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Vienna, 30 Octombrie 2009 
 

INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI 
 

Erste Group demonstrează stabilitate în mijlocul crizei: + 26,6%  
profit operaţional în primele trei trimestre din 2009. Profit net de 
720 mil. EUR influenţat de costuri de risc mai ridicate 
Sumar1: 
• Erste Group postează un profit operaţional record de 2.776,9 mil. EUR în primele trei trimestre din 

2009. Aceast rezultat reprezintă o îmbunătăţire de 26,6% faţă de primele trei trimestre din 2008. 
Venitul operaţional a crescut cu 7,8% la 5.657,2 mil. EUR în timp ce cheltuielile operaţionale au 
scăzut cu 5,7% la 2.880,3 mil. EUR. 

• Venitul net din dobânzi şi venitul net din trading au fost vectorii principali ai venitului 
operaţional în primele trei trimestre din 2009. Venitul net din dobânzi a crescut cu 7,5% la 3.840,9 
mil. EUR pe baza unei creşteri moderate a creditării – împrumuturile către clienţi au crescut cu 3,0% 
la 130 miliarde EUR de la începutul anului – şi a unor marje de dobândă stabile. Rezultatul excelent 
din trading s-a datorat unei performanţe susţinute a operaţiunilor cu venituri fixe (obligaţiuni, 
operaţiuni pe pieţele monetare) precum şi a operaţiunilor valutare şi de tranzacţionare cu acţiuni.  

• Costurile de risc s-au majorat la 1.449,2 mil EUR (+140.6% faţă de primele trei trimestre din 2008) 
sau 151 pb din media împrumuturilor către clienţi. Această evoluţie se datorează în principal 
operaţiunilor retail şi IMM din România, Ungaria şi Slovacia precum şi creşterii ratei de acoperire a 
împrumuturilor neperformante de la 55,2% la 56,7% în trimestrul al treilea din 2009. Creşterea ratei 
împrumuturilor neperformante a încetinit în trimestrul al treilea din 2009, situându-se la 3,8% (din 
expunerea totală) după 2,9% la sfârşitul lui 2008 şi 3,6% în iunie 2009. Rata împrumuturilor 
neperformante din totalul împrumuturilor s-a situat la 6,3% (finalul lui 2008: 4,7%, T1 09: 5,9%). 

• Soldul poziţiei alte rezultate operaţionale şi rezultatele din toate categoriile de active financiare 
s-a îmbunătăţit de la -269,4 milioane EUR la -249,8 milioane EUR în primele trei trimestre din 2009. 
În timp ce poziţia alte rezultate operaţionale s-a deteriorat substanţial, rezultatele din toate categoriile 
de active financiare s-a îmbunătăţit. Principalii vectori au fost o îmbunătăţire a evaluării unor active 
mobiliare din portofoliul la valoare justă, în timp ce portofoliul disponibil la vânzare a fost afectat de 
amortizări de active mobiliare din portofoliul băncilor de economii.  

• Profitul net s-a ridicat la 720,1 milioane EUR în primele trei trimestre din 2009 după 1.463,0 
milioane EUR în anul precedent (ajustat pentru veniturile obţinute din vânzarea operaţiunilor de 
asigurări, 861,7 milioane EUR). Pe baze ajustate, profitul a scăzut deci cu 16,4%. 

• Rata tier 1 (riscul de credit) a crescut la 8,6%  la 30 septembrie 2009 (finalul lui 2008: 7,2%). 
Această creştere a fost de asemenea susţinută de emisiunea de capital participativ –1,224 miliarde 
EUR subscrise de Republica Austria şi 540 milioane EUR de către investitori privaţi. Activele 
ponderate la risc au crescut cu 2,8% la 107 miliarde EUR la 30 septembrie 2009 şi se situau la o 
valoare mai scăzută faţă de sfârşitul lui Iunie 2009, în special datorită optimizării acestora. 

 

                                                 
1  Începând 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. 
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Pe parcursul trimestrelor precedente, criza financiară a avut un efect pronunţat asupra economiei reale 
şi asupra rezultatelor Erste Group. Această situaţie este reflectată în costurile de risc mai ridicate din 
Austria şi din Europa Centrală. În timp ce băncile de investiţii au reuşit să redevină profitabile pe baza 
unor evaluări mai ridicate a portofoliilor şi a creşterii numărului tranzacţiilor pe pieţele de capital, băncile 
comerciale trebuie să navigheze prin criză cu ajutorul unor măsuri prudente de reducere a costurilor şi 
printr-un serviciu intens de sprijinirea clienţilor. Mulţumită concentrării pe operaţiunile sale de bază, Erste 
Group a fost pregătită pentru criza economică şi consecinţele sale, iar rezultatele sunt vizibile. În timp ce 
o rată a dobânzii ridicată şi volatilitatea valutară s-au dovedit un catalist pentru rezultate, principalele 
motive ale îmbunătăţirii profitului operaţional al Erste Group au fost o lichidiate excelentă, operaţiuni cu 
clienţii bine administrate şi diversificate, precum şi costurile administrative şi cu personalul în scădere. 
 
În pofida slăbiciunilor cadrului instituţional, operaţiunile din Europa Centrală şi de Est s-au dovedit mult 
mai solide decât mulţi au previzionat. În pofida crizei economice, regiunea rămâne foarte atractivă pentru 
Erste Group datorită marjelor stabile, cererii uşor crescânde pentru creditare şi a creşterii influxului de 
depozite, în special în cadrul operaţiunilor de retail. 
 
„Nu credem ca s-a sfârşit criza”, a comentat Andreas Treichl, CEO al Erste Group, “dar sunt cateva 
semne incurajatoare, precum încetinirea ratei de creştere a împrumuturilor neperformante, că, ceea ce a 
fost mai rău a trecut. Indiferent de aceasta, suntem pregătiţi pentru 2010 şi ne simţim confortabil fiind 
cea mai puternică bancă de retail din mai promiţătoare regiune din Uniunea Europeană în ceea ce 
priveşte perspectivele de creştere pe termen lung”, a conchis Treichl. 

Sumar al performanţei operaţionale 
În primele nouă luni ale lui 2009 venitul operaţional a crescut la 2.776,9 mil. EUR (+26,6% faţă de 
2.193,5 mil. EUR în primele nouă luni ale lui 2008). Acesta a constituit cel mai bun venit operaţional din 
istoria Erste Group. La acesta au contribuit în primul rând creşterile veniturilor din dobânzi şi din 
tranzacţionare precum şi scăderea cheltuielilor administrative. Venitul din comisioane a scăzut. 
 
Veniturile operaţionale au crescut cu 7,8% la 5.657,2 mil. EUR (5.247,2 mil. EUR în 2008). Aceasta 
provine îndeosebi din majorarea venitului din dobânzi (+7,5% 3.840,9 mil. EUR) şi din tranzacţionare 
(+172,0% la EUR 503,0 mil. EUR). Venitul din comisioane a scăzut  cu 11,8% la 1.313,3 mil. EUR. 
Reducerea cheltuielilor administrative cu 5,7% de la 3.053,7 EUR la 2.880,3 mil. EUR, a avut o 
influenţă considerabilă, tot de aici rezultând şi ameliorarea raportului cost-venit la 50,9% (2008: 
58,2%). 
  
Profitul net după impozitare şi după plata intereselor minoritare, care s-a diminuat faţă de primele 
nouă luni ale anului 2008 cu 50,8% la 720,1 mil. EUR (excluzând vânzarea operaţiunilor de asigurare, -
16,4%), reflectă costuri de risc mai ridicate. Acestea au înregistrat un nivel mai mult decât dublu în 
primele nouă luni ale anului 2009, atingându-se suma de 1.449,2 mil. EUR. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat (numerar, după eliminarea amortizării lineare a clientelei) s-a 
diminuat de la 22,2% (valoare raportată: 21,7%) – ajustat pentru veniturile din vânzarea operaţiunilor de 
asigurări 13,6% (valoare raportată 13,1%) - în primele nouă luni ale lui 2008 la 10,7% în prezent (valoare 
raportată: 10,3%).  
 
Venitul pe acţiune în numerar2 s-a situat la 30 septembrie 2009 la valoarea de 2,06 EUR (valoare 
raportată: 1,96 EUR), faţă de 4,78 EUR, valoare înregistrată în perioada similară a anului precedent 
(valoare raportată: 4,67 EUR). Excluzându-se venitul din vânzarea diviziei de asigurări, venitul pe 
acţiune (numerar) pe anul precedent a atins valoarea de 2,86 EUR. 
 
Totalul activelor s-a majorat faţă de sfârşitul lui 2008 cu 1,0%, atingând valoarea de 203,6 mld. EUR. În 
pofida majorării activelor ponderate la risc, rata solvabilităţii aferentă riscului de credit s-a îmbunătăţit, 
                                                 
2 Venitul pe acţiune a fost ajustat la cuponul pentru capitalul participativ (105.8 mil. EUR). 
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ca efect al emiterii de capital participativ în valoare de 1,76 mld. EUR - 1,224 mld. EUR subscrise de 
Republica Austria şi 540,0 mil. EUR de investitori privaţi - de la 9,8% la sfârşitul lui 2008 la 10,9% la 30 
septembrie 2009, situându-se confortabil peste cerinţele minime legale de 8,0%. Rata tier 1, raportată la 
riscul de credit, era la 30 septembrie 2009 8,6% (faţă de 7,2% la sfârşitul lui 2008). 
 
I. PERFORMANŢA FINANCIARĂ ÎN DETALIU 
 

in milioane EUR 
 

1-9 09 
 

1-9 08 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  3.840,9  3.573,3  7,5% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -1.449,2  -602,3  >100.0% 
Venit net din taxe şi comisioane  1.313,3  1.489,0  -11,8% 
Rezultat net din trading  503,0  184,9  >100.0% 
Cheltuieli administrative generale  -2.880,3  -3.053,7  -5,7% 
Alte rezultate  -249,8  -269,4  7,3% 
Profit preimpozitare din operaţiuni continuate  1.077,9  1.321,8  -18,5% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  610,2  na  
Profit net după plata intereselor minoritare  720,1  1.463,0  -50,8% 
       

Venit net din dobânzi: + 7,5% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008 
Deşi creşterea creditării a încetinit considerabil în primele nouă luni ale lui 2009 (+3,0% la 130,0 mld. 
EUR la 30 septembrie 2009 faţă de 2008), venitul din dobânzi s-a majorat cu 7,5%, de la 3.573,3 mil. 
EUR la 3.840,9 mil. EUR, faţă de anul precedent. În ciuda evoluţiei nefavorabile a dobânzilor de pe 
unele pieţe, principalii factori de influenţă fost marjele relativ stabile şi creşterea susţinută a creditării în 
primele trei trimestre ale anului 2008, semnificativ redusă odată cu debutul crizei. Spre deosebire de 
primele nouă luni ale lui 2008, venitul net din împrumuturi şi depozite la bănci a avut o contribuţie 
pozitivă. Marja de dobândă (venitul net din dobânzi procent din activele medii purtătoare de dobândă) s-
a îmbunătăţit de la 2,77% în primele nouă luni ale lui 2008 la 2,98% în primele nouă luni ale lui 2009 - 
Europa Centrală şi de Est (de la 4,5% la 4,6%), Austria (de la 1,7% la 1,9%). 

Venit net din comisioane: -11,8% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008 

in milioane EUR 
 

1-9 09 
 

1-9 08 
 

Modificare 

Activităţi de creditare  220,1  279,9  -21,4% 
Tranzacţii de plată  603,0  647,6  -6,9% 

Carduri  137,9  128,2  7,6% 
Activităţi cu valori mobiliare  280,6  349,8  -19,8% 

Fonduri de investiţii  121,1  166,3  -27,2% 
Taxe de administrare  23,9  34,4  -30,5% 
Brokeraj  135,6  149,1  -9,1% 

Activităţi de brokeraj de asigurări  63,6  60,3  5,5% 
Brokeraj pentru contracte de economisire-creditare (bănci 
de locuinţe)  30,1  27,3  10,3% 
Tranzacţii valutare  20,4  29,3  -30,4% 
Investment banking  10,2  14,0  -27,1% 
Altele  85,3  80,8  5,6% 
Total  1.313,3  1.489,0  -11,8% 
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Venitul net din comisioane a scăzut în primele nouă luni ale anului 2009 cu 11,8% de la 1.489,0 mil. 
EUR la 1.313,3 mil. EUR. Cea mai clară scădere s-a înregistrat în cadrul comisioanelor din operaţiuni cu 
valori mobiliare (-19,8% la 280,6 mil. EUR) şi de creditare (-21,4% la 220,1 mil. EUR) pe fondul încetinirii 
creditării. Cu toate acestea, operaţiunile cu carduri, precum şi brokerajul de contracte de asigurări şi 
contracte de economisire-creditare (bănci de locuinţe) au avut o evoluţie pozitivă. 

Venit din tranzacţionare: +172,0% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008 
Venitul net din tranzacţionare s-a majorat semnificativ cu 172,0% de la 184,9 mil. EUR în primele nouă 
luni ale lui 2008 la 503,0 mil. EUR în primele nouă luni ale anului 2009. Aceasta s-a datorat, în principal, 
unei performanţe susţinute a operaţiunilor cu venituri fixe (obligaţiuni, operaţiuni pe pieţele monetare) 
precum şi a operaţiunilor valutare şi tranzacţionare cu acţiuni. 

Cheltuieli administrative: -5,7% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008 

in milioane EUR 
 

1-9 09 
 

1-9 08 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  1.662,9  1.762,0  -5,6% 
Alte cheltuieli administrative  945,2  1.008,3  -6,3% 
Subtotal  2.608,1  2.770,3  -5,9% 
Deprecieri şi amortizări  272,2  283,4  -4,0% 
Total  2.880,3  3.053,7  -5,7% 
       
 
Cheltuielile administrative generale s-au redus cu 5,7% (exprimat în valuta de referinţă 1,6%), de la 
3.053,7 mil. EUR la 2.880,3 mil. EUR. Extinderea perimetrului de consolidare prin afilierea Băncii de 
Economii Kufstein la Contractul de Cross-Garantare a condus la creşterea bazei de cost cu 12,9 mil. 
EUR. Cheltuielile de personal s-au diminuat cu 5,6% (exprimate în valoarea de referinţă 2,2%) de la 
1.762,0 mil. EUR la 1.662,9 mil. EUR. Reducerea numărului de personal a avut un efect pozitiv, precum 
şi măsurile de reducere a costurilor şi cheltuieli mai scăzute cu compensaţiile variabile. 
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Numărul de personal3 
 

 
 

Septembrie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Angajaţi ai Grupului Erste Group  51.012  52.648  -3,1% 
Austria incl. băncile de economii semnatare ale 
contractului de cross garantare  16.335  16.278  0,4% 

Erste Group, Erste Bank Oesterreich şi subsidiare  8.483  8.545  -0,7% 
Băncile de economii semnatare ale contractului de 
cross garantare  7.852  7.733  1,5% 

Europa Centrală şi de Est / International  34.677  36.370  -4,7% 
Grupul Česká spořitelna  10.841  10.865  -0,2% 
Grupul Banca Comercială Română  9.198  9.985  -7,9% 
Grupul Slovenská sporiteľňa  4.242  4.953  -14,4% 
Grupul Erste Bank Ungaria  3.133  3.255  -3,7% 
Grupul Erste Bank Croatia  2.289  2.061  11,1% 
Erste Bank Serbia  912  1.009  -9,6% 
Erste Bank Ucraina  1.755  2.120  -17,2% 
Alte subsidiare şi sucursale străine  2.307  2.122  8,7% 

       
 
Ajustat pentru includerea, la începutul anului, a unei noi bănci de economii în Contractul de Cross-
Garantare (+199 salariaţi) şi pentru includerea pentru prima dată a Erste Bank ad Podgorica din 
Muntenegru în perimetrul de consolidare (+213 salariaţi în Erste Bank Croaţia) numărul personalului a 
scăzut cu 4%. Aceasta s-a datorat, în principal, îngheţării angajărilor, fluctuaţiei naturale precum şi unor 
reduceri de personal selective. Scăderea înregistrată în cadrul BCR a fost determinată de externalizarea 
unor servicii nebancare şi a reprezentat una dintre ultimele măsuri implementate la preluarea 
programului iniţiat de creştere a eficienţei. Scăderea din Slovacia a rezultat printre altele din transferul a 
aproximativ 200 de angajaţi din departamentul de Asset Management într-o divizie centralizată şi a fost 
acompaniată de creşterea celorlalte societăţi afiliate. 
 
Alte cheltuieli materiale s-au redus în primele nouă luni ale anului 2009 cu 6,3% (exprimat în valuta de 
referinţă 1,2%) de la 1.008,3 mil. EUR la 945,2 mil. EUR.   
 
Ca şi în perioadele anterioare, scăderea amortizărilor aferente imobilizărilor corporale, s-a resimţit şi 
în primele nouă luni ale anului 2009 (-4,0% de la 283,4 mil. EUR la 272,2 mil. EUR). 

Venitul operaţional: +26,6% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008 
Majorarea veniturilor operaţionale (+7,8%) de la 5.247,2 mil. EUR la 5.657,2 mil. EUR precum şi 
reducerea cheltuielilor administrative (-5,7%) de la 3.053,7 mil. EUR la 2.880,3 mil. EUR, au condus 
la creşterea venitului operaţional cu 26,6% de la 2.193,5 mil. EUR în primele luni ale anului 2008 la 
2.776,9 mil. EUR în primele nouă luni ale anului 2009.  

Provizioane de risc: +140,6% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008 
Soldul poziţiei (constituirea respectiv dizolvarea provizioanelor aferente creditării precum şi cheltuielile 
din amortizarea directă a creanţelor şi veniturile din încasarea creanţelor deja amortizate) s-a majorat 
considerabil cu 140,6% de la 602,3 mil. EUR la 1.449,2 mil. EUR. Situaţia economică generală mai 
slabă în comparaţie cu anul precedent şi creşterea numărului creditelor neperformante generată de 
aceasta, respectiv deteriorarea bonităţii clientelei au constituit principala cauză a creării provizioanelor 

                                                 
3  Valori la momentul de referinţă. 
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de risc suplimentare. Cu toate acestea, creşterea ratei de acoperire a creditelor neperformante de la 
55,2% la 56,7% a contribuit de asemenea la această majorare. Costurile de risc în raport cu valoarea 
medie a creanţelor faţă de clienţi s-au situat în primele nouă luni ale anului 2009 la nivelul de 151 puncte 
de bază (2008: 67 puncte de bază).  

Alte venituri operaţionale: -43,1% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008 
Poziţia alte venituri operaţionale s-a diminuat în primele nouă luni ale anului 2009 de la -141,0 mil. EUR 
la -201,8 mil. EUR îndeosebi pe fondul necesarului de depreciere a imobilelor şi bunurilor mobile.  În 
continuare această poziţie conţine în special amortizarea lineară aferentă imobilizărilor necorporale 
(clientelă) în valoare de 53,0 mil. EUR precum şi cheltuieli aferente plăţilor efectuate în sistemele de 
garantare a depozitelor – acestea majorându-se faţă de primele nouă luni ale anului 2008 cu 25,0%, 
ajungând la 42,0 mil. EUR. 

Venit din imobilizări financiare: +62,6% comparativ cu primele nouă luni ale anului 2008 
Soldul total, compus din toate categoriile de imobilizări financiare, a evoluat pozitiv: Rezultatul general 
negativ obţinut în primele nouă luni ale anului 2009, 48,0 mil. EUR, a fost considerabil mai scăzut decât 
în primele nouă luni ale anului 2008 (128,4 mil. EUR). În timp ce necesarul de depreciere al 
instrumentelor structurate şi a altor valori mobiliare din portofoliul de active disponibil la vânzare s-a 
majorat în decursul primelor nouă luni ale anului 2009, s-a remarcat efectul pozitiv al profiturilor obţinute 
din reevaluarea valorilor mobiliare din clasa activelor la valoare justă asupra venitului aferent activelor 
financiare în primele nouă luni ale lui 2009. 
 
Valoarea de piaţă a portofoliului ABS/CDO al Erste Group s-a ridicat la 30 septembrie 2009 la 
aproximativ 1,8 mld. EUR comparativ cu 2,0 mld. EUR la sfârşitul exerciţiului 2008. În primele nouă luni 
ale anului 2009, în clasa de active la valoare justă a fost necesară o reevaluare cu efect negativ de 3,5 
mil. EUR asupra contului de profit şi pierdere. În clasa de active disponibil la vânzare a rezultat o 
diferenţă de evaluare cu efecte negative asupra contului de profit şi pierdere în valoare de de 53,4 mil. 
EUR (depreciere în valoare de -22,5 mil. EUR şi pierderi înregistrate de -30,9 mil. EUR). Astfel, în 
primele nouă luni ale exerciţiului 2009 s-a constatat un rezultat general cu efecte negative asupra 
exerciţiului după plata impozitelor şi a intereselor minoritare de 56,9 mil. EUR (anul precedent: -66,2 mil. 
EUR). În clasa disponibil pentru vânzare, reevaluarea la valoarea de piaţă a condus în primele nouă luni 
ale anului 2009 la o creştere – calculată la capitalul propriu - cu 136,7 mil. EUR (2008: scădere cu 167,7 
mil. EUR). 

Profit pe perioadă şi profit net la nivel de concern 
Venitul perioadei aferent operaţiunilor de afaceri ce vor fi continuate, înainte de impozitare, s-a 
redus cu 18,5%, în special în urma creşterii costului de risc, de la 1.321,8 mil. EUR la 1.077,9 mil. EUR. 
 
Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus în comparaţie cu perioada 
similară a anului precedent cu 50,8% de la 1.463,0 mil. EUR la 720,1 mil. EUR. Excluzându-se rezultatul 
din vânzarea operaţiunilor de asigurare, rezultatul exerciţiului anului precedent s-a ridicat la 861,7 mil. 
EUR; în comparaţie cu acesta scăderea a fost de numai 16,4%.  
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II. REZULTATE FINANCIARE ÎN TRIMESTRUL 3 2009 

in milioane EUR T3 08 
 

T4 08 T1 09 
 

T2 09 T3 09 

Venit net din dobânzi 1.267,3  1.339,8 1.226,0  1.279,3 1.335,6 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi 
avansuri -218,2  -469,1 -370,2  -521,9 -557,1 
Venit net din taxe şi comisioane 486,8  482,1 444,6  443,6 425,1 
Rezultat net din exploatare 0,5  -70,2 143,8  199,3 159,9 
Cheltuieli administrative generale -1.052,1  -948,2 -975,9  -984,3 -920,1 
Alte rezultate din exploatare -56,2  -637,8 -39,9  -47,6 -114,3 
Active financiare - la valoare justă prin profit 
sau pierdere -35,0  -180,7 -44,1  32,0 68,5 
Active financiare - disponibile pentru vânzare -5,1  -202,2 -10,8  -7,9 -87,7 
Active financiare - păstrate până la maturitate -2,0  -59,3 -0,1  -0,8 2,9 
Profit pre-impozitare din operaţiuni continuate 386,0  -745,6 373,4  391,7 312,8 
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate 600,1  29,5 0,0  0,0 0,0 
Profit net după plata intereselor 
minoritare 826,4  -603,4 232,1  260,0 228,0 
        
        
 
 
Tendinţa pozitivă a continuat de asemenea şi în al treilea semestru. Veniturile din dobânzi s-au 
majorat cu 4,4% de la 1.279,3 mil. EUR în trimestrul doi al exerciţiului 2009 la 1.335,6 mil. EUR.În timp 
ce operaţiunile de trezorerie au înregistrat un declin al venitului net din dobânzi datorită evoluţiei spread-
urilor, aproape toate operaâiunile de bază din ECE au înregistrat o creştere a venitului net din dobânzi. 
 
Venitul net din comisioane a scăzut în trimestrul trei în comparaţie cu cele anterioare (T1: 444,6 mil. 
EUR; T2: 443,6 mil. EUR) cu 4,2% la 425,1 mil. EUR. Reduceri au fost înregistrate în diviziile de Pieţe 
de Capital, Corporate şi Investment Banking şi Corporate Center, în timp ce activităţile de bază de retail 
şi IMM au cunoscut o uşoară îmbunătăţire, în comparaţie cu trimestrul precedent. 
 
Deoarece creşterile rezultate din tranzacţiile cu instrumente derivate (T2: 09 -5,0 mil. EUR; T3 09: 9,8 
mil. EUR) şi operaţiunile valutare (T2 09: 66,5 mil. EUR; T3 09: 97,5 mil EUR) nu au putut compensa 
scăderea tranzacţiilor cu valori mobiliare (T2 09: 137,8 mil. EUR; T3 09: 52,6 mil. EUR), venitul din 
tranzacţionare în trimestrul trei 2009 a scăzut cu 19,8% de la 199,3 mil. EUR la 159,9 mil. EUR. 
 
Cheltuielile administrative în trimestrul trei 2009 au fost cu 6,5% sub cele din trimestrul doi, ceea ce se 
poate atribui costurilor scăzute de personal şi de materiale. Cheltuielile de personal au scăzut cu 4,8% - 
în special în cazul societăţilor afiliate din Europa Centrală şi de Est – de la 565.6 mil. EUR în trimestrul 
doi la 538,7 mil EUR în trimestrul trei. Societăţile afiliate din Europa Centrală şi de Est au adus o 
contribuţie majoră şi la scăderea cu 11,9% a cheltuielilor materiale de la 327,3 mil. EUR în trimestrul doi 
la 288,5 mil EUR în trimestrul trei. Însă, atât la nivel de holding cât şi la nivelul Erste Bank Oesterreich s-
au putut face economii în ceea ce priveşte costurile materiale. În contrast cu aceasta, amortizările 
aferente imobilizărilor corporale au înregistrat o creştere uşoară (cu 1,6%) de la 91,4 mil. EUR în 
trimestrul doi la 92,9 mil EUR în trimestrul trei al exerciţiului 2009. 
 
Venitul operaţional a atins iarăşi în trimestrul trei al exerciţiului 2009 cu 1.000,5 mil. EUR o nouă 
valoare record aflându-se astfel cu 6,7% peste rezultatul trimestrului doi, în valoare de 937,9 mil. EUR. 
 
Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit în principal pe fondul cheltuielilor operaţionale scăzute, înregistrând 
valoarea de 47,9%.  
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Provizioanele de risc aferente operaţiunilor de creditare s-au majorat de la 521,9 mil. euro în 
trimestrul doi la 557,1 mil. euro.în trimestrul trei. Aceasta s-a datorat în special creşterii cazurilor de 
neplată în cadrul operaţiunilor cu IMM-uri şi deciziei de a majora rata de acoperire a împrumuturilor 
neperformante, aceasta anulând efectul unei creşteri mai reduse a împrumuturilor neperformante din 
segmentul retail ca urmare a stabilizării cursurilor valutare. 
 
Poziţia "alte rezultate operaţionale" s-a deteriorat de la -47,6 mil. EUR, în trimestrul anterior, la -114,3 
mil. EUR. Aceasta s-a datorat unor re-evaluări de active imobiliare şi mobiliare. 
 
În ciuda îmbunătăţirilor rezultatului din active financiare de la 32,0 mil. EUR în trimestrul doi la 68,5 mil. 
EUR în trimestrul trei, soldul total compus din toate categoriile de imobilizări financiare a evoluat 
negativ de la +23,3 mil. EUR în trimestrul doi la -16,3 EUR în trimestrul trei. Acesta a rezultat din 
necesarul de depreciere îndeosebi în cazul valorilor mobiliare din clasa de active disponibile la vânzare 
din portofoliul băncilor de economii, în valoare de aproximativ 80 milioane EUR în trimestrul trei al 
exerciţiului 2009. 
 
Venitul perioadei înainte de impozitarea aferentă operaţiunilor de afaceri ce vor fi continuate s-a 
aflat în trimestrul trei al exerciţiului 2009 la valoarea de 312,8 mil. EUR, cu 20,1% sub rezultatul 
trimestrului doi al exerciţiului 2009 în valoare de 391,7 mil. EUR. 
 
Profitul net la nivel de concern după impozitare şi plata interselor minoritare a scăzut cu 12,3% de 
la 260,0 mil. EUR în trimestrul doi al exerciţiului 2009 la 228,0 mil în trimestrul trei din 2009. 
 

III. EVOLUŢIA BILANŢIERĂ 

in milioane EUR 
 

Septembrie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit  13.938  14.344  -2,8% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  129.954  126.185  3,0% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -4.713  -3.783  24,6% 
Active comerciale şi alte active financiare  42.491  41.770  1,7% 
Alte active  21.883  22.925  -4,5% 
Total active  203.553  201.441  1,0% 
       
 
Totalul activelor al Erste Group a crescut la sfârşitul lunii septembrie cu 1,1% de la 201,4 mld. EUR la 
sfârşitul exerciţiului 2008 la actualmente 203,6 mld. EUR. La această creştere a contribuit Banca de 
Economii Kufstein, care s-a afiliat Contractului de Cross-Garantare a Băncillor din Economii din Austria 
cu aproximativ 1,2 mld. EUR. 
 
Creanţele faţă de instituţii de credit s-au redus cu 2,8%, de la 14,3 mld. EUR la 13,9 mld. EUR. 
 
Creanţele faţă de clienţi s-au majorat cu 3,0%, de la 126,2 mld. EUR la 130,0 mld. EUR, cele mai mari 
creşteri constatându-se în Europa Centrală şi de Est. 
 
Valoarea provizioanelor de risc s-a majorat datorită provizioanelor nou constituite pe fondul situaţiei 
economice dificile, de la 3,8 mld. EUR la 4,7 mld. EUR. Raportul dintre creditele neperformante şi 
creanţele clienţilor a crescut la 30 septembrie 2009 de la 4,7% la 6,3%, în timp ce raportul dintre 
creditele neperformante şi expunerea totală s-a majorat de la 2,9% la 3,8%. Procesul de deteriorare al 
ambilor indicatori s-a încetinit considerabil în trimestrul trei al exerciţiului 2009. 
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Investiţiile în valori mobliare din diverse categorii de imobilizări financiare s-au diminuat la sfârşitul 
exerciţiului 2008 de la 34,2 mld. EUR la actualmente 34,1 mld. EUR. În timp ce portofoliul de active la 
valoare justă a scăzut, portofoliu de active disponibile la vânzare a crescut marginal de la începutul 
anului.  
 
 

in milioane EUR 
 

Septembrie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Sume datorate instituţiilor de credit  26.920  34.672  -22,4% 
Sume datorate clienţilor  113.317  109.305  3,7% 
Obligaţiuni emise  30.431  30.483  -0,2% 
Alte pasive  12.618  9.839  28,2% 
Capital subordonat  6.184  6.047  2,3% 
Total capital  14.083  11.095  26,9% 

Capitalul propriu  10.667  8.079  32,0% 
Participaţii minoritare  3.416  3.016  13,3% 

Total pasive şi capital  203.553  201.441  1,0% 
       
 
Depozitele clienţilor au înregistrat o creştere cu 3,7%, de la 109,3 mld. euro la 113,3 mld. euro, 
această creştere fiind mai puternică decât cea înregistrată de creanţele faţă de clienţi. Creşterile s-au 
înregistrat atât în cadrul subsidiarelor din Europa Centrală şi de Est, precum şi în Erste Bank 
Oesterreich. Raportul credite/depozite înregistra la 30 septembrie 2009  valoarea de 114,7%, aşadar 
sub nivelul înregistrat la 31 decembrie 2008 (115,4%).  
 
Datoriile sub forma de valori mobiliare s-au redus cu 0,2%, de la 30,5 mld. EUR la 30,4 mld. EUR. 
 
Cu precădere în urma emiterii de capital participativ în valoare de 1,76 mld. EUR - 1,22 mld. EUR 
subscrise de Republica Austria, iar 540 mil de către investitori privaţi -  capitalul total al Erste Group a 
crescut cu 26,9% de la 11,1 mld. EUR la 14,1 mld. EUR la data de 30 septembrie 2009. În plus, 
îmbunătăţirea rezervei de active disponibile la vânzare cu 0,4 mld. EUR a condus la creşterea 
capitalului.   
 
Activele ponderate cu gradul de risc (RWA) s-au majorat de la 103,7 mld. euro la 106,6 mld. euro la 
30 septembrie 2009. 
 
La 30 septembrie 2009, capitalul total eligibil Erste Group se situa, în conformitate cu Legea Bancară 
Austriacă, la 13,4 mld. EUR (31 decembrie 2008: 11,8 mld. EUR). Această evoluţie ascendentă s-a 
înregistrat în mare parte ca urmare a emiterii de capital participativ în valoare de 1,76 mld. EUR. Marja 
de acoperire, raportată la necesarul minim legal la acest moment de referinţă (9,9 mld. euro) este de 
136% (sfârşitul exerciţiului 2008: 123%). 
 
După deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, capitalul tier 1 atingea valoarea de 9,2 
mld. EUR (sfârşitul exerciţiului 2008: 7,4 mld. EUR).  
 
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 8,6%. Rentabilitatea capitalului, determinată 
prin includerea capitalului propriu minim aferent riscului de piaţă precum şi riscului operaţional (total risc) 
se situa la valoarea de 7,4%; după o ajustare suplimentară prin considerarea capitalului hibrid 
rentabilitatea capitalului se situa la 30 septembrie 2009 la valoarea de 6,5%. 
 
Rata solvabilităţii aferentă  riscurilor (total capital eligibil – exprimate în procent din baza de evaluare 
privind riscurile conform § 22, alin. 1 din Legea Bancară Austriacă se ridica la data de 30 septembrie 
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2009 la valoarea de 10,9% (sfârşitul exerciţiului 2008: 9,8%) aflându-se considerabil peste cerinţele 
minime legale de 8,0%. 
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IV. RAPORTARE DETALIATĂ PE SEGMENTE 

În raportarea pe segmente s-au comparat rezultatele financiare ale primelor nouă luni din exerciţiul 2008 
cu cele ale primelor nouă luni din exerciţiul 2009. În cazul în care nu există indicaţii contrare, denumiri 
precum „în anul precedent” „2008,” sau „în trimestrul trei al anului 2008” vor face referire la primele nouă 
luni ale anului 2008 iar denumiri precum "în prezent", „2009”, „în trimestrul trei al anului 2009”, vor face 
referire la primele nouă luni ale anului 2009. 
 
Erste Bank Austria 
Segmentul Erste Bank Austria este compus din Erste Bank Austria (în special operaţiunile de retail şi 
comercial), societăţile afiliate acesteia, mai ales băncile de economii la care Erste Bank Austria deţine 
participaţiuni majoritare (bănci de economii din Salzburg, Tirol, Hainburg, Weinviertel), precum şi s 
Bausparkasse. 
 
Venitul operaţional a crescut în trimestrul trei al anului 2008 cu 39,7 mil. EUR respectiv 20,3% de la 
195,8 mil EUR la actualmente 235,5 mil. EUR. La aceasta au contribuit îmbunătăţirea profitului net din 
dobânzi şi o reducere considerabilă a cheltuielilor administrative. Veniturile nete din dobânzi s-au 
majorat în special printr-un aport puternic al volumului de depozite cu 31,4 mil EUR (+7,0%) de la 445,5 
mil. EUR la 476,9 mil. EUR. Scăderea operaţiunilor cu valori mobiliare condiţionată de revenirea lentă 
încrederii consumatorilor în  pieţele financiare, coroborată cu un venit mai scăzut din comisioanele 
practicate în operaţiunile de asigurări au influenţat venitul din comisioane. Acesta a înregistrat valoarea 
de 218,9 mil. EUR, cu 16,0 mil. EUR sub valoarea înregistrată în anul anterior, respectiv 234,9 mil. EUR 
(-6,8%). Venitul net din tranzacţionare a înregistrat o scădere cu 6,6 mil. EUR (sau -48,7%) de la 13,5 
mil. EUR la 6,9 mil. EUR. Cheltuielile de exploatare au scăzut în trimestrul trei al anului 2008 cu 30,9 mil. 
EUR de la 498,1 mil. EUR la 467,2 mil. EUR. Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit, ajungând la 66,5% 
(comparativ cu 71,8% în anul precedent).  Majorarea provizioanelor de risc cu 31,7 mil. EUR sau 43,0%, 
de la 73,7 mil. EUR la actualmente 105,4 mil. EUR a rezultat, în principal, pe fondul evoluţiei 
operaţiunilor cu clienţi persoane juridice. Celelalte rezultate s-au îmbunătăţit – în principal prin 
reevaluările pozitive ale valorilor mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare – cu 56,3 mil. EUR de 
la -37,1 mil. EUR la 19,2 mil. EUR în prezent. Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare 
s-a îmbunătăţit în trimestrul trei al anului 2009 în ciuda situaţiei dificile de pe piaţă cu 36,6 mil. EUR de la 
70,1 mil. EUR la 106,7 mil. EUR. Rentabilitatea capitalului angajat a crescut de la valoarea înregistrată 
în anul anterior, 9,7%, la 12,6%. 
 
Contractul de Cross-Garantare 
În decursul trimestrului unu al anului 2009, perimetrul de consolidare al Contractului de Cross-Garantare 
s-a extins prin afilierea Băncii de Economii Kufstein. În urma preluării sale de către Erste Bank 
Oesterreich, Weinviertler Sparkasse a fost inclusă, începând cu 1 mai 2009, în segmentul Erste Bank 
Austria. Similaritatea rezultatelor a fost influenţată astfel doar în redusă măsură.  
 
Venitul din dobânzi a scăzut cu 1,5% sau 10,3 mil. EUR la 692,4 mil. EUR. Deteriorarea situaţiei 
economice a avut ca efect creşterea provizioanelor de risc cu 57,5 mil. EUR de la 158,3 mil. EUR în anul 
precedent la 215,8 mil. EUR în prezent. Mai mult de jumătate din creştere se datorează necesităţii 
constituirii de provizioane aferente portofoliilor pe fondul deteriorării rating-urilor. Îmbunătăţirea venitului 
net din trading cu 32,5 mil. EUR de la 12,8 mil. EUR în anul precedent la 45,3 mil. EUR, se datorează 
principal veniturilor din instrumente derivate purtătoare de dobândă, mai ales în trimestrul unu al anului 
2009. Cheltuielile de exploatare au crescut de la 697,0 mil. EUR la 704,1 mil. EUR. În cazul în care s-ar 
exclude efectele modificărilor aduse perimetrului de consolidare costurile s-ar menţine la nivelul anului 
precedent. Scăderea înregistrată în poziţia alte rezultate de la -44,2 mil. EUR în anul precedent la -114,4 
mil. EUR, are la bază pierderile rezultate din reevaluarea valorilor mobiliare în afara portofoliului de 
tranzacţionare.  Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare a scăzut în trimestrul trei al 
anului 2008 cu 16,1 mil. EUR de la 5,4 mil. EUR la -10,7 mil. EUR în trimestrul trei al anului 2009. 
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Raportul cost-venit era de 69,0% şi s-a îmbunătăţit astfel moderat în comparaţie cu anul precedent 
(69,6%). 
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est 
Segmentul Europa Centrală şi de Est cuprinde în principal, rezultatele operaţiunilor de retail şi 
comerciale înregistrate de Ceska sporitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Ungaria, Banca 
Comercială Română, Erste Bank Croatia, Erste Bank Serbia şi Erste Bank Ucraina. Aportul operaţiunilor 
de afaceri Group Markets respectiv Group Corporate şi Investment Banking, devenite divizii autonome, 
vor fi prezentate în cadrul segmentelor aferente.  
 
Republica Cehă 
 
Profitul net din dobânzi al operaţiunilor de retail şi IMM din Cehia a crescut cu 12,4 mil. EUR respectiv 
1,6% (exprimat în valuta de referinţă 7,5%) de la 794,2 mil. EUR în anul precedent la 806,6 mil. EUR. La 
aceasta au contribuit atât creşterea constantă a volumului de depozite cât şi creşteriile selective din 
operaţiunile de creditare. Rezultatul din dobânzi a fost influenţat negativ de scăderea dobânzilor pieţei, 
de la 3,75% în comparaţie cu trimestrul trei al anului 2008 la actualmente 1,25%. Venitul din comisioane 
a scăzut cu 0,4% de la 311,4 mil. EUR la 310,3 mil. EUR în prezent. Cu toate acestea, venitul din 
comisioane, exprimat în valuta de referinţă, s-a majorat în principal prin creşterea operaţiunilor de 
creditare şi de plată cu 5,4%. Pe fondul evoluţiilor valutare, cheltuielile operaţionale s-au situat la nivelul 
de 530,5 mil. euro, cu 36,4 mil. euro (6,4%) sub nivelul anului precedent; exprimate în valuta de referinţă 
acestea s-au redus cu 1,0%, prin aplicarea de măsuri de reducere a costurilor.  Venitul din 
tranzacţionare mai ridicat (33,1 mil. euro, faţă de 8,4 mil. euro în anul precedent) a rezultat în principal în 
urma îmbunătăţirilor înregistrate în operaţiunile valutare. 
 
Per total venitul operaţional s-a majorat până la 619,5 mil. EUR, cu 72,5 mil. EUR respectiv 13,3% peste 
valoarea aferentă anului precedent de 547,0 mil. EUR (exprimat în valuta de referinţă a rezultat o 
creştere a venitului operaţional cu 19,9%). Majorarea notabilă a provizioanelor de risc cu 109,5 mil. EUR 
de la 78,3 mil. EUR în anul precedent la 187,8 mil. euro, a reflectat necesarul crescut de provizionare – 
în special în operaţiunile comerciale – ca urmare a crizei economice. Poziţia „alte rezultate” a rămas la 
nivelul anului precedent cu -74,6 mil. EUR, însă, exprimat în valuta de referinţă, s-a înregistrat o 
reducere de 6,7%, care se datorează unor ajustări la valoare justă a portofoliilor de valori mobiliare şi de 
investiţii imobiliare. Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare a înregistrat comparativ cu 
suma de 312,1 mil. EUR în trimestrul trei al anului 2008, o scădere de la 34,3 mil. EUR respectiv 11,0% 
(exprimat în valuta de referinţă -5,8%) ajungând la 277,8 mil. EUR. Raportul cost-venit a atins nivelul de 
46,1% (50,9% în anul precedent) iar rentabilitatea capitalului angajat 37,1% (anul precedent 52,0%). 
 
România 
Creşterea susţinută a operaţiunilor de creditare în primele trei trimestre ale anului 2008 a contribuit 
esenţial la majorarea venitului din dobânzi al Băncii Comerciale Române, acesta crescând în trimestrul 
trei al anului 2009 comparativ cu anul precedent de la 542,5 mil. EUR la 577,6 mil. EUR (+6,5%, 
exprimat în valuta de referinţă 23,4%). În cadrul venitului net din tranzacţionare (în scădere cu -5,9 mil. 
euro, de la 24,1 mil. euro la 18,2 mil. euro) s-au oglindit, în principal, efectele negative rezultate din 
reevaluările necesare în urma scăderii cursului leului în primele două trimestre. Venitul din comisioane a 
scăzut cu 79,1 mil. EUR (-41,1%, respectiv, după excluderea efectelor valutare, -31,7%), de la 192,5 mil. 
EUR la 113,4 mil. EUR. Această scădere este  parţial explicabilă printr-un cuantum mai redus al 
comisioanelor din operaţiunile de plăţi. În afară de acest lucru, începând din trimestrul patru al anului 
2008 s-a înregistrat o scădere semnificativă a volumului de credite acordate, ceea ce a generat un efect 
negativ asupra comisioanelor din operaţiunile de creditare. Cheltuielile de exploatare mai ridicate 
rezultate pe fondul extinderii reţelei de filiale (50 de filiale noi) şi costurile IT mai ridicate faţă de anul 
trecut au fost compensate de cheluieli mai scăzute de personal. În acest fel, cu 286,7 mil EUR, 
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cheltuielile de exploatare s-au aflat considerabil sub valoarea de comparaţie a anului precedent de 352,3 
mil. EUR (18,6% exprimat în valuta de referinţă - 5,7%). 
 
Scăderea poziţiei „alte rezultate” cu 15,6 mil. EUR de la 40,9 mil. EUR la 25,3 mil. EUR în prezent, este 
cauzată atât de efectele singulare din vânzarea de participaţii în trimestul trei al anului 2008, cât şi de 
reevaluări de bunuri mobile în trimestrul 3 2009. Creşterii solide a venitului operaţional de 422,6 mil. 
EUR -  exprimat în valuta de referinţă, o creştere de 20,4 % - i s-a opus o majorare semnificativă cu 
250,1 mil. EUR a provizioanelor de risc - în special în portofoliul retail - de la 69,6 mil. EUR în trimestrul 
trei 2008 la actualmente 319,7 mil. EUR. În contextul acestei comparaţii trebuie avut însă în vedere 
faptul că în perioada similară a anului 2008 s-a înregistrat lichidarea unui provizion de risc constituit la 
nivel de concern în valoare de 25,2 mil. EUR. Creşterea provizioanelor a 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 69,2 mil. EUR, cu 141,3 mil. EUR (-67,1%, respectiv -61,9% după eliminarea efectelor 
valutare) sub nivelul aferent anului precedent (210,5 mil. EUR). Raportul cost-profit s-a îmbunătăţit de la 
46,4% în anul precedent la actualmente 40,4%, rentabilitatea capitalului angajat înregistrând valoarea de 
16,7%. 
 
Slovacia 
Venitul din dobânzi aferent operaţiunilor cu clienţi persoane fizice şi IMM din Slovacia s-a situat cu 25,6 
mil. EUR, respectiv 10,0% peste nivelul anului precedent (exprimat în valuta de referinţă: +4,8%), 
înregistrând valoarea de 281,8 mil. EUR. Creşterile înregistrate în operaţiunile de creditare şi de retail, în 
ciuda mai multor scăderi a dobânzilor, ca urmare a introducerii monedei euro şi a situaţiei pieţelor 
financiare, au reprezentat principalii factori în evoluţia din anul 2009. Venitul din comisioane a atins o 
valoare comparativă cu cea din anul precedent (78,5 mil. EUR), situându-se la 76,9 mil. EUR (-2,0% 
respectiv exprimat în valuata de referinţă -6,6%). Această scădere a avut la bază reducerea previzionată 
a comisioanelor practicate pentru operaţiunile valutare şi de Private Banking. Motivul principal constă 
însă în interdicţia de a solicita comisioane pentru tranzacţii în numerar până la 31 august 2009, aceasta 
fiindu impusă în contextul introducerii monedei euro. Motivele care stau la baza scăderii venitului din 
tranzacţionare cu 1,5 mil. euro faţă de 2008 (de la 8,5 mil. EUR la actualmente 7,0 mil. EUR) sunt lipsa 
operaţiunilor valutare în urma introducerii monedei euro. Majorarea provizioanelor de risc reflectă 
deteriorarea situaţiei pieţelor. Acestea au înregistrat un nivel mai mult decât dublu faţă de cel înregistrat 
în anul precedent (105,8 mil. EUR faţă de 41,3 mil. EUR). Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 5,6 
mil. EUR de la 189,0 mil. EUR la 194,6 mil. EUR în prezent. (+3%). Exprimată în valuta de referinţă, 
majorarea cheltuielilor de IT a fost compensată de reducerea cheltuielilor de personal. Scăderea cu 19,5 
mil. EUR de la -10,3 mil. EUR la actualmente -29,8 mil. EUR înregistrată la poziţia „alte rezultate” are la 
bază, în principal, necesarul de reevaluare a portofoliului de active disponibil la vânzare precum şi 
costuri cu proceduri legale. Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a situat la nivelul 
de 28,0 mil. EUR (-66,8% faţă de 2008), rentabilitatea capitalului angajat fiind de 8,3%. Raportul 
cost/venit a atins nivelul de 53,2%, faţă de 55,1% în perioada de comparaţie a anului precedent. 
 
Ungaria 
Rezultatul din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Ungaria s-au majorat de la 211,4 mil. 
euro în anul precedent la actualmente 253,8 mil. euro (+20,0%, respectiv 37,7% exprimat în valuta de 
referinţă) – în special ca urmare a creşterii volumului de credite acordate în decursul anului precedent şi 
a îmbunătăţirii marjelor. Scăderea venitului din comisioane cu 39,1 mil. euro de la 100,1 mil. euro în anul 
precedent la 61,4 mil. euro (-38,6 %, respectiv -29,6% expirimat în valuta de referinţă) îşi are explicaţia 
în diferitele reclasificări contabile ale operaţiunilor cu valori mobiliare şi de creditare. Astfel, dublarea 
venitului din tranzacţionare de la 10,3 mil. EUR în anul precedent la 22,8 mil. EUR în 2009, a contribuit 
de asemenea la creşterea venitului operaţional cu 23,6%  (41,9% exprimat în valuta de referinţă) de la 
145,1 mil. EUR la 179,4 mil. EUR. La 158,6 mil EUR, cheltuielile de exploatare s-au aflat cu 18,2 mil. 
EUR (-10,3% respectiv exprimat în valuta de referinţă +3,0%) sub rezultatul anului precedent. 
Cheltuielile de personal au rămas întrucâtva la nivelul celor din anul precedent. Raportul cost-venit a 
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scăzut semnificativ de la 54,9% în trimestrul trei 2008 la actualmente 46,9%. Situaţia economică 
generală a Ungariei şi, prin urmare, deprecierea monedei au dus şi în Erste Bank Ungaria la majorarea 
provizioanelor de risc de la 46,0 mil. EUR în anul precedent la 117,6 mil. EUR. Majorarea valorii poziţiei 
„alte rezultate” a survenit, în principal, pe fondul veniturilor realizate din vânzarea de imobile în trimestrul 
doi 2008 şi a înregistrat un nivel de 8,6 mil. EUR, cu 7,9 mil. EUR peste valoarea de comparaţie 
înregistrată în 2008 (0,7 mil. EUR). Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare a scăzut cu 
28,6% (exprimat în valuta de referinţă -18,1%) de la 74,2 mil. EUR la 53,0 mil. EUR. Rentabilitatea 
capitalului angajat a atins valoarea de 18,1%. 
 
Croaţia 
Profitul net din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Croaţia s-a majorat de la 144,3 mil. EUR 
în trimestrul trei 2008 la 152,5 mil. EUR în prezent (+5,7%, respectiv exprimat în valuta de referinţă 
+7,6%). La aceasta şi-a adus aportul, pe lângă evoluţia mulţumitoare a afacerilor, şi preluarea 
Opportunity Bank din Muntenegru în decursul trimestrului doi al anului 2009. Contribuţia acestora la 
venitul operaţional se ridică la 3,5 mil EUR. Opportunity Bank înregistrează active totale în valoare de 
179,5 mil. EUR, operează 14 filiale şi dispune de 212 salariaţi. Venitul din comisioane al Erste Bank a 
înregistrat valoarea de 56,1 mil. EUR, cu puţin sub valoarea realizată în anul precedent (57,6 mil. EUR, -
2,4%, respectiv -0,7% exprimat în valuta de referinţă). Cauza principală a acestui lucru a fost scăderea 
operaţiunilor cu valori mobiliare. Pe fondul scăderii operaţiunilor în devize şi valutare, atât Erste Bank 
Croaţia cât şi în Erste Card Club, venitul din tranzacţionare atingând valoarea de 5,5 mil. EUR, s-a situat 
cu 5,9 mil. EUR (-51,7% respectiv -50,8% exprimat în valuta de referinţă) sub valoarea perioadei 
similare din 2008 (11,4 mil. EUR). Ca urmare a cheltuielilor mai mari cu spaţiile şi a creşterii costurilor IT, 
cheltuielile de exploatare au evoluat uşor în creştere, de la 96,4 mil. EUR în anul precedent la 97,8 mil. 
EUR (+1,4% sau, exprimat în valuta de referinţă, +3,3%). Raportul cost-venit s-a situat la 45,7%, deci la 
acelaşi nivel ca şi anul precedent. Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus de 
la 50,8 mil. EUR în anul precedent la 34,1 mil. EUR ( -32,8% respectiv -31,6% exprimat în valuta de 
referinţă). Rentabilitatea capitalului angajat a scăzut de la 41,8% în trimestrul trei 2008 la 23,9%. 
 
Serbia 
În trimestrul trei 2009 venitul din dobânzi al Erste Bank Serbia a scăzut de la 24,1 mil. EUR în anul 
precedent la 22,0 mil. EUR (-9,0 respectiv +6,9% exprimat în valuta de referinţă). Costurile de risc s-au 
situat la nivelul de 6,1 mil. EUR, cu 1,8 mil. EUR peste nivelul de 4,3 mil. EUR înregistrat anul precedent, 
această situaţie oglindind evoluţia economică. Venitul din comisioane a crescut datorită practicării unor 
comisioane stabile în operaţiunile de plată şi îmbunătăţirilor considerabile în operaţiunile de creditare cu 
49,0% (75,0% exprimat în valuta de referinţă) de la 5,4 mil. EUR la 8,1 mil. EUR. Rezultatul din 
tranzacţionare, având valoarea de 2,2 mil.EUR s-a aflat uşor sub cel al anului precedent (2,3 mil. EUR). 
Creşterea exprimată în valuta de referinţă a rezultatului din tranzacţionare de 16,1% se datorează 
îmbunătăţirii operaţiunilor valutare. Cheltuielile de exploatare au înregistrat nivelul de 23,1 mil. EUR, cu 
2,0 mil. EUR sau 7,8% sub nivelul anului precedent. Exprimat în valuta de referinţă s-a înregistrat totuşi 
o creştere cu 8,3%, survenită, în principal, pe fondul creşterii cheltuielilor de personal. Raportul cost-
venit s-a diminuat de la 78,9% la 71,7%. Venitul operaţional a înregistrat o creştere cu 35,9% (+59,6% 
exprimat în valuta de referinţă) de la 6,7 mil. EUR în anul precedent la 9,1 mil. EUR în prezent. Cu toate 
acestea, profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a aflat cu 4,2 mil. EUR sub 
rezultatul anului precedent, atingând valoarea de 1,2 mil. EUR. Cauza acestui lucru constă în efectul 
pozitiv rezultat din vânzarea de participaţii în primul semestru al anului 2008. Rentabilitatea capitalului 
angajat s-a ridicat la 3,4%. 
 
Ucraina 
Erste Bank Ucraina şi-a majorat veniturile operaţionale cu 14,3 mil. EUR faţă de 2008, respectiv de la         
-15,9 mil. EUR la -1,6 mil. EUR (89,7% sau, exprimat în valuta de referinţă, 84,7%). Acest lucru s-a 
realizat în principal printr-o reducere considerabilă a cheltuielilor de exploatare cu 17,5 mil. EUR de la 
44,8 mil EUR în anul precedent la 27,3 mil. EUR în prezent. (-39,0% sau, exprimat în valuta de referinţă, 
-9,3%). Venitul din dobânzi a indicat o scădere comparativ cu anul precedent de la 22,2 mil. EUR la 20,5 
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mil. EUR (-8,0%). Venitul din dobânzi exprimat în valuta de referinţă a înregistrat o creştere de 36,8%, 
explicabilă prin creşterea volumului de credite acordate clienţilor în anul precedent. Scăderea venitului 
din comisioane de la 2,3 mil. EUR în 2008 la 0,6 mil. EUR a fost  principala urmare a lipsei operaţiunilor 
de creditare din decursul prezentului exerciţiu. Venitul din tranzacţionare a crescut de la 4,3 mil. EUR în 
trimestrul trei al anului 2008 la 4,6 mil. EUR în prezent. Majorarea puternică a provizioanelor de risc cu 
39,7 mil. EUR la 47,0 mil. EUR în prezent s-a bazat în mare parte pe deteriorarea portofoliului de 
credite, ca urmare a evoluţiei pieţei din Ucraina. Per total profitul net după impozitare şi plata intereselor 
minoritare s-a situat la -47,8 mil. EUR, cu 28,4 mil. EUR sub valoarea realizată în anul anterior, respectiv 
-19,4 mil. EUR. 
 
Segmentul Group Corporate & Investment Banking (GCIB)  
Segmentul Group Corporate & Investment Banking include operaţiunile tip Key-Account, cu acei clienţi 
care derulează operaţiuni în principal pe pieţele cu prezenţă Erste Group şi care realizează o cifră de 
afaceri mai mare de 175,0 mil. euro. De asemenea, din acest segment fac parte şi operaţiunile 
internaţionale (fără activităţile de trezorerie), operaţiunile imobiliare derulate de Erste Group cu clienţi 
importanţi precum societatea afiliată de leasing  Immorent.  
 
Majorarea venitului din dobânzi cu 77,4 mil. EUR sau 23,5% de la 329,8 mil. EUR în trimestrul trei al 
anului 2008 la 407,2 mil. EUR în prezent, a fost realizată în principal printr-o politică consecventă a 
preţurilor. Venitul din comisioane s-a ridicat la 113,1 mil. EUR, în pofida situaţiei dificile a pieţei, 
stabilizându-se astfel la nivelul înregistrat în anul anterior (113,8 mil. EUR). Acest lucru este valabil de 
asemenea şi pentru cheltuielile administrative, care se situau la valoarea de 126,1 mil. EUR în trimestrul 
trei al anului 2009 uşor sub valoarea anului precedent de 126,4 mil. EUR. Venitul operaţional s-a majorat 
astfel semnificativ de la 321,5 mil. euro la 394,5 mil. euro (+22,7% faţă de perioada similară a anului 
precedent). Majorarea semnificativă a provizioanelor de risc de la 57,7 mil. EUR la 216,0 mil. EUR în 
prezent oglindeşte evoluţia negativă a situaţiei pieţei, 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 net după impozitare şi plata 
intereselor minoritare s-a diminiuat cu 35,4%, de la 178,6 mil. EUR la 115,4 mil. EUR. Scăderea aferentă 
poziţiei „alte rezultate” cu 9,7 mil. EUR sau 42,1% de la -23,0 mil. EUR în anul precedent la -32,7 mil. 
EUR s-a datorat în principal necesarului de reevaluare în cadrul Operaţiunilor Internaţionale. Raportul 
cost-venit s-a îmbunătăţit de la 28,2% în anul anterior la actualmente 24,2%, rentabilitatea capitalului 
angajat înregistrând valoarea de 7,5%. 
 
Segmentul Group Markets 
Segmentul Group Markets include diviziile Group Treasury şi Debt Capital Markets şi, pe lângă 
Trezoreria EB Group AG, diviziile de operaţiuni din entităţile din Europa Centrală şi de Est, trezoreria 
filialelor din străinătate Hongkong şi New York, precum şi rezultatele Erste Asset Management 
(denumită anterior Sparinvest KAG). 
 
Venitul operaţional realizat în segmentul Group Markets s-a majorat cu 92,6% faţă de perioada similară 
a anului precedent, de la 232,0 mil. EUR la  446,8 mil. EUR. Aproximativ 50% din acest cuantum este 
rezultatul operaţiunilor cu clienţi. Venitul din dobânzi a fost de 158,7 mil. EUR, respectiv cu 4,5 mil. EUR 
sau 2,8% mai redus faţă de cel realizat în perioada similară a anului precedent de 163,3 mil. EUR. 
Reducerea venitului din comisioane cu 23,9 mil. EUR sau 21,0% de la 114,1 mil. EUR în trimestrul trei al 
anului 2008 la 90,2 mil. EUR în prezent se explică prin scăderile impuse de situaţia pieţii în special în 
operaţiunile cu unităţi de fond. Cheltuielile de exploatare s-au situat, cu 144,9 mil. EUR, numai cu 1,4% 
peste nivelul anului precedent în valoare de 142,9 mil. EUR. Raportul cost-venit s-a ameliorat 
semnificativ de la 38,1% la 24,5%. Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare este mai 
mult decât dublu având valoarea de 340,1 mil. EUR faţă de rezultatul anului precedent de 166,4 mil. 
EUR. Rentabilitatea capitalului angajat a atins valoarea de 136,7% comparativ cu 120,6% anul 
precedent.  
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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 
similarităţii, nu pot fi atribuite unui anumit segment.   

Adiţional, 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.  

Îmbunătăţirea venitului net din dobânzi s-a realizat în urma aportului pozitiv al efectului Unwinding (85,6 
mil EUR) şi al veniturilor din investiţii (în principal din aportul de capital participativ din partea statului). 
Efectul Unwinding 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. Îmbunătăţirea considerabilă a 
veniturilor din tranzacţionare se explică prin evoluţia pozitivă a operaţiunilor de stabilizare a cursului. 
Poziţia „alte rezultate” conţine amortizarea lineară a portofoliului de clienţi al BCR, al Erste Card Club 
precum şi al Ringturm KAG în valoare totală de 51,9 mil. EUR, precum şi necesarul de reevaluare al 
portofoliului de active la valoarea justă. 
Poziţia „profit net din operaţiuni discontinuate”, cu o valoare de 601,8 mil. EUR, include profitul net pe 
2008 după impozitare şi plata intereselor minoritare rezultat din vânzarea operaţiunilor de asigurare 
către Vienna Insurance Group, finalizată în luna septembrie 2008. 

V. EVOLUŢIA RATEI DE SCHIMB 

 
 

Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

Ratele de schimb 
Euro  Septembrie 09  Decembrie 08  Modificare  1-9 09  1-9 08  Modificare 
CZK/EUR  25,16  26,88  6,4%  26,64  25,08  -6,2% 
RON/EUR  4,22  4,02  -4,9%  4,23  3,65  -15,9% 
HUF/EUR  269,70  266,70  -1,1%  283,92  247,86  -14,5% 
HRK/EUR  7,26  7,36  1,3%  7,36  7,23  -1,8% 
RSD/EUR  93,13  89,73  -3,8%  93,79  80,08  -17,1% 
UAH/EUR  12,08  10,85  -11,3%  10,97  7,41  -48,1% 

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 
 

1-9 09 
 

1-9 08 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  3.840,9  3.573,3  7,5% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -1.449,2  -602,3  >100.0% 
Venit net din taxe şi comisioane  1.313,3  1.489,0  -11,8% 
Rezultat net din trading  503,0  184,9  >100.0% 
Cheltuieli administrative generale  -2.880,3  -3.053,7  -5,7% 
Alte rezultate din exploatare  -201,8  -141,0  -43,1% 
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere  56,4  -114,9   na 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -106,4  -11,6   na 
Active financiare - păstrate până la maturitate  2,0  -1,9   na 
Profit preimpozitare din operaţiuni continuate  1.077,9  1.321,8  -18,5% 
Impozit pe profit  -269,6  -264,4  2,0% 
Profit net înainte de interese minoritare din operaţiuni continuate  808,3  1.057,4  -23,6% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  610,2  na  
Profit net înainte de interese minoritare   808,3  1.667,6  -51,5% 
Interese minoritare   -88,2  -204,6  -56,9% 
Profit net după plata intereselor minoritare  720,1  1463,0  -50,8% 
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II. BILANŢUL ERSTE GROUP (IFRS) 

 
 

in milioane EUR 
 

Septembrie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale  5.458  7.556  -27,8% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţii de credit  13.938  14.344  -2,8% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  129.954  126.185  3,0% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri   -4.713  -3.783  24,6% 
Active mobiliare  8.389  7.534  11,3% 
Active financiare – la valoarea corectă prin profit sau pierdere  3.752  4.058  -7,5% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare  16.187  16.033  1,0% 
Active financiare – deţinute până la scadenţă  14.163  14.145  0,1% 
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu 260  260  0,0% 
Active intangibile  4.975  4.805  3,5% 
Active tangibile  2.411  2.386  1,0% 
Active fiscale  630  859  -26,7% 
Active disponibile la vânzare şi operaţiuni necontinuate  31  526  -94,1% 
Alte active  8.118  6.533  24,3% 
Total active  203.553  201.441  1,0% 
       
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU       
Sume datorate instituţiilor de creditare  26.920  34.672  -22,4% 
Sume datorate clienţilor  113.317  109.305  3,7% 
Obligaţiuni emise  30.431  30.483  -0,2% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare  3.175  2.519  26,0% 
Alte provizioane  1.670  1.620  3,1% 
Pasive fiscale  459  389  18,0% 
Pasive associate cu active disponibile doar pentru vânzare  0  343  na  
Alte pasive  7.314  4.968  47,2% 
Capital subordonat  6.184  6.047  2,3% 
Total capital  14.083  11.095  26,9% 

Capital propriu   10.667  8.079  32,0% 
Participaţii minoritare  3.416  3.016  13,3% 

Total pasive şi capital propriu  203.553  201.441  1,0% 
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III. RAPORTARE PE SEGMENTE – ERSTE GROUP 

Prezentare generală* 
 
 

 
 

Retail şi IMM 
 

GCIB 
 

Pieţe de Grup 
 

Centrul Corporativ 
 

Total 

in milioane EUR  1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 
Venit net din dobânzi  3.284,1  3.143,2  407,2  329,8  158,8  163,3  -9,1  -62,9  3.840,9  3.573,3 
Provizioane de risc  -1.146,7  -494,6  -216,0  -57,7  0,0  0,0  -86,4  -50,0  -1.449,2  -602,3 
Venit net din taxe şi comisioane   1.128,7  1.268,7  113,1  113,8  90,2  114,1  -18,6  -7,5  1.313,3  1.489,0 
Rezultat net din trading  145,7  95,6  0,4  4,3  342,7  97,5  14,2  -12,5  503,0  184,9 
Cheltuieli administrative generale  -2.490,0  -2.646,4  -126,1  -126,4  -144,9  -142,9  -119,3  -138,0  -2.880,3  -3.053,7 
Alte rezultate  -172,4  -117,9  -32,7  -23,0  0,4  -4,5  -45,1  -124,0  -249,8  -269,4 
Profit preimpozitare  749,3  1.248,4  145,8  240,9  447,1  227,5  -264,4  -394,9  1.077,9  1.321,8 
Impozit pe profit  -164,7  -259,4  -34,0  -54,0  -83,5  -49,0  12,6  98,0  -269,6  -264,4 
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  8,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  601,8  0,0  610,2 
Participaţii minoritare    -73,1  -203,7  3,6  -8,3  -23,5  -12,1  4,8  19,5  -88,2  -204,6 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  511,5  793,6  115,4  178,6  340,1  166,4  -247,0  324,4  720,1  1.463,0 
                     
Active ponderate la risc  74.437,1  72.574,6  26.208,2  22.982,2  3.250,8  1.901,9  3.011,8  3.028,0  106.907,9  100.486,6 
Capital propriu mediu atribuit   4.109,7  3.288,3  2.058,9  1.400,1  331,7  184,0  2.823,2  4.108,4  9.323,5  8.980,8 
Raport Cost/venit  54,6%  58,7%  24,2%  28,2%  24,5%  38,1%  -881,7%  -166,5%  50,9%  58,2% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  16,6%  32,2%  7,5%  17,0%  136,7%  120,6%  -11,7%  10,5%  10,3%  21,7% 
                     
                     

                     
*)   Alte rezultate ale Centrului Corporativ includ amortizarea lineara a clientelei in valoare de 51,9 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  1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 
Venit net din dobânzi  692,4  702,7  476,9  445,5  1.169,3  1.148,3 
Provizioane de risc  -215,8  -158,3  -105,4  -73,7  -321,2  -232,0 
Venit net din taxe şi comisioane   282,9  286,0  218,9  234,9  501,8  520,9 
Rezultat net din trading  45,3  12,8  6,9  13,5  52,2  26,3 
Cheltuieli administrative generale  -704,1  -697,0  -467,2  -498,1  -1.171,3  -1.195,1 
Alte rezultate  -114,4  -44,2  19,2  -37,1  -95,2  -81,4 
Profit preimpozitare  -13,7  102,0  149,3  85,0  135,6  187,0 
Impozit pe profit  -0,1  -37,0  -34,1  -18,5  -34,2  -55,5 
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  0,0  0,0  4,9  0,0  4,9 
Participaţii minoritare    3,1  -59,5  -8,5  -1,3  -5,4  -60,8 
Profit net după plata intereselor 
minoritare  -10,7  5,4  106,7  70,1  96,0  75,6 
             
Active ponderate la risc  24.425,6  24.409,6  13.977,4  14.142,3  38.403,1  38.551,9 
Capital propriu mediu atribuit   297,6  224,6  1.130,8  966,6  1.428,4  1.191,2 
Raport Cost/venit  69,0%  69,6%  66,5%  71,8%  68,0%  70,5% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  -4,8%  3,2%  12,6%  9,7%  9,0%  8,5% 
             
             

             
 
*) 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  1-9 09  1-9 08  1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09  1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09  1-9 08 1-9 09  1-9 08 
Venit net din dobânzi  806,6  794,2  577,6  542,5  281,8  256,2  253,8  211,4  152,5  144,3  22,0  24,1  20,5  22,2 
Provizioane de risc  -187,8  -78,3  -319,7  -69,6  -105,8  -41,3  -117,6  -46,0  -41,5  -15,9  -6,1  -4,3  -47,0  -7,3 
Venit net din taxe şi 
comisioane   310,3  311,4  113,4  192,5  76,9  78,5  61,4  100,1  56,1  57,6  8,1  5,4  0,6  2,3 
Rezultat net din trading  33,1  8,4  18,2  24,1  7,0  8,5  22,8  10,3  5,5  11,4  2,2  2,3  4,6  4,3 
Cheltuieli administrative 
generale  -530,5  -566,9  -286,7  -352,3  -194,6  -189,0  -158,6  -176,8  -97,8  -96,4  -23,1  -25,1  -27,3  -44,8 
Alte rezultate  -74,6  -74,0  25,3  40,9  -29,8  -10,3  8,6  0,7  -4,8  1,7  -0,9  4,3  -1,0  0,2 
Profit preimpozitare  357,1  394,7  128,3  378,2  35,5  102,5  70,4  99,7  69,9  102,6  2,1  6,7  -49,6  -23,0 
Impozit pe profit  -71,9  -80,8  -21,8  -62,8  -7,1  -18,0  -17,3  -25,5  -13,8  -20,7  -0,3  0,4  1,8  3,6 
Profit post impozitare din 
operaţiuni discontinuate  0,0  8,0  0,0  -4,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Participaţii minoritare    -7,5  -9,7  -37,2  -100,4  -0,4  0,0  0,0  -0,1  -22,0  -31,1  -0,6  -1,7  0,0  0,0 
Profit net după plata 
intereselor minoritare  277,8  312,1  69,2  210,5  28,0  84,4  53,0  74,2  34,1  50,8  1,2  5,4  -47,8  -19,4 
                             
Active ponderate la risc  11.207,7  11.303,8  9.756,5  9.150,6  5.423,3  4.074,2  4.734,0  4.588,0  3.600,1  3.559,6  741,8  808,4  570,7  538,0 
Capital propriu mediu 
atribuit   997,3  799,9  552,8  441,1  452,0  290,7  390,8  316,9  190,8  161,9  49,1  43,4  48,5  43,0 
Raport Cost/venit  46,1%  50,9%  40,4%  46,4%  53,2%  55,1%  46,9%  54,9%  45,7%  45,2%  71,7%  78,9%  106,4%  155,0% 
Rentabilitatea 
capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului 
net  37,1%  52,0%  16,7%  63,6%  8,3%  38,7%  18,1%  31,2%  23,9%  41,8%  3,4%  16,6%  -131,5%  -60,0% 
                             

                             
*) 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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Vienna, 30 October 2009 

INVESTOR INFORMATION 
Erste Group demonstrates strength in the crisis – operating result 
increased by 26.6% in the first three quarters 2009 – net profit of 
720.1 million reflects higher risk costs. 

Highlights1: 
• Erste Group posted record operating profit of EUR 2,776.9 million in the first three quarters of 

2009. This is an improvement of 26.6% on the first three quarters of 2008. Operating income grew by 
7.8% to EUR 5,657.2 million while operating expenses were down by 5.7% to EUR 2,880.3 million. 

• Net interest income and net trading result were the major operating income drivers in the first 
three quarters of 2009. Net interest income grew by 7.5% to EUR 3,840.9 million on the back of 
moderate loan growth – customer loans advanced by 3.0% to EUR 130 billion year-to-date – and 
stable net interest margins across all geographies. The excellent net trading result was mainly due to 
a strong performance of the fixed income business (bond trading, money market business) as well as 
foreign exchange and equity trading. 

• Risk costs rose to EUR 1,449.2 million (up 140.6% on the first three quarters of 2008) or 151 bps of 
average customer loans. This development was mainly driven by the retail & SME business in 
Romania, Hungary and Slovakia as well as the increase in the NPL coverage ratio in the third quarter 
of 2009 from 55.2% to 56.7%. The rise in the NPL ratio slowed down in the third quarter of 2009 with 
the NPL ratio (based on total exposure) equalling 3.8%, after 2.9% at year-end 2008 and 3.6% in 
June 2009. The NPL ratio based on customer loans stood at 6.3% (2008 year-end: 4.7%, H1 09: 
5.9%). 

• The balance of the other operating result and the results from all categories of financial assets 
improved from EUR -269.4 million to EUR -249.8 million in the first three quarters of 2009. While the 
other operating result deteriorated substantially, the results from all categories of financial assets 
improved. The main drivers were improving securities valuations in the fair value portfolio, while the 
AfS portfolio was impacted by securities writedowns at the savings banks.  

• Net profit amounted to EUR 720.1 million in the first three quarters of 2009 after EUR 1.463.0 
million in the previous year (adjusted for the proceeds from the sale of the insurance business EUR 
861.7 million). On an adjusted basis net profit was therefore down by 16.4%. 

• The tier 1 ratio (credit risk) improved to 8.6% at 30 September 2009 (2008 year-end: 7.2%). This 
trend was also supported by the issuance of participation capital – EUR 1.224 billion subscribed for 
by the Republic of Austria and EUR 540 million by private investors. Risk-weighted assets grew by 
2.8% to EUR 107 billion at 30 September 2009 and were down compared to the end of June 2009, 
mainly as a result of RWA optimisation. 

 
Over the past quarters the financial crisis had a severe effect on the real economy and thereby also on 
Erste Group’s financial results. This is reflected in the higher risk costs in Austria and Central and 

                                                 
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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Eastern Europe. While investment banks have been able to restore strong profitability on the back of 
higher securities valuations and an increasing number of capital markets transactions, commercial banks 
have to navigate the crisis through careful cost management and intensive customer service and 
support. Thanks to its strong focus on its core business, Erste Group was well prepared for the economic 
crisis and its consequences and the positive results are visible. While the increased level of interest rate 
and currency volatility clearly provided a positive catalyst for the results, the main reasons for the strong 
improvement in Erste Group’s operating result included the excellent liquidity position, a widely 
diversified and well managed customer business and declining personnel and other administrative 
expenses. 
 
Despite weaknesses in the institutional framework, business in Central and Eastern has proved 
significantly more resilient than predicted by many. Despite the economic crisis the region remains very 
attractive to Erste Group due to stable margins, slowly rising credit demand and growing deposit inflows, 
particularly in the retail business. 
 
„We do not believe that the crisis is over”, Andreas Treichl, CEO of Erste Group, commented at the 
results presentation for the first nine months of 2009, “but there are some encouraging signs, such as 
the slowing growth rate of non-performing loans, that the worst may be behind us. Irrespective of this, we 
are well prepared for 2010 and feel very comfortable with being the strongest retail bank in the most 
promising long-term growth region of the European Union”, Treichl concluded. 

Earnings performance in brief 
During the first nine months of 2009, the operating result increased to EUR 2,776.9 million (+26.6% 
compared with EUR 2,193.5 million in the first nine months of 2008). This was the best operating result 
in the history of the Erste Group so far and was primarily driven by rises in the net interest income and 
net trading result, as well as a fall in administrative expenses. As expected net commission income 
declined. 
 
Overall, operating income grew by 7.8% to EUR 5,657.2 million (following EUR 5,247.2 million in the 
previous year). This mainly resulted from a rise in net interest income (+7.5% to EUR 3,840.9 million) 
and the net trading result (+172.0% to EUR 503.0 million). Net commission income declined by 11.8% to 
1,313.3 million. The reduction in general administrative expenses by 5.7%, from EUR 3,053.7 million 
to EUR 2,880.3 million, also had a significant influence on the result and led to a significant improvement 
in the cost/income ratio from 58.2% in 2008 to 50.9%. 
  
Net profit after minorities, which fell by 50.8% to EUR 720.1 million compared with the first nine 
months of 2008 (adjusted for the sale of the insurance business in 2008: -16.4%), reflected higher risk 
costs. These more than doubled in the first nine months of 2009 to EUR 1,449.2 million. 
 
Return on equity (cash, i.e. eliminating linear depreciation for customer relationships) fell from 22.2% 
(reported value: 21.7%) – adjusted for the proceeds form the sale of the insurance business 13.6% 
(reported value: 13.1%) – in the first nine months of 2008 to 10.7% (reported value: 10.3%). 
 
Cash earnings per share2 were at EUR 2.06 in the first three quarters of 2009 (reported value EUR 
1.96), compared with EUR 4.78 (reported value EUR 4.67) in the previous year. Adjusted for the sale of 
the insurance division, cash earnings per share were EUR 2.86 in same period of last year.  
 
Compared with year-end 2008, total assets increased by 1.0% to EUR 203.6 billion. 
 
Despite a rise in risk-weighted assets, the solvency ratio improved due to the issuance of participation 
capital for a total nominal amount of EUR 1.76 billion – EUR 1,224 million was subscribed for by the 
Republic of Austria and EUR 540 million by private investors – from 9.8% at year-end 2008 to 10.9% as 
                                                 
2 Earnings per share have been adjusted for the coupon of the participation capital (EUR 105.8 million) 
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of 30 September 2009. It therefore remained comfortably above the legal minimum requirement of 8.0%. 
The tier 1 ratio in relation to credit risk was 8.6% as at 30 September 2009 (7.2% at the end of 2008). 
 

I. FINANCIAL PERFORMANCE IN DETAIL 

in EUR million 
 

1-9 09 
 

1-9 08 
 

Change 

Net interest income  3,840.9  3,573.3  7.5% 
Risk provisions for loans and advances   -1,449.2  -602.3  >100.0% 
Net fee and commission income   1,313.3  1,489.0  -11.8% 
Net trading result  503.0  184.9  >100.0% 
General administrative expenses  -2,880.3  -3,053.7  -5.7% 
Other result  -249.8  -269.4  7.3% 
Pre-tax profit from continuing operations  1,077.9  1,321.8  -18.5% 
Post-tax profit from discontinuing operations  0.0  610.2  na  
Net profit after minorities  720.1  1,463.0  -50.8% 
       

Net interest income: +7.5% compared with the first nine months of 2008  
Although credit growth slowed down significantly in the first nine months of 2009 (+3.0% to EUR 130.0 
billion as of 30 September 2009), net interest income grew by 7.5% compared with the same period of 
the previous year, from EUR 3,573.3 million to EUR 3,840.9 million. The main reasons for this – in spite 
of an unfavourable interest rate development in some countries – were relatively stable margins and the 
strong loan growth in the first three quarters of 2008, which weakened significantly in 2009 as a result of 
the economic crisis. In contrast to the first nine months of 2008, net interest income from loans and 
deposits to banks made a positive contribution to this line item. The net interest margin (net interest 
income as a percentage of average interest-bearing assets) improved from 2.77% during the first nine 
months of 2008 to 2.98% in the first nine months of 2009 – both in Central and Eastern Europe (from 
4.5% to 4.6%) and in Austria (from 1.7% to 1.9%). 

Net fee and commission income: -11.8% compared with the first nine months of 2008 

in EUR million 
 

1-9 09 
 

1-9 08 
 

Change 

Lending business  220.1  279.9  -21.4% 
Payment transfers  603.0  647.6  -6.9% 

Card business  137.9  128.2  7.6% 
Securities transactions   280.6  349.8  -19.8% 

Investment fund transactions    121.1  166.3  -27.2% 
Custodial fees  23.9  34.4  -30.5% 
Brokerage   135.6  149.1  -9.1% 

Insurance brokerage business   63.6  60.3  5.5% 
Building society brokerage  30.1  27.3  10.3% 
Foreign exchange transactions  20.4  29.3  -30.4% 
Investment banking business  10.2  14.0  -27.1% 
Other   85.3  80.8  5.6% 
Total   1,313.3  1,489.0  -11.8% 
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Net fee and commission income fell by 11.8% in the first nine months of 2009, from EUR 1,489.0 million 
to EUR 1,313.3 million. The most significant declines were recorded in fees from the securities business 
(-19.8% to EUR 280.6 million) and the lending business, as a result of slowing new business (-21.4% to 
EUR 220.1 million). However, the card business as well as the insurance brokerage and building society 
brokerage businesses, developed positively. 

Net trading result: +172.0% compared with the first nine months of 2008  
The net trading result rose by 172.0%, from EUR 184.9 million in the first nine months of 2008 to EUR 
503.0 million in the first nine months of 2009. Fixed income business (bond trading and money market 
business) as well as foreign exchange and equity trading contributed to this excellent result.  

General administrative expenses: -5.7% compared with the first nine months of 2008  

in EUR million 
 

1-9 09 
 

1-9 08 
 

Change 

Personnel expenses  1,662.9  1,762.0  -5.6% 
Other administrative expenses   945.2  1,008.3  -6.3% 
Subtotal  2,608.1  2,770.3  -5.9% 
Depreciation and amortisation  272.2  283.4  -4.0% 
Total   2,880.3  3,053.7  -5.7% 
       
 
In total, general administrative expenses declined by 5.7% (currency-adjusted 1.6%), from EUR 
3,053.7 million to EUR 2,880.3 million. The increase in the scope of consolidation through the addition of 
Sparkasse Kufstein to the cross-guarantee system (Haftungsverbund) increased the cost base by EUR 
12.9 million. 
 
Personnel expenses fell by 5.6% (currency-adjusted 2.2%), from EUR 1,762.0 million to EUR 1,662.9 
million. The fall in headcount had a positive effect on this item as did cost-saving measures and lower 
variable compensation. 
 
Headcount3 

 
 

Sep 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Employed by Erste Group   51,012  52,648  -3.1% 
Austria incl. Haftungsverbund savings banks  16,335  16,278  0.4% 

Erste Group, EB Oesterreich and subsidiaries  8,483  8,545  -0.7% 
Haftungsverbund savings banks  7,852  7,733  1.5% 

Central and Eastern Europe / International  34,677  36,370  -4.7% 
Česká spořitelna Group  10,841  10,865  -0.2% 
Banca Comercială Română Group  9,198  9,985  -7.9% 
Slovenská sporiteľňa Group   4,242  4,953  -14.4% 
Erste Bank Hungary Group  3,133  3,255  -3.7% 
Erste Bank Croatia Group  2,289  2,061  11.1% 
Erste Bank Serbia  912  1,009  -9.6% 
Erste Bank Ukraine  1,755  2,120  -17.2% 
Other subsidiaries and foreign branch offices    2,307  2,122  8.7% 

       
 

                                                 
3  End of period values. 
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Adjusted for the consolidation of another savings bank into the Haftungsverbund – the cross guarantee 
system of the Austrian savings banks – (+199 employees), earlier in the year, and the first-time 
consolidation of Montenegrin Erste Bank ad Podgorica (+213 employees in Erste Bank Croatia), 
headcount fell by about 4%. This was mainly due to hiring freezes, natural attrition and selective 
redundancies. The decline in BCR was due to the outsourcing of non-banking services and was one of 
the last measures of the efficiency programme initiated following the acquisition. The fall in Slovakia 
resulted, inter alia, from the transfer of around 200 employees from Asset Management to a central unit 
and partly went hand-in-hand with a rise in Other subsidiaries. 
 
Other administrative expenses declined by 6.3% (currency-adjusted 1.2%) in the first nine months of 
2009, from EUR 1,008.3 million to EUR 945.2 million.  
 
Continuing the trend of the previous periods, depreciation and amortisation also declined in the first 
nine months of 2009 (-4.0% from EUR 283.4 million to EUR 272.2 million). 

Operating result: +26.6% compared with the first nine months of 2008  
The rise in operating income (+7.8%) from EUR 5,247.2 million to EUR 5,657.2 million and the 
reduction in operating expenses (-5.7%) from EUR 3,053.7 million to EUR 2,880.3 million led to a 
26.6% increase in the operating result, from EUR 2,193.5 million in the first nine months of 2008 to EUR 
2,776.9 million in the first nine months of 2009.  

Risk provisions: +140.6% compared with the first nine months of 2008 
Risk provisions (allocation/release of provisions relating to the credit business and costs from directly 
writing off loans and income from the receipt of loans already written off) increased by 140.6% from EUR 
602.3 million to EUR 1,449.2 million. Weaker economic conditions compared to the previous year and 
the ensuing rise in defaults as well as declining customer creditworthiness were the main reasons for the 
creation of additional risk provisions. However, the increase in the NPL coverage ratio (based on 
customer loans) in the third quarter from 55.2% to 56.7% also contributed to the increase. As a 
percentage of average customer loans, risk provisions amounted to 151 basis points in the first nine 
months of 2009 (2008: 67 basis points). 

Other operating result: -43.1% compared with the first nine months of 2008 
Other operating result deteriorated from EUR -141.0 million to EUR -201.8 million in the first nine months 
of 2009, mainly due to higher write-down requirements for real estate and moveable assets. 
Furthermore, this item particularly includes linear depreciation on intangible assets (customer 
relationships) of EUR 53.0 million, as well as costs for contributions to the deposit guarantee systems – 
compared to the first nine months of 2008, these rose by 25.0% to EUR 42.0 million.  

Results from financial assets: +62.6% compared with the first nine months of 2008 
The total balance from all categories of financial assets developed positively. The overall negative result 
achieved in the first nine months of 2009 was significantly lower than in the first nine months of 2008 
(EUR 128.4 million), at EUR 48.0 million. While the impairments for structured products and other 
securities in the AfS portfolio increased during the first nine months of 2009, improved valuation results 
on securities in the fair value portfolio had a positive effect on the result from financial assets in the first 
nine months of 2009. 
 
The market value of Erste Group’s ABS/CDO portfolio amounted to around EUR 1.8 billion as of 30 
September 2009, following 2.0 billion at year-end 2008. In the first nine months of 2009, there was a 
revaluation in the fair value portfolio with a negative effect on the income statement of EUR 3.5 million  In 
the AfS portfolio, a revaluation took place with a negative P&L effect totaling EUR 53.4 million 
(impairment of EUR 22.5 million and realised losses of EUR 30.9 million). In the first nine months of 
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2009, this resulted in a negative overall effect on pre-tax profit of EUR 56.9 million (previous year: EUR -
66.2 million). However, in the available for sale portfolio, the mark-to-market valuation in the first nine 
months of 2009 resulted in a EUR 136.7 million gain (2008: decline by EUR 167.6 million), booked 
against equity. 

Pre-tax profit and net profit after minority interests 
The pre-tax profit from continuing operations fell by 18.5%, from EUR 1,321.8 million to EUR 1,077.9 
million, particularly due to higher risk costs. 
 
Net profit after minorities fell by 50.8% in comparison with the same period of the previous year, from 
EUR 1,463.0 million to EUR 720.1 million. Adjusted for the result from the sale of the insurance 
business, net profit after minorities amounted to EUR 861.7 million in 2008, translating into a decline of 
only 16.4%. 
 

II. FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER OF 2009 

in EUR million 
 

Q3 08 
 

Q4 08 
 

Q1 09 
 

Q2 09 
 

Q3 09 

Net interest income  1,267.3  1,339.8  1,226.0  1,279.3  1,335.6 
Risk provisions for loans and advances   -218.2  -469.1  -370.2  -521.9  -557.1 
Net fee and commission income   486.8  482.1  444.6  443.6  425.1 
Net trading result  0.5  -70.2  143.8  199.3  159.9 
General administrative expenses  -1,052.1  -948.2  -975.9  -984.3  -920.1 
Other operating result  -56.2  -637.8  -39.9  -47.6  -114.3 
Result from financial assets - FV  -35.0  -180.7  -44.1  32.0  68.5 
Result from financial assets - AfS  -5.1  -202.2  -10.8  -7.9  -87.7 
Result from financial assets - HtM  -2.0  -59.3  -0.1  -0.8  2.9 
Pre-tax profit from continuing operations  386.0  -745.6  373.4  391.7  312.8 
Post-tax profit from discontinuing ops  600.1  29.5  0.0  0.0  0.0 
Net profit after minorities  826.4  -603.4  232.1  260.0  228.0 
           
           
 
The positive trend continued in the third quarter of 2009 with a 4.4% increase in net interest income 
from EUR 1,279.3 million in the second quarter of 2009 to EUR 1,335.6 million. While the treasury 
business recorded a decline in net interest income due to the development of spreads, almost all core 
businesses in CEE posted an increase in net interest income. 
 
In the third quarter, net fee and commission income fell compared with the previous quarters (Q1: 
EUR 444.6 million; Q2: EUR 443.6 million) by 4.2% to EUR 425.1 million. Reductions were recorded in 
the Global Markets, Group Corporate and Investment Banking and Corporate Center divisions, while the 
core retail & SME business enjoyed a moderate improvement compared to the previous quarter.   
 
As the rise in derivatives trading (Q2 09: EUR -5.0 million; Q3 09: EUR 9.8 million) and in foreign 
exchange transactions (Q2 09: EUR 66.5 million; Q3 09: EUR 97.5 million) did not offset the decline in 
securities trading (Q2 09: EUR 137.8 million; Q3 09: EUR 52.6 million) and money market business, the 
net trading result in the third quarter of 2009 fell by 19.8%, from EUR 199.3 million to EUR 159.9 
million. 
 
In the third quarter of 2009, general administrative expenses were 6.5% below the amount for the 
second quarter, due to lower personnel and other administrative expenses. Personnel expenses fell by 
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4.8% – particularly in the CEE subsidiaries – from EUR 565.6 million in the second quarter to EUR 538.7 
million in the third quarter. The CEE subsidiaries were the main contributors towards the 11.9% decline 
in other administrative expenses, from EUR 327.3 million in the second quarter to EUR 288.5 million in 
the third quarter. Cost savings were also achieved at the holding level, as well as at Erste Bank 
Oesterreich. In contrast, depreciation on fixed assets rose slightly (by 1.6%), from EUR 91.4 million in 
the second quarter of 2009 to EUR 92.9 million in the third quarter of 2009. 
 
In the third quarter of 2009, the operating result once again reached a new record high of EUR 1,000.5 
million and was thus 6.7% above the result for the second quarter of EUR 937.9 million. 
 
The cost/income ratio improved to 47.9%, in particular due to low operating expenses.  
 
Risk provisions for loans and advances increased from EUR 521.9 million in the second quarter to 
EUR 557.1 million in the third quarter. This was mainly driven by increasing defaults in the SME 
business and the decision to raise the NPL coverage ratio, offsetting lower NPL growth in the retail 
portfolio as a result of a stabilisation in FX rates. 
 
The other operating result deteriorated from EUR -47.6 million in the previous quarter to EUR -114.3 
million. This was due to the revaluation of real estate and moveable assets. 
 
Despite an improvement in the fair value result from EUR 32.0 million in the second quarter to EUR 68.5 
million the total balance of all categories of financial assets developed negatively in the third quarter, 
falling from EUR 23.3 million in the second quarter to EUR -16.3 million in the third quarter. This was the 
result of higher impairments, particularly with securities in the AfS portfolio at the savings banks in the 
amount of approximately EUR 80 million during the third quarter of 2009. 
 
In the third quarter of 2009, the pre-tax profit from continuing operations amounted to EUR 312.8 
million, down 20.1% on EUR 391.7 million posted in the second quarter of 2009. 
 
Net profit after minority interests fell by 12.3%, from EUR 260.0 million in the second quarter of 2009 
to EUR 228.0 million in the third quarter of 2009. 

III. BALANCE SHEET DEVELOPMENT 

in EUR million 
 

Sep 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Loans and advances to credit institutions  13,938  14,344  -2.8% 
Loans and advances to customers  129,954  126,185  3.0% 
Risk provisions for loans and advances    -4,713  -3,783  24.6% 
Trading and other financial assets  42,491  41,770  1.7% 
Other assets   21,883  22,925  -4.5% 
Total assets  203,553  201,441  1.0% 
       
 
The total assets of Erste Group increased by 1.0% as of the end of September, from EUR 201.4 billion 
at year-end 2008 to EUR 203.6 billion.  This growth was partially attributable to Sparkasse Kufstein 
(EUR 1.2 billion), which joined the cross-guarantee system (Haftungsverbund). 
 
Loans and advances to credit institutions fell by 2.8%, from EUR 14.3 billion to EUR 13.9 billion.   
 
Loans and advances to customers increased by 3.0%, from EUR 126.2 billion to EUR 130.0 billion, 
with the largest increases recorded in Central and Eastern Europe.  
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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 4.7 billion. The ratio of non-performing loans to loans and 
advances to customers grew from 4.7%% to 6.3% as of 30 September 2009, while the ratio of non-
performing loans to total exposure increased from 2.9% to 3.8% over the same period. The rate of 
deterioration of both key figures slowed down significantly in the third quarter of 2009. 
 
Investment securities in the various categories of financial assets remained stable at EUR 34.1 billion 
(end of 2008: EUR 34.2 billion). While the fair value portfolio declined in size, the available for sale 
portfolio rose marginally since the beginning of the year. 
 

in EUR million 
 

Sep 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Deposits by banks  26,920  34,672  -22.4% 
Customer deposits  113,317  109,305  3.7% 
Debt securities in issue  30,431  30,483  -0.2% 
Other liabilities  12,618  9,839  28.2% 
Subordinated liabilities  6,184  6,047  2.3% 
Total equity  14,083  11,095  26.9% 

Shareholders‘ equity  10,667  8,079  32.0% 
Minority interests  3,416  3,016  13.3% 

Total liabilities and equity  203,553  201,441  1.0% 
       
 
Driven by both the CEE subsidiaries and Erste Bank Oesterreich, customer deposits grew by 3.7%, 
from EUR 109.3 billion to EUR 113.3 billion, and thus exceeded the growth of loans and advances to 
customers.. The loan-to-deposit ratio amounted to 114.7% as of 30 September 2009 and was therefore 
below the level as at 31 December 2008 of 115.4%.  
 
Debt securities in issue declined by 0.2%, from EUR 30.5 billion to EUR 30.4 billion. 
 
Total equity of Erste Group increased by 26.9% from EUR 11.1 billion to EUR 14.1 billion as of 30 
September 2009, particularly as a result of issuing participation capital in the amount of EUR 1.76 billion 
– of which EUR 1.22 billion was subscribed for by the Republic of Austria and EUR 540 million by private 
investors. Furthermore, an improvement in the AfS reserve increased capital by EUR 0.4 billion. 
 
Risk-weighted assets (RWA) increased from EUR 103.7 billion to EUR 106.6 billion as of 30 
September 2009.  
 
Total eligible qualifying capital of Erste Group according to the Austrian Banking Act amounted to EUR 
13.4 billion as of 30 September 2009 (31 December 2008: EUR 11.8 billion). The rise was largely due to 
the issuing of EUR 1.76 billion of participation capital. The coverage ratio in relation to the statutory 
minimum requirement on this date (EUR 9.9 billion) was 136% (year-end 2008: 123%). 
 
After deductions in accordance with the Austrian Banking Act, tier 1 capital stood at EUR 9.2 billion 
(year-end 2008: EUR 7.4 billion).  
 
The tier 1 ratio based on credit risk (tier 1 capital after deductions in accordance with the Austrian 
Banking Act, in relation to the assessment basis for credit risk pursuant to Article 22 sec. 2 Austrian 
Banking Act) equalled 8.6%. Including the capital requirements for market and operational risk (total 
risk), the tier 1 ratio amounted to 7.4%. The core tier 1 ratio, ie after a further adjustment for hybrid 
capital, stood at 6.5% as of 30 September 2009. 
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The solvency ratio, in relation to total risk (total eligible qualifying capital – as a percentage of the 
assessment base for credit risk pursuant to Austrian Banking Act) was 10.9% as of 30 September 2009 
(year-end 2008: 9.8%) and therefore significantly above the legal minimum requirement of 8.0%. 
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IV. SEGMENT REPORTING 

In the segment report, the financial results for the first nine months of 2009 are compared with those for 
the first nine months of 2008. Unless stated otherwise, terms such as “in the previous year”, “2008” or 
“as of the third quarter of 2008” accordingly relate to the first nine months of 2008, and terms such as 
“this year”, “2009” or “as of the third quarter of 2009” relate to the first nine months of 2009. 
 
Erste Bank Oesterreich 
The Erste Bank Oesterreich segment includes Erste Bank Oesterreich  (particularly the retail and SME 
business) and its subsidiaries - which primarily include the savings banks in which Erste Bank 
Oesterreich holds majority stakes (savings banks in Salzburg, Tyrol, Hainburg, Weinviertel) as well as  
s Bausparkasse. 
 
The operating result increased by EUR 39.7 million (20.3%), from EUR 195.8 million for the third quarter 
of 2008 to EUR 235.5 million. An improvement in net interest income and a significant decline in general 
administrative expenses contributed to this result. Net interest income grew by EUR 31.4 million or 7.0% 
from EUR 445.5 million in the previous year to EUR 476.9 million, due to strong inflows of customer 
deposits. The decline in the securities business, which was a result of the slow recovery of consumer 
confidence in the financial markets, together with a weaker result from insurance business, weighed on 
net commission income. At EUR 218.9 million, this was EUR 16.0 million or 6.8% below the previous 
year’s value of EUR 234.9 million. The net trading result deteriorated by EUR 6.6 million or 48.7%, from 
EUR 13.5 million to EUR 6.9 million. Operating expenses declined by EUR 30.9 million, from EUR 498.1 
million as of the third quarter of 2008 to EUR 467.2 million. The cost/income ratio improved to 66.5% 
(following 71.8% in the previous year). The EUR 31.7 million or 43.0% increase in risk provisions, from 
EUR 73.7 million in the previous year to EUR 105.4 million in 2009, was primarily driven by the corporate 
business. The other result improved by EUR 56.3 million, from EUR -37.1 million to EUR 19.2 million, 
due to positive revaluations of securities outside of the trading portfolio. Net profit after minorities 
improved by EUR 36.6 million, from EUR 70.1 million to EUR 106.7 million as of the third quarter of 
2009, despite the continuing difficult market conditions. Return on equity grew from 9.7% in the previous 
year to 12.6%. 
 
Haftungsverbund/Savings Banks 
As of the first quarter of 2009, Sparkasse Kufstein was added to the scope of consolidation of the 
Haftungsverbund.  As a result of its acquisition by Erste Bank Oesterreich, Weinviertler Sparkasse was 
allocated to the Erste Bank Oesterreich segment as of 1 May 2009. However, this has only a minor 
effect on the comparability of the results.  
 
Net interest income fell by 1.5% or EUR 10.3 million to EUR 692.4 million. The deterioration in the 
economic environment led to a rise in risk provisions by EUR 57.5 million, from EUR 158.3 million in the 
previous year to EUR 215.8 million. More than half of the increase was due to higher portfolio provisions 
as a result of downward rating migration. The EUR 32.5 million improvement in the trading result, from 
EUR 12.8 million in the previous year to EUR 45.3 million, mainly resulted from income from interest rate 
derivatives, particularly in the first quarter of 2009. Operating expenses rose from EUR 697.0 million to 
EUR 704.1 million. Without the changes to the scope of consolidation, costs were slightly down 
compared to the previous year. The decline in other result, from EUR -44.2 million in the previous year to 
EUR -114.4 million, was due to impairments on securities outside of the trading portfolio. Net profit after 
minorities fell by EUR 16.1 million, from EUR 5.4 million as of the third quarter of 2008 to EUR -10.7 
million. The cost/income ratio was at 69.0% and therefore improved slightly compared with the previous 
year’s 69.6%. 
 
Central and Eastern Europe 
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The Central and Eastern Europe segment includes the results of 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 from the Group Markets and Group 
Corporate and Investment Banking business divisions are shown in the relevant segments.  
 
Czech Republic  
 
Net interest income from the Czech retail and SME business rose by EUR 12.4 million or 1.6% 
(currency-adjusted 7.5%), from EUR 794.2 million in the previous year to EUR 806.6 million. This was 
driven by the continuing inflow of savings deposits, as well as selective growth in the lending business. 
The net interest income was negatively influenced by declining market interest rates (2-week repo rate), 
which fell from 3.75% in the previous year to 1.25%. Net commission income declined by 0.4%, from 
EUR 311.4 million to EUR 310.3 million this year. However, on a currency-adjusted basis, the result 
improved by 5.4%, particularly due to improvements in the lending and payment transactions business. 
Due to the currency trend, operating expenses declined by EUR 36.4 million or 6.4% to EUR 530.5 
million. On a currency-adjusted basis, operating expenses declined by 1.0% compared to the previous 
year as a result of cost reduction measures. The improved trading result (EUR 33.1 million following 
EUR 8.4 million in the previous year) was primarily due to the foreign exchange business. 
 
Overall, the operating result grew to EUR 619.5 million and was EUR 72.5 million or 13.3% (currency-
adjusted: +19.9%) above the previous year’s value of EUR 547.0 million. The significant, EUR 109.5 
million increase in risk provisions, from EUR 78.3 million in the previous year to EUR 187.8 million, 
reflected the increased provisioning requirement – particularly in the SME business – as a result of the 
economic downturn. At EUR -74.6 million, the other result remained stable compared to the previous 
year. However, on a currency-adjusted basis there was a decline of 6.7%, which was due to fair value 
adjustements in the securities portfolio and with real estate investements. Net profit after minorities 
showed a decline of EUR 34.3 million or 11.0% (currency-adjusted: -5.8%) to EUR 277.8 million 
following EUR 312.1 million as of the third quarter of 2008. The cost/income ratio stood at 46.1% (50.9% 
in 2008), while return on equity equalled 37.1% (previous year: 52.0%). 
 
Romania 
Strong lending growth in the first three quarters of 2008 materially contributed to the increase in net 
interest income of Banca Comercială Română, which rose from EUR 542.5 million to EUR 577.6 million 
in the third quarter of 2009 (+6.5%, currency-adjusted +23.4%). The declining trading result (from EUR 
24.1 million by EUR -5.9 million to EUR 18.2 million) reflected negative valuation effects as a result of 
the RON devaluation, particularly in the first and second quarter of 2009. Net commission income fell by 
EUR 79.1 million or 41.1% (currency-adjusted: -31.7%), from EUR 192.5 million to EUR 113.4 million. 
On the one hand, the significant decline was due to lower payment transaction fees. On the other, the 
strong decline in the lending business from the fourth quarter of 2008 had a corresponding negative 
effect on fees from the lending business. Higher operating expenses due to the expansion of the branch 
network (+50 new branches vs 2008) and IT costs that rose year-on-year were more than offset by lower 
personnel expenses. As a result, operating expenses overall fell by 18.6% (currency-adjusted: -5.7%), 
from the previous year’s EUR 352.3 million to EUR 286.7 million. 
 
The EUR 15.6 million decline in the other result, from EUR 40.9 million to EUR 25.3 million, was due to 
positive one-off effects from the sale of a participation in the third quarter of 2008, as well as impairments 
on moveable assets during the third quarter of 2009. The very solid operating result of EUR 422.6 million 
– up 20.4 % on a currency-adjusted basis – was achieved against the backdrop of a EUR 250.1 million 
rise in risk provisions – particularly for the retail portfolio – from EUR 69.6 million as of the third quarter of 
2008 to EUR 319.7 million. However, comparability between these figures was affected by the release of 
a general reserve amounting to EUR 25.2 million in the previous year. The increase in risk provisions 
was due to the general market trend over the past months (financial crisis, higher unemployment, 
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devaluation of RON against EUR). Net profit after minorities declined by EUR 141.3 million or 67.1% 
(currency adjusted: -61.9%) from EUR 210.5 million in the previous year to EUR 69.2 million. The 
cost/income ratio improved from 46.4% in 2008 to 40.4%; return on equity was 16.7%. 
 
Slovakia 
Net interest income for the Slovakian retail and SME business was up EUR 25.6 million or 10.0% 
(currency-adjusted: +4.8%) to EUR 281.8 million driven by growth in retail loans and deposits offsetting 
several interest rate reductions – as a result of the euro introduction and financial trends. Net 
commission income amounted to EUR 76.9 million, down 2.0% (currency-adjusted: -6.6%), compared to 
EUR 78.5 million in the previous year. This decline was due to the anticipated lower commissions from 
the foreign exchange business and wealth management, but also driven by the ban on charging fees for 
cash transactions in the aftermath of the euro introduction (until 31 August 2009). The reasons for the 
EUR 1.5 million decline in the trading result compared with 2008 (from EUR 8.5 million to EUR 7.0 
million) lay in the discontinuation of foreign exchange business after the Euro introduction. The increase 
in risk provisions reflected the deterioration in the market environment compared to 2008. At EUR 105.8 
million, these more than doubled compared to the previous year (EUR 41.3 million). Operating expenses 
increased by EUR 5.6 million or 3.0% from EUR 189.0 million to EUR 194.6 million. On a currency-
adjusted basis (-1.9%), the rise in IT costs was offset by lower personnel expenses. The decline in other 
result by EUR 19.5 million from EUR -10.3 million in the previous year to EUR -29.8 million was mainly 
due to revaluation requirements in the AfS portfolio as well as costs for legal proceedings. Net profit after 
minorities amounted to EUR 28.0 million, down 66.8% compared to 2008, while the return on equity was 
8.3%. The cost/income ratio improved to 53.2%, compared 55.1% in 2008. 
 
Hungary 
In the Hungarian retail and SME business, net interest income increased from EUR 211.4 million in the 
previous year to EUR 253.8 million (+20.0% or currency-adjusted: +37.7%) – primarily due to 
improvements in margins and the strong loan growth in 2008. The decline in net commission income by 
EUR 38.7 million or 38.6% (currency-adjusted: -29.6%) from EUR 100.1 million in the previous year to 
EUR 61.4 million was due to lower contributions from the securities and lending businesses. Supported 
by the doubling of the trading result from EUR 10.3 million in the previous year to EUR 22.8 million, the 
operating result grew by 23.6% (currency-adjusted: +41.9%), from EUR 145.1 million to EUR 179.4 
million. At EUR 158.6 million, operating expenses were down by EUR 18.2 million or 10.3% (currency-
adjusted: +3.0%) on the previous year. Personnel expenses remained stable. The cost/income ratio 
declined significantly, from 54.9% as of the third quarter of 2008 to 46.9%. The general economic 
situation in Hungary and the associated weakening of the currency - mainly in the first and second 
quarter 2009 - also led to a rise in risk provisions at Erste Bank Hungary, from EUR 46.0 million in the 
previous year to EUR 117.6 million. The rise in other result by EUR 7.9 million, from EUR 0.7 million in 
the previous year to EUR 8.6 million, was primarily due to income from the sale of real estate in the 
second quarter of 2009. Net profit after minorities deteriorated by 28.6% (currency-adjusted: -18.1%), 
from EUR 74.2 million to EUR 53.0 million. Return on equity stood at 18.1%. 
 
Croatia 
Net interest income in the Croatian retail and SME business increased from EUR 144.3 million in the 
third quarter of 2008 to EUR 152.5 million (+5.7% or currency-adjusted +7.6%). In addition to the 
continuing, satisfactory business trend, the first time inclusion of Montenegrinian Opportunity Bank also 
contributed to this from the second quarter of 2009 onward. Its contribution to the operating result was 
EUR 3.5 million. Opportunity Bank has total assets of EUR 179.5 million, operates 14 branches and 
employs 212 staff. Net commission income declined by 2.4% (currency-adjusted: -0.7%), from EUR 57.6 
million in the previous year EUR 56.1 million. The main cause of this was a weaker securities business. 
Due to the decline in the foreign exchange business at Erste Bank Croatia, as well as in Erste Card 
Club, the net trading result fell by EUR 5.9 million or 51.7% (currency-adjusted: -50.8%) from EUR 11.4 
million in 2008 to EUR 5.5 million. Due to higher office and IT costs, operating expenses rose slightly 
(+1.4% or currency-adjusted +3.3%), from EUR 96.4 million in the previous year to EUR 97.8 million. 
Compared to 2008 the cost/income ratio remained stable at 45.7%. Net profit after minorities declined 



 
   

 
Page 13 of 20 

 

from EUR 50.8 million in the previous year to EUR 34.1 million (-32.8% or currency-adjusted -31.6%). 
Return on equity fell from 41.8% as of third quarter of 2008 to 23.9%. 
 
Serbia 
Net interest income of Erste Bank Serbia fell from EUR 24.1 million in the previous year to EUR 22.0 
million as of the third quarter of 2009 (-9.0% or currency-adjusted +6.9%). Risk costs were up by EUR 
1.8 million, from EUR 4.3 million in the previous year to EUR 6.1 million, and reflected the general 
economic trend. Net commission income increased by 49.0% (currency-adjusted: +75.0%), from EUR 
5.4 million to EUR 8.1 million thanks to stable payment transaction commissions and significant 
improvements in the lending business. The net trading result of EUR 2.2 million was slightly below last 
year’s figure of EUR 2.3 million. The currency-adjusted increase in the net trading result of 16.1% was 
driven by an improvement in the foreign exchange business. Operating expenses declined by EUR 2.0 
million or 7.8% to EUR 23.1 million in 2009. However, the rise of 8.3% on a currency-adjusted basis 
resulted primarily from higher personnel expenses. The cost/income ratio improved from 78.9% to 
71.7%. The operating result advanced by 35.9% (currency-adjusted: +59.6%), from EUR 6.7 million in 
the previous year to EUR 9.1 million. Nevertheless, net profit after minorities declined to EUR 1.2 million, 
down by EUR 4.2 million on the previous year. The reason for this was the positive effect from the sale 
of a participation in the first half of 2008, reflected in the other result. Return on equity amounted to 
3.4%. 
 
Ukraine 
Erste Bank Ukraine improved its operating result compared with the previous year by EUR 14.3 million, 
from EUR -15.9 million to EUR -1.6 million (+89.7% or currency-adjusted +84.7%). This was mainly 
achieved through a EUR 17.5 million reduction in operating expenses from EUR 44.8 million in the 
previous year to EUR 27.3 million (-39.0% or currency-adjusted -9.3%). At the same time, net interest 
income fell from EUR 22.2 million in the previous year to EUR 20.5 million (-8.0%). On a currency-
adjusted basis, net interest income posted an increase of 36.8%, which was due to the previous year’s 
loan growth. The reduction in net commission income from EUR 2.3 million in 2008 to EUR 0.6 million 
mainly resulted from the lack of new lending business during the current business year. The trading 
result grew from EUR 4.3 million as of the third quarter of 2008 to EUR 4.6 million. The substantial, EUR 
39.7 million increase in risk provisions to EUR 47.0 million this year was mainly related to the 
deterioration of the loan portfolio, in line with the market trend in Ukraine. Overall, net profit after 
minorities fell by EUR 28.4 million from EUR -19.4 million in the previous year to EUR -47.8 million in 
2009. 
 
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 
175.0 million, as well as the equity capital markets business. This segment also includes the 
International business (without treasury activities), the real estate business of the Erste Group with large 
corporate customers and the leasing subsidiary, Immorent.  
 
The increase in net interest income by EUR 77.4 million or 23.5%, from EUR 329.8 million as of the third 
quarter of 2008 to EUR 407.2 million, was mainly achieved through a consistent pricing policy. At EUR 
113.1 million, net commission income remained stable compared to the previous year (EUR 113.8 
million) despite difficult market conditions. This also applied to general administrative expenses, which 
stood at EUR 126.1 million as of the third quarter of 2009, compared to EUR 126.4 million in 2008. As a 
result, the operating result rose significantly, from by 22.7% from EUR 321.5 million to EUR 394.5 
million. The substantial increase in risk provisions from EUR 57.7 million to EUR 216.0 million reflected 
the negative market environment. As a result of this, net profit after minorities declined by 35.4%, from 
EUR 178.6 million to EUR 115.4 million. The fall in other result by EUR 9.7 million or 42.1%, from EUR -
23.0 million in the previous year to EUR -32.7 million was mainly due to negative revaluation 
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requirements in the International Business division. The cost/income ratio improved from 28.2% in the 
previous year to 24.2%. Return on equity stood at 7.5%. 
 
Group Markets 
The Group Markets segment combines the Group Treasury and Debt Capital Markets business 
divisions and, in addition to the Treasury of Erste Bank Group AG, also includes the business divisions 
of the CEE units, the Treasury activities of the foreign branches in Hong Kong and New York, as well as 
the results of Erste Asset Management (formerly Sparinvest KAG).   
 
The operating result in the Group Markets segment increased by 92.6% compared to the previous year, 
from EUR 232.0 million to EUR 446.8 million, driven primarily by the very positive development in the net 
trading result in virtually all business segments. The customer business accounted for about 50% of the 
the net treding result. At EUR 158.8 million, net interest income was EUR 4.5 million or 2.8% below the 
previous year’s EUR 163.3 million. The fall in net commission income by EUR 23.9 million or 21.0%, 
from EUR 114.1 million as of the third quarter of 2008 to EUR 90.2 million was due to by market-related 
declines, particularly in the investment fund business. At EUR 144.9 million, operating expenses were 
only 1.4% above the previous year's EUR 142.9 million. The cost/income ratio improved significantly 
from 38.1% to 24.5%. At EUR 340.1 million, net profit after minorities more than doubled compared to 
the previous year’s EUR 166.4 million. Following 120.6% in the previous year, return on equity reached 
136.7%. 
 
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 relationships mainly for BCR, Erste Card Club and Ringturm KAG as well as one-off effects 
which cannot be assigned to a specific business segment without distorting comparability.   

In addition, the asset/liability management of Erste Group Bank AG (Holding) is also attributed to this 
segment. The results of the local asset/liability management units continue to be allocated to the 
respective individual segments.  

The improvement in net interest income was achieved through positive contributions from the unwinding 
effect (EUR 85.6 million) and higher investment income (particularly from the issuance of participation 
capital). Overall, the unwinding effect (compound-interest effect from expected cash flows from non-
performing loans and advances to customers) does not affect the result, as the positive effect in net 
interest income simultaneously results in higher risk provisions for the same amount. The development 
in net commission income and general administrative expenses is mainly due to profit consolidation of 
banking support operations. The significant improvement in the trading result was mainly driven by the 
positive development of hedging transactions. The other result included the required linear depreciation 
of the value of BCR’s customer relationships, as well as the customer relationship  depreciation of Erste 
Card Club and Ringturm KAG, totaling EUR 51.9 million, as well as revaluation requirements from the 
fair value portfolio. 

The "Net profit from discontinued operations” line item amounting to EUR 601.8 million in 2008 
encompasses the net profit after minorities, which resulted from the sale of the insurance business to 
Vienna Insurance Group in September 2008. 
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V. EXCHANGE RATE DEVELOPMENT 

 
 

End of period rates Average rates 

Euro FX  rates  Sep 09  Dec 08  Change  1-9 09  1-9 08  Change 
CZK/EUR  25.16  26.88  6.4%  26.64  25.08  -6.2% 
RON/EUR  4.22  4.02  -4.9%  4.23  3.65  -15.9% 
HUF/EUR  269.70  266.70  -1.1%  283.92  247.86  -14.5% 
HRK/EUR  7.26  7.36  1.3%  7.36  7.23  -1.8% 
RSD/EUR  93.13  89.73  -3.8%  93.79  80.08  -17.1% 
UAH/EUR  12.08  10.85  -11.3%  10.97  7.41  -48.1% 

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 
 

1-9 09 
 

1-9 08 
 

Change 

Net interest income  3,840.9  3,573.3  7.5% 
Risk provisions for loans and advances   -1,449.2  -602.3  >100.0% 
Net fee and commission income   1,313.3  1,489.0  -11.8% 
Net trading result  503.0  184.9  >100.0% 
General administrative expenses  -2,880.3  -3,053.7  -5.7% 
Other operating result  -201.8  -141.0  -43.1% 
Result from financial assets - FV  56.4  -114.9   na 
Result from financial assets - AfS  -106.4  -11.6   na 
Result from financial assets - HtM  2.0  -1.9   na 
Pre-tax profit from continuing operations  1,077.9  1,321.8  -18.5% 
Taxes on income  -269.6  -264.4  2.0% 
Net profit before minorities from continuing operations  808.3  1,057.4  -23.6% 
Post-tax profit from discontinuing ops  0.0  610.2  na  
Net profit before minorities  808.3  1,667.6  -51.5% 
Minority interests    -88.2  -204.6  -56.9% 
Net profit after minorities  720.1  1,463.0  -50.8% 
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II. BALANCE SHEET (IFRS) OF ERSTE GROUP 

 
 

in EUR million 
 

Sep 09 
 

Dez 08 
 

Change 

ASSETS       
Cash and balances with central banks  5,458  7,556  -27.8% 
Loans and advances to credit institutions  13,938  14,344  -2.8% 
Loans and advances to customers  129,954  126,185  3.0% 
Risk provisions for loans and advances    -4,713  -3,783  24.6% 
Trading assets  8,389  7,534  11.3% 
Financial assets - at fair value through profit or loss  3,752  4,058  -7.5% 
Financial assets - available for sale  16,187  16,033  1.0% 
Financial assets - held to maturity  14,163  14,145  0.1% 
Equity holdings in associates accounted for at equity  260  260  0.0% 
Intangible assets  4,975  4,805  3.5% 
Property and equipment  2,411  2,386  1.0% 
Tax assets  630  859  -26.7% 
Assets held for sale  31  526  -94.1% 
Other assets   8,118  6,533  24.3% 
Total assets  203,553  201,441  1.0% 
       
LIABILITIES AND EQUITY       
Deposits by banks  26,920  34,672  -22.4% 
Customer deposits  113,317  109,305  3.7% 
Debt securities in issue  30,431  30,483  -0.2% 
Trading liabilities  3,175  2,519  26.0% 
Other provisions  1,670  1,620  3.1% 
Tax liabilities  459  389  18.0% 
Liabilities associated with assets held for sale  0  343  na  
Other liabilities  7,314  4,968  47.2% 
Subordinated liabilities  6,184  6,047  2.3% 
Total equity  14,083  11,095  26.9% 

Shareholders‘ equity  10,667  8,079  32.0% 
Minority interests  3,416  3,016  13.3% 

Total liabilities and equity  203,553  201,441  1.0% 
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III. SEGMENT REPORTING – ERSTE GROUP  

Overview* 
 
 

 
 

Retail & SME 
 

GCIB 
 

Group Markets 
 

Corporate Center 
 

Total group 

in EUR million  1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 
Net interest income  3,284.1  3,143.2  407.2  329.8  158.8  163.3  -9.1  -62.9  3,840.9  3,573.3 
Risk provisions  -1,146.7  -494.6  -216.0  -57.7  0.0  0.0  -86.4  -50.0  -1,449.2  -602.3 
Net fee and commission income   1,128.7  1,268.7  113.1  113.8  90.2  114.1  -18.6  -7.5  1,313.3  1,489.0 
Net trading result  145.7  95.6  0.4  4.3  342.7  97.5  14.2  -12.5  503.0  184.9 
General administrative expenses  -2,490.0  -2,646.4  -126.1  -126.4  -144.9  -142.9  -119.3  -138.0  -2,880.3  -3,053.7 
Other result  -172.4  -117.9  -32.7  -23.0  0.4  -4.5  -45.1  -124.0  -249.8  -269.4 
Pre-tax profit  749.3  1,248.4  145.8  240.9  447.1  227.5  -264.4  -394.9  1,077.9  1,321.8 
Taxes on income  -164.7  -259.4  -34.0  -54.0  -83.5  -49.0  12.6  98.0  -269.6  -264.4 
Post-tax profit from discontinuing ops  0.0  8.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  601.8  0.0  610.2 
Minority interests    -73.1  -203.7  3.6  -8.3  -23.5  -12.1  4.8  19.5  -88.2  -204.6 
Net profit after minorities  511.5  793.6  115.4  178.6  340.1  166.4  -247.0  324.4  720.1  1,463.0 
                     
Average risk-weighted assets  74,437.1  72,574.6  26,208.2  22,982.2  3,250.8  1,901.9  3,011.8  3,028.0  106,907.9  100,486.6 
Average attributed equity  4,109.7  3,288.3  2,058.9  1,400.1  331.7  184.0  2,823.2  4,108.4  9,323.5  8,980.8 
Cost/income ratio   54.6%  58.7%  24.2%  28.2%  24.5%  38.1%  -881.7%  -166.5%  50.9%  58.2% 
ROE based on net profit  16.6%  32.2%  7.5%  17.0%  136.7%  120.6%  -11.7%  10.5%  10.3%  21.7% 
                     
                     

                     
 
*)  The “Other result” for the Corporate Center includes the depreciation for the customer base amounting to EUR 51.9 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  1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 
Net interest income  692.4  702.7  476.9  445.5  1,169.3  1,148.3  
Risk provisions  -215.8  -158.3  -105.4  -73.7  -321.2  -232.0  
Net fee and commission income   282.9  286.0  218.9  234.9  501.8  520.9  
Net trading result  45.3  12.8  6.9  13.5  52.2  26.3  
General administrative expenses  -704.1  -697.0  -467.2  -498.1  -1,171.3  -1,195.1  
Other result  -114.4  -44.2  19.2  -37.1  -95.2  -81.4  
Pre-tax profit  -13.7  102.0  149.3  85.0  135.6  187.0  
Taxes on income  -0.1  -37.0  -34.1  -18.5  -34.2  -55.5  
Post-tax profit from discontinuing ops  0.0  0.0  0.0  4.9  0.0  4.9  
Minority interests    3.1  -59.5  -8.5  -1.3  -5.4  -60.8  
Net profit after minorities  -10.7  5.4  106.7  70.1  96.0  75.6  
              
Average risk-weighted assets  24,425.6  24,409.6  13,977.4  14,142.3  38,403.1  38,551.9  
Average attributed equity  297.6  224.6  1,130.8  966.6  1,428.4  1,191.2  
Cost/income ratio   69.0%  69.6%  66.5%  71.8%  68.0%  70.5%  
ROE based on net profit  -4.8%  3.2%  12.6%  9.7%  9.0%  8.5%  
              
              

              
 
*)  “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  1-9 09  1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09 1-9 08 1-9 09  1-9 08 1-9 09  1-9 08 
Net interest income  806.6  794.2  577.6  542.5  281.8  256.2  253.8  211.4  152.5  144.3  22.0  24.1  20.5  22.2 
Risk provisions  -187.8  -78.3  -319.7  -69.6  -105.8  -41.3  -117.6  -46.0  -41.5  -15.9  -6.1  -4.3  -47.0  -7.3 
Net fee and commission 
income   310.3  311.4  113.4  192.5  76.9  78.5  61.4  100.1  56.1  57.6  8.1  5.4  0.6  2.3 
Net trading result  33.1  8.4  18.2  24.1  7.0  8.5  22.8  10.3  5.5  11.4  2.2  2.3  4.6  4.3 
General administrative 
expenses  -530.5  -566.9  -286.7  -352.3  -194.6  -189.0  -158.6  -176.8  -97.8  -96.4  -23.1  -25.1  -27.3  -44.8 
Other result  -74.6  -74.0  25.3  40.9  -29.8  -10.3  8.6  0.7  -4.8  1.7  -0.9  4.3  -1.0  0.2 
Pre-tax profit  357.1  394.7  128.3  378.2  35.5  102.5  70.4  99.7  69.9  102.6  2.1  6.7  -49.6  -23.0 
Taxes on income  -71.9  -80.8  -21.8  -62.8  -7.1  -18.0  -17.3  -25.5  -13.8  -20.7  -0.3  0.4  1.8  3.6 
Post-tax profit from 
discontinuing ops  0.0  8.0  0.0  -4.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Minority interests    -7.5  -9.7  -37.2  -100.4  -0.4  0.0  0.0  -0.1  -22.0  -31.1  -0.6  -1.7  0.0  0.0 
Net profit after 
minorities  277.8  312.1  69.2  210.5  28.0  84.4  53.0  74.2  34.1  50.8  1.2  5.4  -47.8  -19.4 
                             
Average risk-weighted 
assets  11,207.7  11,303.8  9,756.5  9,150.6  5,423.3  4,074.2  4,734.0  4,588.0  3,600.1  3,559.6  741.8  808.4  570.7  538.0 
Average attributed equity  997.3  799.9  552.8  441.1  452.0  290.7  390.8  316.9  190.8  161.9  49.1  43.4  48.5  43.0 
Cost/income ratio   46.1%  50.9%  40.4%  46.4%  53.2%  55.1%  46.9%  54.9%  45.7%  45.2%  71.7%  78.9%  106.4%  155.0% 
ROE based on net profit  37.1%  52.0%  16.7%  63.6%  8.3%  38.7%  18.1%  31.2%  23.9%  41.8%  3.4%  16.6%  -131.5%  -60.0% 
                             

                             
 
*)  “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. 


