnový 
efekt: +6,1 %) ze 429,5 mil. EUR v minulém roce na 476,8 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací 
těžil z příznivého vývoje měny a byl tak s 62,5 mil. EUR o 23,9 mil. EUR, resp. 61,9 % (očištěno 
o měnový efekt: 54,8 %) vyšší než v roce 2009 (38,6 mil. EUR). Čistý úrokový výnos vzrostl o 6,4 mil. 
EUR, resp. 0,6 % z 1 080,8 mil. EUR v předchozím roce na 1 087,2 mil. EUR. Po očištění o měnové 
efekty tak došlo k poklesu o 3,8 %, který byl způsoben klesajícími úrokovými sazbami na trhu. 
 
Provozní náklady ve srovnání s předchozím rokem vzrostly o 14,0 mil. EUR, resp. 2,0 % na 709,8 mil. 
EUR, očištěno o měnové efekty se je však díky důsledným opatřením ke snížení nákladů podařilo snížit 
o 2,5 %. Na základě stávající hospodářské situace v České republice došlo ke zvýšení potřeby tvorby 
rezerv a opravných položek ve všech obchodních segmentech, což vyústilo ve zvýšenou tvorbu rezerv a 
opravných položek o 77,7 mil. EUR, resp. 27,0 %, (očištěno o měnový efekt: +21,4 %) z 288,1 mil. EUR 
v předchozím roce na nynějších 365,8 mil. EUR. Ostatní provozní výsledek se zlepšil o 24,0 mil. EUR 
z -107,3 mil. EUR na nynějších -83,3 mil. EUR, což odpovídá nárůstu o 22,3 % (očištěno o měnový 
efekt: +25,7 %). Požadavky na oceňování cenných papírů v oblasti nemovitostí byly v roce 2010 s 32,6 
mil. EUR výrazně nižší než v předchozím roce.  
  
Čistý zisk po menšinových podílech vzrostl o 33,2 mil. EUR, resp. 9,6 % (očištěno o měnový efekt: 
+4,8 %) z 345,7 mil. EUR na 378,9 mil. EUR. Poměr nákladů k výnosům činil 43,6 % po 44,9 % 
v předchozím roce, návratnost kapitálu (ROE) činila 37,0 % (v minulém roce: 36,5 %). 
 
Rumunsko 
 
Čistý úrokový výnos u rumunských obchodů s drobnými klienty a s malými a středními podniky klesl 
v roce 2010 o 38,2 mil. EUR, resp. 4,6 % (očištěno o měnový efekt: -5,2 %) z 836,8 mil. EUR na 798,6 
mil. EUR díky změněnému produktovému mixu u nových úvěrových obchodů (nárůst u státem 
podporovaných nízkoúročených hypotečních úvěrů při současném poklesu nezajištěných 
spotřebitelských úvěrů), prodeji nebonitních úvěrů a předpisům nově schváleného zákona o ochraně 
spotřebilů, což se projivilo též negativně v položce čisté příjmy z poplatků a provizí, které se snížily o 
30,4 mil. EUR, resp. 18,4 % (očištěno o měnový efekt: -19,0 %) ze 164,8 mil. EUR na 134,4 mil. EUR. 
Čistý zisk z obchodních operací byl s 24,0 mil. EUR o 2,6 mil. EUR, resp. 10,1 % (očištěno o měnový 
efekt: -10,7 %) nižší než v předchozím roce (26,6 mil. EUR). Celkové provozní náklady tak klesly o 2,1 
% (očištěno o měnový efekt: -2,8 %) z 383,3 mil. EUR v roce 2009 na 375,2 mil. EUR. Poměr nákladů 
k výnosům činil 39,2 % po 37,3 % v předchozím roce.  
 
Provozní zisk klesl o 63,2 mil. EUR, resp. 9,8 % (očištěno o měnový efekt: -10,4 %) z 644,9 mil. EUR 
na 581,7 mil. EUR. Tvorba rezerv a opravných položek byla s 506,7 mil. EUR v roce 2010 o 25,7 mil. 
EUR, resp. 4,8 % (očištěno o měnový efekt: 5,5 %) nižší než v minulém roce.  
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Pokles ostatního provozního výsledku o 67,2 mil. EUR ze 17,0 mil. EUR na nynějších -50,2 mil. EUR byl 
v první řadě důsledkem pozitivních jednorázových efektů v roce 2009, ale i negativních požadavků 
na ocenění v roce 2010, především v oblasti leasingových obchodů. Čistý zisk po menšinových podílech 
se snížil o 65,0 mil. EUR, resp. 88,5 % (očištěno o měnový efekt: -88,6 %) ze 73,5 mil. EUR na 8,5 mil. 
EUR. Návratnost kapitálu (ROE) činila 1,6 % po 13,4 % v předchozím roce. 
 
Slovensko 
 
Provozní zisk z obchodu s drobnými klienty a s malými a středními podniky vzrostl o 66,1 mil. EUR, resp. 
26,5 % z 249,1 mil. EUR v předchozím roce na 315,2 mil. EUR v roce 2010, především díky lepšímu 
čistému úrokovému výnosu a nižším provozním nákladům.  
 
Čistý úrokový výnos se díky důsledné cenové politice a dobrému vývoji v oblasti nových úvěrů 
v retailovém segmentu zvýšil oproti předchozím roku o 40,9 mil. EUR, resp. 10,6 % z 385,9 mil. EUR 
na 426,8 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí byly se 106,6 mil. EUR o 1,9 % vyšší než 
srovnávaná hodnota z předchozího roku ve výši 104,6 mil. EUR. Čistý zisk z obchodních operací klesl 
o 4,3 mil. EUR z 8,3 mil. EUR v předchozím roce na 4,0 mil. EUR. Pokles provozních nákladů o 27,4 mil. 
EUR, resp. o 11,0 % z 249,6 mil. EUR na 222,2 mil. EUR byl z velké části výsledkem opatření 
na zvýšení efektivity zavedeným již v roce 2009. Poměr nákladů k výnosům se díky tomu výrazně zlepšil 
z 50,0 % v předchozím roce na 41,3 %. Tvorba rezerv a opravných položek, která byla především 
ve druhé polovině roku 2009 negativně ovlivněna obtížným hospodářským prostředím, se zlepšila o 33,3 
mil. EUR, resp. 21,2 % ze 156,5 mil. EUR v předchozím roce na 123,2 mil. EUR. Zejména díky 
rozpuštění již nepotřebných rezerv a opravných položek došlo ke zlepšení ostatního provozního 
výsledku o 29,8 mil. EUR, resp. o 59,3 % z -50,3 mil. EUR v předchozím roce na -20,5 mil. EUR. 
 
Čistý zisk po menšinových podílech se po 27,6 mil. EUR v minulém roce zpětinásobil na 136,5 mil. EUR, 
což odpovídá zvýšení o 108,9 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) tak činila 31,6 % po 6,0 % 
v předchozím roce. 
 
Maďarsko 
 
Čistý úrokový výnos v obchodech s drobnými klienty a s malými a středními podniky se díky vývoji měny 
zlepšil o 9,5 %, resp. očištěno o měnový efekt o 7,4 % z 353,6 mil. EUR v roce 2009 na 387,1 mil. EUR. 
Nárůst čistých příjmů z poplatků a provizí a nižší provozní náklady byly rovněž důležitými faktory 
pro nárůst provozního zisku o 49,8 mil. EUR, resp. 19,5 % (očištěno o měnový efekt: +17,3 %) z 255,7 
mil. EUR v předchozím roce na nynějších 305,5 mil. EUR. Čisté příjmy z poplatků a provizí zaznamenaly 
pozitivní vývoj ve všech kategoriích a vzrostly o 11,6 mil. EUR, resp. 13,6 % (očištěno o měnový efekt: 
+11,4 %) z 86,2 mil. EUR na 97,8 mil. EUR v roce 2010. Provozní náklady se v roce 2010 zlepšily o 11,4 
mil. EUR, resp. 5,3 % (očištěno o měnový efekt: 7,1 %) z 214,0 mil. EUR na nynějších 202,6 mil. EUR, 
čehož bylo dosaženo v první řadě díky úsporám v oblasti personálních nákladů, marketingu a nákladů 
na poradenství. Poměr nákladů k výnosům činil 39,9 % po 45,6 % v předchozím roce.  
 
Růst tvorby rezerv a opravných položek o 43,0 % (očištěno o měnový efekt: +40,4 %) ze 170,8 mil. EUR 
v předchozím roce na 244,3 mil. EUR byl odrazem důsledků hospodářské krize a vývoje měny. Ostatní 
provozní výsledek byl výrazně ovlivněn zavedením bankovní daně (-49,8 mil. EUR) a v roce 2010 se 
zhoršil o 67,0 mil. EUR z -1,3 mil. EUR v roce 2009 na -68,3 mil. EUR. Čistý zisk po menšinových 
podílech se tak zhoršil z 57,9 mil. EUR v předchozím roce na -21,8 mil. EUR.  
 
Chorvatsko 
 
Čistý úrokový výnos v obchodech s drobnými klienty a s malými a středními podniky se zlepšil o 10,9 %, 
resp. očištěno o měnový efekt o 10,1 % z 223,4 mil. EUR v předchozím roce na 247,9 mil. EUR, což 
bylo způsobeno především první konsolidací Erste Bank Podgorica (Černá Hora) od března 2009. Čisté 
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příjmy z poplatků a provizí zůstaly se 74,0 mil. EUR oproti minulému roku téměř beze změny (-0,5 %, 
resp. očištěno o měnový efekt: -1,2 %). Nárůst čistého zisku z obchodních operací o 0,7 mil. EUR z 9,0 
mil. EUR v minulém roce na 9,7 mil. EUR je v první řadě důsledkem pozitivního příspěvku Erste Card 
Club (společnost poskytující kreditní karty). 
 
Provozní náklady se zvýšily o 8,4 mil. EUR, resp. 6,5 % (očištěno o měnový efekt: +5,7 %) ze 130,6 mil. 
EUR v předchozím roce na 139,0 mil. EUR, především v důsledku zavedení nové daně z obratu 
pro ostatní poskytovatele finančních služeb, například pro společnosti poskytující kreditní karty. Provozní 
zisk vzrostl o 9,3 %, resp. očištěno o měnový efekt o 8,5 % ze 176,2 mil. EUR na 192,6 mil. EUR 
ke konci roku 2010. Poměr nákladů k výnosům se tak zlepšil na 41,9 % po 42,6 % v minulém roce. 
Nárůst tvorby rezerv a opravných položek o 31,5 mil. EUR ze 74,5 mil. EUR na nynějších 106,0 mil. 
EUR byl výsledkem všeobecně vyšší potřeby tvorby rezerv a opravných položek v oblasti podnikové 
klientely a u nemovitostí. Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 14,6 mil. EUR, resp. -28,4 % 
(očištěno o měnový efekt: -28,9 %) z 51,3 mil. EUR v předchozím roce na 36,7 mil. EUR. Návratnost 
kapitálu (ROE) činila 16,2 % po 26,4 % v minulém roce. 
 
Srbsko 
 
Čistý úrokový výnos Erste Bank Srbsko se snížil o 2,0 % z 28,1 mil. EUR v roce 2009 na nynějších 27,5 
mil. EUR, očištěno o měnový efekt však došlo k nárůstu o 7,3 %. Čisté příjmy z poplatků a provizí 
vzrostly o 5,9 % (očištěno o měnový efekt: +16,0 %) z 10,9 mil. EUR na 11,5 mil. EUR. Díky poklesu 
výnosů z obchodu s cizími měnami klesla hodnota čistého zisku z obchodních operací o 0,7 mil. EUR, 
resp. 22,2 % (očištěno o měnový efekt: -14,8 %) na 2,4 mil. EUR ke konci roku 2010. Provozní náklady 
zůstaly s 31,0 mil. EUR téměř nezměněny (2009: 31,1 mil. EUR); očištěno o měnový efekt došlo 
ke zvýšení o 9,3 % při míře inflace ve výši 10,3 %. Poměr nákladů k výnosům činil 74,9 % po 74,0 % 
v předchozím roce. 
 
Provozní zisk klesl o 0,6 mil. EUR z 11,0 mil. EUR v minulém roce na 10,4 mil. EUR. Rizikové náklady 
se díky obtížné situaci na trhu zvýšily o 1,2 mil. EUR ze 7,0 mil. EUR na nynějších 8,2 mil. EUR. 
Zlepšení ostatního provozního výsledku o 0,7 mil. EUR z -1,5 mil. EUR v předchozím roce na -0,8 mil. 
EUR bylo způsobeno rozpuštěním nepotřebných rezerv a opravných položek. Čistý zisk po menšinových 
podílech klesl z 1,4 mil. EUR na 1,0 mil. EUR ke konci roku 2010.  
 
Ukrajina 
 
Provozní zisk Erste Bank Ukrajina se zlepšil o 1,9 mil. EUR z -0,3 mil. EUR v minulém roce na 1,6 mil. 
EUR. Nižší objem úvěrů se podařilo vykompenzovat vyššími úrokovými výnosy v oblasti obchodu 
s cennými papíry, čistý úrokový výnos vzrostl o 5,8 mil. EUR, resp. 21,5 % (očištěno o měnový efekt: 
+14,3 %) z 27,1 mil. EUR v předchozím roce na nynějších 32,9 mil. EUR. Vyšší výnosy z obchodu 
s cizími měnami se odrazily ve zlepšení čistých příjmů z poplatků a provizí o 2,8 mil. EUR na 4,1 mil. 
EUR v roce 2010. Čistý zisk z obchodních operací vzrostl o 4,2 mil. EUR ze 7,5 mil. EUR na 11,7 mil. 
EUR. Po očištění o měnové efekty tak došlo k nárůstu o 47,5 %, především v oblasti obchodu s cennými 
papíry. 
 
Provozní náklady se zvýšily o 11,0 mil. EUR, resp. 30,5 % (očištěno o měnový efekt: +22,7 %) z 36,1 
mil. EUR v předchozím roce na 47,1 mil. EUR. Tvorbu rezerv a opravných položek se oproti minulému 
roku (76,7 mil. EUR) podařilo snížit na polovinu a v roce 2010 tak jejich hodnota činila 38,8 mil. EUR 
(očištěno o měnový efekt: -52,4 %). Toto výrazné snížení bylo výsledkem vysoké potřeby opravných 
položek v roce 2009, zatímco v roce 2010 došlo k rozsáhlé stabilizaci portfolia. Čistý zisk 
po menšinových podílech se zlepšil o 46,2 mil. EUR z -83,7 mil. EUR na -37,5 mil. EUR ke konci roku 
2010. 
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Podnikové financování & investiční bankovnictví (GCIB) 
 
Segment Podnikové financování & investiční bankovnictví zahrnuje obchody Erste Group s velkými 
korporátními klienty, dále s velkými korporátními klienty v oblasti nemovitostí, akciové kapitálové trhy 
(Equity Capital Markets) a mezinárodní obchod (kromě aktivit týkajících se obchodování na finančních 
trzích). Tomuto segmentu je přiřazena také dceřiná společnost Immorent zabývající se leasingem 
nemovitostí. 
 
Mírné zvýšení čistého úrokového výnosu o 3,7 mil. EUR, resp. 0,6 % z 570,5 mil. EUR v roce 2009 
na nynějších 574,2 mil. EUR bylo dosaženo především díky důsledné cenové politice a vyššímu objemu 
obchodu s velkými korporátními klienty jak na straně aktiv, tak na straně pasiv. Objem transakcí v rámci 
mezinárodního obchodu se podle plánu výrazně snížil. Čisté příjmy z poplatků a provizí zůstaly navzdory 
poklesu výnosů v oblasti leasingu nemovitostí téměř na úrovni předchozího roku a zaznamenaly pouze 
mírný pokles o 1,6 % ze 162,7 mil. EUR na 160,1 mil. EUR. Všeobecné administrativních náklady činily 
v roce 2010 183,9 mil. EUR, což odpovídá nárůstu o 5,6 % oproti roku 2009 (174,2 mil. EUR).  
 
Provozní zisk tak zůstal s 556,2 mil. EUR na stabilní úrovni minulého roku. Tvorba rezerv a opravných 
položek se snížila o 30,4 % z 267,9 mil. EUR na 186,5 mil. EUR, především v oblasti obchodu s velkými 
korporátními klienty. Zlepšení ostatního provozního výsledku o 37,3 mil. EUR z -69,7 mil. EUR 
v minulém roce na -32,4 mil. EUR bylo způsobeno v první řadě jednorázovými odpisy v roce 2009. Čistý 
zisk po menšinových podílech vzrostl o 48,8 % ze 166,4 mil. EUR na 247,6 mil. EUR. Poměr nákladů 
k výnosům činil 24,8 % (2009: 23,9 %), návratnost kapitálu (ROE) 12,2 %. 
 
Trhy skupiny (Group Markets) 
 
Segment Trhy skupiny zahrnuje divize Finanční trhy skupiny (Group Treasury) a Kapitálové trhy (Debt 
Capital Markets) a zahrnuje vedle aktivit týkajících se obchodování na finančních trzích (treasury) 
v Erste Group Bank AG, dceřinných společnostech ve střední a východní Evropě, zahraničních poboček 
v Hongkongu a New Yorku a investičních dceřinných společnostech ve střední a východní Evropě také 
výsledky společnosti Erste Asset Management (dříve Sparinvest KAG). 
 
Provozní zisk v segmentu Trhy skupiny (Group Markets) klesl o 32,6 % ze 484,0 mil. EUR v roce 2009 
na nynějších 326,2 mil. EUR. Nejdůležitějšími faktory přitom byly jak horší výsledek v oblasti obchodů 
na peněžním trhu způsobený vývojem úroků, tak nižší čistý zisk z obchodních operací následkem 
významných jednorázových událostí (Řecko a silné pohyby maďarského forintu). Čistý úrokový výnos 
klesl o 36,8 mil. EUR, resp. 19,0 % na 156,4 mil. EUR. Mimořádně dobrou hodnotu čistého zisku 
z obchodních operací z předchozího roku ve výši 407,0 mil. EUR se v letošním roce nepodařilo 
zopakovat a došlo k poklesu o 39,5 % na 246,3 mil. EUR. K nárůstu čistých příjmů z poplatků a provizí 
o 51,0 mil. EUR, resp. 48,1 % ze 106,1 mil. EUR ve srovnávaném období minulého roku na nynějších 
157,1 mil. EUR došlo díky výrazně pozitivnímu vývoji v oblasti správy aktiv a plynulému zlepšování 
obchodu v oblasti provizí u divize Treasury Sales.  
 
Provozní náklady se zvýšily o 5,1 % z 222,2 mil. EUR v předchozím roce na 233,7 mil. EUR, což bylo 
způsobeno především zahrnutím dalších společností v oblasti správy aktiv a realizací IT projektů. Poměr 
nákladů k výnosům se tak zhoršil z 31,5 % na 41,7 %. Čistý zisk po menšinových podílech klesl o 122,7 
mil. EUR, resp. 33,4 % z 367,8 mil. EUR v roce 2009 na 245,1 mil. EUR. Návratnost kapitálu (ROE) 
dosáhla 75,7 % po 106,9 % v roce 2009. 
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Podnikové centrum 
 
Segment Podnikové centrum zahrnuje výsledky těch společností, které nelze přímo přiřadit k určitému 
obchodnímu segmentu, konsolidaci výsledků mezi segmenty, lineární odpisy klientské základny zejména 
pro BCR, Erste Card Club a Ringturm KAG a jednorázové efekty, které kvůli zachování možnosti 
meziročního srovnání nemohly být přímo zahrnuty do žádného obchodního segmentu. 
 
Kromě toho bude tomuto segmentu nyní přiřazeno také řízení bilanční struktury Erste Group Bank AG 
(Holding). Výsledky řízení bilanční struktury jednotlivých lokálních dceřiných společností budou i nadále 
vykazovány v příslušných segmentech jednotlivých zemí. 
 
Díky pozitivnímu vlivu oblasti řízení bilanční struktury a vyšším výnosům z investovaného kapitálu 
(především z podílového kapitálu emitovaného v prvním pololetí 2009 a z navýšení kapitálu v listopadu 
2009) bylo dosaženo zlepšení čistého úrokového výnosu. Vývoj čistých příjmů z poplatků a provizí 
a všeobecných administrativních nákladů byl z podstatné části ovlivněn konsolidací výsledků pomocných 
bankovních podniků.  
 
Ostatní provozní výsledek obsahuje potřebné lineární odpisy klientské základny společností BCR, Erste 
Card Club a Ringturm KAG v celkové výši 67,4 mil. EUR, dále požadavky na ocenění projektů v oblasti 
výpočetní techniky a na ocenění ostatních finančních aktiv ve výši 42,3 mil. EUR. Kromě toho byly pro 
některé menší majetkové podíly provedeny odpisy goodwillu v celkové výši 30,6 mil. EUR. 
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V. VÝVOJ MĚNOVÝCH KURZŮ 

 
 

Kurz ke konci období Průměrný kurz 

Převáděcí kurz (EUR)  prosinec 10  prosinec 09  změna  2010  2009  změna 
EUR/CZK  25,06  26,47  5,3%  25,29  26,46  4,4% 
EUR/RON  4,26  4,24  -0,6%  4,21  4,24  0,7% 
EUR/HUF  277,95  270,42  -2,8%  275,40  280,66  1,9% 
EUR/HRK  7,38  7,30  -1,1%  7,29  7,34  0,7% 
EUR/RSD  105,75  95,73  -10,5%  102,95  93,98  -9,6% 
EUR/UAH  10,65  11,59  8,1%  10,55  11,23  6,0% 

Pozitivní změna=zhodnocení měny, negativní změna=znehodnocení měny 
             
 
 
 
Další informace poskytuje 

Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 

 
Thomas Sommerauer  Tel. +43 (0)5 0100 linka 17326,  E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray   Tel. +43 (0)5 0100 linka 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
Michael Oplustil   Tel. +43 (0)5 0100 linka 17764,  E-Mail: michael.oplustil@erstegroup.com 
Simone Pilz    Tel. +43 (0)5 0100 linka 13036,  E-Mail: simone.pilz@erstegroup.com 

 

Tato zpráva je k dispozici na naší homepage: http://www.erstegroup.com/investorrelations  v sekci News. 
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Příloha 

I. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ERSTE GROUP (IFRS) 

 

v mil. EUR 
 

2010 
 

2009 
 

změna 

Čistý úrokový výnos  5 412,5  5 220,9  3,7% 
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám  -2 031,2  -2 056,6  -1,2% 
Čisté příjmy z poplatků a provizí  1 936,0  1 772,8  9,2% 
Čistý zisk z obchodních operací   456,2   585,1  -22,0% 
Všeobecné administrativní náklady  -3 816,8  -3 807,4  0,2% 
Ostatní provozní výsledek  - 439,3  - 355,8  -23,5% 
Výnosy z finančních aktiv - v reálné hodnotě  - 6,0   113,2   na 
Výnosy z finančních aktiv - na prodej   9,2  - 204,1   na 
Výnosy z finančních aktiv - držená do splatnosti  - 5,5  - 6,8  19,1% 
Zisk před zdaněním pokračující obchodní oblasti  1 515,1  1 261,3  20,1% 
Daně z příjmů  - 328,7  - 284,7  15,5% 
Zisk za účetní období pokračující obchodní oblasti  1 186,4   976,6  21,5% 
Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti   0,0   0,0  na  
Čistý zisk za účetní období  1 186,4   976,6  21,5% 

Čistý zisk přiřazený nerozhodujícím podílům   171,0   73,2  >100,0% 
Čistý zisk přiřazený vlastníkům mateřské společnosti  1 015,4   903,4  12,4% 

       
 

 

 

VÝKAZ ÚPLNÉHO VÝSLEDKU 

v mil. EUR 
 

2010 
 

2009 
 

změna 

Čistý zisk za účetní období  1 186,4   976,6  21,5% 
Cenné papíry na prodej - rezervy (vč. kurzových rozdílů)   127,6  1 124,1  -88,6% 
Zajištění peněžních toků - rezervy (vč. kurzových rozdílů)  - 76,5   8,4  na  
Pojistně matematické zisky/ztráty   34,8   37,3  -6,7% 
Kurzové rozdíly   78,2  - 203,4  na  
Odložená daň položek zúčtovaných přímo ve vlastním kapitálu  - 26,2  - 405,8  -93,5% 
Celkový ostatní výsledek za účetní období   137,9   560,6  -75,4% 
Úplný výsledek  1 324,3  1 537,2  -13,8% 

Přiřazený nerozhodujícím podílům   199,6   376,1  -46,9% 
Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti  1 124,7  1 161,1  -3,1% 

       

 

 



 

 
Strana 18 z 21 

 

II. ROZVAHA ERSTE GROUP (IFRS) 

 

v mil. EUR 
 

prosinec 10 
 

prosinec 09 
 

změna 

AKTIVA       
Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank  5 839  5 996   -2,6% 
Pohledávky za bankami  12 496  13 140   -4,9% 
Pohledávky za klienty  132 729  129 134   2,8% 
Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám  -6 119  -4954,0   23,5% 
Derivativní finanční nástroje  8 474  4 712   79,8% 
Cenné papíry k obchodování  5 536  6 012   -7,9% 
Finanční aktiva - v reálné hodnotě  2 435  2 997   -18,8% 
Finanční aktiva - na prodej  17 751  16 390   8,3% 
Finanční aktiva - držená do splatnosti  14 235  14 899   -4,5% 
Majetkové účasti v přidruž. spol. konsolid. ekv. metodou   223   241   -7,5% 
Nehmotný majetek  4 675  4 867   -3,9% 
Hmotný majetek  2 446  2 344   4,4% 
Běžné daňové pohledávky   116   124   -6,5% 
Odložené daňové pohledávky   418   453   -7,7% 
Finanční aktiva držená na prodej   52  58   -10,3% 
Ostatní aktiva  4 632  5 297   -12,6% 
Aktiva celkem  205 938  201 710   2,1% 
       
PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL       
Závazky k bankám  20 154  26 295   -23,4% 
Závazky ke klientům  117 016  112 042   4,4% 
Emitované dluhopisy  31 298  29 612   5,7% 
Derivativní finanční nástroje  7 996  3 749   >100,0% 
Obchodní pasiva   216   721   -70,0% 
Rezervy  1 545  1 670   -7,5% 
Běžné daňové závazky  68  30   >100,0% 
Odložené daňové závazky   328   331   -0,9% 
Závazky v souvislosti s finančními aktivy drženými na prodej   0   0   na  
Ostatní pasiva  4 350  4 989   -12,8% 
Podřízený kapitál  5 838  6 148   -5,0% 
Celkový kapitál  17 129  16 123   6,2% 

Přiřazený vlastníkům mateřské společnosti  3 544  3 414   3,8% 
Přiřazený rozhodujícím podílům  13 585  12 709   6,9% 

Pasiva a vlastní kapitál celkem  205 938  201 710   2,1% 
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III. ÚDAJE ZA JEDNOTLIVÉ SEGMENTY ERSTE GROUP 

Přehled* 

 

 

Retail & Malé a 

střední podniky 

 

Podnikové 

financování &  

investiční 

bankovnictví (GCIB) 

 

Trhy skupiny (GM) 

 

Podnikové centrum 

(CC) 

 

Skupina celkem 

v mil. EUR  2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Čistý úrokový výnos  4 593,8  4 530,3   574,2   570,5   156,4   193,2   88,1  - 73,1  5 412,5  5 220,9 

Rezervy a opr. položky k úv. a pohled.  -1 844,6  -1 788,6  - 186,5  - 267,9   0,0   0,0  - 0,1   0,0  -2 031,1  -2 056,6 

Čisté příjmy z poplatků a provizí  1 672,0  1 567,9   160,1   162,7   157,1   106,1  - 53,1  - 63,9  1 936,0  1 772,8 

Čistý zisk z obchodních operací   176,2   182,6   5,8  - 3,0   246,3   407,0   27,8  - 1,5   456,2   585,1 

Všeobecné administrativní náklady  -3 264,8  -3 274,9  - 183,9  - 174,2  - 233,7  - 222,2  - 134,5  - 136,1  -3 816,8  -3 807,4 

Ostatní  výsledek  - 278,1  - 314,6  - 32,4  - 69,7   1,8  - 3,9  - 132,9  - 65,4  - 441,6  - 453,5 

Zisk před zdaněním  1 054,6   902,7   337,3   218,4   327,9   480,2  - 204,7  - 340,0  1 515,1  1 261,3 

Daně z příjmů  - 237,5  - 238,2  - 74,8  - 47,0  - 67,6  - 89,3   51,2   89,8  - 328,7  - 284,7 

Čistý zisk z pokračující obchodní oblasti   817,1   664,5   262,5   171,4   260,3   390,9  - 153,5  - 250,2  1 186,4   976,6 

Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

Čistý zisk za účetní období   817,1   664,5   262,5   171,4   260,3   390,9  - 153,5  - 250,2  1 186,4   976,6 

Přiřazený nerozhodujícím podílům   153,0   65,5   14,9   5,0   15,2   23,1  - 12,1  - 20,3   171,0   73,2 

Přiřazený vlastníkům mateřské 

společnosti   664,0   599,1   247,6   166,4   245,1   367,8  - 141,4  - 229,9  1 015,4   903,4 

                     

Průměrná rizikově vážená aktiva  74 951,7  74 338,4  25 421,2  26 536,8  2 943,0  3 144,9  1 399,7  2 579,4  104 715,6  106 599,5 

Průměrný přiřazený vlastní kapitál  4 123,1  4 079,6  2 034,9  2 086,0   323,9   344,0  6 755,4  3 432,3  13 237,3  9 941,9 

Poměr nákladů k výnosům 

(Cost/Income Ratio)  50,7%  52,1%  24,8%  23,9%  41,7%  31,5%  n.a.  n.a.  48,9%  50,2% 

Návratnost kapitálu (ROE) na základě 

čistého zisku po menšinových 

podílech  16,1%  14,7%  12,2%  8,0%  75,7%  106,9%  n.a.  n.a.  7,7%  9,1% 

                     

                     

                     
*)  Položka „Ostatní výsledek“ v segmentu Podnikové centrum zahrnuje odpisy klientské základny ve výši 67,4 mil. EUR. V položce “Ostatní výsledek” jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: 

Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti. 
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Segment Rakousko* 
 

 

 

Spořitelny 

 

Erste Bank Rakousko 

 

Rakousko 

v mil. EUR  2010 2009 2010 2009 2010 2009 

Čistý úrokový výnos  941,4  957,1  644,3  637,5  1 585,8  1 594,6 

Rezervy a opravné položky k úvěrům a 

pohledávkám  -303,3  -331,3  -148,3  -151,4  -451,6  -482,7 

Čisté příjmy z poplatků a provizí  421,6  393,6  345,2  302,8  766,7  696,4 

Čistý zisk z obchodních operací  27,2  50,3  11,5  9,4  38,8  59,7 

Všeobecné administrativní náklady  -930,9  -913,1  -606,8  -621,4  -1 537,7  -1 534,5 

Ostatní  výsledek  -24,4  -163,3  -25,7  3,2  -50,1  -160,1 

Zisk před zdaněním  131,6  -6,6  220,2  180,0  351,8  173,4 

Daně z příjmů  -34,7  -19,3  -46,2  -40,8  -80,9  -60,2 

Čistý zisk z pokračující obchodní oblasti  96,9  -25,9  174,0  139,1  270,9  113,2 

Čistý zisk z postoupené obchodní oblasti  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Čistý zisk za účetní období  96,9  -25,9  174,0  139,1  270,9  113,2 

Přiřazený nerozhodujícím podílům  102,0  -22,2  7,1  10,0  109,1  -12,2 

Přiřazený vlastníkům mateřské 

společnosti  -5,2  -3,7  166,9  129,1  161,8  125,4 

             

Průměrná rizikově vážená aktiva  23 948,7  24 107,9  14 389,0  14 066,6  38 337,7  38 174,5 

Průměrný přiřazený vlastní kapitál  290,9  305,4  1 142,9  1 137,4  1 433,7  1 442,8 

Poměr nákladů k výnosům 

(Cost/Income Ratio)  67,0%  65,2%  60,6%  65,4%  64,3%  65,3% 

Návratnost kapitálu (ROE) na základě 

čistého zisku po menšinových 

podílech  n.a.  n.a.  14,6%  11,4%  11,3%  8,7% 

             
 
*) V položce “Ostatní výsledek” jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti. 
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Segment Střední a východní Evropa (CEE)* 

 Česká republika Rumunsko Slovensko Maďarsko Chorvatsko Srbsko 

 

Ukrajina 

v mil. EUR  2010  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010  2009  2010  2009 

Čistý úrokový výnos  1 087,2  1 080,8   798,6   836,8   426,8   385,9   387,1   353,6   247,9   223,4   27,5   28,1   32,9   27,1 

Rezervy a opravné položky k 

ůvěrům a pohledávkám  - 365,8  - 288,1  - 506,7  - 532,4  - 123,2  - 156,5  - 244,3  - 170,8  - 106,0  - 74,5  - 8,2  - 7,0  - 38,8  - 76,7 

Čisté příjmy z poplatků a provizí   476,8   429,5   134,4   164,8   106,6   104,6   97,8   86,2   74,0   74,4   11,5   10,9   4,1   1,3 

Čistý zisk z obchodních operací   62,5   38,6   24,0   26,6   4,0   8,3   23,2   29,9   9,7   9,0   2,4   3,1   11,7   7,5 

Všeobecné administrativní náklady  - 709,8  - 695,8  - 375,2  - 383,3  - 222,2  - 249,6  - 202,6  - 214,0  - 139,0  - 130,6  - 31,0  - 31,1  - 47,1  - 36,1 

Ostatní  výsledek  - 83,3  - 107,3  - 50,2   17,0  - 20,5  - 50,3  - 68,3  - 1,3  - 4,8  - 1,4  - 0,8  - 1,5  - 0,1  - 9,7 

Zisk před zdaněním   467,4   457,8   24,8   129,4   171,6   42,4  - 7,1   83,5   81,8   100,3   1,5   2,5  - 37,3  - 86,7 

Daně z příjmů  - 82,7  - 105,0  - 6,7  - 17,1  - 34,9  - 14,4  - 14,9  - 25,7  - 17,0  - 18,5   0,0  - 0,3  - 0,2   2,9 

Čistý zisk z pokračující obchodní 

oblasti   384,7   352,8   18,1   112,3   136,7   28,0  - 22,0   57,8   64,7   81,9   1,5   2,2  - 37,5  - 83,7 

Čistý zisk z postoupené obchodní 

oblasti   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

Čistý zisk za účetní období   384,7   352,8   18,1   112,3   136,7   28,0  - 22,0   57,8   64,7   81,9   1,5   2,2  - 37,5  - 83,7 

Přiřazený nerozhodujícím 

podílům   5,9   7,1   9,6   38,8   0,1   0,4  - 0,2   0,0   28,1   30,6   0,4   0,8   0,0   0,0 

Přiřazený vlastníkům 

mateřské společnosti   378,9   345,7   8,5   73,5   136,5   27,6  - 21,8   57,9   36,7   51,3   1,0   1,4  - 37,5  - 83,7 

   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 

Průměrná rizikově vážená aktiva  12 421,7  11 356,6  9 059,3  9 646,3  5 230,5  5 504,4  4 702,7  4 761,8  3 902,6  3 577,6   633,5   741,2   663,6   576,0 

Průměrný přiřazený vlastní kapitál  1 025,0   946,2   516,5   548,1   432,0   457,2   387,6   393,3   227,0   194,2   42,3   49,0   59,0   48,9 

Poměr nákladů k výnosům 

(Cost/Income Ratio)  43,6%  44,9%  39,2%  37,3%  41,3%  50,0%  39,9%  45,6%  41,9%  42,6%  74,9%  74,0%  96,7%  100,9% 

Návratnost kapitálu (ROE) na 

základě čistého zisku po 

menšinových podílech  37,0%  36,5%  1,6%  13,4%  31,6%  6,0%  n.a.  14,7%  16,2%  26,4%  2,4%  2,8%  n.a.  n.a. 

                             

                             
 
*) V položce “Ostatní výsledek” jsou zahrnuty následující čtyři položky z výkazu zisku a ztrát: Ostatní provozní výsledek, Výnosy z finančních aktiv v reálné hodnotě, na prodej a držená do splatnosti. 
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