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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI        Viena, 30 iulie 2009 
 

Un model de afaceri solid ridică profitul net al Erste Group 
la 492,1 mil EUR în Semestrul 1 2009, în pofida unor costuri 
de risc mai ridicate  
 
Sumar1: 

• Erste Group a înregistrat un profit operaţional record  de 1.776,4 mil EUR în S1 09. Aceasta 
reprezintă o îmbunătăţire de 19.1% faţă de S1 08, cand efectele recesiunii economice încă nu erau 
vizibile. Venitul operaţional s-a majorat cu 7% la 3.736,6 mil EUR, în timp ce cheltuielile operaţionale 
au scăzut cu 2,1% în comparaţie cu S1 08, până la 1.960,2 mil EUR. 

• Venitul net din dobânzi şi venitul din tranzacţionare au fost vectorii majori care au influenţat 
venitul operaţional în S1 09. în pofida unei creşteri limitate a creditării – împrumuturile către clienţi 
au avansat la 128,1 mld EUR în S1 09, de la 126,2 mld EUR la sfârşitul anului 2008 – şi mulţumită 
marjelor de dobândă stabile în cadrul tuturor operaţiunilor, venitul net din dobânzi a rămas solid, 
ridicaându-se la 2.505,3 mil EUR (în urcare cu 8,6% faţă de S1 08), sprijinit fiind de o performanţă 
solidă a segmentului retail şi IMM. Rezultatul excelent din tranzacţionare s-a datorat în special unei 
performanţe susţinute a operaţiunilor cu instrumente cu venit fix şi pieţe monetare. 

• Costurile de risc au crescut la 892,1 mil EUR (o majorare de 132,3% faţă de S1 08) sau 141 pb din 
media împrumuturilor către clienţi. Rata împrumuturilor neperformante (din expunerea totală) a 
crescut de la 2,9% în T4 08, la 3,6% în S1 09, în special datorită operaţiunilor de retail din Europa 
Centrală şi de Est (ECE), băncilor de economii austriece semnatare ale Contractului de cross-
garantare, şi provizioanelor din cadrul portofoliului GCIB (Group Corporate and Investment Banking). 

• Erste Group nu a profitat de posibilitatea de a reclasifica active ca urmare a relaxării regulilor de 
creditare. Rezultatul din cadrul tuturor operaţiunilor cu active financiare a fost impactat de către 
necesarul de re-ealuări din cadrul portofoliului ABS/CDO: impactul negativ asupra contului de profit şi 
pierdere în T2 09 a fost de 11,3 mil EUR (pre-impozitare) după 54,8 mil EUR în T1 09, în timp ce 
impactul asupra capitalului social a scăzut la 43,0 mil EUR în T2 09, faţă de 88 mil în 09. 

• Profitul net s-a ridicat la 492,1 mil EUR în S1 09, în scădere cu 22,7% faţă de 636,6 mil EUR în S1 
08. Toate băncile membre ale Erste Group, cu excepţia băncii din Ucraina, care reprezintă o 
investiţie minoră au fost profitabile în S1 09. 

• Rata tier 1 s-a îmbunătăţit la 8,4% la jumătatea anului 2009 (2008: 7,2%) în urma emisiunii de 
capital participativ (1,224 mld EUR subscrise de către statul austriac şi 540 mil EUR de către 
investitori privaţi). Activele ponderate la risc au crescut cu 4,0% până la 108 mld EUR în S1 09. 

• Raportul credite/depozite s-a îmbunătăţit de la 115,4% la finalul anului 2008, la 112,9% în S1 09. 
 
 

                                                 
1Începând cu luna ianuarie 2009 Casa de Economii Kufstein s-a alăturat Contractului de Cross-Garantare, fiind astfel inclusă din acel moment în bilanţul la nivel de 

concern. De asemenea, rezultatele financiare ale Ringturm KAG precum şi ale Opportunity Bank a.d. din Muntenegru, achiziţionată de către Erste & 

Steiermärkische Banka d.d., au fost incluse, în premieră, în situaţiile financiare consolidate începând cu 31 martie 2009. În plus, Investbank a.d. Skopje din 

Macedonia, achiziţionată de Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, a fost inclusă în situaţiile financiare începând cu 1 octombrie 2008, nefiind, deci, inclusă 

pe toată perioada de raportare a anului anterior. Datorită faptului că nu au fost îndeplinite criteriile impuse de IFRS 5 în contextul vânzării Anglo Romanian Bank 

(vânzarea în decurs de 12 luni), a avut loc o reclasificare a poziţiei „active patrimoniale scoase la vânzare”, respectiv înregistrarea în poziţia bilanţieră adecvată. 

Aceste elemente mai sus menţionate duc la o deformare – minoră – a procentelor de variaţie faţă de intervalele de comparaţie din anul anterior.  

 

 



 
   

Pagina 2 din 20 

„Criza economică îşi produce din plin efectele asupra Europei Centrale şi de Est. Deşi situaţia variază de 
la ţară la ţară, declinul cererii de produse şi servicii este numitorul comun. În pofida condiţiilor economice 
care vor ramâne dificile, noi credem, că scenariile dezastruoase pentru această regiune nu au nici o 
fundamentare. Ca bancă de retail suntem strâns conectaţi cu realităţile economice din toate ţările unde 
suntem activi. Cunoştinţele noastre despre clienţii noştrii persoane fizice şi companii sunt din ce în ce 
mai solide şi ne permit să luăm cele mai eficiente măsuri pentru a naviga atât banca noastră cât şi pe 
clienţii noştri prin această criză. Drept urmare, suntem convinşi că putem depăşi orice inrăutăţire a 
mediului economic datorită calităţii modelului nostru de afaceri” e afaceri”, a declarat Andreas Treichl, 
CEO al Erste Group. 

Sumar al performanţei operaţionale 
Rezultatul operaţional a atins în primul semestru 2009 un nou rezultat record, înregistrând valoarea de 
1.776,4 mil. euro (+19,1% faţă de valoarea înregistrată în primul semestru 2008, respectiv 1.491,0 mil. 
euro). Această evoluţie se bazează, înainte de toate, pe o creştere remarcabilă a venitului net din 
dobânzi (+8,6% până la nivelul de 2.505,3 mil. euro), care a reuşit să compenseze scăderile înregistrate 
de veniturile din comisioane (-11,4%, respectiv 888,2 mil. euro). De asemenea, venitul excelent din 
tranzacţionare (+86,1%, respectiv 343,1 mil. euro) şi-a adus aportul la îmbunătăţirea cu 7,0% a 
veniturilor operaţionale de la 3.492,6 mil. euro la actualmente 3.736,6 mil. euro. S-a reuşit diminuarea 
cheltuielilor administrative cu 2,1%, de la 2.001,6 mil. euro la 1.960,2 mil. euro. Raportul cost-venit 
s-a îmbunătăţit astfel în mod notabil, atingând valoarea de 52,5% (în primul semestru 2008: 57,3%). 
  
Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus cu 22,7% până la 492,1 mil. 
euro, în special ca urmare a creşterii costului de risc (cheltuielile pentru constituirea provizioanelor de 
risc au înregistrat un nivel de peste două ori mai ridicat, respectiv 892,1 mil. euro). 
 
Rentabilitatea capitalului angajat (cash, deci după eliminarea amortizărilor lineare aferente clientelei) 
s-a micşorat de la 15,2% (valoare raportată: 14,7%) în decursul anului 2008, până la actualmente 11,6% 
(valoare raportată: 11,2%). 
 
Veniturile pe acţiune (cash) s-a situat în primul semestru 2009 la valoarea de 1,41 euro (valoare 
raportată: 1,35 euro), faţă de 2,10 euro înregistraţi în perioada similară a anului anterior (valoare 
raportată: 2,03 euro). 
 
Totalul activelor s-a majorat faţă de sfârşitul exerciţiului 2008 cu 1,4%, atingând valoarea de 204,2 mld. 
euro.  
 
Până la finalul lunii aprilie 2009, Erste Group a plasat capital participativ în valoare nominală totală de 
1,76 mld. euro. Din acesta 1,224 mld. euro au fost subscrise de Republica Austria şi 540 mil. euro de 
către entităţi private. 
 
În pofida unei majorări a activelor ponderate cu gradul de risc, rata solvabilităţii aferentă riscului de 
credit s-a ameliorat, ca efect al emiterii de capital participativ în valoare de 1,76 mld. euro, de la 10,1% la 
sfârşitul exerciţiului 2008 la 11,1% la 30 iunie 2009. Aceasta se situează astfel în continuare la un nivel 
confortabil, peste cerinţele minime legale de 8,0%. Rentabilitatea capitalului, determinată pe baza 
riscului de credit, înregistra la 30 iunie 2009 valoarea de 8,4% (faţă de 7,2% la sfârşitul anului 2008). 

Perspective 
„În timp ce deriorarea indicatorilor economici a dus la costuri de risc mai ridicate, credem că, la nivel de 
grup, ne vom menţine profitabiitateal până la finalul anului. Această evoluţie va fi sprijinită de focus-ul 
nostru regional, de mix-ul ideal de clienţi retail, IMM şi mari companii precum şi de orientarea strategică 
a business-ului nostru sau de raportul echilibrat pe care îl menţinem între creditele acordate şi depozitele 
atrase“ a comentat Treichl asupra perspectivelor de viitor. 
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I. PERFORMANŢA FINANCIARĂ ÎN DETALIU 
 

in milioane EUR 
 

1-6 09 
 

1-6 08 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  2.505,3  2.306,0  8,6% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -892,1  -384,1  >100.0% 
Venit net din taxe şi comisioane  888,2  1.002,2  -11,4% 
Rezultat net din tranzacţionare  343,1  184,4  86,1% 
Cheltuieli administrative generale  -1.960,2  -2.001,6  -2,1% 
Alte rezultate  -119,2  -171,1  12,6% 
Profit preimpozitare  765,1  935,8  -18,2% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  10,1  na  
Profit net după plata intereselor minoritare  492,1  636,6  -22,7% 
       

Venit net din dobânzi: +8,6% faţă de S1 08  
În pofida unei creşteri reduse a creditării la nivelul întregii regiuni, (+1,5% până la 128,1 mld EUR de la 
sfarşitul anului 2008) în decursul primului semestru 2009, venitul net din dobânzi s-a majorat cu 8,6%, 
de la 2.306,0 mil. euro la 2.505,3 mil. euro. În pofida evoluţiei dezavantajoase a nivelului dobânzilor în 
anumite ţari, aceasta s-a înregistrat, în special, pe fondul stabilităţii marjelor. Comparaţia este influenţată 
şi de creşterea puternică a creditării în primele trei trimestre din 2008, care a încetinit puternic odată cu 
startul crizei financiare. Fortificarea bazei de capital din primăvara acestui an de asemenea a constituit 
un factor de influenţă. 
 
Marja de dobândă (venitul net din dobânzi exprimat ca şi cotă procentuală din activele medii purtătoare 
de dobândă) s-a ameliorat, de la 2,73% în primul semestru 2008 la actualmente 2,92% - această 
evoluţie înregistrându-se atât în Europa Centrală şi de Est (de la 4,5% la 4,6%) cât şi în Austria (de la 
1,7% la 1,9%). 

Venit net din comisioane: -11,4% vs S1 08 

in milioane EUR 
 

1-6 09 
 

1-6 08 
 

Modificare 

Activităţi de creditare  155,3  187,4  -17,1% 
Tranzacţii de plată  395,0  421,4  -6,3% 

Carduri  91,5  83,1  10,1% 
Activităţi cu valori mobiliare  190,6  244,4  -22,0% 

Fonduri de investiţii  78,1  113,3  -31,1% 
Taxe de administrare  21,7  27,6  -21,4% 
Brokeraj  90,8  103,5  -12,3% 

Activităţi de asigurări  46,8  44,8  4,5% 
Brokeraj pentru contracte de economisire-creditare (bănci 
de locuinţe)  19,9  18,4  8,2% 
Tranzacţii valutare  14,1  17,7  -20,3% 
Investment banking  6,5  7,8  -16,7% 
Altele  60,0  60,3  -0,5% 
Total  888,2  1.002,2  -11,4% 
       
 
Venitul net din comisioane s-a diminuat în primul semestru 2009 cu 11,4%, de la 1.002,2 mil. euro la 
888,2 mil. euro. Cea mai evidentă scădere s-a înregistrat în domeniul operaţiunilor cu valori mobiliare (-
22,0%, până la 184,6 mil. euro). Evoluţia negativă a afectat, de asemenea, domeniul de Asset 
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Management , în special operaţiunile cuunităţi de fond. Suplimentar s-a înregistrat o scădere a veniturilor 
din comisioanele aferente noilor contracte de creditare (-17,1% până la 155,3 mil. euro), pe fondul 
încetinirii evoluţiei creditelor nou acordate. 
 

Rezultat din tranzacţionare: +86,1% faţă de S1 08  
Majorarea considerabilă cu 86,1%, de la 184,4 mil. euro în S1 08 la 343,1 mil. euro în primul semestru 
2009 s-a înregistrat în principal datorită rezultatului aferent operaţiunilor cu valori mobiliare (S1 09: 171,3 
mil. euro faţă de -6,5 mil. euro în S1 08). Rezultatul excelent din tranzacţionare s-a datorat unei 
performanţe susţinute a operaţiunilor cu toate clasele de active. 

Cheltuieli administrative: -2,1% vs S1 08  

in milioane EUR 
 

1-6 09 
 

1-6 08 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  1,124.2  1,160.6  -3.1% 
Alte cheltuieli administrative  656.7  652.9  0.6% 
Subtotal  1,780.9  1,813.5  -1.8% 
Deprecieri şi amortizări  179.3  188.1  -4.7% 
Total  1,960.2  2,001.6  -2.1% 
       
 
În pofida extinderii perimetrului de consolidare (afilierea casei de economii Sparkasse Kufstein la 
Contractul de Cross-Garantare a dus la creşterea cheltuielilor administrative cu 9,0 mil. euro), 
cheltuielile administrative au înregistrat o scădere cu 2,1% (exprimat în valuta de referinţă +1,8%), de 
la 2.001,6 mil. euro la 1.960,2 mil. euro.  
 
Cheltuielile cu personalul s-au micşorat cu 3,1% (exprimat în valuta de referinţă +0,3%), de la 1.160,6 
mil. euro la 1.124,2 mil. euro. Efecte pozitive asupra cheltuielilor cu personalul au fost înregistrate în 
urma scăderii numărului de personal, acesta compensând rezultatele renegocierii anuale a salariilor. 
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Numărul de personal2  
 

 
 

Iun 09 
 

Dec 08 
 

Modificare 

Angajaţi ai Erste Group  51.388  52.648  -2,4% 
Austria incl. băncile de economii semnatare ale 
contractului de cross garantare  16.405  16.278  0,8% 

Erste Group, Erste Bank Oesterreich şi subsidiare  8.528  8.545  -0,2% 
Băncile de economii semnatare ale contractului de 
cross garantare  7.877  7.733  1,9% 

Europa Centrală şi de Est / International  34.983  36.370  -3,8% 
Grupul Česká spořitelna  10.813  10.865  -0,5% 
Grupul Banca Comercială Română  9.170  9.985  -8,2% 
Grupul Slovenská sporiteľňa  4.466  4.953  -9,8% 
Grupul Erste Bank Ungaria  3.161  3.255  -2,9% 
Grupul Erste Bank Croatia  2.306  2.061  11,9% 
Erste Bank Serbia  992  1.009  -1,7% 
Erste Bank Ucraina  1.782  2.120  -15,9% 
Alte subsidiare şi sucursale străine  2.293  2.122  8,1% 

       
 
Numărul de personal a fost influenţat, în principal, de includerea, în primul semestru 2009, a unei noi 
case de economii în Contractul de Cross-Garantare (+199 salariaţi), de includerea Opportunity Bank în 
perimetrul de consolidare (+213 salariaţi în Erste Bank Croaţia) precum şi de aplicarea unor măsuri de 
reducere a cheltuielilor. Declinul numărului de salariaţi în cadrul BCR a survenit ca urmare externalizării 
a unor servicii nebancare şi a constituit una dintre ultimile măsuri luate ca parte a programului de 
eficientizare demarat odată cu achiziţia băncii. Scăderea din Slovacia s-a datorat transferului unui numar 
de aproximativ 200 de angajaţi din cadrul departamentului de Asset management în cadrul unei unităţi 
centrale şi a produs o creştere corespunzătoare în cadrul poziţiei „Alte subsidiare”. 
 
Cheltuielile materiale s-au majorat în decursul primului semestru 2009 doar în mică măsură, respectiv 
cu 0,6% (exprimat în valuta de referinţă +5,9%), de la 652,9 mil. euro la 656,7 mil. euro.  
 
Scăderea uşoară a amortizărilor aferente imobilizărilor corporale, efect cunoscut din perioadele 
anterioare, s-a făcut observată şi în primul semestru 2009 (-4,7% de la 188,1 mil. euro la 179,3 mil. 
euro). 

Rezultatul operaţional: +19,1% faţă de S1 08  
Pe fondul unei creşteri a veniturilor operaţionale (+7,0%) de la 3.492,6 mil. euro la 3.736,6 mil. euro şi 
a unei scăderi uşoare a cheltuielilor administrative (-2,1%) de la 2.001,6 mil. euro la 1.960,2 mil. euro, 
rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 19,1%, de la 1.491,0 mil. euro în primul semestru 2008 la 
1.776,4 mil. euro în primul semestru 2009. 

Provizioane de risc: +132,3% faţă de S1 08 
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 132,3%, de la 384,1 mil. euro la  892,1 mil. euro. Constituirea 
de provizioane suplimentare a survenit pe fondul deteriorării condiţiilor macroeconomice şi drept urmare 
a creşterii numărului de cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor financiare precum şi a scăderii bonităţii 

                                                 
2  Valori la momentul de referinţă. 
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clienţilor. Costul aferent riscului în raport cu nivelul mediu al creanţelor faţă de clienţi în primul semestru 
2009 s-a situat în primul semestru 2009 la nivelul de 141 puncte de bază (S1 08: 66 puncte).  
 
Creşterea costurilor de risc s-a datorat în special ţărilor din europa Centrală şi de Est care au înregistrat 
o deteriorare a calităţii portofoliilor în aproape toate segmentele operaţionale. Aceată evoluţie s-a datorat 
în special portofoliilor de credite de consum negarantate, şi către companii în Republica Cehă, Slovacia 
şi Ungaria. Situaţia creditelor ipotecare în valută s-a relaxat semnificativ, în urma aprecierii monedelor 
central europene in perioada de până la mijlocul anului. Cea mai semnificativa majorare procentuală a 
costurilor de risc s-a înregistrat, în mod nesurprinzător, în Ucraina, unde acestea s-au ridicat la 38,4 mil 
EUR (S1 08 2,3 mil EUR). În termeni absoluţi, România a înregistrat cea mai semnificativa majorare a 
costurilor de risc, 169,8 mil EUR în S1 09 de la 39,0 mil EUR în S1 08. Comparaţia este însă influenţată 
de faptul că în S1 08 au avut loc eliberări de provizioane în valoare totală de 25 mil EUR. Aceste 
provizioane fuseseră constituite odată cu prima consolidare a băncii. Costurile de risc în segmentul 
Group Corporate & Investment Banking s-au majorat de la 39,2 mil EUR la 145,9 mil EUR; jumătate din 
această sumă se datorează provizioanelor de portofoliu. La băncile de economii austriece semnatare ale 
contractului de cross-garantare, costurile de risc s-au majorat de la 110,7 mil EUR în S1 08 la 162,6 mil 
EUR. 

Alte rezultate operaţionale: -3,2% faţă de S1 08 
În primul semestru 2009, poziţia aferentă celorlalte rezultate operaţionale a înregistrat o uşoară 
deteriorare, de la -84,8 mil. euro la -87,5 mil. euro. Această poziţie conţine în special amortizarea lineară 
aferentă imobilizărilor necorporale (clientelă) în valoare de 36,8 mil. euro precum şi cheltuieli aferente 
plăţilor efectuate în sistemele de garantare a depozitelor – acestea majorându-se faţă de semestrul de 
comparaţie cu 25,0%, atingând nivelul de 27,5 mil. euro. 

Rezultat din active financiare: +63,3% faţă de S1 08 
Soldul total, compus din toate categoriile de imobilizări financiare, a evoluat pozitiv: Rezultatul total 
negativ înregistrat în primul semestru 2009, respectiv 31,7 mil. euro, a fost semnificativ mai redus faţă de 
cel înregistrat în S1 08 (86,3 mil. euro). În timp ce necesarul de depreciere al instrumentelor structurate 
din portofoliul disponibil pentru vânzare s-a majorat în decursul primului semestru 2009, s-a făcut 
remarcat efectul pozitiv al reducerii pierderilor din reevaluarea valorilor mobiliare din clasa la valoare 
justă asupra rezultatului aferent activelor financiare în termeni de comparaţie la nivel de semestru.   
 
La 30 iunie 2009, valoarea de piaţă a portofoliului ABS/CDO al Erste Group, inclusiv cel al caselor de 
economii, se situa în jurul valorii de 1,6 mld. euro, faţă cu 2,0 mld. euro la sfârşitul anului 2008. În primul 
semestru 2009 a rezultat o diferenţă de reevaluare pentru clasa la valoare justă, cu efecte asupra 
rezultatului exerciţiului, de -50,0 mil. euro. În ceea ce priveşte portofoliul de active disponibile pentru 
vânzare efectul asupra contului de profit şi pierdere s-a ridicat la 16,1 mil EUR care au constat dintr-o re-
evaluare de 5,9 mil EUR precum şi pierderi realizate în valoare de 10,2 mil. euro. Acestea au dus în 
primul semestru 2009 la un rezultat general, cu efecte asupra rezultatului exerciţiului, după impozitare şi 
plata intereselor minoritare, în valoare de 49,6 mil. euro (S1 08: 34,8 mil. euro). De asemenea, în clasa 
disponibile la vânzare, reevaluarea la valoarea de piaţă în primul semestru 2009 a dus la o reducere – 
dedusă din capitalul propriu – de 43,0 mil. euro (S1 08: 95,3 mil. euro). 

Profit pre-impozitare si profit net după plata intereselor minoritare  
Rezultatul perioadei aferent domeniilor de afaceri ce vor fi continuate, înainte de impozitare, s-a 
redus cu 18,2%, în special în urma creşterii costurilor de risc, de la 935,8 mil. euro la 765,1 mil. euro. 
 
Profit net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus cu 22,7%, de la 636,6 mil. euro la 
492,1 mil. euro. 
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II. REZULTATE FINANCIARE ÎN TRIMESTRUL 2 2009 

in milioane EUR T2 08 T3 08 T4 08 
 

T1 09 
 

T2 09 

Venit net din dobânzi 1,154.9 1,267.3 1,339.8 1,226.0 1,279.3 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi 
avansuri -221.0 -218.2 -469.1 -370.2 -521.9 
Venit net din taxe şi comisioane 510.3 486.8 482.1 444.6 443.6 
Venit net din tranzacţionare 102.1 0.5 -70.2 143.8 199.3 
Cheltuieli administrative generale -1,036.8 -1,052.1 -948.2 -975.9 -984.3 
Alte rezultate din exploatare -61.9 -56.2 -637.8  -39.9  -47.6 
Active financiare - la valoare justă prin profit 
sau pierdere -7.0 -35.0 -180.7 -44.1 32.0 
Active financiare - disponibile pentru vânzare 6.3 -5.1 -202.2 -10.8 -7.9 
Active financiare - păstrate până la maturitate 0.1 -2.0 -59.3 -0.1 -0.8 
Profit preimpozitare 447.0 386.0 -745.6 373.4 391.7 
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate 5.3 600.1 29.5  0.0  0.0 
Profit net după plata intereselor 
minoritare 321.0 826.4 -603.4 232.1 260.0 
      
        
 
În trimestru al doilea, venitul net din dobânzi a înregistrat o creştere cu 4,3%, respectiv de la 1.226,0 
mil. euro în T1 09 la actualmente 1.279,3 mil. euro, cele mai puternice creşteri fiind înregistrate în cadrul 
diviziilor din Europa Centrală şi de Est şi Group Markets 
 
Venitul net din comisioane a înregistrat nivelul de 443,6 mil. euro, aproape identic cu cel înregistrat în 
trimestrul anterior (444,6 mil. euro). Rezultate în creştere s-au înregistrat în domeniul plăţilor (5,0% până 
la 202,3 mil. euro) şi în cel de creditare (7,9% până la 80,6 mil. euro) şi în scădere în domeniul 
operaţiunilor cu valori mobiliare (-4,3% până la 93,2 mil. euro). 
 
Soldul total din toate categoriile de active financiare a avut o evoluţie pozitivă. În trimestrul 2 acesta a 
fost în valoare de 23,3 mil EUR, în principal datorită creşterii valorii de piaţă a activelor de bază. 
 
Datorită faptului că rezultatele în creştere înregistrate în domeniul tranzacţiilor cu valori mobiliare (T1 09: 
33,5 mil. euro; T2 09:137,8 mil. euro) au compensat şi întrecut scăderile înregistrate în domeniul 
tranzacţiilor cu instrumente derivate (T1 09: 42,7 mil. euro; T2 09: -5,0 mil. euro), venitul din 
tranzacţionare s-a îmbunătăţit în trimestrul 2 2009 cu 38,6%, respectiv de la 143,8 mil. euro la 199,3 
mil. euro. 
 
Cheltuielile administrative au atins în trimestrul 2 2009 valoarea de 984,3 milioane euro, cu 0,9% mai 
mult decât în trimestrul anterior, fapt ce se explică prin majorarea cheltuielilor cu personalul – acestea s-
au majorat cu 1,3%, de la 558,6 mil. euro în T1 09 la 565,5 mil. euro, în special în casele de economii 
afiliate Contractului de Cross-Garantare, precum şi în societăţile din Europa Centrală şi de Est. Şi 
amortizările aferente imobilizărilor corporale s-au majorat uşor, cu 4,0%, de la 87,9 mil. euro în T1 09 la 
91,4 mil. euro în T2 09. În ceea ce priveşte cheltuielile materiale s-a constatat însă o scădere uşoară, cu 
0,6%, de la 329,4 mil. euro în T1 09 la 327,3 mil. euro în T2 09, evoluţie ce îşi are sursa în principal în 
casele de economii afiliate Contractului de Cross-Garantare. 
 
În trimestrul 2 2009, rezultatul operaţional a atins cel mai bun nivel trimestrial înregistrat vreodată, 
respectiv 937,9 mil. euro, semnificativ (11,9%) peste rezultatul aferent primului trimestru, respectiv 838,5 
mil. euro. 
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Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit în principal pe fondul creşterii veniturilor operaţionale, înregistrând 
valoarea de 51,2%.  
 
Provizioanele de risc aferente activităţii de creditare au înregistrat o creştere de la 370,2 mil. euro în 
T1 09 la 521,9 mil. euro în T2 09. În trimestrul doi s-a înregistrat o continuare a trendului macroeconomic 
negativ, ceea ce a determinat o majorarea acosturilor de risc, în special în Europa Centrală şi de Est. 
 
Valoarea înregistrată de poziţia "alte rezultate operaţionale" s-a deteriorat, înregistrând o valoare de -
47,6 mil. euro, faţă de valoarea înregistrată în trimestrul anterior, respectiv -39,9 mil. euro. Această 
situaţie survine în principal pe fondul reevaluării unor elemente aferente poziţiei "alte active financiare", 
efectele fiind parţial contra-balansate de venituri din vânzarea de clădiri de birouri în Republica Cehă şi 
Ungaria. 
 
Profitul pre-impozitare aferent domeniilor de afaceri ce vor fi continuate s-a situat în T2 09 la 
nivelul de 391,7 mil. euro, cu 4,9% peste valoarea înregistrată în T1 09, respectiv 373,4 mil. euro. 
 
În pofida situaţiei dificile a pieţei, profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare a 
înregistrat o creştere cu 12,0%, de la 232,1 mil. euro în T1 09 la 260,0 mil. euro în T2 09. 
 

III. EVOLUŢIA BILANŢIERĂ 

in milioane EUR 
 

Iun 09 
 

Dec 08 
 

Modificare 

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit  13,800  14,344  -3.8% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  128,110  126,185  1.5% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -4,311  -3,783  14.0% 
Active comerciale şi alte active financiare  43,275  41,770  3.6% 
Alte active  23,293  22,925  1.6% 
Total active  204,167  201,441  1.4% 
       
 
Totalul activelor Erste Group s-a majorat în primul semestru 2009 cu 1,4%, de la 201,4 mld. euro la 
sfârşitul anului 2008 la actualmente 204,2 mld. euro. Circa 1,2 mld. din această valoare sunt efectul 
extinderii perimetrului de consolidare a băncii prin afilierea la Contractul de Cross-Garantare a casei de 
economii Sparkasse Kufstein.  
 
Creanţele faţă de instituţii de credit s-au redus cu 3,8%, de la 14,3 mld. euro la 13,8 mld. euro. 
 
Creanţele faţă de clienţi s-au majorat cu 1,5%, de la  126,2 mld. euro la actualmente 128,1 mld. euro, 
cea mai semnificativă creştere înregistrându-se în Europa Centrală şi de Est.   
 
Valoarea provizioanelor de risc a crescut moderat, datorită provizioanelor nou constituite pe fondul 
situaţiei economice dificile, de la 3,8 mld. euro la 4,3 mld. euro. Ponderea creditelor neperformante faţă 
de expunerea totală s-a majorat la 30 iunie 2009 la 3,6% de la 2,9%. 
 
Investiţiile în valori mobiliare din diversele categorii ale imobilizărilor financiare s-au majorat cu 2,6%, 
de la 34,2 mld. euro la sfârşitul anului 2008 la actualmente 35,1 mld. euro Creşterea a avut loc în 
principal în portofoliul disponibil pentru vânzare şi, în cadrul acestuia, în special a obligaţiunilor utilizate 
pentru asigurarea lichidităţilor, în timp ce portofoliul la valoare justă a cunoscut o evoluţie negativă. 
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in milioane EUR 
 

Iun 09 
 

Dec 08 
 

Modificare 

Depozite ale instituţiilor de credit  29,776  34,672  -14.1% 
Depozite ale clienţilor  113,489  109,305  3.8% 
Emisiuni de finanţare  30,130  30,483  -1.2% 
Alte pasive  11,338  9,839  15.2% 
Pasive subordonate  6,141  6,047  1.6% 
Total capital  13,293  11,095  19.8% 

Capitalul propriu  10,098  8,079  25.0% 
Participaţii minoritare  3,195  3,016  5.9% 

Total pasive şi capital  204,167  201,441  1.4% 
       
 
Depozitele clienţilor au înregistrat o creştere cu 3,8%, de la 109,3 mld. euro la 113,5 mld. euro, această 
creştere fiind mai puternică decât cea înregistrată de creanţele faţă de clienţi. Creşterile s-au înregistrat 
în special în cadrul societăţilor afiliate din Europa Centrală şi de Est, precum şi în Erste Bank Austria. 
Raportul credite/depozite înregistra la 30 iunie 2009  valoarea de 112,9%, deci sub nivelul înregistrat la 
31 decembrie 2008 (115,4%).  
 
Emisiunile de finanţare s-au redus cu 1,2%, de la 30,5 mld. euro la 30,1 mld. euro. 
 
În urma emiterii de capital participativ în valoare de 1,8 mld. euro, fondurile proprii ale Erste Group s-
au majorat, per total, cu 19,8%, respectiv de la 11,1 mld. euro la 13,3 mld. euro. 
 
Activele ponderate la risc (RWA) s-au majorat de la 103,7 mld. euro la 107,8 mld. euro la 30 iunie 
2009. 
 
La 31 iunie 2008, capitalul Erste Group se situa, în conformitate cu Legea Bancară Austriacă, în jurul 
valorii de 13,2 mld. euro (31 decembrie 2008: 11,8 mld. euro). Această evoluţie ascendentă s-a 
înregistrat în mare parte ca urmare a emiterii de capital participativ în valoare de 1,76 mld. euro. Marja 
de acoperire, raportată la necesarul minim legal la acest moment de referinţă (9,9 mld. euro) este de 
134% (sfârşitul exerciţiului 2008: 123%). 
 
După deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, ca urmare a emiterii de capital 
participativ, capitalul propriu a atins valoarea de 9,0 mld. euro (sfârşitul anului 2008: 7,4 mld. euro).  
 
Rata 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 8,4%. Rentabilitatea capitalului, 
determinată prin includerea capitalului propriu minim aferent riscului de piaţă precum şi riscului 
operaţional (înainte de deducerea poziţiilor prevăzute de Legea Bancară Austriacă), se situa la valoarea 
de 7,3%, după o ajustarea suplimentară prin considerarea capitalului hibrid rentabilitatea capitalului se 
situa la 30 iunie 2009 la valoarea de 6,4%. 
 
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 30.06.09 valoarea de11,1% (sfârşitul 
exerciţiului 2008: 10,1%), situându-se astfel considerabil peste valoarea minimă impusă de lege de 
8,0%. 
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IV. RAPORTARE DETALIATĂ PE SEGMENTE 

 
Segmentul Austria, fără Contractul de Cross-Garantare 
Segmentul Austria fără Contractul de Cross-Garantare este compus din Erste Bank Austria (în special 
operaţiunile de retail şi comercial), societăţile afiliate acesteia, înainte de toate casele de economii la 
care Erste Bank Austria deţine participaţiuni majoritare (casele de economii din Salzburg, Tirol, 
Hainburg), precum şi s Bausparkasse. 
 
Rezultatul operaţional s-a majorat cu 15,7 mil. euro, de la 132,1 mil. euro în T1 08 la actualmente 147,8 
mil. euro. Un aport în acest sens îl reprezintă îmbunătăţirea venitului net din dobânzi, precum şi 
reducerea semnificativă a cheltuielilor administrative. Pe fondul creşterii masive a sumelor atrase de la 
clienţi, venitul net din dobânzi s-a majorat cu 28,4 mil. euro (+9,8%), de la 291,2 mil. euro în anul anterior 
la 319,6 mil. euro. O creştere semnificativă s-a înregistrat la conturile de economii, acestea majorându-
se de la 22,6 mld. euro la 26,5 mld. euro (+17%). Volumul creditelor s-au majorat în acelaşi interval cu 
10,2%, de la 23,6 mld. euro la 26,0 mld. euro. Evoluţia negativă înregistrată în domeniul operaţiunilor cu 
valori mobiliare, pe fondul situaţiei dificile a pieţelor financiare, împreună cu un rezultat mai slab din 
comisioane din vânzarea de asigurăril au influenţat negativ venitul din comisioane . Acesta a înregistrat 
valoarea de 140,4 mil. euro, cu 17,7 mil. euro şi 11,1% sub valoarea înregistrată în anul anterior, 
respectiv 158,1 mil. euro. Venitul din tranzacţionare s-a deteriorat cu 8,1 mil. euro (respectiv -60,2%), de 
la 13,4 mil. euro la 5,3 mil. euro Cheltuielile de exploatare s-au redus cu 12,9 mil. euro, de la 330,5 mil. 
euro în primul semestru 2008 la 317,6 mil. euro. Prin urmare, raportul cost-venit s-a ameliorat, atingând 
valoarea de 68,2% (faţă de 71,4% în anul anterior). Majorarea provizioanelor de risc cu 18,8 mil. euro 
(respectiv 37,6%), de la 50,1 mil. euro la actualmente 68,9 mil. euro, a rezultat, în principal, pe fondul 
evoluţiei operaţiunile cu clienţi persoane juridice. Poziţia "alte rezultate” s-a majorat cu 21,3 mil. euro – 
ca urmare a reevaluărilor pozitive ale valorilor mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare – de la -
17,5 mil. euro la actualmente 3,8 mil. euro. Profitul după impozitare şi plata intereselor minoritare a putut 
fi îmbunătăţit, în pofida unei situaţii dificile de piaţă, de la 57,3 mil. euro la 59,5 mil. euro la sfârşitul 
primului semestru 2009, o creştere cu 2,2 mil. euro. Rentabilitatea capitalului angajat a scăzut de la 
12,0%, valoarea înregistrată în anul anterior, la 10,6%. 
 
Bănci de economii (Contractul de Cross-Garantare) 
În decursul T1 09, perimetrul de consolidare al Contractului de Cross-Garantare s-a extins prin afilierea 
Sparkasse Kufstein. În urma preluării sale de către Erste Bank Österreich, Weinviertler Sparkasse a fost 
inclusă, începând cu 1 mai, în segmentul Austria fără Contractul de Cross-Garantare. Comparabilitatea 
rezultatelor a fost influenţată astfel doar în măsură redusă.  
 
Venitul net din dobânzi s-a deteriorat cu 1,2%, respectiv 5,4 mil. euro, înregistrând nivelul de 455,6 mil. 
euro. Deteriorarea situaţiei economice generale a dus la o majorare a provizioanelor de risc cu 51,9 mil. 
euro, de la 110,7 mil. euro în anul precedent la actualmente 162,6 mil. euro. Mai mult de jumătate din 
această majorare provine din necesitatea constituirii de provizioane de portofoliu pe fondul deteriorării 
ratingurilor. Îmbunătăţirea venitului din tranzacţionare cu 21,7 mil. euro, de la 10,1 mil. euro în primul 
semestru 2008 la 31,8 mil. euro, a rezultat în principal pe fondul veniturilor aferente instrumentelor 
derivate purtătoare de dobândă, îndeosebi în decursul T1 09. Cheltuielile de exploatare au crescut de la 
464,7 mil. euro la 469,2 mil. euro. Dacă s-ar exclude efectelor modificărilor aduse perimetrului de 
consolidare, costurile s-ar fi menţinute la nivelul anului anterior. Scăderea înregistrată în poziţia „alte 
rezultate”, de la -22,2 mil. euro în anul anterior la -30,3 mil. euro, are la bază pierderile rezultate din 
vânzarea valorilor mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare. Profitul după impozitare şi plata 
intereselor minoritare a cunoscut o depreciere cu 15,9 mil. euro, de la 4,7 mil. euro în S1 08 la -11,2 în 
S1 09. Raportul cost/venita înregistrat valoarea  de 69,3%. 
 
 
 



 
   

Pagina 11 din 20 

Segmentul Europa Centrală şi de Est 
Segmentul Europa Centrală şi de Est este format, în principal, de rezultatele operaţiunilor retail şi IMM 
înregistrate de Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Ungaria, Banca Comerciala Româna, 
Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia şi Erste Bank Ucraina. Aportul domeniilor de afaceri Group 
Markets respectiv Group Corporate şi Investment Banking, devenite divizii de sine statătoare, vor fi 
prezentate în cadrul segmentelor aferente.  
 
Republica Cehă 
Venitul net din dobânzi înregistrat de operaţiunile de retail şi IMM din Cehia s-a majorat cu 9,0 mil. euro, 
respectiv 1,8% (exprimat în valuta de referinţă 8,8 %), de la 511,7 mil. euro în S1 08 la 520,7 mil. euro. 
La acest rezultat şi-au adus aportul atât creşterea constantă a volumului economiilor atrase cât şi 
creşteri selective în domeniul creditării. Venitul din dobânzi a fost influenţat negativ de scăderea dobânzii 
de referinţă, de la 3,75% în primul semestru 2008 la actualmente 1,5 %. Venitul din comisioane a scăzut 
de la 206,4 mil. euro cu 1,5% faţă de intervalul de comparaţie al anului precedent, înregistrând nivelul de 
203,2 mil. euro. Exprimat în valuta de referinţă acest rezultat a putut fi îmbunătăţit cu 5,3% - în principal 
pe fondul creşterilor înregistrate în domeniul operaţiunilor de creditare şi de plăţi. Pe fondul evoluţiilor 
valutare, cheltuielile de exploatare s-au situat la nivelul de 349,7 mil. euro, cu 22,7 mil. euro (6,1%) sub 
nivelul anului precedent, exprimate în valuta de referinţă acestea putând fi menţinute la nivelul anului 
precedent, prin aplicarea de măsuri de reducere a costurilor. Venitul din tranzacţionare mai ridicat (21,2 
mil. euro, faţă de 13,2 mil. euro în anul precedent) a rezultat în urma creşterilor înregistrate în 
operaţiunile valutare. Per total, rezultatul operaţional s-a majorat până la 395,5 mil. euro, cu 36,6 mil. 
euro sau 10,2 % peste valoarea aferentă anului anterior (358,9 mil. euro) (după excluderea efectelor 
valutare a rezultat o creştere a rezultatului operaţional cu 17,8 %).  Majorarea notabilă a provizioanelor 
de risc de la 48,9 mil. euro în anul precedent la 111,6 mil. euro, o creştere cu 62,7 mil. euro, a reflectat 
necesarul crescut de provizionare – în special în operaţiunile comerciale – ca urmare a continuării crizei 
economice. Deteriorarea poziţiei „alte rezultate” cu 13,6%, respectiv de la -51,4 mil. euro în anul anterior 
la actualmente -58,4 (exprimat în valuta de referinţă -21,5%), s-a înregistrat pe fondul necesarului de 
reevaluare a portofoliului de valori mobiliare şi a poziţiei "alte active financiare”. Profitul după impozitare 
şi plata intereselor minoritare a înregistrat o scădere cu 35,0 mil. euro, respectiv 14,8 % (exprimat în 
valuta de referinţă -8,9%), de la 206,1 mil. euro în S1 08 la 175,6 mil. euro. Raportul cost-venit s-a situat 
la 46,9% (50,9 % în primul semestru 2008), rentabilitatea capitalului angajat atingând nivelul de 38,6% 
(anul anterior 52,6 %). 
 
România 
Creşterea volumului de afaceri în primele trei trimestre din 2008 a dus la majorarea venitului din dobânzi 
înregistrat de Banca Comercială Română, respectiv de la 356,7 mil. euro în anul anterior la 383,9 mil. 
euro (+7,6 %, după excluderea efectelor valutare 23,2%). În venitul din tranzacţionare (în scădere cu 
10,5 mil. euro, de la 15,6 mil. euro la 5,1 mil. euro) s-au oglindit, în principal, efectele negative rezultate 
din reevaluările devenite necesare în urma scăderii cursului leului. Venitul din comisioane  a scăzut cu 
50,8 mil. euro (-39,5%, respectiv, după excluderea efectelor valutare, -30,8%), de la 128,5 mil. euro la 
77,7 mil. euro. Această scădere semnificativă se explică, parţial, prin comisioane mai scăzute din 
operaţiunile de plăţi. Începând cu T4 08 s-a înregistrat, de asemenea, o scădere semnificativă a 
volumului creditelor acordate, generându-se astfel un efect negativ asupra comisioanelor din creditare. 
Cheltuielile de exploatare s-au situat la nivelul de 200,7 mil. euro, semnificativ sub valoarea de 
comparaţie a anului precedent (225,1 mil. euro respectiv -10,8%). Exprimat în valuta de referinţă rezultă 
o creştere cu 2,1%. Motivele acestei creşteri stau, pe de o parte, în extinderea reţelei de filiale (+64 faţă 
de anul trecut) şi, pe de altă parte, în costuri mai ridicate înregistrate în domeniul IT. Reducerea 
cheltuielilor cu personalul a putut compensa această evoluţie în cea mai mare parte. Îmbunătăţirea 
notabilă a poziţiei „alte rezultate", unde s-a înregistrat o creştere cu 37,6 mil. euro, de la 0,5 mil. euro în 
S1 08 la actualmente 38,1 mil. euro, a rezultat, în cea mai mare parte, din lichidarea unor provizioane 
constituite în anul anterior, a căror necesitate a încetat, şi din necesarul de reevaluare negativă a 
portofoliului la valoare justă în 2008. Rezultatului operaţional solid de 266,0 mil. euro – exprimat în valuta 
de referinţă acesta reprezintă o creştere cu 10,4 % – i s-a opus o majorare semnificativă cu 130,8 mil. 
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euro a provizioanelor de risc – în special în portofoliul de retail – de la 39,0 mil. euro în S1 08 la 
actualmente 169,8 mil. euro. În contextul acestei comparaţie trebuie avut însă în vedere faptul că în S1 
08 s-a înregistrat lichidarea unui provizion de risc constituit la nivel de concern în valoare de 25,2 mil. 
euro. Creşterea provizioanelor au avut loc pe fondul evoluţiei generale a pieţelor pe parcursul ultimelor 
luni (criză financiară, creşterea şomajului, devalorizarea RON faţă de EUR). Aportul la rezultatul la nivel 
de concern, după impozitare şi plata intereselor minoritare, s-a situat la nivelul de 74,0 mil. euro, cu 59,6 
mil. euro (-44,6%, respectiv -36,6 % după eliminarea efectelor valutare) sub nivelul aferent anului 
anterior (133,6 mil. euro). Raportul cost/venits-a deteriorat de la 44,9% în anul anterior la actualmente 
43,0%, rentabilitatea capitalului angajat înregistrând valoarea de 26,7%. 
 
Slovacia 
Venitl net din dobânzi aferent operaţiunilor cu clienţi persoane fizice şi IMM din Slovacia s-a situat cu 
14,5 mil. euro, respectiv 9,1 % peste nivelul anului anterior (exprimat în valuta de referinţă: 2,2%), 
înregistrând valoarea de 175,5 mil. euro. Creşterile înregistrate în operaţiunile de creditare şi atragere de 
depozite în domeniul de retail, precum şi scăderea dobânzilor ca urmare a introducerii monedei euro şi a 
situaţiei pieţelor financiare au influenţat această evoluţie în primul semestru. Venitul din comisioane  a 
înregistrat valoarea de 50,7 mil. euro, faţă de 51,2 mil. euro în anul anterior (-1,0 % respectiv -7,2% după 
eliminarea efectelor valutare). Această scădere a avut la bază reducerea previzionată a comisioanelor 
practicate pentru operaţiunile valutare şi de Private Banking. Motivul principal stă însă în interdicţia de a 
solicita comisioane pentru tranzacţii în numerar până la 30 august 2009, aceasta fiind impusă în 
contextul introducerii monedei euro. Motivele care stau la baza scăderii venitului din tranzacţionare cu 
8,4 mil. euro faţă de 2008 (de la 9,9 mil. euro la actualmente 1,5 mil. euro) sunt lipsa operaţiunilor 
valutare în urma introducerii monedei euro precum şi veniturile mai reduse din operaţiunile cu 
instrumente derivate. Majorarea provizioanelor de risc reflectă deteriorarea situaţiei pieţelor.  Acestea au 
înregistrat un nivel mai mult decât dublu faţă de cel înregistrat în S1 08 (55,0 mil. euro faţă de 22,4 mil. 
euro). Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 9,9 mil. euro, în special în domeniul aplicaţiilor IT, 
respectiv de la 123,5 mil. euro la 133,4 mil. euro (+8%, exprimat în valuta de referinţă 1,1%). Scăderea 
cu 9,8 mil. euro la actualmente -16,5 mil. euro înregistrată la poziţia „alte rezultate” are la bază, în 
principal, necesarul de reevaluare a portofoliului disponibil pentru vânzare. Profitul după impozitare şi 
plata intereselor minoritare 74,0 mil EUR 9 mil. euro a fost cu 59,6 mil EUR (-44,6%, rspectiv -36,6% 
ajustat pentru fluctuaţiile valutare)  mai mic faţă de perioada similară a anului trecut. Rentabilitatea 
capitalului angajat a atins 8,2%. Raportul cost/venit a atins nivelul de 58,6 %, faţă de 55,7 % în perioada 
de comparaţie a anului precedent. 
 
Ungaria 
Venitul net din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Ungaria s-au majorat de la 135,0 mil. 
euro în anul anterior la actualmente 159,8 mil. euro (+18,4%, respectiv 35,3% după eliminarea efectelor 
valutare) – în special ca urmare a îmbunătăţirii marjelor. Scăderea cu 26,4 mil. euro a venitului din 
comisioane , de la 65,2 mil. euro în anul anterior la 38,8 mil. euro (-40,5 % respectiv -32,1% exprimat în 
valuta de referinţă) îşi are explicaţia în diferitele reclasificări contabile ale aportului creditelor în valută 
asupra venitului din tranzacţionare precum şi, pe de altă parte, aportul în scădere a comisioanelor din 
domeniul valorilor mobiliare şi a creditării. Împreună cu creşterea venitului din tranzacţionare de la 8,1 
mil. euro în anul anterior la 12,4 mil. euro (53,1% sau, exprimat în valuta de referinţă, 74,9%) s-a majorat 
şi rezultatul operaţional cu 13,4% (în valuta de referinţă 29,5%), de la 93,3 mil. euro la 105,8 mil. euro. 
Cheltuielile de exploatare au înregistrat o valoare de 105,3 mil. euro, cu 9,7 mil. euro (-8,5% respectiv, în 
valuta de referinţă +4,5%) sub valoarea de comparaţie a anului anterior. Această creştere după 
eliminarea efectelor valutare s-a înregistrat pe fondul majorării cheltuielilor de marketing. Raportul cost-
venit a scăzut semnificativ de la 55,2 % în S1 08 la actualmente 49,9%. Situaţia economică generală a 
Ungariei şi, prin urmare, evoluţia cursului de schimb au dus şi în Erste Bank Hungary la majorarea 
provizioanelor de risc de la 29,0 mil. euro în anul anterior la 60,1 mil. euro în prezent. Majorarea valorii 
poziţiei „alte rezultate” a survenit, în principal, pe fondul veniturilor realizate din vânzarea de imobile şi a 
înregistrat un nivel de 9,5 mil. euro, cu 8,3 mil. euro peste valoarea de comparaţie înregistrată în 2008 
(1,2 mil. euro). Profitul după impozitare şi plata intereselor minoritare a evoluat în scădere cu 13,7%, de 
la 47,9 mil. euro la 41,3 mil. euro. După excluderea efectelor valutare rezultă însă un rezultat aproape 
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neschimbat faţă de cel realizat anul anterior. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la valoarea de 
21,9 %. 
 
Croaţia 
Rezultatul operaţional aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Croaţia a putut fi majorat de la 70,9 mil. 
euro în primul semestru 2008 la actualmente 73,3 mil. euro (+3,4%, respectiv, în valuta de referinţă 
5,0%). La aceasta şi-a adus aportul, pe lângă evoluţia mulţumitoare a afacerilor, şi consolidarea 
Opportunity Bank din Muntenegru în decursul T2 09. Aportul acesteia la rezultatul operaţional a fost de 
1,8 mil. euro. Opportunity Bank înregistrează active totale în valoare de 164 mil. euro, operează 14 filiale 
şi dispune de 213 salariaţi. Venitul din comisioane a înregistrat valoarea de 36,5 mil. euro, cu puţin sub 
valoarea realizată în anul precedent (37,3 mil. euro, -2,1%, respectiv -0,5% după eliminarea efectelor 
valutare). Această evoluţie a avut loc, în principal, pe fondul scăderilor înregistrate în operaţiunile cu 
valori mobiliare. Scăderile înregistrate de rezultatul din tranzacţionare, de la 4,8 mil. euro în anul 
precedent la actualmente 1,4 mil. euro, sunt efectul consolidării Erste Card Club. Pe fondul cheltuielilor 
mai mari cu spaţiile şi a creşterii costurilor IT, cheltuielile de exploatare au evoluat uşor în creştere, de la 
63,0 mil. euro anul anterior la 65,5 mil. euro (+4,0% sau, exprimat în valuta de referinţă, +5,6%). 
Raportul cost-venit s-a situat la 47,2%, deci la acelaşi nivel ca în anul precedent. Profitul după 
impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus de la 29,4 mil. euro în anul precedent la 23,0 mil. 
euro, o variaţie de -21,8% respectiv 20,6% exprimat în valuta de referinţă. Rentabilitatea capitalului 
angajat s-a micşorat de la 38,0% în S1 08 la 23,6%. 
 
Serbia 
În S1 09 Erste Bank Serbia şi-a majorat venitul net din dobânzi de la 14,6 mil. euro la 15,8 mil. euro 
(+8,0% respectiv 24,4% exprimat în valuta de referinţă). Costurile de risc s-au situat la nivelul de 4,0 mil. 
euro, peste nivelul de 2,9 mil. euro înregistrat anul precedent, această situaţie oglindind evoluţia 
economică. Venitul din comisioane s-a majorat cu 38,8% (exprimat în valuta de referinţă 59,8%), de la 
3,4 mil. euro la 4,8 mil. euro, pe de o parte pe fondul stabilităţii comisioanelor aferente plăţilor şi, pe de 
altă parte, pe baza creşterilor semnificative înregistrate în domeniul de creditare. Îmbunătăţirea venitului 
din tranzacţionare de la 1,1 mil. euro la 1,5 mil. euro (27,7% sau, exprimat în valuta de referinţă, 47,0%) 
a rezultat din majorarea rezultatelor aferente operaţiunilor valutare. Cheltuielile de exploatare au 
înregistrat nivelul de 15,6 mil. euro, cu 0,7 mil. euro sau -4,3% sub nivelul anului precedent.  Exprimat în 
valuta de referinţă s-a înregistrat totuşi o creştere cu 10,1%, survenită, în principal, pe fondul creşterii 
cheltuielilor cu personalul (salarii mai mari pentru salariaţi mai bine calificaţi). Raportul cost-venit s-a 
micşorat de la 85,0% la 70,9%. Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu peste 100%, de la 2,9 mil. euro 
în anul precedent la 6,4 mil. euro în perioada curentă. Cu toate acestea profitul după impozitare şi plata 
intereselor minoritare s-a situat la valoarea de 1,3 mil. euro, cu 2,2 mil. euro sub valoarea de comparaţie 
înregistrată anul anterior. Explicaţia acestei situaţii rezidă într-un efect pozitiv asupra rezultatelor din S1 
08 în urma vânzării unei participaţii. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la valoarea de 5,3%. 
 
Ucraina 
Erste Bank Ucraina şi-a majorat veniturile operaţionale cu 0,2 mil. euro faţă de primul semestru 2008, 
respectiv de la 17,9 mil. euro la 18,1 mil. euro (0,9% sau, exprimat în valuta de referinţă, 43,4%). Venitul 
net din dobânzi s-a îmbunătăţit de la 12,3 mil Eur în anul precedent la 14,3 mil EUR (+17%, exprimat în 
valuta de referinţă + 66,1%). Scăderea venitului din comisioane  de la 1,6 mil. euro în 2008 la 0,1 mil. 
euro îşi găseşte explicaţia într-o reclasificare contabilă. Venitul din tranzacţionare s-a deteriorat uşor de 
la 4,1 mil. euro în S1 08 la actualmente 3,7 mil. euro. Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 25,3 %, de 
la 25,5 mil. euro anul anterior la 19,1 mil. euro, exprimat în valuta de referinţă înregistrându-se însă o 
creştere cu 6,2%. Explicaţia acestei evoluţii rezidă în redimensionarea băncii pe parcursul primului 
semestru din 2009.  Printre aceste măsuri se regăseşte şi stoparea extinderii numărului de filiale şi 
reducerea numărului de salariaţi cu ca. 300. Rezultatul operaţional s-a ameliorat de la -7,6 mil. euro la 
actualmente -1,0 mil. euro, o majorare cu 6,6 mil. euro. Majorarea drastică a provizioanelor de risc cu 
36,1 mil. euro până la 38,4 mil. euro în S1 09 s-a bazat în mare parte pe deteriorarea calităţii portofoliului 
de credite ca efect al evoluţiei pieţei. Per total profitul după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a 
situat la -38,2 mil. euro, cu 31,4 mil. euro sub valoarea realizată în anul anterior, respectiv -6,8 mil. euro. 
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Segmentul Group Corporate & Investment Banking (GCIB)  
Segmentul Group Corporate & Investment Banking include operaţiunile cu clienţi comerciali 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 comerciale in domeniul imobiliar şi societatea de leasing afiliată Immorent. 
 
Creşterea cu 51,3 mil. euro sau 23,6% a venitului din dobânzi , respectiv de la 216,8 mil. euro în S1 08 
la actualmente 268,1 mil. euro, s-a bazat în principal pe îmbunătăţirea rezultatului în divizia Group Large 
Corporate şi în societatea afiliată Immorent. Majorarea marjelor în domeniul creditării şi-a adus aportul în 
acest sens de asemenea. Venitul din comisioane s-a situat la nivelul de 77,8 mil. euro, în pofida situaţiei 
dificile a pieţei, stabilizându-se astfel la nivelul înregistrat în anul anterior (77,4 mil. euro). Această 
situaţie este valabilă şi în contextul cheltuielilor administrative, care au rămas stabile în S1 09 faţă de 
anul anterior, înregistrând o valoarea de 85,5 mil. euro. Rezultatul operaţional s-a majorat astfel 
semnificativ de la 209,4 mil. euro la 262,7 mil. euro (+25,4% faţă de perioada similară a anului anterior). 
Majorarea semnificativă a provizioanelor de risc de la 39,2 mil. euro la actualmente 145,9 mil. euro 
oglindeşte evoluţia negativă a situaţiei pieţei în toate domeniile de afaceri, remarcându-se totuşi că 
aproape jumătate din această majorare se datorează unor provizioane de portofoliu constituite în 
vederea asigurării în cazul unor deteriorări suplimentare a portofoliului. Datorită acestei situaţii profitul 
după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a deteriorat cu 34,9%, de la 124,3 mil. euro la 81,0 mil. 
euro. Raportul cost/venit s-a îmbunătăţit de la 29,1% în anul anterior la actualmente 24,6%, 
rentabilitatea capitalului angajat înregistrând valoarea de 8,1%. 
 
Segmentul Group Markets 
Segmentul Group Markets include diviziile Group Treasury şi Debt Capital Markets precum şi, pe lângă 
Trezoreria EB Group AG, diviziile de operaţiuni de trezorerie ale entităţilor din Europa Centrală şi de Est, 
departementele de trezorerie ale filialelor din străinătate Hong Kong şi New York, precum şi rezultatele 
din activităţile de trezorerie ale Erste Sparinvest KAG. 
 
Rezultatul operaţional realizat în segmentul Group Markets s-a majorat cu 67,7% faţă de perioada 
similară a anului anterior, de la 203,9 mil. euro la 342,0 mil. euro. Factorul determinant în acest context a 
fost evoluţia deosebit de bună a venitului din tranzacţionare în aproape toate domeniile, în special în 
domeniul operaţiunilor cu clientela, care s-a majorat cu 144,3 mil. euro, de la 115,3 mil. euro în S1 08 la 
actualmente 259,6 mil. euro. Creşterea venitului din dobânzi  cu 13,0 mil. euro sau 11,8%, de la 110,1 
mil. euro în anul anterior la actualmente 123,1 mil. euro are la bază creşterile semnificative înregistrate 
în domeniul Pieţe Monetare. Scăderea venitului din comisioane  cu 14,2 mil. euro (respectiv 19,1%), de 
la 74,5 mil. euro în anul precedent la 60,3 mil. euro în S1 09 a avut loc pe fondul scăderilor înregistrate 
în special în domeniul operaţiunilor cu fonduri de investiţii. Cheltuielile de exploatare s-au situat, cu 
101,0 mil. euro, peste nivelul anului precedent (96,1 mil. euro). Raportul cost-venit s-a micşorat 
semnificativ de la 32,0% la 22,8%. Profitul după impozitare şi plata intereselor minoritare a cunoscut o 
apreciere cu 108,9 mil. euro, de la 149,6 mil. euro în S1 08 la 258,5. Această evoluţie reprezintă o 
creştere cu 72,7%. Rentabilitatea capitalului angajat a atins valoarea de 155,6% (faţă de 174,8% în anul 
anterior). 
 
Segmentul Corporate Center 
Segmentul Corporate Center conţine rezultatele acelor societăţi, care nu pot fi atribuite în mod direct 
unui anumit segment, precum şi consolidarea rezultatelor între segmente, amortizarea lineară a 
portofoliului de clienţi BCR şi Erste Card Club precum şi efecte singulare, care, din motive de asigurare a 
comparabilităţii, nu pot fi atribuite unui anumit segment.   
Suplimentar, în acest segment se va înregistra şi managementul structurii bilanţiere al Erste Group Bank 
AG (Holding). Rezultatele unităţilor locale de management al structurii bilanţiere vor fi, în continuare, 
înregistrate în segmentele respective.  
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Îmbunătăţirea venitului net din dobânzi în urma aportului pozitiv al efectului Unwinding şi al veniturilor din 
investiţiile de capital (în principal din aportul de capital participativ din partea statului) au fost 
compensate parţial de către efectele negative din managementul structurii bilanţiere pe fondul evoluţiei 
generale a pieţei şi a dobânzilor. Efectul Unwinding menţionat mai sus nu a influenţat, per total, 
rezultatul, datorită faptului că efectul pozitiv sub forma venitului net din dobânzi a avut ca şi 
contrapondere, provizioane de risc de aceeaşi valoare. Evoluţia venitului net din comisioane şi cea a 
cheltuielilor administrative au rezultat în mare parte din consolidarea rezultatelor societăţilor de suport a 
activităţilor bancare. Un efect negativ asupra cheltuielilor administrative o reprezintă în special proiectele 
de grup şi cheltuielile aferente restructurării Erste Group. Poziţia „alte rezultate” conţine amortizarea 
lineară a portofoliului de clienţi al BCR, alErste Card Club precum şi al Ringturm KAG în valoare totală 
de 36,8 mil. euro, precum şi necesarul de reevaluare al portofoliului la valoare justă. Un efect negativ 
pentru segmentul Corporate Center a fost reprezentat şi de majorarea ratei de impozitare a concernului  
de la 22,5% la 25% în decursul S1 09. 
 
 
 

V. EVOLUŢIA RATEI DE SCHIMB 

 
 

Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

Ratele de schimb 
Euro  Iunie 09  Decembrie 08  Modificare  1-6 09  1-6 08  Modificare 
CZK/EUR  25,88  26,88  3,7%  27,16  25,35  -7,1% 
RON/EUR  4,21  4,02  -4,6%  4,23  3,68  -15,2% 
HUF/EUR  271,55  266,70  -1,8%  290,24  252,41  -15,0% 
HRK/EUR  7,27  7,36  1,1%  7,38  7,26  -1,6% 
RSD/EUR  93,96  89,73  -4,7%  94,05  81,56  -15,3% 
UAH/EUR  10,90  10,85  -0,5%  10,61  7,51  -41,2% 

Modificare pozitivă = apreciere în raport cu EUR, Modificare negativă = depreciere în raport cu EUR 
             
 
 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
Erste Group, Relaţii cu Investitorii, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
Puteţi descărca acest text şi de pe pagina noastră oficială, accesând http://www.erstegroup.com/investorrelations la secţiunea ştiri. 
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Anexe 

I. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE AL ERSTE GROUP (IFRS) 

 
 

in milioane EUR 
 

1-6 09 
 

1-6 08 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  2.505,3  2.306,0  8,6% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -892,1  -384,1  >100.0% 
Venit net din taxe şi comisioane  888,2  1.002,2  -11,4% 
Venit net din tranzacţionare  343,1  184,4  86,1% 
Cheltuieli administrative generale  -1.960,2  -2.001,6  -2,1% 
Alte rezultate din exploatare  -87,5  -84,8  -3,2% 
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere  -12,1  -79,9  84,9% 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -18,7  -6,5   na 
Active financiare - păstrate până la maturitate  -0,9  0,1   na 
Profit preimpozitare din operaţiuni continuate  765,1  935,8  -18,2% 
Impozit pe profit  -191,3  -187,2  2,2% 
Profit net înainte de interese minoritare din operaţiuni continuate  573,8  748,6  -23,4% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  10,1  na  
Profit net înainte de interese minoritare   573,8  758,7  -24,4% 
Interese minoritare   -81,7  -122,1  -33,1% 
Profit net după plata intereselor minoritare  492,1  636,6  -22,7% 
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II. BILANŢUL ERSTE GROUP (IFRS) 

 
 

in milioane EUR 
 

Iun 09 
 

Dec 08 
 

Modificare 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale  6.897  7.556  -8,7% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţii de credit  13.800  14.344  -3,8% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  128.110  126.185  1,5% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri   -4.311  -3.783  14,0% 
Active mobiliare  8.147  7.534  8,1% 
Active financiare – la valoarea corectă prin profit sau pierdere  3.574  4.058  -11,9% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare  17.586  16.033  9,7% 
Active financiare – deţinute până la scadenţă  13.968  14.145  -1,3% 
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu  261  260  0,4% 
Active intangibile  4.738  4.805  -1,4% 
Active tangibile  2.363  2.386  -1,0% 
Active fiscale  838  859  -2,4% 
Active disponibile la vânzare   60  526  -88,6% 
Alte active  8.136  6.533  24,5% 
Total active  204.167  201.441  1,4% 
       
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU       
Sume datorate instituţiilor de creditare  29.776  34.672  -14,1% 
Sume datorate clienţilor  113.489  109.305  3,8% 
Obligaţiuni emise  30.130  30.483  -1,2% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare  2.690  2.519  6,8% 
Alte provizioane  1.681  1.620  3,8% 
Pasive fiscale  302  389  -22,4% 
Pasive associate cu active disponibile doar pentru vânzare  0  343  na  
Alte pasive  6.665  4.968  34,2% 
Capital subordonat  6.141  6.047  1,6% 
Total capital  13.293  11.095  19,8% 

Capital propriu   10.098  8.079  25,0% 
Participaţii minoritare  3.195  3.016  5,9% 

Total pasive şi capital propriu  204.167  201.441  1,4% 
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III. RAPORTARE PE SEGMENTE – ERSTE GROUP 

Prezentare generală* 
 
 

 
 

Retail şi IMM 
 

GCIB 
 

Group Markets 
 

Corporate Center 
 

Total 

in milioane EUR  1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 
Venit net din dobânzi  2.145,9  2.034,8  268,1  216,8  123,1  110,1  -31,8  -55,7  2.505,3  2.306,0 
Provizioane de risc  -694,3  -315,8  -145,9  -39,2  0,0  0,0  -51,9  -29,0  -892,1  -384,1 
Venit net din taxe şi comisioane   741,6  848,0  77,8  77,4  60,3  74,5  8,5  2,2  888,2  1.002,2 
Venit net din tranzacţionare  83,9  80,3  2,3  1,0  259,6  115,3  -2,7  -12,2  343,1  184,4 
Cheltuieli administrative generale  -1.676,0  -1.736,1  -85,5  -85,8  -101,0  -96,1  -97,7  -83,7  -1.960,2  -2.001,7 
Alte rezultate  -57,6  -91,7  -13,3  -3,3  -2,2  -3,3  -46,1  -72,7  -119,2  -171,0 
Profit preimpozitare  543,5  819,5  103,4  166,9  339,8  200,5  -221,6  -251,1  765,1  935,9 
Impozit pe profit  -121,7  -177,3  -23,0  -36,7  -65,5  -42,7  19,0  69,6  -191,3  -187,2 
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  10,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,1 
Participaţii minoritare    -78,6  -118,8  0,6  -5,8  -15,8  -8,2  12,1  10,7  -81,7  -122,1 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  343,2  533,5  81,0  124,3  258,5  149,6  -190,5  -170,8  492,1  636,6 
                     
Active ponderate la risc  73.990,7  71.039,1  25.441,2  22.620,2  3.250,6  1.781,1  3.810,1  3.026,8  106.492,6  98.467,1 
Capital propriu mediu atribuit   3.978,7  3.205,0  1.998,0  1.392,9  332,2  171,2  2.509,8  3.870,9  8.818,6  8.640,3 
Raport Cost/venit  56,4%  58,6%  24,6%  29,1%  22,8%  32,0%  -376,5%  -127,4%  52,5%  57,3% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  17,3%  33,3%  8,1%  17,9%  155,6%  174,8%  -15,2%  -8,8%  11,2%  14,7% 
                     
                     

                     
 
*)  Alte rezultate ale Centrului Corporativ includ amortizarea lineara a clientelei in valoare de 36,8 mil. EUR.  

Pozitia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: 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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Segmentul Austria* 
 

 
 

Bănci de economii 
 

EB Oesterreich 
 

Austria 

in milioane EUR  1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 
Venit net din dobânzi  455,6  461,0  319,6  291,2  775,2  752,2 
Provizioane de risc  -162,6  -110,7  -68,9  -50,1  -231,5  -160,7 
Venit net din taxe şi comisioane   189,5  196,5  140,4  158,1  329,9  354,5 
Venit net din tranzacţionare  31,8  10,1  5,3  13,4  37,2  23,5 
Cheltuieli administrative generale  -469,2  -464,7  -317,6  -330,5  -786,8  -795,3 
Alte rezultate  -30,3  -22,2  3,8  -17,5  -26,5  -39,7 
Profit preimpozitare  14,7  69,9  82,7  64,6  97,4  134,5 
Impozit pe profit  -6,9  -35,5  -19,7  -12,2  -26,6  -47,7 
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  0,0  0,0  4,3  0,0  4,3 
Participaţii minoritare    -19,1  -29,7  -3,5  0,6  -22,6  -29,2 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  -11,2  4,7  59,5  57,3  48,3  62,0 
             
Active ponderate la risc  24.762,3  24.200,9  13.824,7  13.935,5  38.587,0  38.136,4 
Capital propriu mediu atribuit   289,9  223,4  1.119,5  953,4  1.409,3  1.176,7 
Raport Cost/venit  69,3%  69,6%  68,2%  71,4%  68,9%  70,4% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  -7,7%  4,2%  10,6%  12,0%  6,9%  10,5% 
             
             

             
 
*) Pozitia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: 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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Europa Centrală şi de Est (CEE)* 
 

 
 

Republica Cehă România Slovacia Ungaria Croaţia Serbia Ucraina 

in milioane EUR  1-6 09  1-6 08  1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09  1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09  1-6 08 1-6 09  1-6 08 
Venit net din dobânzi  520,7  511,7  383,9  356,7  175,1  160,6  159,8  135,0  100,9  91,9  15,8  14,6  14,3  12,3 
Provizioane de risc  -111,6  -48,9  -169,8  -39,0  -55,0  -22,4  -60,1  -29,0  -24,0  -10,5  -4,0  -2,9  -38,4  -2,3 
Venit net din taxe şi 
comisioane   203,2  206,4  77,7  128,5  50,7  51,2  38,8  65,2  36,5  37,3  4,8  3,4  0,1  1,6 
Venit net din 
tranzacţionare  21,2  13,2  5,1  15,6  1,5  9,9  12,4  8,1  1,4  4,8  1,5  1,1  3,7  4,1 
Cheltuieli administrative 
generale  -349,7  -372,4  -200,7  -225,1  -133,4  -123,5  -105,3  -115,0  -65,5  -63,0  -15,6  -16,3  -19,1  -25,5 
Alte rezultate  -58,4  -51,4  38,1  0,5  -16,5  -6,7  9,5  1,2  -2,9  -0,1  -0,5  4,4  -0,4  0,1 
Profit preimpozitare  225,5  258,6  134,3  237,3  22,4  69,0  55,3  65,5  46,5  60,2  1,9  4,3  -39,8  -9,8 
Impozit pe profit  -45,8  -53,4  -22,9  -38,9  -4,3  -11,1  -13,9  -17,5  -9,6  -12,1  -0,2  0,4  1,6  3,0 
Profit post impozitare din 
operaţiuni discontinuate  0,0  7,5  0,0  -1,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Participaţii minoritare    -4,1  -6,7  -37,4  -63,1  -0,3  0,0  0,0  0,0  -13,9  -18,7  -0,4  -1,2  0,0  0,0 
Profit net după plata 
intereselor minoritare  175,6  206,1  74,0  133,6  17,9  57,9  41,3  47,9  23,0  29,4  1,3  3,5  -38,2  -6,8 
                             
Active ponderate la risc  10.906,0  11.048,4  9.768,9  8.666,0  5.190,8  3.858,5  4.568,7  4.562,8  3.668,3  3.504,7  759,5  789,0  541,5  473,2 
Capital propriu mediu 
atribuit   910,7  782,8  554,8  418,5  435,0  277,0  377,8  314,8  194,3  154,5  50,2  43,9  46,6  36,8 
Raport Cost/venit  46,9%  50,9%  43,0%  44,9%  58,7%  55,7%  49,9%  55,2%  47,2%  47,1%  70,9%  85,0%  105,5%  142,5% 
Rentabilitatea 
capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului 
net  38,6%  52,6%  26,7%  63,9%  8,2%  41,8%  21,9%  30,4%  23,6%  38,0%  5,3%  16,1%  -164,1%  -36,9% 
                             

                             
 
*) Pozitia "Alte rezultate" include următoarele linii din contul de profit şi pierdere: 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. 



 
   

 
 

Vienna, 30 July 2009 

INVESTOR INFORMATION 
Thanks to solid business model Erste Group posts net profit of 
EUR 492.1 million in H1 09, despite higher risk costs 

Highlights1: 
• Erste Group posted record operating profit of EUR 1,776.4 million in H1 09. This is an 

improvement of 19.1% on H1 08, which was not yet impacted by the economic downturn. Operating 
income grew by 7.0% to EUR 3,736.6 million while operating expenses were down by 2.1% to EUR 
1,960.2 million compared to H1 08. 

• Net interest income and net trading result were the major operating income drivers in H1 09. 
Despite limited loan growth – customer loans advanced to EUR 128.1 billion in H1 09 from EUR 
126.2 billion at year-end 2008. Thanks to stable net interest margins across all geographies, net 
interest income remained strong at EUR 2,505.3 million (up 8.6% on H1 08), supported by a robust 
performance of the Retail & SME segment. The excellent net trading result was mainly due to a 
strong performance of the fixed income and money markets businesses. 

• Risk costs rose to EUR 892.1 million (up 132.3% on H1 09) or 141 bps of average customer loans. 
The NPL ratio (based on total exposure) increased from 2.9% in Q4 08 to 3.6% in H1 09, mainly 
driven by the CEE retail business, the Haftungsverbund savings banks in Austria and portfolio 
provisions in the Group Corporate and Investment Banking business. 

• Erste Group has not taken advantage of reclassifying assets as a result of the easing of 
accounting rules. Results from all categories of financial assets were primarily impacted by 
revaluation requirements in the ABS/CDO portfolio: the negative P&L effect in Q2 09 equalled EUR 
11.3 million (pre-tax) after EUR 54.8 million in Q1 09, while the negative impact on shareholders’ 
equity declined to EUR 43.0 million in Q2 09, compared to EUR 88 million in Q1 09. 

• Net profit amounted to EUR 492.1 million in H1 09, down 22.7% on EUR 636.6 million in H1 08. 
All countries, except for Ukraine, where Erste Group has only a small presence, operated profitably 
in H1 09. 

• The reported tier 1 ratio improved to 8.4% at H1 09 (2008: 7.2%) following the issuance of 
participation capital (EUR 1.224 billion subscribed by the Republic of Austria and EUR 540 million by 
private investors). Risk-weighted assets grew by 4.0% to EUR 108 billion in H1 09. 

• The loan-to-deposit ratio improved from 115.4% at year-end 2008 to 112.9% at H1 09. 

 
“The economic downturn has now fully taken hold of Central and Eastern Europe. While the situation 
differs substantially from country to country, the decline in demand is the common denominator. While 
we believe that economic conditions will remain difficult in coming months, we do not believe in the 
disaster scenarios for the region. As a retail bank we are closely linked to the real economy in each 
country. Our knowledge of the private and corporate customer is improving at a good pace, allowing us 
to take effective measures to guide our bank as well as our customers through the crisis. Accordingly, 

                                                 

 

1  In January 2009, Sparkasse Kufstein joined the Haftungsverbund (cross guarantee system of the Austrian savings banks) and therefore was included in the 
consolidated financial statements from this point in time. Furthermore, Ringturm KAG and Opportunity Bank a.d., Montenegro, acquired by Erste & 
Steiermärkische banka d.d., was consolidated for the first time as of 31 March 2009. In addition, Investbanka a.d. Skopje, Macedonia, acquired by Steiermärkische 
Bank und Sparkassen AG, has been part of the consolidated financial statements since 1 October 2008 and was not included during the entire reporting period for 
the previous year. As the criteria for IFRS 5 (sale within 12 months) were not fulfilled for the sale of Anglo Romanian Bank, a reclassification took place from the 
item “Assets held for sale and discontinued operations” to the respective balance sheet positions. As a result, comparisons with the previous year and rates of 
change are slightly distorted. 
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we are convinced that we can offset any further deterioration in the regional economic environment 
thanks to the quality of our business model”, said Andreas Treichl, CEO of Erste Group. 

Earnings performance in brief 
During the first half of 2009, the operating result reached a new record value of EUR 1,776.4 million 
(+19.1% compared with EUR 1,491.0 million in the first half of 2008). This development was particularly 
due to the strong rise in net interest income (+8.6% to EUR 2,505.3 million), which more than 
compensated for the decline in net commission income (-11.4% to EUR 888.2 million). The excellent 
trading result (+86.1% to EUR 343.1 million) also contributed to the 7.0% improvement in operating 
income from EUR 3,492.6 million to EUR 3,736.6 million. Operating expenses were reduced by 2.1% 
from EUR 2,001.6 million to EUR 1,960.2 million. The cost/income ratio therefore improved significantly 
to 52.5% (half-year 2008: 57.3%). 
  
Net profit after minority interests fell, in particular due to higher risk costs (costs for risk provisions 
more than doubled in the first half-year to EUR 892.1 million), by 22.7% to EUR 492.1 million. 
 
Return on equity (cash, i.e. eliminating linear depreciation for the customer base) fell from 15.2% 
(stated value 14.7%) in the half-year 2008 to the current 11.6% (stated value: 11.2%). 
 
Cash earnings per share were EUR 1.41 during the first half of 2009 (stated value EUR 1.35), 
compared with EUR 2.10 (stated value EUR 2.03) in the comparative period of the previous year. 
 
Compared with year-end 2008, total assets increased by 1.4% to EUR 204.2 billion. 
 
By April 2009, Erste Group placed participation capital in the total nominal amount of EUR 1.76 billion. 
Of this, EUR 1.224 billion was subscribed to by the Republic of Austria and EUR 540 million by private 
parties. 
 
In spite of a rise in risk-weighted assets, the credit-risk-related solvency ratio improved due to the 
issuance of participation capital of EUR 1.76 billion, from 10.1% at year-end 2008, to 11.1% as of 30 
June 2009. It was therefore still comfortably above the legal minimum requirement of 8.0%. The tier 1 
ratio in relation to the credit risk equalled 8.4% as at 30 June 2009 (after 7.2% at the end of 2008). 

Outlook 
“While the deterioration in economic indicators has led to higher risk costs, we are convinced that we will 
continue to execute our business model profitably. This development will be supported by our regional 
focus, the ideal mix between retail, SME and large corporate customers, as well as the long-term 
orientation of our business model and our well balanced loan-to-deposit ratio,” commented Treichl on the 
outlook.  
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I. FINANCIAL PERFORMANCE IN DETAIL 

in EUR million 
 

1-6 09 
 

1-6 08 
 

Change 

Net interest income  2,505.3  2,306.0  8.6% 
Risk provisions for loans and advances   -892.1  -384.1  >100.0% 
Net fee and commission income   888.2  1,002.2  -11.4% 
Net trading result  343.1  184.4  86.1% 
General administrative expenses  -1,960.2  -2,001.6  -2.1% 
Other result  -119.2  -171.1  30.3% 
Pre-tax profit from continuing operations  765.1  935.8  -18.2% 
Post-tax profit from discontinuing operations  0.0  10.1  na  
Net profit after minorities  492.1  636.6  -22.7% 

      

Net interest income: +8.6% vs H1 08 
Despite slow credit growth across the entire region (+1.5% to EUR 128.1 billion year-to-date), net 
interest income increased during the first half of 2009, compared with the same period of the previous 
year, by 8.6%, from EUR 2,306.0 million to EUR 2,505.3 million. Despite an unfavourable interest rate 
environment in some countries, this was mainly due to stable margins. Strong loan growth in the first 
three quarters of 2008, which has abated since the start of the financial crisis, also contributed to this 
trend.  
 
The net interest margin (net interest income in percentage of average interest-bearing assets) improved 
from 2.73% during the first half of 2008 to 2.92% - both in Central and Eastern Europe (from 4.5% to 
4.6%) and in Austria (from 1.7% to 1.9%). 

Net commission income: -11.4% vs H1 08 

in EUR million 
 

1-6 09 
 

1-6 08 
 

Change 

Lending business  155.3  187.4  -17.1% 
Payment transfers  395.0  421.4  -6.3% 

Card business  91.5  83.1  10.1% 
Securities transactions   190.6  244.4  -22.0% 

Investment fund transactions    78.1  113.3  -31.1% 
Custodial fees  21.7  27.6  -21.4% 
Brokerage   90.8  103.5  -12.3% 

Insurance brokerage business   46.8  44.8  4.5% 
Building society brokerage  19.9  18.4  8.2% 
Foreign exchange transactions  14.1  17.7  -20.3% 
Investment banking business  6.5  7.8  -16.7% 
Other   60.0  60.3  -0.5% 
Total   888.2  1,002.2  -11.4% 

      
 
Net commission income fell by 11.4% from EUR 1,002.2 million to EUR 888.2 million in the first half of 
2009. The reduction in fees from securities business (-22.0% to EUR 184.6 million) was the most 
pronounced. A decline was also recorded in asset management and particularly in fund business. In 
addition, the slowdown in new business also resulted in a decline in commission income from lending 
business (-17.1% to EUR 155.3 million). 
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Net trading result: +86.1% vs H1 08 
The significant increase of 86.1%, from EUR 184.4 million in H1 08 to EUR 343.1 million in the first half 
of 2009, was primarily related to the securities business (H1 09: EUR 171.3 million after EUR -6.5 million 
in H1 08). Solid income was achieved across all asset classes.  

General administrative expenses: -2.1% vs H1 08 

in EUR million 
 

1-6 09 
 

1-6 08 
 

Change 

Personnel expenses  1,124.2  1,160.6  -3.1% 
Other administrative expenses   656.7  652.9  0.6% 
Subtotal  1,780.9  1,813.5  -1.8% 
Depreciation and amortisation  179.3  188.1  -4.7% 
Total   1,960.2  2,001.6  -2.1% 

      
 
Despite the enlarged scope of consolidation (the addition of Sparkasse Kufstein to the cross guarantee 
system of the savings banks increased general administrative expenses increased by EUR 9.0 million), 
general administrative expenses fell by a total of 2.1% (currency-adjusted +1.8%), from EUR 2,001.6 
million to EUR 1,960.2 million.  
 
Personnel expenses fell by 3.1% (currency-adjusted +0.3%), from EUR 1,160.6 million to EUR 1,124.2 
million. The decline in the number of staff had a positive effect on this line item, offsetting annual salary 
adjustments. 
 
Headcount2

 
 

Jun 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Employed by Erste Group   51,388  52,648  -2.4% 
Austria incl. Haftungsverbund savings banks  16,405  16,278  0.8% 

Erste Group, EB Oesterreich and subsidiaries  8,528  8,545  -0.2% 
Haftungsverbund savings banks  7,877  7,733  1.9% 

Central and Eastern Europe / International  34,983  36,370  -3.8% 
Česká spořitelna Group  10,813  10,865  -0.5% 
Banca Comercială Română Group  9,170  9,985  -8.2% 
Slovenská sporiteľňa Group   4,466  4,953  -9.8% 
Erste Bank Hungary Group  3,161  3,255  -2.9% 
Erste Bank Croatia Group  2,306  2,061  11.9% 
Erste Bank Serbia  992  1,009  -1.7% 
Erste Bank Ukraine  1,782  2,120  -15.9% 
Other subsidiaries and foreign branch offices    2,293  2,122  8.1% 

      
 
The headcount was mainly influenced by the consolidation of another savings bank into the 
Haftungsverbund – the cross guarantee system of the Austrian savings banks – (+199 employees), 
which took place during the first half of 2009, the first-time consolidation of Opportunity Bank (+213 
employees into Erste Bank Croatia) and cost-saving measures. The decline at BCR resulted from the 
outsourcing of non-banking services and was one of the last measures of the efficiency programme 
started at the time of acquisition. The decrease in Slovakia was due to the transfer of about 200 asset 

                                                 
2  End of period values. 
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management employees to a central unit and led to a corresponding increase in the “Other subsidiaries” 
line item. 
 
During the first half of 2009, other administrative expenses only rose slightly by 0.6% (currency-
adjusted +5.9%), from EUR 652.9 million to EUR 656.7 million.  
 
In line with previous periods, depreciation of fixed assets also declined in the first half of 2009 (-4.7% 
from EUR 188.1 million to EUR 179.3 million). 

Operating result: +19.1% vs H1 08  
Based on the rise in operating income (+7.0%), from EUR 3,492.6 million to EUR 3,736.6 million, and a 
slight reduction in administrative expenses (-2.1%,) from EUR 2,001.6 million to EUR 1,960.2 million, 
the operating result improved by 19.1% from EUR 1,491.0 million in the first half of 2008 to EUR 
1,776.4 million in the first half of 2009.  

Risk provisions: +132.3% vs H1 08 
Risk provisions for loans and advances rose by 132.3% from EUR 384.1 million to EUR 892.1 million 
(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). Deteriorating macroeconomic conditions and 
the ensuing rise in defaults as well as declining customer creditworthiness were the main reasons for 
creating additional risk provisions. As a percentage of average customer loans, risk provisions amounted 
to 141 basis points (H1 08: 66 basis points) in the first half of 2009. 
 
The rise in risk costs was mainly due to the countries of Central and Eastern Europe which experienced 
a deterioration in almost all business segments. This development was mainly driven by unsecured 
consumer loans as well as corporate loans in the Czech Republic, Slovakia and Hungary. The situation 
surrounding FX mortgage loans has markedly relaxed following the recovery of CEE currencies towards 
mid-year. The highest percentage gain of risk costs within Erste Group was unsurprisingly posted in 
Erste Bank Ukraine, where risk costs in relation to average customer loans rose to EUR 38.4 million (H1 
08: EUR 2.3 million). In absolute terms, Romania experienced the strongest growth in risk costs, up from 
EUR 39.0 in H1 08 to EUR 169.8 million. The comparison is somewhat distorted, though, as H1 08 
benefited from the release of the remaining group reserve created at first time consolidation in the 
amount of EUR 25 million. Risk costs in the Group Corporate & Investment Banking segment rose from 
EUR 39.2 million to EUR 145.9 million; half of this increase was attributable to portfolio provisions. At the 
Haftungsverbund savings banks, risk costs rose from EUR 110.7 million in H1 08 to EUR 162.6 million. 

Other operating result: -3.2% vs H1 08 
The other operating result worsened slightly from EUR -84.8 million to EUR -87.5 million during the first 
half of 2009. This item includes linear depreciation on intangible assets (customer base) of EUR 36.8 
million, as well as costs for contributions to the deposit guarantee systems – in a half-yearly comparison, 
these rose by 25.0% to EUR 27.5 million.  

Results from financial assets: +63.3% vs H1 08 
The total balance from all categories of financial assets developed positively. The total negative result 
achieved in the first half of 2009 was significantly lower than in H1 08 (EUR 86.3 million) at EUR 31.7 
million. While revaluation requirements for structured products in the AfS portfolio increased during the 
first half of 2009, the lower valuation losses on securities in the fair value portfolio had a positive effect 
on the result from financial assets. 
 
The market value of Erste Group’s (including the savings banks) ABS/CDO portfolio amounted to 
around EUR 1.6 billion as of 30 June 2009, compared to EUR 2.0 billion at year-end 2008. During the 

 
Page 5 of 18 

 



 
   

first half of 2009, the P&L revaluation requirement of the fair value portfolio was EUR -50.0 million. For 
the AfS portfolio, the negative P&L impact amounted to EUR 16.1 million, consisting of a writedown of 
EUR 5.9 million and realised losses of EUR 10.2 million. During the first half of 2009, this resulted in an 
overall negative P&L impact after tax and minority interests of EUR 49.6 million (H1 08: EUR 34.8 
million). In the available for sale portfolio, the mark-to-market valuation in the first half of 2009 resulted in 
a decline of EUR 43.0 million (H1 08: EUR 95.3 million), booked against equity. 

Pre-tax profit and net profit after minority interests 
The pre-tax profit for the continuing operations fell by 18.2%, from EUR 935.8 million to EUR 765.1 
million, particularly due to higher risk costs.  
 
Compared to the same period last year, net profit after minority interests fell by 22.7%, from EUR 
636.6 million to EUR 492.1 million in the first half of 2009. 
 

II. FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER OF 2009 

in EUR million 
 

Q2 08 
 

Q3 08 
 

Q4 08 
 

Q1 09 
 

Q2 09 

Net interest income  1,154.9  1,267.3  1,339.8  1,226.0  1,279.3 
Risk provisions for loans and advances   -221.0  -218.2  -469.1  -370.2  -521.9 
Net fee and commission income   510.3  486.8  482.1  444.6  443.6 
Net trading result  102.1  0.5  -70.2  143.8  199.3 
General administrative expenses  -1,036.8  -1,052.1  -948.2  -975.9  -984.3 
Other operating result  -61.9  -56.2  -637.8  -39.9  -47.6 
Result from financial assets - FV  -7.0  -35.0  -180.7  -44.1  32.0 
Result from financial assets - AfS  6.3  -5.1  -202.2  -10.8  -7.9 
Result from financial assets - HtM  0.1  -2.0  -59.3  -0.1  -0.8 
Pre-tax profit from continuing operations  447.0  386.0  -745.6  373.4  391.7 
Post-tax profit from discontinuing ops  5.3  600.1  29.5  0.0  0.0 
Net profit after minorities  321.0  826.4  -603.4  232.1  260.0 
           

          
 
In the second quarter of 2009, net interest income advanced by 4.3% to EUR 1,279.3 million compared 
to EUR 1,226.0 million in Q1 09. The CEE subsidiaries and the Group Markets division were the major 
contributors. 
 
Net commission income remained virtually unchanged at EUR 443.6 million compared with the 
previous quarter (EUR 444.6 million). A rise in fees from payment transactions (by 5.0% to EUR 202.3 
million) and lending business (by 7.9% to EUR 80.6 million) were accompanied by a decline in fees from 
securities business (-4.3% to EUR 93.2 million). 
 
The total balance from all categories of financial assets developed positively. In Q2 09 this line item 
amounted to EUR 23.3 million, mainly as a result of increasing market values of the underlying 
securities. 
 
As the rise in securities trading (Q1 09: EUR 33.5 million; Q2 09: EUR 137.8 million) more than offset the 
decline in derivatives trading (Q1 09: EUR 42.7 million; Q2 09: EUR -5.0 million), the net trading result 
improved in the second quarter of 2009 by 38.6%, from EUR 143.8 million to EUR 199.3 million. 
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General administrative expenses in the second quarter of 2009 were 0.9% higher than in the previous 
quarter at EUR 984.3 million. This was due to higher personnel expenses, which increased by 1.3%, 
from EUR 558.6 million in Q1 09 to EUR 565.5 million, particularly at the Haftungsverbund savings 
banks and the CEE subsidiaries. Depreciation of fixed assets rose by 4%, from EUR 87.9 million in Q1 
09 to EUR 91.4 million in Q2 09. In contrast, other administrative expenses showed a slight decline of 
0.6%, from EUR 329.4 million in Q1 09 to EUR 327.3 million in Q2 09, mainly driven by lower costs at 
the Haftungsverbund savings banks. 
 
The operating result reached a new high in Q2 09 at EUR 937.9 million – 11.9% ahead of the figure for 
Q1 09 (EUR 838.5 million). 
 
The cost/income ratio improved to 51.2%, in particular due to the rise in operating income.  
 
Risk provisions for loans and advances increased from EUR 370.2 million in Q1 09 to EUR 521.9 
million in Q2 09. During the second quarter, the negative macroeconomic trend continued to deteriorate 
leading to higher risk costs, in particular in Central and Eastern Europe. 
 
The other operating result deteriorated from EUR -39.9 million in Q1 09 to EUR -47.6 million in Q2 09. 
This was due to the revaluation of other financial assets, partly offset by proceeds from the sale of office 
buildings in Hungary and the Czech Republic. 
 
The pre-tax profit from continuing operations improved by 4.9% to EUR 391.7 million in Q2 09 (Q1 
09: EUR 373.4 million). 
 
Despite challenging market conditions, net profit after minority interests increased by 12.0%, from 
EUR 232.1 million in Q1 09 to EUR 260.0 million in Q2 09. 

III. BALANCE SHEET DEVELOPMENT 

in EUR million 
 

Jun 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Loans and advances to credit institutions  13,800  14,344  -3.8% 
Loans and advances to customers  128,110  126,185  1.5% 
Risk provisions for loans and advances    -4,311  -3,783  14.0% 
Trading and other financial assets  43,275  41,770  3.6% 
Other assets   23,293  22,925  1.6% 
Total assets  204,167  201,441  1.4% 

      
 
Total assets of Erste Group increased by 1.4% in the first half of 2009, from EUR 201.4 billion at the 
end of 2008 to EUR 204.2 billion. Around EUR 1.2 billion of the growth was attributable to the addition of 
Sparkasse Kufstein to the cross-guarantee system (Haftungsverbund). 
 
Loans and advances to credit institutions fell by 3.8% from EUR 14.3 billion to EUR 13.8 billion. 
 
Loans and advances to customers increased by 1.5% ,from EUR 126.2 billion to EUR 128.1 billion, 
with the strongest growth recorded in Central and Eastern Europe. 
 
Due to new allocations as a result of the difficult economic environment, the level of risk provisions 
increased from EUR 3.8 billion to EUR 4.3 billion. The ratio of non-performing loans (NPL) to total 
exposure increased as of 30 June 2009 from 2.9% to 3.6%. 
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Securities investments in the various categories of financial assets increased by 2.6%, from EUR 34.2 
billion at the end of 2008 to EUR 35.1 billion. Growth was most significant in the available for sale 
portfolio and mainly related to bonds for the purpose of securing liquidity, while the fair value portfolio 
showed a decline. 
 

in EUR million 
 

Jun 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Deposits by banks  29,776  34,672  -14.1% 
Customer deposits  113,489  109,305  3.8% 
Debt securities in issue  30,130  30,483  -1.2% 
Other liabilities  11,338  9,839  15.2% 
Subordinated liabilities  6,141  6,047  1.6% 
Total equity  13,293  11,095  19.8% 

Shareholders‘ equity  10,098  8,079  25.0% 
Minority interests  3,195  3,016  5.9% 

Total liabilities and equity  204,167  201,441  1.4% 
      

 
Customer deposits recorded a stronger growth than customer loans at 3.8%, up from EUR 109.3 billion 
to EUR 113.5 billion. The growth mainly related to the CEE subsidiaries and Erste Bank Oesterreich. 
Accordingly, the loan-to-deposit ratio improved to 112.9% as of 30 June 2009 (31 December 2008: 
115.4%). 
 
Debt securities in issue declined by 1.2%, from EUR 30.5 billion to EUR 30.1 billion. 
 
As a result of issuing participation capital of EUR 1.8 billion, total own funds of Erste Group increased 
by 19.8%, from EUR 11.1 billion to EUR 13.3 billion. 
 
Risk-weighted assets (RWA) increased from EUR 103.7 billion to EUR 107.8 billion as of 30 June 
2009. 
 
Total capital of Erste Group according to the Austrian Banking Act amounted to EUR 13.2 billion as of 
30 June 2009 (31 December 2008: EUR 11.8 billion). The rise was largely due to the issuance of 
participation capital in the amount of EUR 1.76 billion. The coverage ratio in relation to the statutory 
minimum requirement on this date (EUR 9.9 billion), was 134% (year-end 2008: 123%). 
 
After deductions in accordance with the Austrian Banking Act, tier 1 capital stood at EUR 9.0 billion 
(year-end 2008: EUR 7.4 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 8.4%. Including the capital requirements for market and operational risk (prior to 
deductions as a percentage of the assessment base for credit risk pursuant to the Austrian Banking Act), 
the tier 1 ratio amounted to 7.3%. Further adjusted for hybrid capital, the tier 1 ratio as of 30 June 2009 
stood at 6.4%. 
 
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) equalled 11.1% (year-end 2008: 10.1%) as of 30 June 2009, significantly above 
the legal minimum requirement of 8.0%. 
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IV. SEGMENT REPORTING 

Erste Bank Oesterreich 
The Erste Bank Oesterreich segment includes Erste Bank Oesterreich (particularly retail and SME 
business) and allocated subsidiaries - which primarily include the savings banks in which Erste Bank 
Oesterreich holds majority stakes (Savings Banks in Salzburg, Tyrol, Hainburg) as well as s 
Bausparkasse.  
 
The operating result increased from EUR 132.1 million in H1 08 by EUR 15.7 million to EUR 147.8 
million. This was achieved through an improvement in net interest income and a significant decline in 
general administrative expenses. The strong inflow of customer deposits, in particular, generated a EUR 
28.4 million or 9.8% increase in net interest income, from EUR 291.2 million in the previous year to EUR 
319.6 million. There was a strong rise in savings deposits, which rose from EUR 22.6 billion to EUR 26.5 
billion (+17%) in comparison to H1 08. During the same period, loan volumes increased by 10.2%, from 
EUR 23.6 billion to EUR 26.0 billion. The decline in securities business, due to the continuing weakness 
of the financial markets, together with a weaker result from insurance commissions, weighed heavily on 
net commission income. At EUR 140.4 million, this was EUR 17.7 million or 11.1% below previous year’s 
level of EUR 158.1 million. The net trading result deteriorated by EUR 8.1 million (equivalent to -60.2%), 
from EUR 13.4 million to EUR 5.3 million. Operating expenses declined by EUR 12.9 million, from EUR 
330.5 million in the first half of 2008 million to EUR 317.6 million. The cost/income ratio therefore 
improved to 68.2% (following 71.4% in the previous year). The increase in risk provisions by EUR 18.8 
million or 37.6%, from EUR 50.1 million in the previous year to EUR 68.9 million, was driven primarily by 
the corporate business. Due to positive revaluations of securities outside of the trading portfolio, other 
income improved by EUR 21.3 million, from EUR -17.5 million to EUR 3.8 million. Net profit after 
minorities improved by EUR 2.2 million, from EUR 57.3 million to EUR 59.5 million in the first half of 
2009, in spite of the difficult market situation. Return on equity fell from 12.0% in the previous year to 
10.6%. 
 
Savings Banks (Haftungsverbund) 
As of Q1 09, Sparkasse Kufstein was added to the Haftungsverbund (cross guarantee system of the 
Austrian Savings Banks). As a result of its acquisition by Erste Bank Oesterreich, Weinviertler Sparkasse 
was allocated to the Erste Bank Oesterreich segment as of 1 May. However, this has only a marginal 
effect on the comparability of the results. 
 
Net interest income fell by 1.2% or EUR 5.4 million to EUR 455.6 million. The deterioration in the 
economic environment led to a EUR 51.9 million rise in risk provisions, from EUR 110.7 million in the 
previous year to EUR 162.6 million. More than half of the growth was due to higher portfolio provisions 
following rating downgrades. The EUR 21.7 million improvement in the trading result, from EUR 10.1 
million in the first half of 2008 to EUR 31.8 million, mainly resulted from income from interest rate 
derivatives, particularly in Q1 09. Operating expenses rose from EUR 464.7 million to EUR 469.2 million. 
Without the changes to the scope of consolidation, the costs were held at the previous year’s level. The 
decline in other result, from EUR -22.2 million in the previous year to EUR -30.3 million, was due to 
losses on the sale of securities outside of the trading portfolio. Net profit after minorities fell by EUR 15.9 
million, from EUR 4.7 million in H1 08 to EUR -11.2 million in H1 09. The cost/income ratio stood at 
69.3%. 
 
Central and Eastern Europe 
The Central and Eastern Europe segment primarily includes the results from the retail and SME 
business of Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Hungary, Banca Comercială Română, 
Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia and Erste Bank Ukraine. The contributions to the Group Markets - 
or Group Corporate - and Investment Banking business divisions are shown in the relevant segments.  
 
Czech Republic  
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Net interest income from the Czech retail and SME business rose by EUR 9.0 million or 1.8% (currency-
adjusted 8.8%), from EUR 511.7 million in H1 08 to EUR 520.7 million. The continuing inflow of savings 
deposits, as well as selective growth in the lending business, contributed to this development. Net 
interest income was negatively influenced by declining market interest rates, which fell from 3.75% in H1 
08 to 1.5%. Net commission income declined by 1.5%, from EUR 206.4 million in H1 08 to EUR 203.2 
million. However, on a currency-adjusted basis, the result improved by 5.3%, particularly due to 
improvements in the lending and payment transactions business. At EUR 349.7 million, operating 
expenses were EUR 22.7 million or 6.1% below the level for the previous year, due to the currency 
trend. On a currency-adjusted basis, operating expenses remained at the previous year’s level thanks to 
cost reduction measures. The higher trading result (EUR 21.2 million following EUR 13.2 million in the 
previous year) resulted from improvements in the foreign exchange business. Overall, the operating 
result grew to EUR 395.5 million and was EUR 36.6 million or 10.2% ahead of H1 08 (EUR 358.9 million) 
– on a currency-adjusted basis, there was a 17.8% growth in the operating result. The significant EUR 
62.7 million increase in risk provisions from the previous year, from EUR 48.9 million to EUR 111.6 
million, reflected the increased provisioning needs – particularly in the SME business – as a result of the 
continuing financial crisis. The 13.6% deterioration in other result, from EUR -51.4 million in the previous 
year to EUR -58.4 million (currency-adjusted -21.5%), was due to valuation requirements in the 
securities portfolio and other financial investments. Net profit after minority interests showed a decline of 
EUR 35.0 million or 14.8% (currency-adjusted -8.9%) to EUR 175.6 million, compared to EUR 206.1 
million in H1 08. The cost/income ratio was at 46.9% (50.9 % in the 1st half of 2008),  while the return on 
equity was at 38.6% (previous year: 52.6%). 
 
Romania 
Strong new business in the first three quarters of 2008 materially contributed to the increase in net 
interest income of the Romanian retail & SME business, which rose from EUR 356.7 million to EUR 
383.9 million in H1 09 (+7.6 %, currency-adjusted +23.2%). The declining trading result (decline by EUR 
10.5 million, from EUR 15.6 million to EUR 5.1 million) mainly reflected the negative valuation impacts as 
a result of the RON devaluation. Net commission income fell by EUR 50.8 million (-39.5%, currency-
adjusted: -30.8%), from EUR 128.5 million to EUR 77.7 million. On the one hand, this significant decline 
was due to lower fees from payment transactions. On the other hand, new business in the lending 
division fell significantly from Q4 08, which had a correspondingly negative effect on fees from lending 
business. At EUR 200.7 million, operating expenses were significantly below the value of the previous 
year (EUR 225.1 million or -10.8%). On a currency-adjusted basis, this corresponded to an increase by 
2.1%. Causes for this small rise were, on the one hand, the expansion of the branch network (+64 new 
branches year-on-year) and higher IT costs. The reduction in personnel costs partially offset this 
development. The significant improvement in other result by EUR 37.6 million, from EUR 0.5 million in 
H1 08 to EUR 38.1 million, was due to the release of provisions no longer needed and negative valuation 
requirements in the fair value portfolio in 2008. The solid operating result of EUR 266.0 million (on a 
currency-adjusted basis, up 10.4%) occurred against the backdrop of a significant, EUR 130.8 million 
rise in risk provisions – particularly in the retail segment – from EUR 39.0 million in H1 08 to EUR 169.8 
million. However, when comparing these figures, it should be considered that H1 08 risk costs benefitted 
from a EUR 25.2 million release of a group risk reserve. The increased provisions were due to the 
general market trend over the past months (financial crisis, higher unemployment, devaluation of RON 
against EUR). Net profit after minorities was at EUR 74.0 million, EUR 59.6 million (44.6 %, currency 
adjusted 36.6 %) below the value of the previous year (EUR 133.6 million). The cost/income ratio 
improved from 44.9% in the previous year to 43.0%, return on capital stood at 26.7%. 
 
Slovakia 
At EUR 175.5 million, net interest income in the Slovakian retail and SME business was EUR 14.5 
million or 9.1% above the level of the previous year (currency-adjusted +2.2%). Growth in retail loans 
and deposits as well as several interest rate cuts – as a result of the euro introduction – and financial 
market trends influenced net interest income during the first half of the year. After EUR 51.2 million in H1 
08, net commission income stood at EUR 50.7 million (-1.0 % or -7.2% currency-adjusted). This decline 
was due to the anticipated lower fees from foreign exchange business and asset management, but also 
a result of the ban (until 30 August 2009) on fees for cash transactions in the wake of the euro 
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introduction. The reason for the reduction in the trading result by EUR 8.4 million compared with H1 08 
(from EUR 9.9 million to EUR 1.5 million) was the discontinuation of foreign exchange business due to 
the euro introduction. The increase in risk provisions reflected the deteriorated market situation as 
compared with H1 08. At EUR 55.0 million, these more than doubled compared with H1 08 (EUR 22.4 
million). Operating expenses increased, driven particularly by IT costs, by EUR 9.9 million, from EUR 
123.5 million to EUR 133.4 million (+8%, currency-adjusted +1.1%). The decline in other result was 
mainly due to valuation requirements in the AfS portfolio and was EUR 9.8 million below the comparable 
value for the previous year, at EUR -16.5 million. Net profit after minority interests amounted to EUR 
17.9 million (-69% compared with H1 08), while return on equity reached 8.2%. The cost/income ratio 
reached 58.6%, following 55.7% in H1 08. 
 
Hungary 
In the Hungarian retail and SME business, net interest income increased from EUR 135.0 million in H1 
08 to EUR 159.8 million (+18.4% or currency-adjusted: +35.3 %) – primarily due to improvements in 
margins. The decline in net commission income by EUR 26.4 million, from EUR 65.2 million in H1 08 to 
EUR 38.8 million (-40.5%, currency-adjusted: -32.1%), was due to a fall in result contributions from 
securities. Together with the rise in the trading result, from EUR 8.1 million in the previous year to EUR 
12.4 million (53.1%, currency-adjusted: 74.9%), the operating result of EUR 93.3 million rose by 13.4% 
(currency-adjusted: 29.5%) to EUR 105.8 million. Operating expenses amounted to EUR 105.3 million, 
EUR 9.7 million (-8.5%, currency-adjusted: +4.5%) below the prior year level. The currency-adjusted 
increase was also due to higher marketing costs. Personnel expenses remained at last year’s level. The 
cost/income ratio improved significantly from 55.2% in H1 08 to 49.9%. The general economic situation 
in Hungary and the associated currency trend also resulted in rising risk provisions (from EUR 29.0 
million in H1 08 to EUR 60.1 million). The rise in other result primarily resulted from the sale of real 
estate and was EUR 8.3 million above the level of H1 08 (EUR 1.2 million), at EUR 9.5 million. Net profit 
after minority interests deteriorated by 13.7%, from EUR 47.9 million to EUR 41.3 million. However, on a 
currency-adjusted basis, the result was virtually unchanged, compared with H1 08. The return on equity 
was at 21.9 %. 
 
Croatia 
The operating result in the Croatian retail and SME business increased from EUR 70.9 million in H1 08 
to EUR 73.3 million (+3.4%, currency-adjusted: +5.0%). In addition to the continuing, satisfactory 
business trend, the first time inclusion of the Montenegrinian Opportunity Bank also contributed to this 
development in Q2 09. Its contribution to the operating result was EUR 1.8 million. Opportunity Bank has 
total assets of EUR 164 million, operates 14 branches and employs 213 staff. Net commission income of 
Erste Bank Croatia was just below the previous year’s value (EUR 37.3 million -2.1%, currency-adjusted: 
-0.5%), at EUR 36.5 million. This was mainly explained by the declining securities business. The decline 
in the trading result from EUR 4.8 million in H1 08 to EUR 1.4 million resulted from the inclusion of the 
contribution of Erste Card Club. Due to higher office and IT costs, operating expenses rose slightly, from 
EUR 63.0 million in H1 08 to EUR 65.5 million (+4.0%, currency-adjusted: +5.6%). The cost/income ratio 
remained unchanged at 47.2%. Net profit after minority interests declined from EUR 29.4 million in H1 08 
to EUR 23.0 million (-21.8%, currency-adjusted: -20.6%). Return on equity declined from 38.0% in H1 08 
to 23.6%. 
 
Serbia 
In H1 09, Erste Bank Serbia increased its net interest income from EUR 14.6 to EUR 15.8 million 
(+8.0%, currency-adjusted: 24.4%). Risk costs were above previous year’s value of EUR 2.9 million, at 
EUR 4.0 million, and reflected the economic trend. Net commission income increased by 38.8% 
(currency-adjusted: +59.8%), from EUR 3.4 million to EUR 4.8 million due to stable payment transaction 
commissions and significant improvements in fees from lending business The improvement in the trading 
result, from EUR 1.1 million to EUR 1.5 million (+27.7% or currency-adjusted: +47.0%), was due to 
higher contributions from foreign exchange business. Operating expenses were EUR 0.7 million or 4.3% 
below previous year's level, at EUR 15.6 million. However, currency-adjusted figures showed a rise of 
10.1%, which was primarily due to personnel expenses (higher salaries for better qualified employees). 
The cost/income ratio fell from 85.0% to 70.9%. The operating result improved from EUR 2.9 million in 
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H1 08 by more than 100% to EUR 6.4 million. Nevertheless, net profit after minority interests remained 
EUR 2.2 million below the level recorded in H1 08, at 1.3 million. The reason for this was a positive effect 
from the sale of a participation in H1 08. The return on equity was at 5.3%. 
 
Ukraine 
Erste Bank Ukraine increased its operating income compared to H1 08 by EUR 0.2 million, from EUR 
17.9 million to EUR 18.1 million (+0.9%, or currency-adjusted: +43.4%). Net interest income improved 
from EUR 12.3 million in H1 08 to EUR 14.3 million (+17%, currency-adjusted: +66.1%). The decline in 
net commission income, from EUR 1.6 million to EUR 0.1 million in H1 09, was due to a technical 
reporting shift. The trading result deteriorated marginally from EUR 4.1 million in H1 08 to EUR 3.7 
million. Operating expenses fell by 25.3%, from EUR 25.5 million in H1 08 to EUR 19.1 million. However, 
on a currency-adjusted basis, they increased by 6.2%. Among other reasons, this was due to the 
downsizing the bank in the first half of 2009, which included measures such as the discontinuation of 
branch expansion and the staff reduction affecting approx. 300 employees. The operating result 
improved by EUR 6.6 million, from EUR -7.6 million to EUR -1.0 million. The drastic, EUR 36.1 million 
increase in risk provisions to EUR 38.4 million in H1 09 was mainly due to the deterioration of the loan 
portfolio, as a result of market developments in the Ukraine. Overall, net profit after minority interests 
was down EUR 31.4 million on H1 08 (EUR -6.8 million) to EUR -38.2 million. 
 
Group Corporate & Investment Banking (GCIB) 
The Group Corporate & Investment Banking segment includes the Large Corporate business, with those 
companies that are active in the markets of Erste Group and generate sales of more than EUR 175 
million. This segment also includes the international business (without treasury activities), the 
commercial real estate business of the Erste Group, the leasing subsidiary, Immorent. 
 
The EUR 51.3 million or 23.6% increase in net interest income, from EUR 216.8 million in H1 08 to EUR 
268.1 million, was mainly achieved through improvements in the Group Large Corporates unit and the 
leasing subsidiary, Immorent. Net commission income was maintained at the level of the previous year 
at EUR 77.8 million (H1 08: EUR 77.4 million), in spite of difficult market conditions. This also applied to 
general administrative expenses, which remained stable in comparison with the previous year, at EUR 
85.5 million in H1 09. This caused the operating result to rise significantly, from EUR 209.4 million to 
EUR 262.7 million (+25.4% compared with H1 08). The significant increase in risk provisions from EUR 
39.2 million to EUR 145.9 million reflected the negative market trend; nearly half of the growth was due 
to portfolio provisions, which were booked in order to be prepared for a possible further deterioration in 
the portfolio. As a result of this, net profit after minority interests deteriorated by 34.9%, from EUR 124.3 
million to EUR 81.0 million. The cost/income ratio improved from 29.1% in the previous year to 24.6%, 
return on equity was at 8.1%. 
 
Group Markets (GM) 
The Group Markets segment combines the Group Treasury and Debt Capital Markets business divisions 
and, in addition to the treasury of Erste Group Bank AG, also includes the business divisions of the CEE 
units, the treasury sections of the foreign branches in Hong Kong and New York, and Erste Sparinvest 
KAG.  
 
The operating result in the Group Markets segment increased by 67.7% compared with previous year’s 
value, from EUR 203.9 million to EUR 342.0 million. The main factor behind this was the very positive 
trading result development in virtually all business sectors and, in particular the customer business, 
which increased by EUR 144.3 million, from EUR 115.3 million in H1 08 to EUR 259.6 million. The EUR 
13.0 million or 11.8% increase in net interest income, from EUR 110.1 million in the previous year to 
EUR 123.1 million, was due to significant improvements in the Money Market division. The EUR 14.2 
million or 19.1% fall in net commission income, from EUR 74.5 million in H1 08 to EUR 60.3 million in H1 
09, resulted from market-related declines, particularly in the funds business. At EUR 101.0 million, 
operating expenses were at previous year’s level (EUR 96.1 million). The cost/income ratio improved 
significantly, from 32.0% to 22.8%. Net profit after minority interests rose by EUR 108.9 million, from 
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EUR 149.6 million in H1 08 to EUR 258.5 million, an increase of 72.7%. Return on equity reached 
155.6% (compared with 174.8% in the previous year). 
 
Corporate Center 
The Corporate Center segment includes results from companies that cannot be assigned directly to a 
specific business segment, profit consolidation between the segments, linear depreciation on the 
customer base for BCR and Erste Card Club as well as one-off effects which cannot be assigned to a 
specific business segment without distorting comparability. 
 
In addition, the balance sheet structure management of Erste Group Bank AG (holding) is also attributed 
to this segment. The results of the local balance sheet structure management units continue to be 
allocated to the respective individual segments. 
 
The improvement in net interest income on the back of the unwinding effect and higher investment 
income (particularly from taking up state capital) was partially offset by lower contributions from balance 
sheet structure management as a result of general market and interest rate developments. Overall, the 
unwinding effect mentioned above did not affect the result, as the positive effect in surplus interest 
simultaneously results in higher risk provisions for the same amount. The development in net 
commission income and general administrative expenses was mainly due to profit consolidation of 
banking support operations. The general administrative expenses were particularly impacted by group 
projects and costs in relation to the restructuring of the Erste Group. The other result included the 
necessary linear amortisation of BCR’s customer base, as well as the customer base amortisation of 
Erste Card Club and Ringturm KAG, totalling EUR 36.8 million, as well as valuation requirements from 
the fair value portfolio. The increase in the group tax rate from 22.5% to 25% in H1 09 also weighed on 
the Corporate Center segment. 
 

V. EXCHANGE RATE DEVELOPMENT 

 
 

End of period rates Average rates 

Euro FX  rates  Jun 09  Dec 08  Change  1-6 09  1-6 08  Change 
CZK/EUR  25.88  26.88  3.7%  27.16  25.35  -7.1% 
RON/EUR  4.21  4.02  -4.6%  4.23  3.68  -15.2% 
HUF/EUR  271.55  266.70  -1.8%  290.24  252.41  -15.0% 
HRK/EUR  7.27  7.36  1.1%  7.38  7.26  -1.6% 
RSD/EUR  93.96  89.73  -4.7%  94.05  81.56  -15.3% 
UAH/EUR  10.90  10.85  -0.5%  10.61  7.51  -41.2% 

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

 
 
For more information, please contact: 
Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com
 
This release is also available on our website at http://www.erstegroup.com/investorrelations  in the news section.
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Appendix 

I. PROFIT AND LOSS ACCOUNT (IFRS) OF ERSTE GROUP 

 
 

in EUR million 
 

1-6 09 
 

1-6 08 
 

Change 

Net interest income  2,505.3  2,306.0  8.6% 
Risk provisions for loans and advances   -892.1  -384.1  >100.0% 
Net fee and commission income   888.2  1,002.2  -11.4% 
Net trading result  343.1  184.4  86.1% 
General administrative expenses  -1,960.2  -2,001.6  -2.1% 
Other operating result  -87.5  -84.8  -3.2% 
Result from financial assets - FV  -12.1  -79.9  84.9% 
Result from financial assets - AfS  -18.7  -6.5   na 
Result from financial assets - HtM  -0.9  0.1   na 
Pre-tax profit from continuing operations  765.1  935.8  -18.2% 
Taxes on income  -191.3  -187.2  2.2% 
Net profit before minorities from continuing operations  573.8  748.6  -23.4% 
Post-tax profit from discontinuing ops  0.0  10.1  na  
Net profit before minorities  573.8  758.7  -24.4% 
Minority interests    -81.7  -122.1  -33.1% 
Net profit after minorities  492.1  636.6  -22.7% 
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II. BALANCE SHEET (IFRS) OF ERSTE GROUP 

 
 

in EUR million 
 

Jun 09 
 

Dec 08 
 

Change 

ASSETS       
Cash and balances with central banks  6,897  7,556  -8.7% 
Loans and advances to credit institutions  13,800  14,344  -3.8% 
Loans and advances to customers  128,110  126,185  1.5% 
Risk provisions for loans and advances    -4,311  -3,783  14.0% 
Trading assets  8,147  7,534  8.1% 
Financial assets - at fair value through profit or loss  3,574  4,058  -11.9% 
Financial assets - available for sale  17,586  16,033  9.7% 
Financial assets - held to maturity  13,968  14,145  -1.3% 
Equity holdings in associates accounted for at equity  261  260  0.4% 
Intangible assets  4,738  4,805  -1.4% 
Property and equipment  2,363  2,386  -1.0% 
Tax assets  838  859  -2.4% 
Assets held for sale  60  526  -88.6% 
Other assets   8,136  6,533  24.5% 
Total assets  204,167  201,441  1.4% 
       
LIABILITIES AND EQUITY       
Deposits by banks  29,776  34,672  -14.1% 
Customer deposits  113,489  109,305  3.8% 
Debt securities in issue  30,130  30,483  -1.2% 
Trading liabilities  2,690  2,519  6.8% 
Other provisions  1,681  1,620  3.8% 
Tax liabilities  302  389  -22.4% 
Liabilities associated with assets held for sale  0  343  na  
Other liabilities  6,665  4,968  34.2% 
Subordinated liabilities  6,141  6,047  1.6% 
Total equity  13,293  11,095  19.8% 

Shareholders‘ equity  10,098  8,079  25.0% 
Minority interests  3,195  3,016  5.9% 

Total liabilities and equity  204,167  201,441  1.4% 
      



 

 
Page 16 of 18 

 

III. SEGMENT REPORTING – ERSTE GROUP  

Overview* 
 
 

 
 

Retail & SME 
 

GCIB 
 

Group Markets 
 

Corporate Center 
 

Total group 

in EUR million  1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 
Net interest income  2,145.9  2,034.8  268.1  216.8  123.1  110.1  -31.8  -55.7  2,505.3  2,306.0 
Risk provisions  -694.3  -315.8  -145.9  -39.2  0.0  0.0  -51.9  -29.0  -892.1  -384.1 
Net fee and commission income   741.6  848.0  77.8  77.4  60.3  74.5  8.5  2.2  888.2  1,002.2 
Net trading result  83.9  80.3  2.3  1.0  259.6  115.3  -2.7  -12.2  343.1  184.4 
General administrative expenses  -1,676.0  -1,736.1  -85.5  -85.8  -101.0  -96.1  -97.7  -83.7  -1,960.2  -2,001.7 
Other result  -57.6  -91.7  -13.3  -3.3  -2.2  -3.3  -46.1  -72.7  -119.2  -171.0 
Pre-tax profit  543.5  819.5  103.4  166.9  339.8  200.5  -221.6  -251.1  765.1  935.9 
Taxes on income  -121.7  -177.3  -23.0  -36.7  -65.5  -42.7  19.0  69.6  -191.3  -187.2 
Post-tax profit from discontinuing ops  0.0  10.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  10.1 
Minority interests    -78.6  -118.8  0.6  -5.8  -15.8  -8.2  12.1  10.7  -81.7  -122.1 
Net profit after minorities  343.2  533.5  81.0  124.3  258.5  149.6  -190.5  -170.8  492.1  636.6 
                     
Average risk-weighted assets  73,990.7  71,039.1  25,441.2  22,620.2  3,250.6  1,781.1  3,810.1  3,026.8  106,492.6  98,467.1 
Average attributed equity  3,978.7  3,205.0  1,998.0  1,392.9  332.2  171.2  2,509.8  3,870.9  8,818.6  8,640.3 
Cost/income ratio   56.4%  58.6%  24.6%  29.1%  22.8%  32.0%  -376.5%  -127.4%  52.5%  57.3% 
ROE based on net profit  17.3%  33.3%  8.1%  17.9%  155.6%  174.8%  -15.2%  -8.8%  11.2%  14.7% 
                     
                     

                    
 
*)  The “Other result” for the Corporate Center includes the depreciation for the customer base amounting to EUR 36.8 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. 
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Austria segment* 
 

 
 

Savings Banks 
 

EB Oesterreich 
 

Austria   
 

in EUR million  1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 
Net interest income  455.6  461.0  319.6  291.2  775.2  752.2  
Risk provisions  -162.6  -110.7  -68.9  -50.1  -231.5  -160.7  
Net fee and commission income   189.5  196.5  140.4  158.1  329.9  354.5  
Net trading result  31.8  10.1  5.3  13.4  37.2  23.5  
General administrative expenses  -469.2  -464.7  -317.6  -330.5  -786.8  -795.3  
Other result  -30.3  -22.2  3.8  -17.5  -26.5  -39.7  
Pre-tax profit  14.7  69.9  82.7  64.6  97.4  134.5  
Taxes on income  -6.9  -35.5  -19.7  -12.2  -26.6  -47.7  
Post-tax profit from discontinuing ops  0.0  0.0  0.0  4.3  0.0  4.3  
Minority interests    -19.1  -29.7  -3.5  0.6  -22.6  -29.2  
Net profit after minorities  -11.2  4.7  59.5  57.3  48.3  62.0  
              
Average risk-weighted assets  24,762.3  24,200.9  13,824.7  13,935.5  38,587.0  38,136.4  
Average attributed equity  289.9  223.4  1,119.5  953.4  1,409.3  1,176.7  
Cost/income ratio   69.3%  69.6%  68.2%  71.4%  68.9%  70.4%  
ROE based on net profit  -7.7%  4.2%  10.6%  12.0%  6.9%  10.5%  
              
              

             
 
*)  “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  1-6 09  1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09 1-6 08 1-6 09  1-6 08 1-6 09  1-6 08 
Net interest income  520.7  511.7  383.9  356.7  175.1  160.6  159.8  135.0  100.9  91.9  15.8  14.6  14.3  12.3 
Risk provisions  -111.6  -48.9  -169.8  -39.0  -55.0  -22.4  -60.1  -29.0  -24.0  -10.5  -4.0  -2.9  -38.4  -2.3 
Net fee and commission 
income   203.2  206.4  77.7  128.5  50.7  51.2  38.8  65.2  36.5  37.3  4.8  3.4  0.1  1.6 
Net trading result  21.2  13.2  5.1  15.6  1.5  9.9  12.4  8.1  1.4  4.8  1.5  1.1  3.7  4.1 
General administrative 
expenses  -349.7  -372.4  -200.7  -225.1  -133.4  -123.5  -105.3  -115.0  -65.5  -63.0  -15.6  -16.3  -19.1  -25.5 
Other result  -58.4  -51.4  38.1  0.5  -16.5  -6.7  9.5  1.2  -2.9  -0.1  -0.5  4.4  -0.4  0.1 
Pre-tax profit  225.5  258.6  134.3  237.3  22.4  69.0  55.3  65.5  46.5  60.2  1.9  4.3  -39.8  -9.8 
Taxes on income  -45.8  -53.4  -22.9  -38.9  -4.3  -11.1  -13.9  -17.5  -9.6  -12.1  -0.2  0.4  1.6  3.0 
Post-tax profit from 
discontinuing ops  0.0  7.5  0.0  -1.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Minority interests    -4.1  -6.7  -37.4  -63.1  -0.3  0.0  0.0  0.0  -13.9  -18.7  -0.4  -1.2  0.0  0.0 
Net profit after 
minorities  175.6  206.1  74.0  133.6  17.9  57.9  41.3  47.9  23.0  29.4  1.3  3.5  -38.2  -6.8 
                             
Average risk-weighted 
assets  10,906.0  11,048.4  9,768.9  8,666.0  5,190.8  3,858.5  4,568.7  4,562.8  3,668.3  3,504.7  759.5  789.0  541.5  473.2 
Average attributed equity  910.7  782.8  554.8  418.5  435.0  277.0  377.8  314.8  194.3  154.5  50.2  43.9  46.6  36.8 
Cost/income ratio   46.9%  50.9%  43.0%  44.9%  58.7%  55.7%  49.9%  55.2%  47.2%  47.1%  70.9%  85.0%  105.5%  142.5% 
ROE based on net profit  38.6%  52.6%  26.7%  63.9%  8.2%  41.8%  21.9%  30.4%  23.6%  38.0%  5.3%  16.1%  -164.1%  -36.9% 
                             

                            
 
*)  “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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