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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI 
Viena, 27 februarie 2009 

 

Erste Group: creştere solidă a profitului operaţional în 2008 
Criza financiară influenţează profitul net 

Sumar1 
• O îmbunătăţire notabilă a rezultatului operaţional: Creşterea cu 19,3% faţă de 2007, până la 

valoarea de 2.997 mil. euro, subliniează forţa şi sustenabilitatea modelului de afaceri axat pe retail, 
în special în această perdioadă dificilă. Cheltuielile administrative generale s-au majorat cu 9,9%, 
de la 3.642,1 mil. euro la 4.001,9 mil. euro. 

• Vânzarea afacerii de asigurări acoperă amortizarea fondului de comerţ: profitul net după plata 
intereselor minoritare, a atins în 2008 nivelul de 859,6 mil. euro, ca efect al faptului că venitul din 
vânzarea operaţiunilor de asigurare (601,8 mil. euro) a fost direcţionat către amortizarea integrală a 
activelor intangibile în Ucraina şi Serbia (86,8 mil. euro) şi către amortizarea parţială a fondului 
comercial în România (480 mil. euro). 

• În pofida trendului de deteriorare a situaţiei economice din Europa Centrală, toate societăţile afiliate 
Erste Group din spaţiul Europei Centrale şi de Est (cu excepţia proiectului start-up din Ucraina) sunt 
foarte profitabile şi au reuşit să-şi îmbunătăţească în mod considerabil rezultatele înregistrate la nivel 
local. Aportul operaţiunilor de retail şi IMM (Retail & SME) din Europa Centrală şi de Est la 
rezultatul operaţional al concernului a crescut cu 49,0%. 

• Majorarea costurilor de risc până la 1.071,4 mil. euro se datorează, de asemenea, unui răspuns 
proactiv faţă de deteriorarea mediului macroeconomic. Mai mult de jumătate din majorarea cu 616,7 
mil. euro provenind din segmentele caselor de economii din Austria (180 mil. euro) şi Group Large 
Corporates and Investment Banking (150 mil. Euro – incluzând provizioane de risc în valoare de 66 
mil euro alocate expunerii la băncile islandeze intrate în faliment), care, în decursul anului 2007, au 
înregistrat valori reduse ale provizioanelor de risc. 

• Evoluţia foarte negativă a pieţelor financiare în decembrie este reflectată de asemenea în rezultatul 
negativ de 570,5 mil euro din active financiare pentru întreg anul 2008. Aceasta include o 
amortizare de 221,5 mil euro pentru expunerea la bancile islandeze falimentare – care a fost în mare 
parte înregistrată ca pierdere – precum şi reevaluări negative ale portofoliului ABS/CDO în valoare 
de 158,4 mil euro. Erste Group continuă sa nu înregistreze prejudicieri ale portofoliului ABS/CDO.  

• Continuă consolidarea capitalului: la sfârşitul anului 2008, rata tier 1 raportată a fost 7,2% (2007: 
7,0%). Prin semnarea, astăzi, a unei convenţii anunţate în octombrie 2008, cu guvernul austriac, 
Erste Group va emite 2,7 mld euro capital tier 1 nediluativ, fără drepturi de vot, non-cumulativ. Rata 
tier 1, pro-forma, calculată pe baza riscului de credit ar fi ajuns la 9,8% la sfârşitului anului 2008. 

• Consiliul director al Erste Group va propune Adunării Generala a Acţionarilor din mai un dividend de 
0,65 euro pe acţiune pentru anul 2008 (2007: 0,75 euro) 

                                                 
1 Rezultatele sunt preliminare şi neauditate conform IFRS 

În urma vânzării diviziei de asigurări precum şi a altor două participaţiuni din România s-a adăugat o nouă poziţie, marcată corespunzător, atât în contul de profit şi 

pierdere (poziţia „rezultatul din operaţiunile de asigurare“ a fost redenumită „rezultatul net din domenii de afaceri abandonate“) cât şi în cel de bilanţ, în 

conformitate cu reglementările IFRS 5. Două Case de Economii s-au alăturat Asociaţiei de Garantare în Solidar în decembrie 2007 şi alte 4 le-au urmat în ianuarie 

2008, acestea fiind astfel incluse, din acest moment, în bilanţul consolidat. Investbanka a.d. Skopje achiziţionată de către Steiermärkische Sparkasse, a fost 

inclusă în rezultatele concernului începând cu 1 octombrie 2008. De asemenea, Diners Club Adriatic Croaţia (DCA) a fost inclusă în bilanţul consolidat începând 

cu 2 aprilie 2007 şi ABS Banka Bosnia, societate achiziţionată de către Steiermärkische Sparkasse, începând cu 3 aprilie 2007. Aceste elemente duc la o 

deformare – minoră – a procentelor de variaţie faţă de intervalele de comparaţie din anul anterior.  
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„Profitul nostru operaţional, precum şi profitul nostru net dovedesc forţa reală a modelului de afaceri al 
unei bănci de retail chiar şi în perioade dificile economic. Aceasta se bazează, de asemenea şi pe faptul 
că, pe parcursul ultimilor zece ani, am putut să ne extindem baza de clienţi, numărul acestora depăşind 
17 milioane, asigurându-ne astfel fluxuri de venituri foarte solide. În plus, am investit în economia reală, 
şi aceasta va continua să existe atât în perioada de criză cât şi după încheierea acesteia”, a explicat 
directorul general al Erste Group Bank AG, Andreas Trechl, cu ocazia prezentării rezultatelor anuale pe 
2008. „Toate subsidiarele noastre din Europa Centrală (cu excepţia proiectului start-up din Ucraina) sunt 
profitabile şi au reuşit să îşi majoreze profiturile şi pe parcursul anului 2008. Ca bancă de retail suntem 
influenţaţi într-o măsură mult mai mare de factorii microeconomici decât de factorii macro din această 
regiune şi, mulţumită bazei noastre extinse de clienţi, suntem de părere că avem capacitatea de a 
înţelege şi administra aceşti factori mult mai bine", a explicat Treichl în continuare, adăugând că "deşi ne 
aşteptăm la o creştere a costurilor de risc, ca urmare a deteriorării rapide a situaţiei, forţa de a genera 
venituri a unei bănci de retail cu prezenţă extinsă nu ar trebui subestimata”.    
 
 
Performanţa operaţională pe scurt 
 
Pe fondul creşterii notabile a venitului din dobânzi (+24,5% până la 4.913,0 mil. euro), veniturile 
operaţionale s-au majorat în cursul anului 2008, faţă de exerciţiul anterior, cu 13,7%, atingând valoarea 
de 6.998,9 mil. Euro, în pofida unui rezultat din tranzacţionare în scădere (-67,3%, respectiv 114,7 mil. 
euro). Cheltuielile administrative s-au majorat moderat cu 9,9% până la 4.001,9 milioane Euro. 
Rezultatul operaţional s-a majorat cu 19,3%, înregistrând o valoare de 2.997,0 mil. euro. Raportului cost-
venit s-a ameliorat la 57,2% (2007: 59,2% ). 
 
Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus cu 28,6%, înregistrând valoarea de 
859,6 mil. euro. Excluzând amortizarea activelor intangibile din Romania, Serbia şi Ucraina, profitul net 
s-ar fi ridicat la 1.340,1 mil. euro sau +14,1%. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat cash (deci după eliminarea amortizării lineare privind clientela) s-a 
depreciat pe parcursul anului 2008 de la 14,6% (valoare raportată 14,1%) la sfârşitul anului 2007, la 
10,1% (valoare raportată 9,6%). 
 
Venitul pe acţiune (cash) a atins la 31 decembrie 2008 valoarea de 2,89 euro (valoare raportată 2,74 
euro). Valoarea de comparaţie, respectiv cea realizată în anul precedent, este 3,92 euro (valoarea 
raportată: 3,76 euro).  
 
Totalul activelor s-a majorat doar într-o măsură redusă, înregistrând la 31 decembrie 2008 valoarea de 
201,4 mld. euro, cu 0,5% mai mult decât la sfârşitul anului 2007, ajustat la impactul vânzării operaţiunilor 
de asigurări, creşterea fiind moderată (4,7%). 
 
Rata solvabilităţii aferentă riscului de credit s-a redus de la 10,5% la 10,1% la 31 decembrie 2008, pe 
fondul creşterii cu 10.7% a volumului activelor ponderate la risc (RWA). Aceasta se situează astfel în 
continuare la un nivel confortabil, peste cerinţele minime legale de 8,0%. Rata capitalului tier 1, 
determinată pe baza riscului de credit, înregistra la 31 decembrie 2008 valoarea de 7,2%. 
 
Majorarea capitalului tier 1 
 
Erste Group a semnat astăzi un acord cu Republica Austria în ce priveşte măsurile de capitalizare 
anunţate iniţial în luna octombrie 2008. Acesta prevede emiterea de capital participativ şi capital hibrid în 
valoare de E 2,7 mld. În acord cu decizia Adunării Extraordinare a Acţionarilor din data de 2 decembrie 
2008, Erste Group va oferi spre subscriere capital participativ acţionarilor actuali (care conform § 23 
Para. 4 şi 5 din Regulamentul Bancar Austriac se clasifică în aceeaşi categorie cu capitalul deţinut de 
acţionari), în acord cu drepturile lor de subscriere, cât şi investitorilor retail şi instituţionali. Se estimează 
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că oferta se va derula începând cu jumătatea lui aprilie, pâna la sfârşitul lunii. Întrucât emiterea de 
certificate de participaţie este conformă cu drepturile de subscriere, nu va exista nicio diluare pentru 
acţionarii actuali. Indiferent de condiţiile de piaţă, Erste Group apreciază că va plasa cel puţin E 400 mil. 
pe piaţă. Termenii acordului stipulează că, având în vedere plasarea privată, nu vor exista restricţii în 
distribuirea dividendelor, iar dobânda pentru capitalul participativ va fi de 8% p.a. În funcţie de utilizarea 
drepturilor de subscriere de către acţionarii actuali şi de plasamentul privat, Republica Austria va 
subscrie maximum E 1,89 mld. sub formă de capital participativ. Capitalul participativ nu este convertibil 
în acţiuni ordinare. În cazul în care capitalul nu va fi răscumpărat, dobânda va creşte cu 5 puncte 
procentuale în al şaselea şi al şaptelea an, cu 0,75 puncte procentuale în al optulea an şi cu un punct 
procentual pentru fiecare an după aceea. Cu toate acestea, dobânda nu poate fi mai mare decât rata 
dobânzii Euribor la 12 luni plus 10% p.a.  
 
Pachetul include de asemenea şi emiterea de capital hibrid de către Erste Bank Oesterreich, cu o 
dobândă de cel puţin 8,15% p.a. 

Perspective 
 
Lunile trecute au văzut o încetinire a activităţii economice globale – fără precedent în ceea ce priveşte 
viteza si scala. Efectele acestor evoluţii sunt resimţite la nivel global, generând ajustări în scădere atât 
pentru creştere economică, cât şi pentru estimările de venit ale companiilor. Erste Group este activ într-o 
regiune care este momentan privită ca fiind în mod particular vulnerabilă. În timp ce luăm act de 
îngrijorările referitoare la riscurile pentru statele şi sectoarele financiare din CEE, vedem de asemenea în 
regiunea noastră avantaje competitive puternice care contrabalansează riscurile macroeconomice. 
Pieţele pe care activează Erste Group beneficiază de niveluri ale datoriei private şi publice mult mai 
scăzute decât în cele mai multe economii vestice, un grad mai mare de flexibilitate a pieţei muncii, 
regimuri fiscale avantajoase pentru investitori şi de un proces continuu de integrare în UE. Aceste 
avantaje competitive cheie formează o bază solidă pentru o profitabilitate ridicată în regiune pe termen 
mediu şi lung.  
 
Pe baza sustenabilităţii modelului nostru de afaceri bazat pe retail bancar, a poziţiei noastre de piaţă 
puternice, a politicilor noastre de creditare conservatoare şi a lichidităţii noastre ridicate în toate 
monedele locale, credem ca avem controlul nu doar asupra costurilor noastre dar de asemenea şi 
asupra unei mari părţi a fluxului nostru de venituri, ceea ce formează baza pentru un profit operaţional 
foarte solid. Cu toate acestea, în pofida acestori factori pozitivi, având în vedere perspectiva economică 
incertă, credem că nu este recomandat să emitem previziuni de afaceri de termen scurt în acest 
moment. 

Amortizarea fondului comercial în România, Serbia şi Ucraina 
Erste Group este în continuare convinsă de şansele de dezvoltare pe termen lung oferite de regiunea 
Europei Centrale şi de Est. Cu toate acestea, având în vedere deteriorarea condiţiilor macroeconomice 
la nivel global în decursul anului 2008, precum şi a efectelor acestei deteriorări asupra Europei Centrale 
şi de Est, managementul a decis ajustarea planurilor de afaceri pentru viitorul apropiat. Din acest motiv 
fondul comercial din România a fost amortizat parţial, în valoare de 480 mil. euro, iar cele din Serbia şi 
Ucraina integral, în valoare de 65,5 mil. respectiv 21,3 mil. euro.  
 
Astfel valoarea totală a activelor intangibile în cazul BCR a scăzut cu mai mult de 1 mld euro la 2,7 mld 
euro la sfârşitul lui 2008, incluzând scăderea fondului comercial şi valoarea relaţiilor cu clientela în urma 
vânzării afacerii de asigurări (112 mil euro), deprecierea liniară a relaţiilor cu clientela (69 mil euro) şi a 
efectelor rezultate din deprecierea valutară (370 mil euro) care nu nici un impact asupra contului de profit 
şi pierdere. 
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Vânzarea diviziei de asigurări 
Erste Group Bank AG a încheiat, în mare parte, operaţiunile de vânzare a participaţiunilor deţinute în 
domeniul asigurărilor în Europa Centrală şi de Est, inclusiv a s Versicherung din Austria, către WIENER 
STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, după acordarea aprobărilor necesare de 
către autorităţile din domeniul concurenţei şi autorităţile de supervizare din domeniul asigurărilor. 
Încheierea tranzacţiei din România a avut loc în 17 decembrie 2008, după acordarea aprobărilor 
definitive de către Consiliul Concurenţei şi a Autorităţii de Supervizare a Asigurărilor. O componentă a 
acestei tranzacţii este păstrarea de către Erste Group şi, respectiv, de către societăţile locale afiliate, a 
unei participaţiuni de 5% la companiile de asigurări de viaţă locale. Preţul de vânzare se ridică la 1.145 
mil. euro. Aportul acestei tranzacţii la rezultatele Erste Group pentru anul 2008 se ridică la 601,5 mil. 
euro, după impozitare şi plata intereselor minoritare (înainte de plata intereselor minoritare: 630,8 mil. 
euro).  
 
Pe lângă vânzarea societăţilor afiliate din domeniul asigurărilor s-a încheiat şi o convenţie de cooperare 
mutuală în domeniul desfacerii cu o durată de 15 ani. Valoarea convenţiei de desfacere se ridică la circa 
300 mil. euro. Această sumă va fi derulata pe o perioadă de 15 ani, în conformitate cu prevederile IFRS.   
 
 
I. Performanţa financiară în detaliu 
 

in EUR Mio 
 

2008 
 

2007 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi 4.913,1 3.945,8 24,5%
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri -1.071,4 -454,7 >100,0%
Venit net din taxe şi comisioane 1.971,1 1.857,9 6,1%
Rezultat net din exploatare 114,7 351,1 -67,3%
Cheltuieli administrative generale -4.001,9 -3.642,1 9,9%
Alte rezultate -1.349,4 -165,4 na
Profit preimpozitare 576,2 1.892,6 -69,6%
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate 639,7 28,4  >100,0%
Profit net după plata intereselor minoritare 859,6 1.174,7  -26,8%
       

Venitul net din dobânzi +24,5% 
În pofida unei scăderi a cererii de credite din ultimele luni ale lui 2008, venitul net din dobânzi s-a majorat 
de la 3.945,8 mil. la 4.913,1 mil. euro, reprezentând o creştere cu 24,5% faţă de anul anterior. 
Toate segmentele au avut o contribuţie pozitivă la evoluţia favorabilă a venitului net din dobânzi. 
 
Marja de dobândă (venitul net din dobânzi exprimat ca şi cotă procentuală din activele medii purtătoare 
de dobândă) s-a îmbunătăţit de la 2,49% per total an 2007 la 2,84% în anul 2008. Astfel s-a majorat atât 
marja de dobândă practicată în Europa Centrală şi de Est (de la 4,1% până la 4,6 %) cât şi cea 
practicată în Austria (de la 1,6% la 1,8%).  

Venitul net din comisioane +6,1% 
Venitul net din comisioane s-a majorat în decursul anului 2008 cu +6,1%, respectiv de la 1.857,9 mil. la 
1.971,1 mil. euro. O creştere semnificativă s-a înregistrat în special în domeniul plăţilor (+15,3% până la 
855,2 mil. euro) – operaţiunile cu carduri incluse în această valoare cunoscând o majorare cu 29,2% la 
196,7 mil. euro. Atât operaţiunile de creditare (+8,4% până la 375,5 mil. euro) precum şi cele de 
intermediere de asigurări (+49% până la 89,2 mil. euro) au adus un aport semnificativ la acest rezultat. 
După cum a fost anticipat, instabilitatea pieţelor de capital şi operaţiuni cu unităţi de fond în scădere au 
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determinat o scădere a veniturilor din operaţiunile cu valori mobiliare (-12,8%, respectiv 451,3 mil. euro). 
Mai mult, situaţia generală dificilă a pieţelor a dus, de asemenea, la un nivel scăzut de comisioane în 
domeniul operaţiunilor de tip Investment Banking (-39,9% respectiv 16,7 mil. euro).  
 

în mil. euro 
 

2008 
 

2007 
 

Modificare 

Activităţi de creditare 375,5 346,3 8,4%
Tranzacţii de plată 855,2 742,0 15,3%

Carduri 196,7 152,3 29,2%
Activităţi cu valori mobiliare 451,3 517,8 -12,8%

Fonduri de investiţii 209,0 239,8 -12,8%
Taxe de administrare 31,1 53,2 -41,5%
Brokeraj 211,2 224,8 -6,0%

Activităţi de asigurări 89,2 59,7 49,4%
Brokeraj pentru contracte de economisire-creditare (bănci 
de locuinţe) 42,5 38,2 11,3%
Tranzacţii valutare 37,2 37,2 0,0%
Investment banking 16,7 27,8 -39,9%
Altele 103,5 88,9 16,4%
Total 1.971,1 1.857,9  6,1%
       

Rezultatul din tranzacţionare -67,3% 
Scăderea semnificativă cu 67,3%, de la 351,1 mil. euro în anul 2007 la 114,7 mil. euro în anul 2008 s-a 
înregistrat în special pe fondul situaţiei dificile din domeniul operaţiunilor cu valori mobiliare (-141,1 mil. 
euro în 2008, faţă de 102,1 mil. euro în anul 2007). La această situaţie şi-au adus aportul în principal 
pierderile din reevaluarea valorilor mobiliare din portofoliul de tranzacţionare ca urmare a volatilităţii de 
pe pieţele financiare. 

Cheltuieli administrative +9,9% 

in milioane EUR 2008  2007  Modificare 

Cheltuieli cu personalul 2.313,8 2.189,3 5,7%
Alte cheltuieli administrative 1.313,1 1.070,5 22,7%
Subtotal 3.626,9 3.259,8 11,3%
Amortizare 375,0 382,3 -1,9%
Total 4.001,9 3.642,1  9,9%
       
 
Cheltuielile generale şi cele administrative s-au majorat per total cu 9,9%, de la 3.642,1 milioane euro 
până la 4.001,9 milioane euro. Excluzându-se efectele valutare, creşterea înregistrată este de circa 
8,9%. Circa două puncte procentuale din această majorare sunt generate de extinderea perimetrului de 
consolidare începând cu luna octombrie 2007 (în principal includerea a şase noi case de economii în 
contractul de cross-garantare). 
 
Cheltuielile cu personalul s-au majorat uşor cu 5,7% (după excluderea efectelor valutare 5,5%), de la 
2.189,3 mil. la 2.313,8 mil. euro. Acest rezultat s-a înregistrat printre altele ca efect al extinderii selective 
a reţelei de filiale precum şi datorită ajustărilor salariale impuse de legislaţie sau de situaţia existentă pe 
piaţa muncii din unele dintre statele central şi est europene. Reducerile înregistrate în categoria 
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bonusurilor de performanţă aferente trimestrului 4 precum şi reducerea cheltuielilor de restructurare în 
România au avut un efect pozitiv asupra cheltuielilor cu personalul. 
 
Numărul de personal2 
 

 
 

Dec 08 
 

Dec 07 
 

Modificare 

Angajaţi ai Erste Group  52.648 52.442 0,4%
Austria incl. băncile de economii semnatare ale 
contractului de cross garantare 16.278 15.658 4,0%

Erste Group, Erste Bank Oesterreich şi subsidiare 8.545 8.452 1,1%
Băncile de economii semnatare ale contractului de 
cross garantare 7.733 7.206 7,3%

Europa Centrală şi de Est / International 36.370 36.784 -1,1%
Grupul Česká spořitelna 10.865 10.842 0,2%
Grupul Banca Comercială Română 9.985 12.224 -18,3%
Grupul Slovenská sporiteľňa 4.953 4.763 4,0%
Grupul Erste Bank Ungaria 3.255 3.056 6,5%
Grupul Erste Bank Croatia 2.061 1.886 9,3%
Erste Bank Serbia 1.009 958 5,3%
Erste Bank Ucraina 2.120 1.130 87,6%
Alte subsidiare şi sucursale străine 2.122 1.925 10,2%

       
 
Creşterea numărul de personal din Austria a avut loc pe fondul preluării a patru noi case de economii în 
contractul de cross-garantare în decursul anului 2008 (+407 salariaţi), precum şi prin reorganizarea 
Erste Group.  
 
Alte cheltuielile administrative s-au majorat în decursul anului 2008 cu 22,7%, respectiv de la 1.070,5 
mil. la 1.313,1 mil. euro. La acest rezultat şi-au adus aportul, printre altele, cheltuielile generate în 
contextul trecerii la noul sistem informatic bancar de bază şi introducerea EURO în Slovacia, precum şi 
extinderea reţelei de filiale în România şi Ucraina. Majorări peste medie s-au înregistrat şi în domeniul 
costurilor cu sistemele IT (+27,3%, respectiv 311,0 mil. euro). Reorganizarea Erste Group precum şi 
implementarea de proiecte la nivel de grup au dus, de asemenea, la cheltuieli suplimentare. 
 
Scăderea uşoară a amortizărilor aferente imobilizărilor corporale, efect cunoscut din anii anteriori, s-a 
făcut observat şi în 2008 (-1,9% de la 382,3 mil. la 375,0 mil. euro).  

Costurile de restructurare şi transformare BCR s-au redus, în decursul anului 2008, până la valoarea de 
22,5 mil. euro (faţă de 68,2 mil. euro în perioada similară a anului anterior). 

Rezultatul operaţional +19,3% 
Pe fondul unei creşteri a veniturilor operaţionale (+13,7%) de la 6.154,8 mil. euro la 6.998,9 mil. euro şi a 
cheltuielilor administrative (+9,9%) de la 3.642,1 mil. euro la 4.001,9 mil. euro, rezultatul operaţional s-a 
îmbunătăţit în decursul anului 2008 cu 19,3%, atingând nivelul de la 2,512.8 mil euro la 2.997,0 mil. 
euro. CEO-ul Erste Group, Andreas Treichl, vede acest aspect ca o dovada clară a forţei modelului de 
afaceri bazat pe retail bancar sprijinit de o reţea extinsă de filiale. 

                                                 
2  Valori la momentul de referinţă. 
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Provizioane de risc +135,6% 
Soldul poziţiei (constituirea respectiv dizolvarea provizioanelor aferente operaţiunilor de creditare 
precum şi cheltuielile provenite din amortizarea directă a creanţelor şi veniturile din încasarea creanţelor 
deja amortizate) a crescut considerabil cu 135,6%, de la 454,7 milioane euro la 1.071,4 milioane euro. 
Strategia prudentă de constituire de provizioane pe fondul deteriorării condiţiilor macroeconomice 
generale şi previziunile cu privire la numărul creditelor neperformante ce vor fi generate în acest context 
reprezintă motivele pentru constituirea de provizioane suplimentare. Peste 50% din volumul majorărilor 
provin din casele de economii austriece precum şi din segmentul Group Large Corporates and 
Investment Banking, ambele înregistrând provizioane de credit deosebit de reduse în decursul anului 
anterior. Costurile aferente riscurilor în raport cu nivelul mediu al creanţelor faţă de clienţi pentru anul 
2008 se situează la 88 puncte de bază.  

Alte rezultate operaţionale 
Poziţia aferentă celorlalte rezultate operaţionale a scăzut de la -169,3 mil. euro la -778,8 mil. euro. 
Această poziţie conţine, pe lângă amortizarea fondului comercial în valoare de 566,8 mil. euro, 
amortizarea lineară aferentă achiziţiilor de imobilizări necorporale (clientelă şi reţea de distribuţie) în 
valoare de 76,9 mil. euro, precum şi cheltuieli aferente plăţilor efectuate în sistemele de garantare a 
depozitelor. 

Rezultat din active financiare 
Soldul total compus din toate categoriile de imobilizări financiare s-a deteriorat considerabil. În timp ce 
per total exerciţiu 2007 - în contextul unei situaţii deja dificile a pieţei - a fost încă posibilă realizarea unui 
rezultat total uşor pozitiv de 3,9 mil. euro, valoarea înregistrată la 31 decembrie 2008, respectiv -570,6 
mil. euro, a fost puternic negativă. Motivul care stă la baza acestei situaţii este necesarul de reevaluare a 
produselor structurate din portofoliul la valoare justă (158,4 mil. euro) precum şi amortizării bondurilor din 
portofoliul disponibil pentru vânzare şi deţinut până la maturitate (în special către băncile islandeze3 în 
valoare de 221,9 mil. Euro şi Lehman Brothers în valoare de 20,7 mil. euro). 
 
La 31 decembrie 2008, valoarea de piaţă a portofoliului ABS/CDO al Erste Group, inclusiv cel al caselor 
de economii, se situa în jurul valorii de 2,0 mld. euro, comparativ cu 3,4 mld. euro înregistraţi la sfârşitul 
anului 2007. În trimestrul patru al 2008 portofoliul lal valoare justă  a înregistrat o reevaluare cu efect 
asupra declaraţiei de venit de -92,2 mil. euro (după impozitare şi plata intereselor minoritare -73,8 mil. 
euro). Pentru întregul an 2008, impactul s-a ridicat la 158,4 mil euro (după taxe şi interese minoritare – 
126,7 mil euro). În portofoliul disponibil pentru vânzare, reevaluările la valoarea de piaţă în trimestrul 
patru 2008 au rezultat într-un declin de 381 mil euro (întregul an 2008: -548,6 mil euro), provizionat la 
capital. Calitatea activelor de bază este, în continuare, bună, astfel încât pentru întregul portofoliu nu 
rezultă nici un necesar de amortizare.  
 
 
Rezultatul net din domenii de afaceri abandonate 4 
Această poziţie conţine, pe lângă rezultatul din operaţiunile de asigurări realizate înaintea vânzării 
diviziilor de asigurări, şi rezultatul realizat prin vânzarea acestor divizii, inclusiv impozitele rezultate din 
aceste tranzacţii. 
 
La 31 decembrie 2008, rezultatul din domeniul asigurărilor a înregistrat o valoare de circa 8,0 mil. euro, 
semnificativ sub valoarea realizată în perioada similară a anului precedent (35,0 mil. euro). Acest 
rezultat oglindeşte situaţia dificilă existentă pe pieţele financiare sub forma unor rezultate mai slabe 

                                                 
3  Provizioanele pentru expunerea pe băncile islandeze sunt alocate astfel: rezultate din active financiare 221,5 mil euro şi provizioane de risc 66,1 mil euro 
4 Aşa cum s-a menţionat deja, Erste Group a vândut diviziile sale de asigurări. În conformitate cu reglementările IFRS 5, rezultatul net din acest segment de 

activitate a fost înregistrat într-o poziţie separată a contului de profit şi pierdere.  
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aferente investiţiilor financiare. Rezultatul aferent vânzării operaţiunilor de asigurare s-a ridicat la 630,8 
mil. euro după impozitare şi plata intereselor minoritare.  

Profitul operaţional şi profitul net după plata intereselor minoritare:  
Rezultatul perioadei aferent domeniilor de afaceri ce vor fi continuate, înainte de impozitare, s-a redus în 
urma amortizării fondului comercial, ajustării la pierderile din reevaluare precum şi în urma înregistrării 
unor amortizări din active financiare cu 69,6%, respectiv de la 1.892,6 mil. la 576,2 mil. euro. 
 
Rezultatul la nivel de concern după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus cu 26,8%, de la 
1.174,7 mil. la 859,6 mil. euro. 

II. REZULTATELE FINANCIARE DIN TRIMESTRUL PATRU 2008 

in milioane EUR 
Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08

Venit net din dobânzi 1.101,7 1.151,1 1.154,9 1.267,3 1.339,8
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi 
avansuri -118,8 -163,1 -221,0 -218,2 -469,1
Venit net din taxe şi comisioane 503,7 491,9 510,3 486,8 482,1
Rezultat net din tranzacţionare 59,1 82,3 102,1 0,5 -70,2
Cheltuieli administrative generale -932,2 -964,8 -1.036,8 -1.052,1 -948,2
Profit operaţional 732,3 760,5 730,5 702,5 803,5
Alte rezultate din exploatare -36,0 -22,9 -61,9 -56,2 -637,8
Active financiare - la valoare justă prin profit 
sau pierdere -9,5 -72,9 -7,0 -35,0 -180,7
Active financiare - disponibile pentru vânzare 6,1 -12,8 6,3 -5,1 -202,2
Active financiare - păstrate până la maturitate 0,1 0,0 0,1 -2,0 -59,3
Profit preimpozitare 574,2 488,8 447,0 386,0 -745,6
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate 3,0 4,8 5,3 610,2 29,5
Profit net după plata intereselor minoritare 336,8 315,6 321,0 826,4 -603,4
  
 
Pe fondul unei situaţii extrem de dificile existente pe piaţă, venitul net din dobânzi (1.339,8 mil. euro) a 
cunoscut din nou o evoluţie pozitivă în trimestrul patru (+5,7% faţă de trimestrul anterior (1.267,3 mil. 
euro). La acest rezultat şi-au adus aportul atât societăţile afiliate din Europa Centrală şi de Est cât şi 
operaţiunile derulate în Austria. 
 
Venitul net din comisioane realizat în trimestrul 4, în valoare de 482,1 mil. euro, s-a situat aproximativ la 
nivelul trimestrului anterior (486,8 mil. euro), în pofida unei situaţii de piaţă semnificativ deteriorată. 
 
Rezultatul din tranzacţionare înregistrat în trimestrul 4 (-70,2 mil. euro) s-a situat semnificativ sub cel 
înregistrat în trimestrul 3 (0,5 mil. euro). Această situaţie poate fi explicată în principal prin pierderile din 
reevaluare în domeniul operaţiunilor cu valori mobiliare şi derivate ( - 82,2 mil. euro).  
 
Cheltuielile administrative au înregistrat un nivel cu 9,9% mai redus în trimestrul patru 2008 faţă de 
trimestrul anterior (948,2 mil. faţă de 1.052,1 mil. euro). În special reducerea valorii primelor de succes a 
dus la o reducere a cheltuielilor cu personalul de 8,2%, până la valoarea de 551,8 mil. euro. În timp ce 
cheltuielile materiale s-au redus cu 14,2% până la valoarea de 304,8 mil. euro, amortizările aferente 
imobilizărilor corporale s-au redus cu 3,8% şi se situează în trimestrul patru la 91,7 mil. euro. 
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Rezultatul operaţional a înregistrat în trimestrul patru 2008 o valoare de 803,4 mil. euro, semnificativ 
(14,4%) peste rezultatul trimestrului trei, respectiv 702,5 mil. euro. 
 
Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit de la 60,0% în trimestrul trei la 54,1% şi oglindeşte controlul strict al 
costurilor în T4 2008. 
 
Provizioanele de risc aferente activităţii de creditare s-au majorat semnificativ faţă de trimestrul anterior 
de la 218,2 mil. la 469,1 mil. euro reflectând deteriorarea situaţiei din domeniul de creditare şi 
constituirea de provizioane in mod conservator. În particular, această situaţie este valabilă  pentru 
sectorul băncilor de economii din Austria care au folosit veniturile din din vânzarea operaţiunilor de 
asigurări pentru a majora provizioanele de risc şi pentru segmentul Group Large Corporates and 
Investment Banking (incluzând provizioanele pentru expunerea la băncile islandeze). 
 
La poziţia alte rezultate operaţionale (-637,8 euro) se evidenţiază amortizarea fondului comercial aferent 
operaţiunilor din România, Serbia şi Ucraina în valoare de 566,8 mil. Euro, dar de asemenea şi 
amortizarea liniară a relaţiilor cu clientela (18,9 mil euro) precum şi plaţile efectuate ăn contul asigurării 
depozitelor în CEE (11,7 mil euro). 
 
Rezultatul total calculat ca sumă a tuturor rezultatelor din active financiare s-a deteriorat semnificativ la 
442,2 mil. Euro în trimestrul patru al 2008. Precum a fost deja menţionat, aceasta s-a datorat în special 
reevalărilor din portofoliul structurat la valoare justă (92,2 mil euro) şi amortizărilor din portofoliile 
disponibile pentru vânzare şi deţinute până la maturitate. – în special legate de expunerea la băncile 
islandeze. (221,5 mil euro) 
 
Rezultatul net din domenii de afaceri abandonate înregistrează o valoare de 29,5 mil. euro în trimestrul 
patru, semnificativ mai puţin faţă de cea realizată în trimestrul anterior (600,1 mil. euro), după ce în 
trimestrul trei rezultatul din vânzarea întregii divizii de asigurări în valoare de 601,8 mil. euro după 
impozitare a fost evidenţiată la această poziţie. Rezultatul din vânzarea societăţilor de asigurare din 
România (29,0 mil. euro), datorită faptului că aceste tranzacţii au fost încheiate în trimestrul patru.  
 
Pierderea preimpozitare din domeniile de afaceri ce vor fi continuate a înregistrat o valoare de -745,6 
mil. euro în trimestrul patru. Explicaţia acestui rezultat rezidă, pe lângă amortizarea fondurilor comerciale 
(566,8 mil euro), şi în pierderile din reevaluarea şi amortizarea activelor financiare.  
 
Rezultatul la nivel de concern după impozitare şi plata intereselor minoritare înregistrează o valoare 
negativă în trimestrul patru 2008, respectiv -603,4 mil. euro. 
 

III. EVOLUŢIA BILANŢIERĂ 

in milioane EUR 
Dec 08 Dec 07 Modificare.

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit 14.344 14.937 -4,0%
Împrumuturi şi avansuri către clienţi 126.185 113.956 10,7%
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri -3.783 -3.296 14,8%
Active de trading şi alte active financiare 41.770 44.214 -5,5%
Alte active 22.925 30.708 -25,3%
Total active 201.441 200.519  0,5%
       
 
Totalul activelor Erste Group s-a majorat cu 0,5% de la 200,5 mld. euro la sfârşitul anului 2007 la 201,4 
mld. euro.  
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Creanţele faţă de instituţii de credit s-au redus cu -4%, de la 14,9 mld. euro la 14,3 mld. euro. 
 
Creanţele faţă de clienţi s-au majorat cu 10,7%, de la 114,0 mld. euro la 126,2 mld. euro. 
 
Valoarea provizioanelor de risc a crescut, datorită provizioanelor constituite pe fondul creşterii creditării 
şi a situaţiei dificile existente pe piaţa creditării, de la 3,3 mld. euro la 3,8 mld. euro. Raportul dintre 
creditele neperformante (NPL) şi expunerea totală a înregistrat o valoare de 2,9%  în trimestrul patru faţă 
de 2,5% în trimestrul trei 2008. 
 
Investiţiile în valori mobiliare de diverse tipuri, componente ale activelor financiare, s-au redus - nu în 
ultimul rând datorită situaţiei pieţei şi a rambursărilor – cu 8,8 %, de la 37,5 mld. euro la sfârşitul anului 
2007 la 34,2 mld. euro. 
 
 

in milioane EUR 
Dec 08 Dec 07 Modificare.

Sume datorate instituţiilor de credit 34.672 35.165 -1,4%
Sume datorate clienţilor 109.305 100.116 9,2%
Obligaţiuni emise 30.483 31.078 -1,9%
Alte pasive 9.839 17.168 -42,7%
Capital subordonat 6.047 5.589 8,2%
Total capital 11.095 11.403 -2,7%

Capitalul propriu 8.079 8.452 -4,4%
Participaţii minoritare 3.016 2.951 2,2%

Total pasive şi capital 201.441 200.519  0,5%
       
 
O creştere semnificativă au înregistrat depozitele clienţilor. Acestea s-au majorat cu 9,2%, de la 100,1 
mld. euro la sfârşitul anului 2007 la 109,3 mld. euro.  Raportul dintre credite şi depozite înregistra, la 31 
decembrie 2008, valoarea de 115,4% şi oglindeşte unul dintre elementele importante ale strategiei de 
retail a Erste Group: posibilitatea de a susţine creşterea creditării prin depozitele clienţilor. 
 
Scăderea cu 1,9% înregistrată la datoriile reprezentate de valori mobiliare, de la 31,1 miliarde euro la 
30,5 miliarde euro, a fost generată în mare parte de rambursările aferente certificatelor de depozit. 
 
Ca urmare a reevaluărilor efectuate, capitalul Erste Group s-a micşorat per total cu 2,5%, respectiv de la 
11,4 mld. la 11,1 mld. euro. Extinderea perimetrului de consolidare cu alte patru case de economii a avut 
un efect corespunzător asupra intereselor minoritare. 
 
Activele ponderate cu gradul de risc (RWA) s-au majorat în decursul anului 2008 de la 95,1 mld. euro la 
103,7 mld. euro, aportul celor patru case de economii noi afiliate fiind de circa 1,2 mld. euro. 
 
Capitalul propriu al Erste Group a scăzut cu 2,5% de la 11,4 mld euro la 11,1 mld euro, în special 
datorită impactului negativ al rezervei disponibile pentru vânzare şi deprecierii valutare. Creşterea 
determinată de consolidarea a patru bănci de economii adiţionale a avaut un efect corespunzător asupra 
pachetelor minoritare. 
 
La 31 decembrie 2008, totalul fondurilor proprii ale grupului bancar Erste Group atingea, în conformitate 
cu Legea Bancară Austriacă, valoarea de circa 11,7 mld. euro (31 decembrie 2007: 11,1 mld. euro). 
Marja de acoperire, raportată la necesarul minim legal la acest moment de referinţă (9,6 mld. euro) este 
de 122% (sfârşitul exerciţiului 2007: 127%). 
 
După deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, capitalul tier 1 atingea valoarea de 7,4 
mld. euro (sfârşitul exerciţiului 2007: 6,7 mld. euro).  
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Rata capitalului tier 1 determinată pe baza riscului de credit (capitalul propriu după deducerea poziţiilor 
impuse de Legea Bancară Austriacă, referitoare la baza de evaluare a riscului de credit în conformitate 
cu Art. 22, alin. 2 Legea Bancară Austriacă) a înregistrat valoarea de 7,2%. Dacă se ajustează rata tier 1 
pentru capitalul hibrid, rezultă o valoare de 6,0%; prin considerarea riscului de piaţă şi a riscului 
operaţional rezultă o valoare de 5,3%.  
 
Rata solvabilităţii, determinată pe baza riscului de credit (surse proprii totale minus sumele neafectate de 
riscul de credit – în special riscuri de decontare, riscuri operaţionale şi riscuri de poziţie aferent registrului 
de tranzacţionare şi valutelor – exprimat în procente a bazei de evaluare a riscului de credit conform Art. 
22 alin. 2 Legea Bancară Austriacă) înregistra la 31 decembrie 2008 valoarea de 10,1% (sfârşitul 
exerciţiului 2007: 10,5%), situându-se astfel considerabil peste valoarea minimă impusă de lege de 
8,0%. 
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IV. RAPORTARE DETALIATĂ PE SEGMENTE5 

Austria – fără contractul de cross-garantare 
 
Segmentul Austria fără contractul de cross-garantare este compus din Erste Bank Oesterreich (în 
special operaţiunile de retail şi corporate) şi societăţile afiliate acesteia, în primul rând casele de 
economii la care Erste Bank Austria deţine participaţiuni majoritare (Salzburg, Tirol, Hainburg), precum şi             
S Bausparkasse.  
 
În pofida situaţiei dificile existente pe piaţă, venitul net din dobânzi a putut fi majorat cu 6,4% faţă de anul 
anterior (580,5 mil. euro faţă de 617,4 mil. euro), în mare parte pe baza creşterii pasivelor, respectiv a 
depunerilor în conturile de economii, şi a îmbunătăţirii marjelor în domeniul de retail. Depozitele au 
crescut cu 10,6% la 24,1 mld. Euro, în timp ce creditele au crescut cu 5,4% la un nivel de 23,2 mld. 
Euro. Rezultatul din comisioane a înregistrat un nivel de 292,4 mil. euro, cu 11,5% mai mic decât cel 
înregistrat în exerciţiul anterior (330,4 mil. euro). Scăderile înregistrate în operaţiunile cu valori mobiliare, 
în special pe fondul evoluţiei pieţelor financiare pe parcursul trimestrului 4 din 2008, nu au putut fi 
compensate decât parţial de evoluţiile pozitive ale comisioanelor din domeniile de asigurare şi plăţi. 
Datorită unui management consecvent al costurilor, cheltuielile de exploatare s-au majorat cu doar 0,6%, 
de la 649,9 mil. la 654,1 mil. euro. Împreună cu o uşoară creştere cu 19,4 % a rezultatului din 
tranzacţionare, respectiv de la 14,1 mil. la 16,8 mil. euro, a putut fi îmbunătăţit şi rezultatul operaţional de 
la 174,0 mil. euro la 180,0 mil. euro (+3,5 %). Provizioanele de risc s-au situat la nivelul de -92,5 mil. 
euro, cu 8,5% sub valoarea înregistrată în exerciţiul anterior (-101,1 mil. euro). Reevaluările portofoliului 
la valoare justă, devenite necesare în urma evoluţiilor negative înregistrate pe pieţele financiare, au dus 
la o scădere semnificativă a poziţiei „alte rezultate” (de la -15,8 mil. euro în anul anterior la actualmente  
-84,8 mil. euro) şi, ca efect suplimentar, la o scădere a rezultatului după impozitare şi plata intereselor 
minoritare de la 118,7 mil. euro în exerciţiul anterior, la actualmente 81,5 mil. euro. Raportul cost-venit  
s-a situat la nivelul de 70,6%, iar rentabilitatea capitalului angajat la nivelul de 8,2%. 
 
Contractul de cross-garantare 
 
Începând cu primul trimestru 2008, şase noi case de economii au devenit semnatare ale contractului de 
cross-garantare, acest fapt influenţând comparabilitatea rezultatelor cu cele înregistrate în anul anterior.  
 
Creşterea cu 12,7 % a rezultatului din dobânzi, de la 864,6 mil. euro la 974,1 mil. euro se datorează, în 
mare parte, extinderii perimetrului de consolidare.  Şi rezultatul din comisioane, care a înregistrat o 
valoare de 381,9 mil. euro, cu 7,8 mil. euro mai mare decât valoarea aferentă exerciţiului anterior, a fost 
influenţat major de aportul noilor case de economii. Fără aportul noilor case de economii, rezultatul din 
comisioane ar fi înregistrat o scădere de 13,8 mil. euro. Cheltuielile administrative s-au majorat de la 
828,3 mil. euro în anul anterior la 919,6 mil. euro (+11,0%), fără aportul noilor case de economii această 
creştere fiind de doar 3,2%. În pofida majorării cheltuielilor de exploatare şi a unui rezultat din 
tranzacţionare în scădere (de la 23,6 mil. euro în exerciţiul anterior la 15,8 mil. euro), rezultatul 
operaţional a înregistrat o valoare superioară celei înregistrate în exerciţiul anterior, respectiv 452,2 mil. 
faţă de 433,9 mil. euro (+4,2 %). Creşterea semnificativă a provizioanelor de risc (275,8 mil. euro faţă de 
96,2 mil. euro în exerciţiul anterior) se datorează, pe de o parte, reevaluărilor extraordinare efectuate în 
cursul preluării unei case de economii de către un alt membru al contractului de cross-garantare şi, pe 
de altă parte, oglindeşte politica prudentă privitoare la risc a Erste Group, care a dus la o creştere a 
nivelului provizioanelor de risc în contextul evoluţiilor din ultimele luni. Necesitatea  reevaluării valorilor 
mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare a avut ca efect o scădere semnificativă a poziţiei "alte 

                                                 
5 Începând cu trimestrul 4 2007, aşa numitele „efecte unwinding” – în conformitate cu IAS 39 (efectul de dobândă la dobândă din încasările de numerar aferente 

creanţelor faţă de clienţi anulate),  în valoare de 85,2 mil. euro – care au, per total, efect nul asupra rezultatului, dar au efecte asupra venitului net din dobânzi şi 

provizioanelor de risc – au fost prezentate global în segmentul Corporate Center. 
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rezultate" (cu 138,6 mil. euro, de la -17,3 mil. euro în exerciţiul anterior la -155,9 mil. euro), astfel încât s-
a înregistrat un rezultat negativ după impozitare şi plata intereselor minoritare, respectiv -26,1 mil. euro. 
Raportul cost-venit s-a situat la valoarea de 67,0%. 
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est 
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est este format, în continuare, din rezultatele individuale ale instituţiilor 
bancare afiliate Ceska, SLSP, EB Hungary, BCR şi EB Croaţia, EB Serbia şi EB Ucraina, care rezultă, în 
linii mari, din operaţiunile de retail şi corporate, excluzând aportul la rezultate al diviziilor Group Markets 
respectiv Group Corporate şi Investment Banking.  
  
Republica Cehă 
Ceska Sporitelna a reuşit să-şi îmbunătăţească rezultatul din dobânzi cu 33,2% (21,0% ajustat pentru 
fluctuaţii valutare), prin creşterea volumelor, atât pe partea de activ cât şi pe cea de pasiv, respectiv de 
la 820,1 mil. euro la 1.092,7 mil. euro. Rezultatul din comisioane a putut fi îmbunătăţit cu 24,1% (12,7% 
ajustat pentru fluctuaţii valutare) pe fondul evoluţiei pozitive a operaţiunilor aferente cardurilor şi a 
comisioanelor de administrare a conturilor, atingând nivelul de 424,9 mil. euro. Scăderea rezultatului din 
tranzacţionare (de la 18,4 mil. euro în anul anterior la actualmente 2,6 mil. euro) poate fi pusă pe seama 
evoluţiei negative a monedei locale către sfârşitul anului şi a scăderii dobânzii de politică monetară. 
Majorarea cheltuielilor administrative în contextul extinderii curente a operaţiunilor a dus la o creştere a 
cheltuielilor de exploatare cu 111,8 mil. Euro (17,6%) (de la 634,6 mil. euro la 746,4 mil. euro, respectiv 
6,8% ajustat pentru fluctuaţii valutare). Rezultatul operaţional a înregistrat o evoluţie extrem de bună, 
atingând valoarea de 773,8 mil. euro, respectiv cu 41,7% (28,6% ajustat pentru fluctuaţii valutare) peste 
valoarea înregistrată în exerciţiul anterior (546,1 mil. euro). Creşterea creditării, pe de o parte, şi 
deteriorarea situaţiei pieţelor, pe de altă parte, au rezultat într-o creştere semnificativă a provizioanelor 
cu 46,5 mil. euro, respectiv 116,6 mil. euro faţă de nivelul de 70,1 mil. euro înregistrat în exerciţiul 
anterior. Rezultatul poziţiei „alte rezultate” a fost influenţat, pe fondul situaţiei existente în acest moment 
pe piaţă, de necesitatea reevaluării negative, care a rezultat într-o scădere până la -217,2 mil. euro (faţă 
de -15,2 mil. euro înregistrată în exerciţiul anterior). Această poziţie conţine, pe lângă acoperirea 
integrală a poziţiei aferente obligaţiei din Islanda, şi acoperirea integrală a poziţiei aferente creanţelor 
sub formă de valori mobiliare ale Lehmann Brothers. Raportul cost-venit a putut fi îmbunătăţit de la 
53,7% la 49,1%. Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare a înregistrat o valoare de 
349,8 mil. euro, cu 6% (exprimat în valuta de referinţă 14,7%) mai scazută decât valoarea aferentă 
exerciţiului anterior (372,2 mil. euro). Rentabilitatea capitalului angajat a atins nivelul de 43,3%. 
 
România 
 
Rezultatul operaţional al BCR, care a fost mai mult decât dublu faţă de anul anterior, a atins nivelul de 
547,7 mil. euro (2007: 270,8 mil. euro). Creşterea semnificativă a veniturilor nete din dobânzi cu 45,2 % 
(60,4 % ajustat pentru fluctuaţii valutare ), de la 510,8 mil. euro  la 741,6 mil. euro a rezultat, în cea mai 
mare parte, dintr-o creştere puternică a volumului creditelor acordate clienţilor începând cu trimestrul 2 
din 2007 şi din aplicarea directivei EIR  care prevede transferul comisioanelor aferente dobânzilor către 
poziţia „venituri din dobânzi”. Creşterea dobânzii fără efectul EIR, ajustată pentru fluctuaţii valutare, a 
fost de  37,0%.Creşterea comisioanelor aferente plăţilor şi a celor aferente creditelor a fost compensată 
de reclasificarea în poziţia „venituri nete din dobânzi”, rezultând într-o scădere cu 12,6 mil. euro faţă de 
2007, la nivelul de 236,3 mil. euro (-5,1% sau +4,9% ajustat pentru fluctuaţii valutare). Scăderea 
cheltuielilor de exploatare cu 11,5% (2,2%  ajustat pentru fluctuaţii valutare) de la 516,9 mil. euro la 
457,6 mil. euro se datorează includerii  costurilor de restructurare (-68 mil. euro) în exerciţiul pe anul 
2007 (2008:, 22,5 mil. euro). Raportul cost-venit a atins valoarea de 45,5%, semnificativ sub valoarea 
înregistrată în perioada similară a anului anterior, respectiv 65,6%. Evoluţia provizioanelor de risc (de la 
34,5 mil. euro în exerciţiul anterior la actualmente -121,2 mil. euro) a fost influenţată de efectele crizei 
financiare, de o politică prudentă în managementul riscului, precum şi de evoluţia cursului de schimb. 
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Diferenţa dintre cele două perioade a fost majorată suplimentar de anumite efecte singulare survenite în 
cursul anului 2007: rezilierea contractelor de reasigurare a creditelor de consum începând cu luna iunie 
2007, venituri din vânzarea unor creanţe deja amortizate şi dizolvarea unor provizioane de risc la nivel 
de Grup cu valoare mai mare decât cele derulate în anul anterior; acestea au degrevat în mod 
semnificativ rezultatele aferente acestei poziţii pentru anul 2007. Veniturile din vânzarea de participaţii 
au determinat creşterea valorii înregistrate în poziţia „alte rezultate”, atingând nivelul de 13,2 mil. euro 
(faţă de -11,2 mil. euro înregistrate în exerciţiul anterior). Rezultatul înainte de impozitare şi plata 
intereselor minoritare a înregistrat valoarea de 240,1 mil. euro faţă de 168,3 mil. euro în exerciţiul 
precedent, reprezentând o creştere remarcabilă de 42,7% (57,6% ajustat pentru fluctuaţii valutare). 
Rentabilitatea capitalului angajat s-a îmbunătăţit de la 40,8% la 53,4%. 
 
Republica Slovacă 
 
Majorarea rezultatului din dobânzi al Slovenská sporiteľňa  cu 43,4 mil. Euro (14,9%) de la 291,4 mil. 
euro la 334,8 mil. euro (+6,4% ajustat pentru fluctuaţii valutare) a avut loc datorită creşterii volumului de 
credite şi depozite acordate clienţilor şi pe fondul unui nivel aproape stabil, al marjelor. Volumul mai 
mare al creditelor acordate şi al plăţilor, precum şi o nouă politică de stabilire a preţurilor şi-au adus 
aportul la o creştere a rezultatului din comisioane de 9,3% (ajustat pentru fluctuaţii valutare) de la 91,9 
mil. euro în exerciţiul anterior la 108,4 mil. euro. Evoluţia pozitivă a venitului net din dobânzi şi din 
comisioane, precum şi majorarea rezultatului din tranzacţionare de la 13,8 mil. Euro în anul precedent la 
20,2 mil. euro, au avut ca efect un rezultat operaţional de 216,3 mil. euro, cu 20,9% mai ridicat (11,9% 
ajustat pentru fluctuaţii valutare) faţă de exerciţiul precedent (178,9 mil. euro). Creşterea cheltuielilor 
administrative de la 218,2 mil. euro în 2007 la actualmente -247,2 mil. euro (+4,9% ajustat pentru 
fluctuaţii valutare) s-a datorat în principal cheltuielilor efectuate în contextul introducerii monedei Euro 
precum şi a noului sistem informatic bancar de bază. Raportul cost-venit a putut fi din nou îmbunătăţit, 
de la 55,0% la 53,3%. Creşterea provizioanelor de risc cu 44,0 mil. euro până la nivelul de 81,4 mil. euro 
(valoarea aferentă anului 2007: -37,4 mil. euro) reflectă, pe lângă trecerea la regimul Basel II şi 
creşterea provizioanelor constituite pentru societăţile afiliate. Aportul la rezultatul la nivel de Grup, după 
impozitare şi plata intereselor minoritare, s-a situat la valoarea de 82,7 mil. euro, cu 20,2% (-26,1% 
ajustat pentru fluctuaţii valutare) sub valoarea aferentă exerciţiului anterior (103,6 mil. euro). 
Rentabilitatea capitalului angajat a atins nivelul de 27,5%. 
 
Ungaria 
 
Erste Bank Ungaria a reuşit să înregistreze o creştere a venitului din dobânzi cu 19,8% de la 245,7 mil. 
euro în anul anterior la 294,3 mil. euro.  Această evoluţie pozitivă poate fi explicată prin creşterea 
volumului creditelor acordate în segmentul de retail.  
 
Creşterea venitului din comisioane de la 121,6 mil. euro în exerciţiul precedent la 130,7 mil. euro (7,4% 
ajustat pentru fluctuaţii valutare), bazată pe creşterea creditării şi a volumului de plăţi, şi-a adus aportul 
la un rezultat operaţional în creştere de la 173,5 mil. euro în exerciţiul anterior la 205,7 mil. euro în cel 
curent (+18,6% ajustat pentru fluctuaţii valutare).  Creşterea cheltuielilor de exploatare cu 8% (7,9% 
ajustat pentru fluctuaţii valutare) până la 223,8 mil. faţă de 207,2 mil. euro înregistrate în anul anterior, a 
avut loc pe fondul creşterii numărului de personal, a creşterilor salariale şi a necesarului de spaţii 
suplimentare necesare în urma extinderii operaţiunilor. Situaţia generală de pe piaţă şi volumele mai 
mari de creditare au determinat şi pentru Erste Bank Ungaria creşterea provizioanelor de risc cu 15,7% 
(ajustat pentru fluctuaţii valutare) de la 59,7 mil. euro în 2007 la 69,1 mil. euro. Majorarea valorii poziţiei 
„alte rezultate” rezultă, în principal, din veniturile rezultate în urma vânzării unor participaţii şi a înregistrat 
un nivel de 10,8 mil. euro, cu 21,5 mil. euro peste valoarea înregistrată în 2007 (-10,7 mil. euro). 
Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare a înregistrat o valoare de 109,5 mil. euro, cu 
43,1% mai ridicată decât în anul anterior (valoare aferentă exerciţiului 2007: 76,5 mil. euro). Raportul 
cost-venit a putut fi din nou îmbunătăţit, atingând nivelul de 52,1% după 54,4% în anul precedent, 
rentabilitatea capitalului angajat înregistrând valoarea de 45,5%. 
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Croaţia 
 
Prin preluarea rezultatelor Erste Card Club (ECC) (fosta Diners Club Adriatic d.d.) începând cu al doilea 
trimestru din 2007, o comparaţie a rezultatelor actuale cu cele din anul precedent a devenit posibilă 
numai într-o anumită măsură.  
 
Rezultatul Erste Bank Croaţia a înregistrat o creştere cu 15,5 mil. euro (30,4%) după impozitare şi plata 
intereselor minoritare (ajustat pentru fluctuaţii valutare 28,5%), înregistrând valoarea de 66,7 mil. euro.  
Creşterea remarcabilă a veniturilor din dobânzi cu 22,5% , respectiv 193,6 mil. euro după rezultatul de 
158,0 înregistrat în exerciţiul precedent, este efectul unei evoluţii îmbunătăţite atât a operaţiunilor de 
retail cât şi a celor corporate . Trendul pozitiv înregistrat de Erste Bank Croaţia în domeniul plăţilor şi în 
operaţiunile cu carduri a dus la o creştere a veniturilor din comisioane cu 11,6 mil. euro (17,5%), 
realizându-se un rezultat de 77,6 mil. euro (valoarea aferentă exerciţiului precedent: 66,0 mil. euro). 
Rezultatul operaţional s-a majorat până la valoarea de 155,0 mil. euro, cu 26,7% peste nivelul anului 
precedent (122,4 mil. euro). Creşterea provizioanelor de risc de la -18,3 mil. euro la -24,7 mil. euro 
(ajustat pentru fluctuaţii valutare 35,0%) provine în totalitate de la ECC, care în anul anterior nu a fost 
inclusă decât cu 9 luni în rezultatul la nivel de Grup. În pofida creşterii cheltuielilor de exploatare cu 
14,9% până la nivelul de 128,9 mil. euro (faţă de 112,2 mil. euro în anul anterior), ca urmare a creşterii 
numărului de personal, a cheltuielilor cu serviciile IT şi cu spaţiile, raportul cost-venit a putut fi în 
continuare îmbunătăţit, de la 47,8% la 45,4%. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la valoarea de 
42,1%. 
 
Serbia 
 
EB Serbia a înregistrat o majorare considerabilă a veniturilor din dobânzi cu 17,3 mil. euro până la 33,5 
mil. (faţă de 16,2 mil. euro realizaţi în exerciţiul anterior). Acest rezultat a fost influenţat de o creştere 
puternică a volumului de credite şi depozite acordate clienţilor. Veniturile din comisioane s-au majorat cu 
38,2% de la 5,4 mil. euro la 7,4 mil. euro, în principal datorită creşterii volumului de plăţi. Rezultatul bun 
din tranzacţionare (4,1 mil. euro faţă de 1,5 mil. euro anul precedent) se bazează pe venituri mai mari 
din operaţiunile valutare. Per ansamblu, veniturile operaţionale au putut fi aproape dublate, de la 23,1 
mil. euro în anul precedent la 45,0 mil. euro. În pofida creşterii cheltuielilor de exploatare, în contextul 
extinderii operaţiunilor (de la 28,4 mil. euro la 34,3 mil. euro), respectiv +20,7%, rezultatul operaţional a 
putut fi îmbunătăţit faţă de 2007 cu 16,1 mil. euro, atingând valoarea de 10,7 mil. euro. Majorarea 
provizioanelor de risc de la 0,1 mil. euro la -6,6 mil. euro este efectul evoluţiei volumului creditelor 
acordate. Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a majorat cu 7,4 mil. euro, de la -
2,7 mil. euro la 4,7 mil. euro. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la valoarea de 10,5 %. 
 
Ucraina 
 
După preluarea integrală a Bank Prestige de către Erste  Group Bank în cursul lunii ianuarie 2007, 
prioritatea activităţilor băncii, redenumite între timp Erste Bank Ucraina, a devenit consolidarea poziţiei 
de piaţă. În acest moment banca are 2120 de salariaţi şi operează 135 de unităţi.  
Erste Bank Ucraina a reuşit înregistrarea unei creşteri cu 32,3 mil. euro a rezultatului operaţional la 
sfârşitul exerciţiului, de la 12,8 mil. euro la 45,1 mil. euro. Decisive pentru această evoluţie au fost, în 
primă linie, veniturile din dobânzi, care au înregistrat o valoare de peste patru ori mai mare faţă de anul 
precedent, de la 8,0 mil. euro la 33,0 mil. euro. Mai mult,  evoluţia pozitivă a comisioanelor (de la 1,0 mil. 
euro la 2,6 mil. euro) şi creşterea rezultatului din tranzacţionare cu 5,8 mil. euro (9,5 mil. euro faţă de 3,7 
mil. euro în anul precedent), pe baza unei creşteri semnificative a veniturilor din tranzacţii în valută şi a 
valorilor mobiliare cu dobândă fixă, şi-au adus aportul la acest rezultat. Extinderea intensivă a reţelei de 
unităţi (de la 71 de filiale în decembrie  2007 la 135 în decembrie 2008) şi numărul de personal 
semnificativ mai mare (de la 1130 în decembrie 2007 la 2120 în decembrie 2008) au dus la o creştere 
semnificativă a cheltuielilor administrative cu 30,9 mil. euro, atingându-se nivelul de 56,2 mil. euro. 
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Rezultatul după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a situat la valoarea de -28,7 mil. euro. În 
contextul evoluţiilor economice actuale din Ucraina, extinderea business-ului a fost oprită. Ca urmare, 
numărul angajaţilor va fi redus cu aproximativ 300.  
 
Group Corporate & Investment Banking (GCIB)  
Segmentul Group Corporate & Investment Banking include operaţiunile Large Corporates, cu acei clienţi 
care derulează operaţiuni pe pieţele  Erste Group şi care realizează o cifră de afaceri mai mare de 175 
mil. euro. De asemenea, din acest segment fac parte şi operaţiunile internaţionale (fără activităţile de 
trezorerie), operaţiunile imobiliare derulate de Erste Group cu clienţi Large Corporate, societatea de 
leasing Immorent precum şi operaţiunile de Investment Banking (inclusiv Equity Capital Markets). 
Creşterea notabilă a veniturilor din dobânzi în segmentul GCIB, (460,6 mil. euro, cu 23,5% peste 
valoarea aferentă exerciţiului precedent (373 mil. euro), a rezultat din extinderea operaţiunilor în diviziile 
Large Corporate, Real Estate Austria, International Business şi Immorent. Creşterea veniturilor din 
comisioane cu 20,9 mil. euro (de la 140,4 mil. Euro în anul anterior la 161,3 mil. euro) s-a bazat pe 
venituri mai ridicate din International Business. În pofida creşterii cheltuielilor de exploatare cu 22,4 mil. 
euro, de la 150,4 mil. euro la 172,8 mil. euro, rezultatul operaţional a putut fi îmbunătăţit cu 21,9%, de la 
370,8 mil. euro în anul precedent la 451,8 mil. euro. Evoluţia provizioanelor de risc, care s-au situat la 
nivelul de -177,4 mil. euro faţă de -27,5 în anul anterior, şi care conţin, pe lângă amortizările expunerilor 
pe băncile islandeze intrate în faliment şi provizioane în contextul deteriorării situaţiei economice. Mai 
mult,  rezultatul acestei poziţii a beneficiat în exerciţiul 2007 de dizolvarea unor provizioane. Şi poziţia 
„alte rezultate” a fost influenţată de necesarul de reevaluare a portofoliului la valoare justă în contextul 
condiţiilor pieţei şi înregistrează o scădere cu 67,5 mil. euro până la -44,4 mil. euro. Rezultatul după 
impozitare şi plata intereselor minoritare a înregistrat valoarea de 169,8 mil. euro, cu 37,0% sub nivelul 
înregistrat în exerciţiul anterior, respectiv 269,5 mil. euro. Raportul cost-venit a putut fi îmbunătăţit de la 
28,9% la 27,7%, rentabilitatea capitalului angajat înregistrând valoarea de 11,7%. 
 
Group Markets 
 
Segmentul Group Markets include diviziile Group Treasury şi Debt Capital Markets. Pe lângă Trezoreria 
Erste Bank Group AG, acesta include şi diviziile de Trezorerie ale subsidiarelor din Europa Centrală şi 
de Est, filialele din Hong Kong şi New York, precum şi activităţile de Trezorerie ale băncilor de investiţii 
ES Polska, EB Investment Hungary şi ES Zagreb.  
 
Creşterea venitului net din dobânzi, cu 154,9 mil. euro, până la  valoarea de 263,8 mil. euro faţă de 
108,9 mil. euro, a avut loc, în special, pe fondul unui rezultat foarte bun înregistrat de divizia Money-
Market din Viena şi de filialele din New York şi Hong Kong. Veniturile  din comisioane, care au înregistrat 
un trend negativ (de la 155,8 mil. euro la 137,8 mil. euro) şi veniturile din tranzacţionare (15,8 mil. euro 
faţă de 213,2 mil. euro în exerciţiul precedent)  puternic influenţate de necesitatea reevaluării valorilor 
mobiliare din clasa de tranzacţionare (CDO/ABS/Hedge funds) duc la un rezultat operaţional de 221,2 
mil. euro, cu 26,3% sub valoarea anului precedent. Creşterea cheltuielilor de exploatare de la 177,6 mil. 
euro la 196,1 mil. euro (respectiv 10,4%) a avut loc pe fondul unui număr de personal mai mare, a 
cheltuielilor cu aplicaţiile IT şi a reorganizării pe divizii. În ceea ce priveşte rezultatul după impozitare şi 
plata intereselor minoritare, s-a înregistrat o scădere cu 76,0 mil. euro (-33,4%), până la 151,5 mil. euro. 
Raportul cost-venit a înregistrat valoarea de 47,0%, rentabilitatea capitalului angajat atingând nivelul de 
79,8%. 
 
Corporate Center 
Segmentul Corporate Center cuprinde rezultatele acelor societăţi care nu pot fi atribuite în mod direct 
unui anumit segment, precum şi eliminările intr-grup între segmente, amortizarea lineară a portofoliului 
de clienţi BCR şi DCA şi efectele singulare, care nu pot fi atribuite unui anumit segment, din motive de 
asigurare a comparabilităţii.  În acest segment s-au înregistrat veniturile rezultate din tranzacţia VIG 
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(vânzarea diviziei de asigurări către Vienna Insurance Group) din exerciţiul 2008. De asemenea, în acest 
segment s-au înregistrat amortizările integrale ale imobilizărilor necorporale din Ucraina şi Serbia 
precum şi amortizările parţiale ale imobilizărilor necorporale din România în valoare de 566,8 mil. euro 
înainte de impozitare.   

Suplimentar, în acest segment se va înregistra şi ALM (Asset Liability Management) al Erste Group 
Bank AG (Holding). Rezultatele unităţilor locale ALM vor fi în continuare înregistrate în respectivele 
segmente.  

În cadrul venitului net din dobânzi efectul pozitiv rezultat din efectul unwinding, în valoare de 85,2 mil. 
euro, este depăşit de efectul negativ din ALM ca urmare a situaţiei generale a pieţei.  Efectul unwinding 
menţionat mai sus nu a influenţat, per total, rezultatul, datorită faptului că efectul pozitiv sub forma 
venitului net din dobânzi a avut drept contrapondere provizioane de risc cu aceeaşi valoare. Evoluţia 
venitului net din comisioane şi cea a cheltuielilor administrative au rezultat în mare parte din eliminările 
intra-grup ale operaţiunilor de suport a activităţilor bancare. Un efect negativ asupra cheltuielilor 
administrative îl reprezintă în special proiectele de grup şi cheltuielile aferente creării structurii de 
holding. Poziţia „alte rezultate” conţine amortizarea lineară a portofoliului de clienţi BCR şi Erste Card 
Club în valoare totală de 75,7 mil. euro, precum şi necesarul de reevaluare a activelor financiare. Poziţia 
„profit net din operaţiuni discontinuate” în valoare de 631,6 mil. euro cuprinde venitul net după impozitare 
rezultat în urma vânzării operaţiunilor de asigurare către Vienna Insurance Group. 
 
 
 

V. EVOLUŢIA RATEI DE SCHIMB 

 Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

  Dec 08  Dec 07  Modificare  2008  2007  Modificare 
CZK/EUR  26,88  26,63  -0,9%  25,16  27,71  9,2% 
RON/EUR  4,02  3,61  -11,5%  3,69  3,34  -10,4% 
SKK/EUR  30,13  33,58  10,3%  31,31  33,82  7,4% 
HUF/EUR  266,70  253,73  -5,1%  251,25  251,40  0,1% 
HRK/EUR  7,36  7,33  -0,3%  7,23  7,34  1,4% 
RSD/EUR  89,73  80,05  -12,1%  81,88  79,81  -2,6% 
UAH/EUR  10,85  7,42  -46,1%  7,86  6,91  -13,8% 

Modificare pozitivă = apreciere în raport cu EUR, Modificare negativă = depreciere în raport cu EUR 
             
 
 
Întrebări la: 
Erste Group, Investor Relations, 1010 Wien, Graben 21, Fax: + 43 (0)5 0100 DW 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0)5 0100 DW 11286,  E-Mail: gabriele.werzer@erstegroup.com  
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0)5 0100 DW 17326,  E-Mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0)5 0100 DW 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
Acest text este disponibil şi pe pagina noastra web la:  http://www.erstegroup.com/ir secţiunea Ştiri 
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Anexe 

I. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE AL GRUPULUI (IFRS) 

 
 

in milioane EUR 
 

2008 
 

2007 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  4.913,1  3.945,8  24,5% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -1.071,4  -454,7  >100,0% 
Venit net din taxe şi comisioane  1.971,1  1.857,9  6,1% 
Rezultat net din trading  114,7  351,1  -67,3% 
Cheltuieli administrative generale  -4.001,9  -3.642,1  9,9% 
Alte rezultate din exploatare  -778,8  -169,3   na 
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere  -295,6  -47,8   na 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -213,8  51,0   na 
Active financiare - păstrate până la maturitate  -61,1  0,7   na 
Profit preimpozitare  576,2  1.892,6  -69,6% 
Impozit pe profit  -371,0  -377,6  -1,7% 
Profit net înainte de interese minoritare  1.521,5  1.550,0  -1,8% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  0,0  na  
Profit aferent perioadei  0,0  0,0  na  
Interese minoritare  -179,0  -375,3  -52,3% 
Profit net după plata intereselor minoritare  859,6  1.174,7  -26,8% 
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II. BILANŢ CONSOLIDAT (IFRS) 

 
 

in milioane EUR 
 

Dez 08 
 

Dez 07 
 

Vdg. 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale  7.556  7.615  -0,8% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţii de credit  14.344  14.937  -4,0% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  126.185  113.956  10,7% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -3.783  -3.296  14,8% 
Active mobiliare  7.534  6.637  13,5% 
Active financiare – la valoarea corectă prin profit sau pierdere  4.058  4.534  -10,5% 

  Active financiare – disponibile pentru vânzare 16.033  16.200  -1,0% 
Active financiare – deţinute până la scadenţă  14.145  16.843  -16,0% 

 Investiţii ale societăţilor de asigurări 0  8.054  na  
 Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu 260  285  -8,8% 
 Proprietăţi şi echipament 4.805  5.962  -19,4% 
Active tangibile  2.386  2.289  4,2% 
Active fiscale  859  446  92,6% 

 Active disponibile pentru vânzare şi operaţiuni discontinuate 526  0  na  
 Alte active 6.533  6.057  7,9% 
 Total active 201.441  200.519  0,5% 
       
 PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU      
 Sume datorate instituţiilor de creditare 34.672  35.165  -1,4% 
Sume datorate clienţilor  109.305  100.116  9,2% 
Obligaţiuni emise  30.483  31.078  -1,9% 
Pasive mobiliare  2.519  1.756  43,5% 
Provizioane subscrise  0  8.638  na  
Alte provizioane  1.620  1.792  -9,6% 
Obligaţii fiscale  389  329  18,2% 
Pasive asociate cu active disponibile pentru vânzare şi operaţiuni 
discontinuate  343  0  na  
Alte pasive  4.968  4.653  6,8% 
Capital subordonat  6.047  5.589  8,2% 
Total capital  11.095  11.403  -2,7% 

Capital propriu  8.079  8.452  -4,4% 
Participaţii minoritare  3.016  2.951  2,2% 

Total pasive şi capital propriu  201.441  200.519  0,5% 
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III. RAPORTARE PE SEGMENTE – ERSTE GROUP  

Prezentare generală* 
 
 

 Retail şi IMM GCIB Group Markets Centre Corporate   Total 

in milioane EUR  2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Venit net din dobânzi  4.315,1 3.495,2 460,6 373,0 263,8 108,9 -126,3 -31,3 4.913,1 3.945,8 
Provizioane de risc  -808,9 -358,4 -177,4 -27,5 0,0 0,0 -85,2 -68,9 -1.071,4 -454,7 
Venit net din taxe şi comisioane   1.662,1 1.581,5 161,3 140,4 137,8 155,8 9,9 -19,8 1.971,1 1.857,9 
Rezultat net din trading  113,7 127,0 2,8 7,8 15,8 213,2 -17,6 3,2 114,7 351,1 
Cheltuieli administrative generale  -3.468,1 -3.221,0 -172,8 -150,4 -196,1 -177,6 -164,9 -93,1 -4.001,9 -3.642,1 

 Alte rezultate -469,6 -101,5 -44,4 23,1 -10,1 2,8 -825,1 -89,7 -1.349,3 -165,4
 Profit preimpozitare 1.344,4 1.522,8 230,0 366,4 211,1 303,0 -1.209,3 -299,6 576,2 1.892,7
 Impozit pe profit -264,4 -300,5 -51,6 -82,7 -45,9 -55,7 184,7 67,8 -177,3 -371,0
 Profit post impozitare din operaţiuni  
discontinuate 8,0 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 631,6 0,0 639,7 28,4
Participaţii minoritare    -207,8 -361,9 -8,6 -14,2 -13,7 -19,9 51,0 20,7 -179,0 -375,3 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  880,2 888,8 169,8 269,5 151,5 227,5 -341,9 -211,0 859,6 1.174,8 
Contribuţia la profitul net al Erste Group  102,4% 75,7% 19,8% 22,9% 17,6% 19,4% -39,8% -18,0%   

 Active ponderate la risc 73.717,5 66.606,0 22.791,3 21.637,6 1.851,3 1.266,1 3.124,3 2.674,1 101.484,4 92.183,9
 Capital propriu mediu atribuit  3.325,4 2.998,1 1.454,8 1.353,4 189,8 149,3 3.996,9 3.838,1 8.966,9 8.338,9
 Raport Cost/venit 56,9% 61,9% 27,7% 28,9% 47,0% 37,2% -123,1% -194,6% 57,2% 59,2%
 Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net 26,4% 29,6% 11,7% 19,9% 79,8% 152,3% -8,7% -5,5% 9,6% 14,1%
            
            

  
 
*) Alte rezultate ale Centrului Corporativ includ amortizarea lineara a clientilor in valoare de 58,0 mil. EUR.  

Pozitia "Alte rezultate" include urmatorii itemi privind venitul: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa prin profit sau pierdere, venit din active financiare – disponibile pentru vanzare, 
venit din active financiare – detinute pana la maturitate. 
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Austria* 
 

 
 

Bănci de economii 
 

EB Oesterreich 
 

Austria 

in milioane EUR  2008 2007 2008 2007 2008 2007 
Venit net din dobânzi  974,1  864,6  617,4  580,5  1.591,5  1.445,0 
Provizioane de risc  -275,8  -96,2  -92,5  -101,1  -368,3  -197,3 
Venit net din taxe şi comisioane  381,9  374,1  292,4  330,4  674,2  704,5 
Rezultat net din exploatare  15,8  23,6  16,8  14,1  32,6  37,7 
Cheltuieli administrative generale  -919,6  -828,3  -654,1  -649,9  -1.573,6  -1.478,2 
Alte rezultate  -155,9  -17,3  -84,8  -15,8  -240,7  -33,1 
Profit preimpozitare  20,5  320,4  95,2  158,2  115,7  478,7 
Impozit pe profit  -5,4  -64,9  -20,0  -40,7  -25,4  -105,7 
Proft post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  0,0  4,9  9,4  4,9  9,4 
Participaţii minoritare    -41,2  -235,4  1,4  -8,2  -39,8  -243,7 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  -26,1  20,0  81,5  118,7  55,4  138,8 
Contribuţia la profitul net al Erste Group  -3,0%  1,7%  9,5%  10,1%  6,4%  11,8% 
Active ponderate la risc  24.608,5  22.993,6  14.316,3  12.917,0  38.924,9  35.910,6 
Capital propriu mediu atribuit  218,7  229,0  981,1  889,0  1.199,9  1.118,1 
Capital propriu mediu atribuit  67,0%  65,6%  70,6%  70,3%  68,5%  67,6% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  -12,0%  8,8%  8,2%  13,4%  4,5%  12,4% 
             
             

             
 
*) Pozitia "Alte rezultate" include urmatorii itemi privind venitul: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa prin profit sau pierdere, venit din active financiare – disponibile pentru vanzare, 

venit din active financiare – detinute pana la scadenta. 
 



 

 
Pagina 22 din 22 

 

Europa Centrală şi de Est (CEE)* 

 
 

Cehia România Slovacia Ungaria Croaţia Serbia Ucraina 

in milioane EUR  2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 
tVenit net din dobânzi 1.092,7 820,1 741,6 510,8 334,8 291,4 294,3 245,7 193,6 158,0 33,5 16,2 33,0 8,0 
Provizioane de risc  -116,6 -70,1 -121,2 34,5 -81,4 -37,4 -69,1 -59,7 -24,7 -18,3 -6,6 0,1 -21,0 -10,3 
Venit net din taxe şi 
comisioane  424,9 342,2 236,3 248,9 108,4 91,9 130,7 121,6 77,6 66,0 7,4 5,4 2,6 1,0 
Rezultat net din 
exploatare  2,6 18,4 27,4 28,1 20,2 13,8 4,5 13,4 12,8 10,5 4,1 1,5 9,5 3,7 
Cheltuieli administrative 
generale  -746,4 -634,6 -457,6 -516,9 -247,2 -218,2 -223,8 -207,2 -128,9 -112,2 -34,3 -28,4 -56,2 -25,3 
Alte rezultate  -217,2 -15,2 13,2 -11,2 -34,5 -27,8 10,8 -10,7 -1,7 -5,3 1,8 1,8 -1,3 -0,1 
Profit preimpozitare  439,9 460,9 439,8 294,2 100,4 113,6 147,4 103,1 128,7 98,8 5,9 -3,4 -33,4 -23,0 
Impozit pe profit  -89,7 -92,5 -73,2 -48,7 -17,6 -10,0 -37,7 -26,3 -25,9 -21,7 0,4 0,5 4,7 3,9 
Profit post impozitare din 
operaţiuni discontinuate  9,7 14,4 -6,5 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Participaţii minoritare    -10,1 -10,5 -120,0 -81,8 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -36,1 -25,9 -1,6 0,2 0,0 0,0 
Profit net după plata 
intereselor minoritare  349,8 372,3 240,1 168,3 82,7 103,6 109,5 76,5 66,7 51,2 4,7 -2,7 -28,7 -19,1 
Contribuţia la profitul net 
al Erste Group  40,7% 31,7% 27,9% 14,3% 9,6% 8,8% 12,7% 6,5% 7,8% 4,4% 0,5% -0,2% -3,3% -1,6% 
Active ponderate la risc  11.484,8 10.512,8 9.375,7 8.457,5 4.263,9 3.825,1 4.674,8 4.129,0 3.619,8 3.079,3 815,8 466,6 557,8 225,1 
Capital  propriu mediu 
atribuit        808,4 732,1 449,4 412,7 301,3 270,0 320,9 284,8 158,4 135,2 44,5 26,6 42,8 18,5 
Raport Cost/venit 

 49,1% 53,7% 45,5% 65,6% 53,3% 55,0% 52,1% 54,4% 45,4% 47,8% 76,2% 
123,2

% 124,5% 198,5% 
Rentabilitatea 
capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului 
net  43,3% 50,8% 53,4% 40,8% 27,5% 38,4% 34,1% 26,9% 42,1% 37,8% 10,5% 

-
10,2% -67,1% -103,1% 

                             

                             
*)  Pozitia "Alte rezultate" include urmatorii itemi privind venitul: alte rezultate din exploatare, venit din active financiare – la valoarea justa prin profit sau pierdere, venit din active financiare – 

disponibile pentru vanzare, venit din active financiare – detinute pana la scadenta. 
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Vienna, 27 February 2009 

INVESTOR INFORMATION 

Erste Group: Strong increase in operating result in 2008 - 
Financial crisis impacts net profit 

Highlights1:
• Clear improvement of operating result: 19.3% increase compared to 2007 to EUR 2,997 million 

highlights the strength and sustainability of the Group’s retail business model, especially in difficult 
times. General administrative expenses increased by only 9.9% to EUR 4,001.9 million from EUR 
3,642.1 million.   

• Insurance sale covers write-down of goodwill: Net profit after minorities for 2008 reached EUR 
859.6 million following the assignment of the proceeds from the sale of the insurance business (EUR 
601.8 million) to the full write-down of intangibles of the Ukrainian and Serbian operations (EUR 86.8 
million) and the partial write-down of goodwill in Romania (EUR 480.0 million). 

• Despite a deteriorating economic environment in Central and Eastern Europe all of Erste Group’s 
CEE subsidiaries (excluding the start–up in Ukraine) were highly profitable in 2008 and reported 
substantial increases in their local results. The contribution to Group operating result from the 
Retail & SME segment in CEE increased by 49.0%.   

• The increase in risk costs to EUR 1,071.4 million is also driven by a proactive response to the 
deteriorating economic environment. More than half of the EUR 616.7 million increase results from 
increases in the Austrian savings banks segment (EUR 180 million) and the Group Large Corporate 
segment (EUR 150 million – including the EUR 66 million risk provisions for the exposure to 
defaulted Icelandic banks) both of which reported very low risk provisions in 2007.  

• The very negative performance of the financial markets in December is also reflected in the negative 
EUR 570.5 million total result from financial assets for the full year 2008. This includes a write-
down of EUR 221.5 million for the exposure to defaulted Icelandic banks - which has been largely 
written-off - as well as negative revaluations from the ABS/CDO portfolio of EUR 158.4 million. Erste 
Group continues to have no impairments in its ABS/CDO portfolio. 

• Further strengthening of capital: reported tier 1 ratio reached 7.2% at YE 2008 (2007: 7.0%). 
Following today’s signing of an agreement with the Austrian government Erste Group will issue EUR 
2.7 billion of non-dilutive, non-voting, non-cumulative tier 1 capital. On a pro-forma basis tier 1 ratio 
based on credit risk would have been 9.8% at year end 2008. 

• The management board of Erste Group will propose a dividend of EUR 0.65 per share for the year 
2008 to the Annual General Meeting in May (2007: EUR 0.75). 

1 Results are preliminary and unaudited, according to IFRS. 

 Following the sale of the insurance business and of two other investments in Romania, according to the rules of IFRS 5 a new item has been introduced in the 

income statement (the previous “Result from insurance business” position has now been reclassified as “Post-tax profit from discontinued operations”) and in the 

balance sheet. Two savings banks joined the Austrian Savings Banks in December 2007 and four additional savings banks in January 2008 and are therefore 

incorporated in the consolidated financial statement from this point in time. Investbanka a.d., Skopje, acquired by Steiermärkische Sparkasse, has been included 

into the Group results starting 1 October 2008. Furthermore, Diners Club Adriatic Croatia (DCA) has been part of the consolidated financial statements since 2 

April 2007 and ABS Banka, Bosnia, acquired by Steiermärkische Sparkasse, since 3 April 2007. This results in an – albeit minor – distortion of the rates of change 

compared with the comparative periods for the previous year. 
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“Our operating as well as our net profit, clearly demonstrates the real strength of the retail banking 
model, even in difficult economic times. This strength is also based on the fact that, over the past ten 
years, we have been able to expand our customer base to more than 17 million, and thereby secure very 
solid revenue flows.  Furthermore, we have invested in the real economy, which will continue to exist 
during and after the crisis”, explained Andreas Treichl, CEO of Erste Group Bank AG at the presentation 
of the full year results for 2008.  “All of our central European subsidiaries (with the exception of our 
Ukrainian start-up) are profitable, and even in 2008 have been able to increase their local results.  As a 
retail bank we are much more influenced by the region’s micro- than macro-economic issues, and, 
thanks to our extensive client base, we believe that we can better understand and manage these 
factors”, continued Treichl, concluding: “even if, as a result of the rapidly deteriorating environment, we 
expect an increase in risk costs, the earnings strength of a broad-based retail bank should not be 
underestimated.” 

Earnings performance in brief 
Due to the significant rise of net interest income (+24.5% to EUR 4,913.0 million) and despite the decline 
in trading result (-67.3% to EUR 114.7 million), operating income increased by 13.7% in 2008 to EUR 
6,998.9 million. Administrative expenses increased by 9.9%, to EUR 4,001.9 million. Operating result 
was up by 19.3% to EUR 2,997.0 million. The cost-income ratio improved to 57.2% (full year 2007: 
59.2%). 
 
Net profit after minority interests declined by 28.6% to EUR 859.6 million. Without the write-down of 
intangibles in Romania, Serbia and Ukraine, net profit would have been up by 14.1% to EUR 1,340.1 
million.  
 
The cash return on equity (i.e. after the linear depreciation of the customer base), declined from 14.6% 
(reported value 14.1%) at the end of 2007 to 10.1% (reported value 9.6%) in 2008. 
 
Cash earnings per share were EUR 2.89 as of 31 December 2008 (reported value EUR 2.74). The 
comparable figure in the previous year was EUR 3.92 (reported value EUR 3.76). 
 
Total assets increased only slightly and reached EUR 201.4 billion as of 31 December 2008 (+0.5%), 
adjusting for the impact of the sale of the insurance company the increase would have been a moderate 
4.7%. 
 
The solvency ratio based on credit risk declined slightly from 10.5% to 10.1% as of 31 December 2008 
as a result of the 10.7% growth in risk-weighted assets (RWA). Therefore, it continued to be comfortably 
above the statutory minimum requirement of 8.0%. The Tier 1 ratio, based on credit risk, amounted to 
7.2% as of 31 December 2008. 
 
Increase of tier 1 capital 
 
Erste Group has today signed an agreement with the Republic of Austria regarding capitalisation 
measures originally announced in October 2008. This allows for an issue of participation capital and 
hybrid capital in an amount of up to EUR 2.7 billion. In line with the decision of the Extraordinary General 
Meeting of 2 December 2008, Erste Group will offer the participation capital (which according to § 23 
Para. 4 and 5 of the Austrian Banking Act ranks pari passu with equity capital) to existing shareholders in 
accordance with their subscription rights as well as to retail and institutional investors. The offer is 
expected to run from mid to late April 2009. Since the issue of the participation certificates is in 
accordance with the subscription rights, there is no dilution for existing shareholders. Irrespective of 
market conditions, Erste Group expects to place at least EUR 400 million in the market. The terms of the 
agreement state that, as a result of the public placement there will be no restrictions on the dividend 
distribution and the interest rate for the participation capital will be 8% p.a. Depending on the take-up of 
subscription rights by the existing shareholders and the private placement, the Republic of Austria will 
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subscribe for a maximum of EUR 1.89 billion of participation capital. The participation capital is not 
convertible into ordinary shares. Should the capital not be repaid, the interest rate will increase by 0.5 
percentage points in both the sixth and seventh years, by 0.75 percentage points in the eighth year and 
by one percentage point for every year after that.  The interest rate is, however, restricted to a maximum 
of 12-month Euribor plus 10% p.a. 
 
The overall package also allows for an issue of hybrid capital by Erste Bank Oesterreich with an interest 
rate of at least 8.15% p.a. 

Outlook 
The past months have seen a slowdown in global economic activity that is unprecedented in speed and 
scale. The ripple effects of these developments have clearly been felt across the world, with continuing 
downward revisions to both macroeconomic and company forecasts. Erste Group operates in a region 
that is presently regarded as being particularly vulnerable. Whereas we recognise the concerns 
regarding the sovereign and financial services industry risk in the CEE region, we also see strong 
competitive advantages in our region which serve to mitigate the macroeconomic risks. Erste Group's 
markets benefit from substantially lower public and private sector debt ratios than most Western 
economies, a higher degree of labour market flexibility, investor-friendly tax regimes and ongoing EU 
integration. These key competitive advantages form a solid basis for continued strong profitability in the 
region over the medium and long term. 
 
Based on our sustainable retail business model, our strong market position, our conservative lending 
policies and our strong liquidity in all local currencies, we believe we are in control not only of our cost 
base but also of a significant part of our earnings stream, forming the basis for a very solid operating 
performance. However, despite these positive factors, given the current uncertain economic outlook, we 
feel it is not appropriate to issue detailed short term business forecasts at this time.  

Write-down of goodwill in Romania, Serbia and Ukraine 
Erste Group continues to be convinced of the long-term growth opportunities, which are offered in 
Central and Eastern Europe. However, in view of the deterioration in global macroeconomic conditions 
which occurred in 2008 and its future anticipated effects on Central and Eastern Europe, management 
decided to adapt its short term business plans accordingly. As a result, goodwill in Serbia and Ukraine 
was fully written down in the amount of EUR 65.5 million and EUR 21.3 million, respectively and goodwill 
in Romania was partially written down in the amount of EUR 480 million.  
Thus total intangible assets for BCR declined by more than EUR 1 billion to EUR 2.7 billion as at YE 
2008, including the decline of goodwill and value of customer base following the sale of the insurance 
business (EUR 112 million), the linear depreciation of the customer base (EUR 69 million) and the 
effects from currency depreciation (EUR 370 million) which have no P&L impact.  
 

Sale of the insurance division 
Erste Group Bank AG largely completed the sale of its insurance holdings in Central and Eastern Europe 
including s Versicherung in Austria to WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance 
Group - on 15 September 2008 following the approval of the responsible competition and local insurance 
supervision authorities. The transaction in Romania was completed – after final consent by the 
Romanian competition and insurance supervision authority – on 17 December 2008. As part of this 
transaction, Erste Group and its local subsidiaries will continue to hold 5% of the local insurance 
companies. The total consideration of the transaction amounted to EUR 1,145 million. The contribution 
to Erste Group net profit from the sale amounted to EUR 601.5 million in 2008 (before minority interests: 
EUR 630.8 million).  
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In addition to the sale of the insurance subsidiaries, a mutual sales cooperation agreement was 
concluded for a period of 15 years. The value of the sales agreement amounts to approx. EUR 300 
million. This amount will be accrued over 15 years, in accordance with IFRS. 

I. FINANCIAL PERFORMANCE IN DETAIL 

in EUR million 
 

2008 
 

2007 
 

Change 

Net interest income  4,913.1  3,945.8  24.5% 
Risk provisions for loans and advances   -1,071.4  -454.7  >100.0% 
Net fee and commission income   1,971.1  1,857.9  6.1% 
Net trading result  114.7  351.1  -67.3% 
General administrative expenses  -4,001.9  -3,642.1  9.9% 
Other result  -1,349.4  -165.4  na  
Pre-tax profit from continuing operations  576.2  1,892.6  -69.6% 
Post-tax profit from discontinued ops  639.7  28.4  >100.0% 
Net profit after minorities  859.6  1,174.7  -26.8% 

Net interest income: +24.5% 
Despite slowing credit demand in the last months of 2008, net interest income increased by 24.5% 
compared to the previous year, from EUR 3,945.8 million to EUR 4,913.1 million. All business segments 
contributed to the good performance of net interest income.  
The net interest margin (net interest income as a percentage of average interest-bearing assets) rose 
from 2.49% in 2007 to 2.84% in 2008. Net interest margin in Central and Eastern Europe rose from 4.1% 
to 4.6 % while in the Austrian business it went up from 1.6% to 1.8%. 

Net fee and commission income: +6.1% 

in EUR million 
 

2008 
 

2007 
 

Change 

Lending business  375.5  346.3  8.4% 
Payment transfers  855.2  742.0  15.3% 

Card business  196.7  152.3  29.2% 
Securities transactions   451.3  517.8  -12.8% 

Investment fund transactions    209.0  239.8  -12.8% 
Custodial fees  31.1  53.2  -41.5% 
Brokerage   211.2  224.8  -6.0% 

Insurance business   89.2  59.7  49.4% 
Building society brokerage  42.5  38.2  11.3% 
Foreign exchange transactions  37.2  37.2  0.0% 
Investment banking business  16.7  27.8  -39.9% 
Other   103.5  88.9  16.4% 
Total   1,971.1  1,857.9  6.1% 

Net commission income increased by 6.1%, from EUR 1,857.9 million to EUR 1,971.1 million in 2008. In 
particular, a significant rise was shown in payment transfers (+15.3% to EUR 855.2 million) – supported 
by the card business, which rose by 29.2% to EUR 196.7 million. Furthermore, lending business (+8.4% 
to EUR 375.5 million) and insurance business (+49% to EUR 89.2 million) contributed significantly to this 
positive result. As expected, the weaker stock markets and declining fund volumes led to a significant 
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decline of the securities business overall (-12.8% to EUR 451.3 million) – particularly in the Asset 
Management and fund business. Furthermore, the difficult market environment also resulted in a 
substantial decline of commission income in the investment banking business (-39.9% to 16.7 million). 

Net trading result: -67.3% 
Net trading result sharply declined by 67.3% from EUR 351.1 million in 2007 to EUR 114.7 million in 
2008, mainly due to the continuously weak securities business (EUR -141.1 million in 2008 compared to 
EUR 102.1 million in 2007). This mainly includes valuation losses for securities in the trading book as a 
result of volatile markets. 

General and administrative expenses: +9.9% 

in EUR million 
 

2008 
 

2007 
 

Change 

Personnel expenses  2,313.8  2,189.3  5.7% 
Other administrative expenses   1,313.1  1,070.5  22.7% 
Subtotal  3,626.9  3,259.8  11.3% 
Depreciation and amortisation  375.0  382.3  -1.9% 
Total   4,001.9  3,642.1  9.9% 

General and administrative expenses increased by a moderate 9.9% from EUR 3,642.1 million to EUR 
4,001.9 million. Adjusted for the currency movements, the rise was 8.9%. Around two percentage points 
of the increase are attributable to the expansion in the scope of consolidation since October 2007 (six 
additional savings banks joined the cross-guarantee system (Haftungsverbund)). 
 
Personnel expenses rose by only 5.7% (currency-adjusted 5.5%) from EUR 2,189.3 million to EUR 
2,313.8 million. This was due in part to the selective expansion of the branch network, as well as to 
legally required and market-related salary adjustments in several CEE countries. In contrast, the decline 
in performance-related salaries in the 4th quarter and lower restructuring costs in Romania had a 
positive effect on personnel expenses. 
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Headcount2

Dec 08 
 

Dec 07 
 

Change 

Employed by Erste Group   52,648  52,442  0.4% 
Austria incl. Haftungsverbund savings banks  16,278  15,658  4.0% 

Erste Group, EB Oesterreich and subsidiaries  8,545  8,452  1.1% 
Haftungsverbund savings banks  7,733  7,206  7.3% 

Central and Eastern Europe / International  36,370  36,784  -1.1% 
Česká spořitelna Group  10,865  10,842  0.2% 
Banca Comercială Română Group  9,985  12,224  -18.3% 
Slovenská sporiteľňa Group   4,953  4,763  4.0% 
Erste Bank Hungary Group  3,255  3,056  6.5% 
Erste Bank Croatia Group  2,061  1,886  9.3% 
Erste Bank Serbia  1,009  958  5.3% 
Erste Bank Ukraine  2,120  1,130  87.6% 
Other subsidiaries and foreign branch offices    2,122  1,925  10.2% 

The headcount in Austria was primarily influenced by the consolidation of four additional savings banks 
in the cross-guarantee system (Haftungsverbund) in 2008 (+407 employees) and by the reorganisation 
of Erste Group.  
 
In 2008, other administrative expenses increased by 22.7%, from EUR 1,070.5 million to EUR 1,313.1 
million. Among other factors, this was due to costs relating to the conversion of the core banking system 
and the introduction of the euro in Slovakia, as well as the expansion of the branch network in Romania 
and Ukraine. There was an above-average rise in IT costs (+27.3% to EUR 311.0 million) as well as in 
expenses related to the reorganisation of Erste Group and the implementation of group projects. 
 
Continuing the trend of the previous years, the depreciation of fixed assets also declined slightly in 2008 
(-1.9% from EUR 382.3 million to EUR 375.0 million).  
 
Restructuring and transformation costs at BCR where substantially lower (EUR 22.5 million) in 2008 
compared to EUR 68.2 million in the previous year. 
 

Operating result +19.3% 
Operating income rose by 13.7% from EUR 6,154.8 million to EUR 6,998.9 million, while general 
administrative expenses went up by 9.9% from EUR 3,642.1 million to EUR 4,001.9 million. As a result, 
operating result improved by 19.3% in 2008 from EUR 2,512.8 million to EUR 2,997.0 million. Erste 
Group CEO Andreas Treichl sees this as a solid proof for the strength of a retail banking business model 
with a strong franchise. 

Risk provisions +135.6% 
On balance, this line item increased considerably, by 135.6% from EUR 454.7 million to EUR 1,071.4 
million due to the impact of allocation and release of provisions for the lending business, costs from 
writing off loans and income from the repayment of loans already written off. These additional risk 
provisions were made as a result of the conservative provisioning strategy against the background of 
deteriorating macroeconomic conditions and the associated anticipated rise in credit defaults. More than 
50% of the increase came from the Austrian savings banks and the Group Large Corporate and 

 
2 End of period values. 
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Investment banking (GCIB) segment, both of which recorded very low risk costs in 2007. The risk costs 
relating to average customer advances in 2008 amounted to 88 basis points. 
 

Other operating result  
The other operating result worsened from EUR -169.3 million to EUR -778.8 million. In addition to the 
write-down of goodwill in the amount of EUR 566.8 million, this item includes linear amortisation of 
intangible assets (customer base) in the amount of EUR 76.9 million, as well as expenses for payments 
into deposit guarantee systems in Central and Eastern Europe. 

Results from financial assets 
The overall result from all categories of financial assets deteriorated significantly. Whereas in 2007 – in 
an already difficult market environment – a slightly positive total result of EUR 3.9 million was posted, the 
balance as of 31 December 2008 was distinctly negative at EUR -570.6 million. This was mainly due to 
revaluation requirements for structured products in the fair value portfolio (EUR 158.4 million) and 
impairments of bonds held in the AfS portfolio or HtM portfolio (particularly Icelandic banks3 and the 
Lehman Brothers-related amount of EUR 20.7 million). 
 
On 31 December 2008 the market value of the Erste Group ABS/CDO portfolio, including that of the 
savings banks, amounted to around EUR 2.0 billion, down from EUR 3.4 billion at the end of 2007. In the 
fourth quarter of 2008, the fair value portfolio saw a revaluation with an overall impact on the income 
statement to the effect of EUR -92.2 million (after tax and minorities EUR -73.8 million). For the full year 
2008 the impact amounted to EUR 158.4 million (after tax and minorities EUR -126.7 million). In the 
available for sale portfolio, mark-to-market revaluations in the fourth quarter of 2008 resulted in a decline 
of EUR 381.0 million (full year 2008: EUR -548.6 million), booked against equity. As there was no 
deterioration in the performance of the underlying assets, there continues to be no need for any 
impairment for the overall portfolio.  

Post-tax profits from discontinued operations4

This item comprises not only net profit from insurance business until its sale but also the gain on 
disposal from the sale of the insurance business and the applicable taxes.  
The result from the insurance business was, at about EUR 8.0 million as of 31 December 2008, far 
below that of the same period in the previous year (EUR 35.0 million). This was mainly due to weaker 
results from financial investments in light of the difficult financial market situation. Net profit from the sale 
of the insurance business amounted to EUR 630.8 million after taxes and before minorities.  

Pre-tax profit and net profit after minorities:  
As a result of the write-down of goodwill and valuation losses, as well as impairments of financial assets, 
pre-tax profit in the continuing business operations declined by 69.6%, from EUR 1,892.6 million to EUR 
576.2 million. 
 
Net profit after minorities declined by 26.8% from EUR 1,174.7 million to EUR 859.6 million. 

 
3 Total provisions for the exposure to Icelandic banks are allocated as follows: Results from financial assets: EUR 221.5 million and Risk provisions: EUR 66.1 

million 
4 As already mentioned, Erste Group sold its insurance business. According to IFRS 5,  the net result from this business segment has to be shown in a separate line 

item  
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II. FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2008 

in EUR million 
 

Q4 07 
 

Q1 08 
 

Q2 08 
 

Q3 08 
 

Q4 08 

Net interest income  1,101.7  1,151.1  1,154.9  1,267.3  1,339.8 
Risk provisions for loans and advances   -118.8  -163.1  -221.0  -218.2  -469.1 
Net fee and commission income   503.7  491.9  510.3  486.8  482.1 
Net trading result  59.1  82.3  102.1  0.5  -70.2 
General administrative expenses  -932.2  -964.8  -1,036.8  -1,052.1  -948.2 
Operating result    732.3  760.5  730.5  702.5  803.5 
Other operating result  -36.0  -22.9  -61.9  -56.2  -637.8 
Result from financial assets - FV  -9.5  -72.9  -7.0  -35.0  -180.7 
Result from financial assets - AfS  6.1  -12.8  6.3  -5.1  -202.2 
Result from financial assets - HtM  0.1  0.0  0.1  -2.0  -59.3 
Pre-tax profit from continuing operations  574.2  488.8  447.0  386.0  -745.6 
Post-tax profit from discontinued ops  3.0  4.8  5.3  600.1  29.5 
Net profit after minorities  336.8  315.6  321.0  826.4  -603.4 

In a very difficult credit environment, net interest income generated during the fourth quarter (EUR 
1,339.8 million) again exceeded that of the previous quarter (EUR 1,267.3 million), representing an 
increase of 5.7%. In addition to the subsidiaries in Central and Eastern Europe, the Austrian business 
also contributed to growth of net interest income.  
 
Despite the negative market environment, net commission income generated in the fourth quarter 
amounted to EUR 482.1 million, nearly matching that of the previous quarter (EUR 486.8 million).  
 
Trading result generated in the fourth quarter (EUR -70.2 million) was significantly below that of the third 
quarter (EUR 0.5 million). This is primarily due to valuation losses in securities and derivatives business 
(EUR – 82.2 million).  
 
In the fourth quarter, general administrative expenses declined by around 9.9% compared to the 
previous quarter (EUR 1,052.1 million), amounting to EUR 948.2. Particularly due to a reduction in the 
performance-related salaries, personnel expenses fell by 8.2% to EUR 551.8 million. Other 
administrative expenses declined by 14.2% to EUR 304.8 million while depreciation on fixed assets 
decreased by 3.8% to EUR 91.7 million in the fourth quarter. 
 
Thus, in the fourth quarter of 2008, the operating result of EUR 803.4 million was significantly (14.4%) 
above the result of the third quarter of EUR 702.5 million.  
 
The cost-income ratio improved from 60.0% in the third quarter to 54.1% reflecting tight cost 
management in Q4 2008. 
 
Risk provisions for loans and advances increased significantly from EUR 218.2 million in the previous 
quarter to EUR 469.1 million, reflecting the deteriorating credit environment and conservative risk 
provisioning. In particular this is true for the savings banks in Austria, which also used the proceeds from 
the sale of the insurance business to bolster risk provisions and the GICB segment (including provisions 
for the exposure to Icelandic banks).  
 
Other operating result (EUR -637.8) includes the write-down of goodwill for Romania, Serbia and 
Ukraine totalling EUR 566.8 million, but also the linear amortisation of customer relationships (EUR 18.9 
million) as well as payments for deposit insurance in CEE (EUR 11.7 million). 
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The total result from all categories of results from financial assets deteriorated significantly to EUR 442.2 
million in the fourth quarter 2008. As already mentioned this was mainly due to fair value revaluations in 
the structured portfolio (EUR 92.2 million) and impairments in the AfS and HtM portfolio – mainly to the 
exposure to Icelandic banks (EUR 221.5 million).  
 
Net profit from discontinued operations amounted to EUR 29.5 million in the fourth quarter of 2008, 
significantly below that of the previous quarter (EUR 600.1 million), as the result after tax from the sale of 
the entire insurance division (EUR 601.8 million) was recorded during the third quarter. The result from 
the sale of the Romanian insurance company (EUR 29.0 million) was only completed in the fourth 
quarter of 2008. 
 
The pre-tax loss from continued operations stated in the fourth quarter amounted to EUR 745.6 million. 
In addition to the write-down of goodwill (EUR 566.8 million), valuation losses and impairments of 
financial assets also played a role in this result.  
 
The net loss after tax and minorities in the fourth quarter of 2008 amounted to EUR -603.4 million.  
 

III. BALANCE SHEET DEVELOPMENT 

in EUR million 
 

Dec 08 
 

Dec 07 
 

Change 

Loans and advances to credit institutions  14,344  14,937  -4.0% 
Loans and advances to customers  126,185  113,956  10.7% 
Risk provisions for loans and advances    -3,783  -3,296  14.8% 
Trading and other financial assets  41,770  44,214  -5.5% 
Other assets   22,925  30,708  -25.3% 
Total assets  201,441  200,519  0.5% 

Total assets of Erste Group increased by 0.5% from EUR 200.5 billion at the end of 2007 to EUR 201.4 
billion at the end of December 2008. 
 
Loans and advances to credit institutions fell by 4.0% from EUR 14.9 billion to EUR 14.3 billion.  
 
Loans and advances to customers increased by 10.7% from EUR 114.0 billion to EUR 126.2 billion. 
 
Due to new allocations as a result of credit growth and the difficult credit environment, the level of risk 
provisions increased from EUR 3.3 billion to EUR 3.8 billion. The ratio of non-performing loans (NPL) to 
total exposure increased to 2.9% in the fourth quarter (2.5% in Q3 2008). 
 
Securities investments in the various categories of financial assets declined – not least due to the current 
market situation and principal repayments – by 8.8 % from EUR 37.5 billion at the end of 2007 to EUR 
34.2 billion. 
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in EUR million 
 

Dec 08 
 

Dec 07 
 

Change 

Deposits by banks  34,672  35,165  -1.4% 
Customer deposits  109,305  100,116  9.2% 
Debt securities in issue  30,483  31,078  -1.9% 
Other liabilities  9,839  17,168  -42.7% 
Subordinated liabilities  6,047  5,589  8.2% 
Total equity  11,095  11,403  -2.7% 

Shareholder‘s equity    8,079  8,452  -4.4% 
Minority interests  3,016  2,951  2.2% 

Total liabilities and equity  201,441  200,519  0.5% 

Customer deposits rose significantly by 9.2% from EUR 100.1 billion at the end of 2007 to EUR 109.3 
billion. The loan to deposit ratio stood at 115.4% as of 31 December 2008 reflecting the strength of the 
Group’s retail strategy and its ability to support loan growth with rising deposits. 
 
The 1.9% decline in debt securities in issue from EUR 31.1 billion to EUR 30.5 billion resulted mainly 
from redemptions on certificates of deposit. 
 
Total equity of Erste Group declined by 2.5% from EUR 11.4 billion to EUR 11.1 billion mainly driven by 
the negative impact of the AfS reserve and currency depreciation.  The increase in the scope of 
consolidation by four additional savings banks had a corresponding increasing effect on minority 
interests.  
 
Risk-weighted assets (RWA) rose from EUR 95.1 billion to EUR 103.7 billion in 2008, with the additional 
four savings banks making up around EUR 1.2 billion.   
 
Total own funds of Erste Group according to the Austrian Banking Act amounted to EUR 11.7 billion (31 
December 2007 EUR 11.1 billion) as of 31 December 2008. The coverage ratio in relation to the 
statutory minimum requirement on this date (EUR 9.6 billion), was 122% (year-end 2007: 127%). 
 
After deductions in accordance with the Austrian Banking Act, tier 1 capital stood at EUR 7.4 billion 
(year-end 2007: EUR 6.7 billion).  
 
The tier 1 ratio based on the credit risk (tier 1 capital after deductions in accordance with the Austrian 
Banking Act, in relation to the assessment basis for the credit risk pursuant to Article 22 sec. 2 Austrian 
Banking Act) equalled 7.2%. When adjusted for hybrid capital the tier 1 ratio results in a value of 6.0%; 
additionally adjusting for the regulatory capital requirements for market and operational risks the tier 1 
ratio equalled 5.3%.  
 
The solvency ratio in respect of credit risk (total own funds less the non-credit risk capital requirements – 
especially settlement risks, operational risks and position risks in the trading book and foreign currency 
positions – as a percentage of the assessment base for credit risk pursuant to Article 22 sec. 2 of the 
Austrian Banking Act) was 10.1% (year-end 2007: 10.5%) as of 31 December 2008 and thus 
considerably above the statutory minimum requirement of 8.0%.   
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IV. SEGMENT REPORTING5

Austria – excl. Haftungsverbund
This segment includes Erste Bank Oesterreich (particularly retail and commercial business) and 
allocated subsidiaries - which primarily include the savings banks in which Erste Bank Austria holds 
majority stakes (Salzburg, Tyrol, Hainburg) as well as S Bausparkasse. 
 
In spite of the challenging market situation, the net interest income increased by 6.4% compared with the 
previous year, from EUR 580.5 million to EUR 617.4 million, largely due to a strong increase in customer 
deposits. Deposits increased by 10.6% to EUR 24.1 billion, loans to customers grew by 5.4% to EUR 
23.2 billion. Net commission income declined by 11.5% from the previous year (EUR 330.4 million), to 
EUR 292.4 million. The decline in securities business, primarily due to the development of the financial 
markets in the fourth quarter of 2008, was only partially compensated by an incrase of insurance fees 
and payment transactions. Administrative expenses were almost flat, up 0.6% from EUR 649.9 to EUR 
654.1 million thanks to consistent cost management. Net operating income grew from EUR 174.0 million 
to EUR 180.0 million (+3.5%), with an increase in the net trading result of 19.4% from EUR 14.1 million 
to EUR 16.8 million. Risk provisions were 8.5% below last year’s levels  (EUR -101.1 million), at EUR -
92.5 million. The devaluations of financial assets, required as a result of the negative developments on 
the financial markets, resulted in a significant decline in other result (from EUR -15.8 million in 2007 to 
EUR -84.8 million) and led to a decline in net profit after minorities from EUR 118.7 million in the 
previous year to EUR 81.5 million. The cost/income ratio was 70.6%, with return on equity at 8.2%. 
 
Savings Banks (Haftungsverbund)
As of the first quarter of 2008, six new savings banks joined the Haftungsverbund, affecting the 
comparability of results with the previous year. The 12.7% growth in net interest income, from EUR 
864.4 million to EUR 974.1 million, is mainly due to the inclusion of the new savings banks. Net 
commission income reached EUR 381.9 million, exceeding last year’s result by EUR 7.8 million again 
significantly affected by the contribution from the new savings banks, without which, fees would have 
declined by EUR 13.8 million. Administrative expenses increased from EUR 828.3 million in the previous 
year to EUR 919.6 million (+11.0%). Excluding the new savings banks, however, this rise would only 
have been 3.2%. Despite higher costs and a declining trading result (from EUR 23.6 million in the 
previous year to EUR 15.8 million), the operating result reached 452.2 million, 4.2% above that of the 
previous year (EUR 433.9 million). Risk provisions, which grew significantly to EUR 275.8 million, 
compared with EUR 96.2 million in the previous year, resulted, on the one hand, from provision taken in 
relation with a savings banks merger, and, on the other hand, reflect a conservative risk policy,.. 
Valuation requirements for securities outside of the trading portfolio, led to a significant decline in other 
result (by EUR 138.6 million, from EUR -17.3 million in the previous year to EUR -155.9 million, which 
ultimately resulted in a negative net profit after minorities of EUR -26.1 million. The cost/income ratio was 
at 67.0%. 
 
Central and Eastern Europe:
The Central and Eastern Europe segment mainly includes the results from the retail and commercial 
business of Česká spořitelná, Slovenska sporiteľňa, Erste Bank Hungary, Banca Commercială Română
and Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia and Erste Bank Ukraine. The contributions made by the 
divisionalised business units Group Markets and Group Corporate and Investment Banking are reported 
under the respective segments. 
 
5From the 4th quarter of 2007, the so-called "unwinding effects" pursuant to IAS 39 (compounded interest effect from anticipated cash flows on loans and advances 

to customers) to the extent of around EUR 85.2 million – which do not affect the result, but do have effects on net interest income and risk provisions, are shown on 
an aggregated basis in the Corporate Center segment. 
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Czech Republic 
Česká spořitelná increased its net interest income significantly, by 33.2% (currency-adjusted 21.0%), 
from EUR 820.1 million to EUR 1,092.7 million, due to volume increases in both liabilities and assets  
Net commission income improved due to the positive trend in card business and account fees, by 24.1% 
(currency-adjusted 12.7%) from EUR 342.2 million to EUR 424.9 million. The declining trading result 
(from EUR 18.4 million in 2007 to EUR 2.6 million) is due to the depreciation of the CZK towards year 
end and the lowering of the key interest rate. Rising administrative expenses in relation to business 
expansion resulted in an increase in administrative expenses of EUR 111.8 million (17.6%) from EUR 
634.6 million to EUR 746.4 million (6.8% on a currency-adjusted basis). The operating result showed a 
very positive trend and at EUR 773.8 million was up 41.7% (currency-adjusted 28.6%) compared to the 
previous year (EUR 546.1 million),.Higher lending volumes together with the deterioration of market 
conditions resulted in a significant increase in risk provisions, which rose by EUR 46.5 million or 66.3% 
to EUR 116.6 million (currency-adjusted +51.1%). In accordance with the current market situation, the  
other result was characterised by negative valuation requirements, which resulted in a decline to EUR -
217.2 million from EUR -15.2 million. This item includes the write-down of exposure to Iclandic banks  as 
as to well as to Lehman Brothers. The cost/income ratio improved from 53.7% to 49.1%.  Net profit after 
minorities was down 6% to EUR 349.8 million (currency-adjusted -14.7%) compared to  EUR 372.2 
million in 2007. Return on equity was 43.3%. 
 
Romania
The operating result of BCR, which more than doubled compared with the previous year, reached EUR 
547.7 million (2007: 270.8 million). The significant, 45.2% rise in net interest income (currency-adjusted 
60.4%), from EUR 510.8 million to EUR 741.6  million, mainly resulted from a strong rise in customer 
loans at resilient margins since H2 2007 supported by the application of the Effective Interest Rate (EIR) 
guidelines which stipulate that interest-related commissions be transferred to interest income. The 
increase without EIR effect and currency-adjusted was 37.0%.The rise in payment and lending fees was 
offset by the reclassification in NII and resulted in a decline in fee income of EUR 12.6 million (5.1%) 
compared with 2007 to EUR 236.3 million (currency-adjusted + 4.9%). In addition to strict cost 
management, the 11.5% decline in administrative expenses (currency-adjusted 2.2%) from EUR 516.9 
million in the previous year to EUR 457.6 million is also due to the successful integration of BCR (for 
instance headcount was reduced from 12,224 FTE to 9,985 FTE at the end of 2008), but also by lower 
restructuring costs of EUR 22.5 million in 2008. (2007: EUR -68 million). The cost/income ratio 
significantly improved on the previous year’s value of 65.6%, to 45.5%.  
The effects of the financial crisis, a conservative risk policy and the currency trend were reflected in the 
increase of risk provisions (from EUR 34.5 million in the previous year to EUR -121.2 million). This 
development was further impacted by positive one-off effects in 2007: cancellation of the reinsurance of 
consumer loans from June 2007; sales proceeds from receivables that had already been completely 
written off; and a higher release of risk provisions level from first time consolidation at Group together 
significantly aided the 2007 results. Sales proceeds from investments caused the rise in other result to 
EUR 13.2 million (previous year EUR -11.2 million).  Net profit after minorities totalled EUR 240.1 million, 
compared to EUR 168.3 million in the previous year, which equates to an impressive rise of 42.7% 
(currency-adjusted 57.6%).  Return on equity improved from 40.8% to 53.4%. 
 
Slovakia
The EUR 43.4 million, or 14.9% improvement of net interest income in Slovenska sporiteľňa from EUR 
291.4 million in the previous year to EUR 334.8 million (currency-adjusted + 6.4%) was due to the rise in 
lending volumes and customer deposits accompanied by almost stable margins. Rising credit and 
payment transaction volumes and a new pricing policy contributed to an increase in net commission 
income of 18% (currency-adjusted: 9.3%) from EUR 91.9 to EUR 108.4 million in 2008. The good 
performance of NII and fee income and the increase in trading result from EUR 13.8 million in the 
previous year to EUR 20.2 million lead to an operating result of EUR 216.3 million, exceeding that of the 
previous year (EUR 178.9 million) by 20.9% (currency-adjusted 11.9%). The 13.3% increase in 
administrative expenses from EUR 218.2 million in 2007 to EUR 247.2 million (currency-adjusted +4.9%) 
was mainly due to costs in relation to the Euro introduction and costs for a new core banking system.  
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The cost/income ratio further improved from 55.0% to 53.3%.The EUR 44 million rise in risk provisions to 
EUR 81.4 million (2007: EUR 37.4 million) reflects the changeover to the Basel II regime, as well as 
higher provisions for subsidiaries.  Net profit after minorities  was around 20.2% (currency-adjusted - 
26.1%) below the previous year’s value of EUR 103.6 million, at EUR 82.7 million. Return on equity was 
27.5%. 
 
Hungary
Erste Bank Hungary increased its net interest income by 19.8% from EUR 245.7 million in the previous 
year to EUR 294.3 million. This positive development was mainly supported by continued retail loan 
demand. The 7.4% increase in net commission income from EUR 121.6 million in the previous year to 
EUR 130.7 million, also contributed to the operating result, which improved by 18.6% from EUR 173.5 
million in the previous year to EUR 205.7 million. The 8% increase in administrative expenses to EUR 
223.8 million, following EUR 207.2 million in the previous year, resulted from personnel and salary 
increases and a higher office space requirement due to the expansion of business operations. The 
general market situation and higher lending volumes also caused a rise in risk provisions at Erste Bank 
Hungary, of 15.7% (from EUR 59.7 million in 2007 to EUR 69.1 million). The EUR 21.5 million increase 
in other result to EUR 10.8 million (2007: EUR -10.7 million) resulted primarily from income from sales of 
a participation. At EUR 109.5 million, net profit after minorities improved by 43.1% (2007: EUR 76.5 
million). The cost/income ratio further improved from 54.4% in the previous year to 52.1%. Return on 
equity was 34.1%. 
 
Croatia
Comparison with the previous year is only possible to a limited extent due to the inclusion of the results 
of Erste Card Club (ECC) (formerly Diners Club Adriatic d.d.) from the second quarter of 2007.  
 
Erste Bank Croatia increased net profit after minorities by EUR 15.5 million or 30.4% (currency-adjusted: 
28.5%) in comparison with 2007 to EUR 66.7 million. The notable 22.5% (currency-adjusted 20.8%) 
growth in net interest income to EUR 193.6 million, following EUR 158 million in the previous year, is 
driven by a positive development in customer business, both retail and corporate. The continuing 
positive trend in payment transactions at Erste Bank Croatia and in the ECC credit card business led to a 
EUR 11.6 million, or 17.5% (currency-adjusted 15.8%) rise in net commission income to EUR 77.6 
million (previous year: EUR 66.0 million). The operating result improved by 26.7% to EUR 155.0 million, 
from EUR 122.4 million for the previous year. The 35% increase in risk provisions from EUR -18.3 million 
to EUR -24.7 million is entirely due to ECC, which was only included in the Group result for 9 months in 
2007. The cost/income ratio further improved from 47.8% to 45.4% despite the 14.9% rise in 
administrative expenses to EUR 128.9 million, compared to EUR 112.2 million in the previous year due 
to a higher headcount and higher IT service and premises costs. Return on equity was 42.1%. 
 
Serbia
Erste Bank Serbia increased its net interest income by EUR 17.3 million to EUR 33.5 million (following 
EUR 16.2 million in the previous year). This result was driven by a strong increase in customer business.  
Net commission income grew by 38.2% from EUR 5.4 million to EUR 7.4 million, supported by increased 
payment transactions. The improved trading result (EUR 4.1 million compared to EUR 1.5 million in the 
previous year) is based on higher income from foreign exchange transactions. Overall, operating result 
was virtually doubled, from EUR 23.1 million in the previous year to EUR 45.0 million. Despite the 
increase in administrative expenses from EUR 28.4 million to EUR 34.3 million, up 20.7%, due to 
expanded business operations. The operating result improved by EUR 16.1 million in comparison with 
2007 to reach EUR 10.7 million. The rise in risk provisions from EUR 0.1 million to EUR -6.6 million 
reflects the trend in lending volume. Net profit after minorities increased by EUR 7.4 million, from EUR -
2.7 million to EUR 4.7 million. Return on equity was 10.5%. 
 
Ukraine
After the acquisition of Bank Prestige by the Erste Group in January 2007, the focus of activities was on 
expanding the market position of the bank, now renamed Erste Bank Ukraine. The bank currently 
employs 2,120 employees and operates 135 branches.  
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Erste Bank Ukraine increased operating income during the past financial year by EUR 32.3 million from 
EUR 12.8 million to EUR 45.1 million. This was driven primarily by net interest income, which at EUR 
33.0 million more than quadrupled compared with the EUR 8.0 million of the previous year. The increase 
in fee income (from EUR 1.0 million to EUR 2.6 million) and growth of EUR 5.8 million in the trading 
result  to EUR 9.5 million (following EUR 3.7 million in the previous year), which were based on a 
significant rise in income from foreign exchange transactions and fixed-interest securities, contributed to 
this result. The expansion of the branch network (from 71 branches in December 2007 to 135 in 
December 2008) and the significant rise in the number of employees (from 1,130 in December 2007 to 
2,120 in 2008) led to an increase in administrative expenses by EUR 30.9 million to EUR 56.2 million.  
Net loss after tax and minorities was at EUR -28.7 million.  
Following the current economic developments in Ukraine further business expansion has been 
postponed. Consequently in 2009 headcount will be reduced by about 300 employees. 
 
Group Corporate & Investment Banking (GCIB) 
The Group Corporate & Investment Banking segment includes the large corporate business, with 
companies that are active Erste Group’s markets and have sales of more than EUR 175 million. Erste 
Group’s International Business (without treasury activities), the Real Estate Business with large 
corporates, the leasing subsidiary Immorent and Investment Banking (incl. Equity Capital Markets), are 
also allocated to this segment.   
The increase in net interest income in the GCIB segment, which, at EUR 460.6 million was 23.5% above 
the previous year's value (EUR 373.0 million), resulted from the expansion of business operations in the 
Large Corporates, Real Estate Austria, International Business and at the leasing subsidiary Immorent. 
The EUR 20.9 million rise in net commission income (from EUR 140.4 million in the previous year to 
EUR 161.3 million) was driven by higher income in International Business. The operating result improved 
by 21.9% from EUR 370.8 in the previous year to EUR 451.8 million - despite the fact that administrative  
expenses rose by EUR 22.4 million, from EUR 150.4 million to EUR 172.8 million. Risk provisions, which 
reached EUR -177.4 million, (2007: EUR -27.5), include the write-down of the exposure to the defaulted 
Icelandic banks and provisions against the deteriorating economic situation. Moreover, 2007 also 
benefitted from the release of risk provisions. Other result was also impacted by market-related valuation 
requirements in the fair value portfolio and shows a decline of EUR 67.5 million to EUR -44.4 million. Net 
profit after minorities was 37.0% below the previous year’s value of EUR 269.5 million, at EUR 169.8 
million. The cost/income ratio improved from 28.9% to 27.7%. Return on equity was 11.7%. 
 
Group Markets
The Group Markets segment comprises the divisionalised business units Group Treasury and Debt 
Capital Markets. Besides Erste Group AG’s own Treasury activities, it also includes the Treasury units of 
the CEE subsidiaries, the foreign branches in Hong Kong and New York, as well as the Treasury 
activities of the investment banks, ES Polska, EB Investment Hungary and ES Zagreb.  
 
The EUR 154.9 million increase in net interest income, from EUR 108.9 million to EUR 263.8 million is 
primarily due to the very good result from the Money Market division in Vienna and the New York and 
Hong Kong branches. The declining net commission income (from EUR 155.8 million to EUR 137.8 
million) and the - as expected - significantly lower trading result (EUR 15.8 million following EUR 213.2 
million in the previous year) due to valuation requirements for securities in the trading portfolio, resulted 
in an operating result which was 26.3% below the previous year's value, at EUR 221.2 million. The 
10.4% rise in administrative expenses from EUR 177.6 million to EUR 196.1 million is based on higher 
personnel and IT costs, which are, in turn, related to the set-up of the divisional structure. Net profit after 
minorities showed a decline by EUR 76.0 million (-33.4%) to EUR 151.5 million. The cost/income ratio 
was at 47.0%, return on equity was at 79.8%. 
 
Corporate Center
The Corporate Center segment includes results from companies that cannot be assigned directly to a 
specific business segment, intra-group eliminations between the segments, linear depreciation of the 
customer base for BCR and DCA as well as one-off effects which cannot be assigned to a specific 
business segment without distorting comparability. The income from the VIG transaction (sale of the 
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insurance division to the Vienna Insurance Group) is reported in the 2008 result of this segment. The 
complete write-off of intangible assets from the Ukraine and Serbia business, as well as the partial write-
off of goodwill in Romania, in the total amount of EUR 566.8 million before tax, are also assigned to this 
segment. Furthermore, the ALM of Erste Group Bank AG (holding) is also attributed to this segment.  
The results of the local ALM units continue to be allocated to the respective individual segments. 
 
In the net interest income, the positive contribution from the unwinding effect in the amount of EUR 85.2 
million was more than offset by the negative contribution from ALM due to averse market developments. 
Overall, the unwinding does not affect the result, as the positive effect in net interest income 
simultaneously results in risk provisions of the same amount. The development in commission income 
and administrative expenses was mainly due to intra-group elimination of banking support operations. 
The administrative expenses are particularly impacted by group projects and costs in relation to the 
setup of the holding structure. Other result includes the linear depreciation of BCR’s customer base, as 
well as the customer base depreciation of the Erste Card Club, totalling EUR 75.7 million and valuation 
requirements for financial assets. The net profit from discontinued operations, in the amount of EUR 
631.6 million, relates to the net income after tax from the sale of the insurance business to the Vienna 
Insurance Group. 
 

V. EXCHANGE RATE DEVELOPMENT 

 End of period rates Average rates 

Euro FX  rates  Dec 08  Dec 07  Change  2008  2007  Change 
CZK/EUR  26.88  26.63  -0.9%  25.16  27.71  9.2% 
RON/EUR  4.02  3.61  -11.5%  3.69  3.34  -10.4% 
SKK/EUR  30.13  33.58  10.3%  31.31  33.82  7.4% 
HUF/EUR  266.70  253.73  -5.1%  251.25  251.40  0.1% 
HRK/EUR  7.36  7.33  -0.3%  7.23  7.34  1.4% 
RSD/EUR  89.73  80.05  -12.1%  81.88  79.81  -2.6% 
UAH/EUR  10.85  7.42  -46.1%  7.86  6.91  -13.8% 

Positive change = appreciation vs EUR, negative change = depreciation vs EUR 

Questions to: 
Erste Bank, Investor Relations 

1010 Vienna, Graben 21, Telefax: 0043 (0)5 0100 DW 9 13112 
Gabriele Werzer, Tel. 0043 (0)5 0100 DW 11286, E-mail: gabriele.werzer@erstebank.at 

Thomas Sommerauer, Tel. 0043 (0)5 0100 DW 17326, E-mail: thomas.sommerauer@erstebank.at 
Peter Makray, Tel. 0043 (0)5 0100 DW 16878, E-mail: peter.makray@erstebank.at

You can access this text on our website at www.erstebank.com/ir
under”News”. 

 



Page 16 of 20 

Appendix 

I. GROUP PROFIT AND LOSS ACCOUNT (IFRS) 

 

in EUR million 
 

2008 
 

2007 
 

Change 

Net interest income  4,913.1  3,945.8  24.5% 
Risk provisions for loans and advances   -1,071.4  -454.7  >100,0% 
Net fee and commission income   1,971.1  1,857.9  6.1% 
Net trading result  114.7  351.1  -67.3% 
General administrative expenses  -4,001.9  -3,642.1  9.9% 
Other operating result  -778.8  -169.3  na 
Result from financial assets - FV  -295.6  -47.8  na 
Result from financial assets - AfS  -213.8  51.0  na 
Result from financial assets - HtM  -61.2  0.7  na 
Pre-tax profit from continuing operations  576.2  1,892.6  -69.6% 
Taxes on income  -177.3  -371.0  -52.2% 
Net profit before minorities from continuing operations  398.9  1,521.5  -73.8% 
Post-tax profit from discontinued ops  639.7  28.4  >100,0% 
Net profit before minorities  1,038.6  1,550.0  -33.0% 
Minority interests    -179.0  -375.3  -52.3% 
Net profit after minorities  859.6  1,174.7  -26.8% 
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II. CONSOLIDATED BALANCE SHEET (IFRS) 

 

in EUR million 
 

Dec 08 
 

Dec 07 
 

Change 

ASSETS  
Cash and balances with central banks  7,556  7,615  -0.8% 
Loans and advances to credit institutions  14,344  14,937  -4.0% 
Loans and advances to customers  126,185  113,956  10.7% 
Risk provisions for loans and advances    -3,783  -3,296  14.8% 
Trading assets  7,534  6,637  13.5% 
Financial assets - at fair value through profit or loss  4,058  4,534  -10.5% 
Financial assets - available for sale  16,033  16,200  -1.0% 
Financial assets - held to maturity  14,145  16,843  -16.0% 
Investments of insurance companies  0 8,054  na  
Equity holdings in associates accounted for at equity  260  285  -8.8% 
Intangible assets  4,805  5,962  -19.4% 
Property and equipment  2,386  2,289  4.2% 
Tax assets  859  446  92.6% 
Assets held for sale and discontinued operations  526  0 na  
Other assets   6,533  6,057  7.9% 
Total assets  201,441  200,519  0.5% 

LIABILITIES AND EQUITY  
Deposits by banks  34,672  35,165  -1.4% 
Customer deposits  109,305  100,116  9.2% 
Debt securities in issue  30,483  31,078  -1.9% 
Trading liabilities  2,519  1,756  43.5% 
Underwriting provisions  0 8,638  na  
Other provisions  1,620  1,792  -9.6% 
Tax liabilities  389  329  18.2% 
Liabilities associated with assets held for sale and discontinued 
operations  343  0 na  
Other liabilities  4,968  4,653  6.8% 
Subordinated liabilities  6,047  5,589  8.2% 
Total equity  11,095  11,403  -2.7% 

Shareholder‘s equity    8,079  8,452  -4.4% 
Minority interests  3,016  2,951  2.2% 

Total liabilities and equity  201,441  200,519  0.5% 
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III. SEGMENT REPORTING ERSTE BANK GROUP

Overview*

Retail & SME GCIB Group Markets Corporate Center Total group

in EUR million 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Net interest income 4,315.1 3,495.2 460.6 373.0 263.8 108.9 -126.3 -31.3 4,913.1 3,945.8
Risk provisions -808.9 -358.4 -177.4 -27.5 0.0 0.0 -85.2 -68.9 -1,071.4 -454.7
Net fee and commission income 1,662.1 1,581.5 161.3 140.4 137.8 155.8 9.9 -19.8 1,971.1 1,857.9
Net trading result 113.7 127.0 2.8 7.8 15.8 213.2 -17.6 3.2 114.7 351.1
General administrative expenses -3,468.1 -3,221.0 -172.8 -150.4 -196.1 -177.6 -164.9 -93.1 -4,001.9 -3,642.1
Other result -469.6 -101.5 -44.4 23.1 -10.1 2.8 -825.1 -89.7 -1,349.3 -165.4
Pre-tax profit 1,344.4 1,522.8 230.0 366.4 211.1 303.0 -1,209.3 -299.6 576.2 1,892.7
Taxes on income -264.4 -300.5 -51.6 -82.7 -45.9 -55.7 184.7 67.8 -177.3 -371.0
Post-tax profit from discontinued ops 8.0 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 631.6 0.0 639.7 28.4
Minority interests -207.8 -361.9 -8.6 -14.2 -13.7 -19.9 51.0 20.7 -179.0 -375.3
Net profit after minorities 880.2 888.8 169.8 269.5 151.5 227.5 -341.9 -211.0 859.6 1,174.8

Average risk-weighted assets 73,717.5 66,606.0 22,791.3 21,637.6 1,851.3 1,266.1 3,124.3 2,674.1 101,484.4 92,183.9
Average attributed equity 3,325.4 2,998.1 1,454.8 1,353.4 189.8 149.3 3,996.9 3,838.1 8,966.9 8,338.9
Cost/income ratio 56.9% 61.9% 27.7% 28.9% 47.0% 37.2% -123.1% nm 57.2% 59.2%
ROE based on net profit 26.5% 29.6% 11.7% 19.9% 79.8% 152.3% -8.6% nm 9.6% 14.1%

*) The “Other result” for the Corporate Center includes the depreciation for the customer base amounting to EUR 58.0 million.
“Other result” summarises the four P&L positions, Other operating result, Results from financial assets – at fair value through profit or loss, - available for sale and - held to maturity.



Page 19 of 20

Austria segment*

Savings Banks EB Oesterreich Austria

in EUR million 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Net interest income 974.1 864.6 617.4 580.5 1,591.5 1,445.0
Risk provisions -275.8 -96.2 -92.5 -101.1 -368.3 -197.3
Net fee and commission income 381.9 374.1 292.4 330.4 674.2 704.5
Net trading result 15.8 23.6 16.8 14.1 32.6 37.7
General administrative expenses -919.6 -828.3 -654.1 -649.9 -1,573.6 -1,478.2
Other result -155.9 -17.3 -84.8 -15.8 -240.7 -33.1
Pre-tax profit 20.5 320.4 95.2 158.2 115.7 478.7
Taxes on income -5.4 -64.9 -20.0 -40.7 -25.4 -105.7
Post-tax profit from discontinued ops 0.0 0.0 4.9 9.4 4.9 9.4
Minority interests -41.2 -235.4 1.4 -8.2 -39.8 -243.7
Net profit after minorities -26.1 20.0 81.5 118.7 55.4 138.8

Average risk-weighted assets 24,608.5 22,993.6 14,316.3 12,917.0 38,924.9 35,910.6
Average attributed equity 218.7 229.0 981.1 889.0 1,199.9 1,118.1
Cost/income ratio 67.0% 65.6% 70.6% 70.3% 68.5% 67.6%
ROE based on net profit -12.0% 8.8% 8.3% 13.4% 4.6% 12.4%

*) “Other result” summarises the four P&L positions, Other operating result, Results from financial assets – at fair value through profit or loss, - available for sale and - held to maturity.
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Central and Eastern Europe (CEE) segment*:

Czech Republic Romania Slovakia Hungary Croatia Serbia Ukraine

in EUR million 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Net interest income 1,092.7 820.1 741.6 510.8 334.8 291.4 294.3 245.7 193.6 158.0 33.5 16.2 33.0 8.0
Risk provisions -116.6 -70.1 -121.2 34.5 -81.4 -37.4 -69.1 -59.7 -24.7 -18.3 -6.6 0.1 -21.0 -10.3
Net fee and commission
income 424.9 342.2 236.3 248.9 108.4 91.9 130.7 121.6 77.6 66.0 7.4 5.4 2.6 1.0
Net trading result 2.6 18.4 27.4 28.1 20.2 13.8 4.5 13.4 12.8 10.5 4.1 1.5 9.5 3.7
General administrative
expenses -746.4 -634.6 -457.6 -516.9 -247.2 -218.2 -223.8 -207.2 -128.9 -112.2 -34.3 -28.4 -56.2 -25.3
Other result -217.2 -15.2 13.2 -11.2 -34.5 -27.8 10.8 -10.7 -1.7 -5.3 1.8 1.8 -1.3 -0.1
Pre-tax profit 439.9 460.9 439.8 294.2 100.4 113.6 147.4 103.1 128.7 98.8 5.9 -3.4 -33.4 -23.0
Taxes on income -89.7 -92.5 -73.2 -48.7 -17.6 -10.0 -37.7 -26.3 -25.9 -21.7 0.4 0.5 4.7 3.9
Post-tax profit from
discontinued ops 9.7 14.4 -6.5 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Minority interests -10.1 -10.5 -120.0 -81.8 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -36.1 -25.9 -1.6 0.2 0.0 0.0
Net profit after
minorities 349.8 372.3 240.1 168.3 82.7 103.6 109.5 76.5 66.7 51.2 4.7 -2.7 -28.7 -19.1

Average risk-weighted
assets 11,484.8 10,512.8 9,375.7 8,457.5 4,263.9 3,825.1 4,674.8 4,129.0 3,619.8 3,079.3 815.8 466.6 557.8 225.1
Average attributed equity 808.4 732.1 449.4 412.7 301.3 270.0 320.9 284.8 158.4 135.2 44.5 26.6 42.8 18.5
Cost/income ratio

49.1% 53.7% 45.5% 65.6% 53.3% 55.0% 52.1% 54.4% 45.4% 47.8% 76.2%
123.2

% 124.5%
198.5

%
ROE based on net profit

43.3% 50.8% 53.4% 40.8% 27.5% 38.4% 34.1% 26.9% 42.1% 37.8% 10.5%
-

10.2% -67.1%

-
103.1

%

*) “Other result” summarises the four P&L positions, Other operating result, Results from financial assets – at fair value through profit or loss, - available for sale and - held to maturity.


