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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI              Viena, 26 februarie 2010 
 
 

Erste Group obţine un profit solid de 903,4 mil. EUR, în ciuda 
costurilor de risc mai ridicate  
 
Sumar1: 
• Erste Group a continuat evoluţia pozitivă din primele trei trimestre, obţinând pentru exerciţiul 2009 un 

profit operaţional record de 3.771,4 mil. EUR (+ 25,8% faţă de anul precedent). Drept consecinţă, 
raportul cost-venit s-a îmbunătăţit de asemenea, atingând nivelul record de 50,2%.   

• Acest succes s-a bazat pe venituri operaţionale mai mari cu 8,3% (7.578,8 mil. EUR) şi pe o scădere 
considerabilă a  cheltuielilor de exploatare (- 4,9%, 3,8074 mil. EUR). Venitul net din dobânzi s-a 
îmbunătăţit pe parcursul anului, majorându-se cu 6,3% la 5.220,9 mil. EUR. Rezultatul pozitiv s-a 
datorat creşterii moderate a depozitelor (+ 2,5%, la 112,0 mld. EUR) şi a împrumuturilor către clienţi 
(+ 2,3% la 129,1 mld. EUR), precum şi marjei de dobândă foarte stabile pe toate pieţele Grupului. 
Venitul net din comisioane a scăzut cu 10,1% faţă de anul trecut, la 1.772,8 mil. EUR. Venitul net 
din trading a crescut cu peste 400% la 585,1 mil. EUR. Acestă majorare semnificativă a fost 
determinată de un rezultat slab în 2008 şi de îmbunătăţirea condiţiilor de piaţă. 

• Costurile de risc au crescut cu 92,0% la 2.056,6 mil. EUR sau 161 pb (2008: 88 pb) din media 
împrumuturilor către clienţi. Încetinirea creşterii ratei de credite neperformante (NPL) a continuat şi în 
trimestrul patru. Rata creditelor neperformante aferentă împrumuturilor către clienţi înregistra la 
finalul anului 6,6%, faţă de 6,3% în trimestrul trei (sfârşit 2008: 4,7%). De asemenea, rata de 
acoperire a împrumuturilor neperformante prin provizioanele de risc, care se deteriorase în primele 
două trimestre, s-a îmbunătăţit la 57,2%, după ce în trimestrul trei atinsese nivelul de 56,7% (sfârşit 
2008: 62,8%).  

• Profitul net după plata intereselor minoritare2 a crescut cu 5,1% de la 859,6 mil. EUR la 903,4 
mil. EUR. Toate subsidiarele din Europa Centrală şi de Est cu excepţia Ucrainei au continuat să 
opereze profitabil. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la 9,1%. 

• Sumarul evoluţiei din trimestrul patru 2009: venitul net din dobânzi a continuat să se 
îmbunătăţească, situându-se la 1380,0 mil. EUR. Venitul net din comisioane a cunoscut de 
asemenea o evoluţie pozitivă, înregistrând o creştere de 8,1% faţă de trimestrul trei, la 459,5 mil. 
EUR. Conform aşteptărilor, venitul net din trading a scăzut semnificativ în comparaţie cu trimestrele 
anterioare, la 82,1 mil. EUR. Întrucât cheltuielile de exploatare au rămas aproximativ neschimbate la 
nivelul de 927,1 mil. EUR, profitul operaţional s-a ridicat la 994,5 mil. EUR, cu puţin sub nivelul 
record înregistrat in trimestrul trei (1.000,5 mil. EUR). 

• Majorarea de capital operată cu succes în trimestrul patru al anului 2009 a îmbunătăţit semnificativ  
capitalizarea Erste Group. Per total, capitalul propriu al Erste Group a crescut în 2009 cu 4,6 mld. 
EUR, la 12,7 mld. EUR. Indicele Tier 1 (raportat la riscul de credit) a crescut la 10,8% de la 7,2% 
în 2008, iar Indicele Tier 1 de bază (raportat la riscul total) s-a îmbunătăţit la 8,3% de la 5.2% în 
2008.  

• Pe baza acestei evoluţii pozitive, conducerea Erste Group va propune Adunării Generale a 
Acţionarilor un dividend neschimbat, de 0,65 EUR. 

 
                                                 
1 Începând cu luna ianuarie 2009 Banca 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 Erste Bank a.d.  Muntenegru, achiziţionată de către Erste & Steiermärkische banka d.d., 
au fost incluse, pentru prima oară, în situaţiile financiare consolidate începând cu 31 martie 2009. În plus, Investbanka 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 precedent. Datorită faptului că nu au fost îndeplinite criteriile impuse de IFRS 5 în contextul vânzării Anglo Romanian Bank (vânzare în decurs de 12 luni), 
a avut loc o reclasificare a poziţiei „active patrimoniale scoase la vânzare”, respectiv înregistrarea în poziţia bilanţieră adecvată pentru 2009. Aceste elemente mai 
sus menţionate duc la o deformare  minoră a procentelor de variaţie faţă de intervalele de comparaţie din anul anterior.  

2 Termenul „profit net după plata intereselor minoritare” corespunde termenului „profit net atribuibil proprietarilor societăţii mamă” 
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Criza financiară a afectat în egală măsură atât Europa, cât şi regiunea în care Erste Group este prezent. 
„Aceasta a generat costuri de risc considerabil mai mari,” a explicat Andreas Treichl, CEO al Erste 
Group Bank AG, la prezentarea rezultatelor preliminare pentru exerciţiul financiar 2009. „Partea pozitivă 
este că cererea de produse simple şi transparente - depozite şi credite - a crescut ca urmare a 
incertitudinii determinate de criză,” a continuat Treichl. Mulţumită lichidităţii excelente pe care o deţine, 
Erste Group, în calitate de lider pe segmentul retail în regiunea Europei Centrale şi de Est, a beneficiat 
de pe urma acestei tendinţe. „Focusul puternic pe modelul de afaceri de bancă de economii şi 
administrarea atentă a costurilor au protejat Erste Group de efectele crizei economice,” a mai comentat 
Treichl.  
 
„Anul trecut a dovedit de asemenea că ţările din Europa Centrală şi de Est - în ciuda deficienţelor 
cadrului instituţional - au făcut faţă crizei mult mai bine decât aşteptările iniţiale. În ciuda crizei 
economice, regiunea ECE continuă să fie atractivă pentru Erste Group, datorită marjelor stabile, a cererii 
de credite în uşoară creştere şi a majorării volumelor de depozite, în special pe segmentul de retail,” a 
conchis Treichl.  
 
Sumar al rezultatului operaţional  
 
În 2009 profitul operaţional s-a majorat, ajungând la 3.771,4 mil. EUR (+25,8%  faţă de 2.997,0 mil. 
EUR în exerciţiul financiar 2008). Acesta a constituit cel mai bun profit operaţional din istoria Erste Group. 
La acest rezultat au contribuit în primul rând majorarea veniturilor nete din dobânzi şi din trading, precum 
şi scăderea cheltuielilor de exploatare. Venitul net din comisioane a scăzut. 
 
Per total, veniturile operaţionale au crescut cu 8,3% la 7.578,8 mil. EUR (6.998,9 mil. EUR în 2008). 
Rezultatul provine îndeosebi din majorarea veniturilor din dobânzi (+6,3% la 5.220,9 mil. EUR), precum 
şi din cea a veniturilor din trading (+410,1% la EUR 585,1 mil. EUR). În ceea ce priveşte venitul din 
comisioane, s-a înregistrat o scădere cu 10,1% la 1.772,8 mil. EUR. Reducerea cheltuielilor 
administrative cu 4,9% de la 4.001,9 EUR la 3.807,4 mil. EUR a influenţat de asemenea considerabil 
acest rezultat. Aceasta a generat şi îmbunătăţirea raportului cost-venit, care a scăzut la 50,2% (2008: 
57,2%). 
  
Profitul net după plata intereselor minoritare s-a îmbunătăţit cu 5,1% în 2009, atingând valoarea de 
903.4 mil. EUR, în ciuda unei creşteri de aproximativ 100% a costurilor de risc. 
 
Rentabilitatea capitalului angajat în numerar (rentabilitatea capitalului exprimat în poziţii non-cash, 
cum ar fi deprecierea fondului comercial şi amortizările lineare aferente clientelei) s-a diminuat de la 
10,1% (valoare raportată: 9,6%) în anul 2008 la 9,7% actualmente (valoare raportată: 9,1%). Această 
diminuare se datorează bazei de capital mai mari rezultată în urma emiterii de capital participativ şi a 
majorării de capital. 
 
Erste Group a plasat până în luna mai 2009 capital participativ în valoare nominală totală de 1,76 mld. 
EUR. 1,224 mld. EUR au fost subscrise de Republica Austria şi 540,0 mil. euro de către investitori retail. 
În continuare, Erste Group a operat o majorare de capital în luna noiembrie 2009, în cadrul căreia 1,74 
mld. EUR au fost subscrise de către investitori instituţionali şi retail. 
 
Venitul pe acţiune în numerar s-a situat în anul 2009 la valoarea de 2,57 EUR (valoare raportată: 2,37 
EUR) faţă de 2,89 EUR (valoare raportată: 2,74 EUR) în anul precedent.  
 
Totalul activelor a rămas nemodificat faţă de sfârşitul anului 2008, atingând valoarea de 201,7 mld. 
EUR. 
 
Rata solvabilităţii aferentă riscului total s-a îmbunătăţit de la 9,8% la sfârşitul exerciţiului 2008 la 12,7% 
la 31 decembrie 2009, ca efect al emiterii de capital participativ în valoare de 1,76 mld. EUR şi al 
majorării de capital în valoare de 1,74 mld. EUR. Astfel, aceasta se situează confortabil peste cerinţele 
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minime legale de 8,0%. Indicele tier 1, raportat la riscul de credit, înregistra la 31 decembrie 2009 
valoarea de 10,8% (faţă de 7,2% la sfârşitul exerciţiului 2008). 

Perspectiva pentru anul 2010 
Beneficiind de stabilizarea economiei globale în cea de-a doua jumătate a anului 2009, ţările din Europa 
Centrală şi de Est au ieşit din recesiune şi vor cunoaşte o creştere moderată în 2010. Acest trend va 
continua să aibă efecte pozitive asupra calităţii activelor, în timp ce alte îmbunătăţiri vor fi de natură 
graduală, influenţate de evoluţia indicatorilor macroeconomici cheie, precum rata şomajului. Astfel, Erste 
Group se aşteaptă în continuare la costuri de risc crescute pentru mare parte a anului 2010. 

Indiferent de viteza revenirii economice, Erste Group crede cu tărie în avantajele modelului său de 
afaceri – convingere care este întărită de rezultatele operaţionale excepţionale înregistrate chiar şi în 
timpul crizei economice.  
Erste Group consideră de asemenea că orizontul de timp şi structura aferente unui nou cadru de 
reglementare pentru bănci vor fi analizate cu atenţie, dat fiind că organele de reglementare iau din ce în 
ce mai mult în calcul impactul pe care aceste măsuri îl vor avea pentru economia reală. 
 
 
I. REZULTATELE FINANCIARE ÎN DETALIU 

in milioane EUR 
 

2009 
 

2008 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  5.220,9  4.913,1  6,3% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -2.056,6  -1.071,4  92,0% 
Venit net din taxe şi comisioane  1.772,8  1.971,1  -10,1% 
Rezultat net din trading  585,1  114,7  >100.0% 
Cheltuieli administrative generale  -3.807,4  -4.001,9  -4,9% 
Alte rezultate  -453,5  -1.349,4  66,4% 
Profit preimpozitare  1.261,3  576,2  >100.0% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  639,7  na  
Profit net pentru perioada dată  976,6  1.038,6  -6,0% 

Atribuibil intereselor minoritare  73,2  179,0  -59,1% 
Atribuibil proprietarilor societăţii mamă  903,4  859,6  5,1% 

       

Venit net din dobânzi: +6,3% comparativ cu exerciţiul financiar 2008  
Venitul net din dobânzi s-a majorat comparativ cu anul 2008 cu 6,3% de la 4.913,1 EUR la 5.220,9 mil. 
EUR. În ciuda evoluţiei nefavorabile a dobânzilor de pe unele pieţe, principalii factori de influenţă au fost 
marjele relativ stabile şi creşterea puternică a creditării în primele trei trimestre ale anului 2008, 
semnificativ redusă odată cu debutul crizei economice. Marja de dobândă (venitul net din dobânzi 
exprimat ca şi cotă procentuală din activele medii purtătoare de dobândă) s-a majorat, de la 2,84% în 
exerciţiul financiar 2008 la 3,04% în 2009 - această evoluţie înregistrându-se atât în Europa Centrală şi 
de Est (de la 4,6% la 4,7%) cât şi în Austria (de la 1,8% la 2,0%).  
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Venit net din comisioane: -10,1% comparativ cu exerciţiul financiar 2008 

in milioane EUR 
 

2009 
 

2008 
 

Modificare 

Activităţi de creditare  317,1  375,5  -15,6% 
Tranzacţii de plată  816,4  855,2  -4,5% 

Carduri  183,8  196,7  -6,6% 
Activităţi cu valori mobiliare  377,8  451,3  -16,3% 

Fonduri de investiţii  169,6  209,0  -18,9% 
Taxe de administrare  27,4  31,1  -11,9% 
Brokeraj  180,8  211,2  -14,4% 

Activităţi de asigurări  95,5  89,2  7,1% 
Brokeraj pentru contracte de economisire-creditare (bănci 
de locuinţe)  37,7  42,5  -11,3% 
Tranzacţii valutare  25,1  37,2  -32,5% 
Investment banking  15,1  16,7  -9,6% 
Altele  88,1  103,5  -14,9% 
Total  1.772,8  1.971,1  -10,1% 
       
 
Venitul net din comisioane a scăzut în 2009 cu 10,1% de la 1.971,1 mil. EUR la 1.772,8 mil. EUR. Cea 
mai pronunţată scădere s-a înregistrat la nivelul operaţiunilor cu valori mobiliare (-16,3% la 451,3 mil. 
EUR) şi al operaţiunilor de creditare (-15,6% la 317,1 mil. EUR) pe fondul încetinirii creditării.  Pe de altă 
parte, operaţiunile de intermediere de asigurări au cunoscut o evoluţie pozitivă (+7,1%, la 95,5 mil. EUR), 
datorată efectului pozitiv al externalizării diviziei de asigurări către Vienna Insurance Group în anul 
precedent. 

Venit din tranzacţionare: +410,1% comparativ cu exerciţiul financiar 2008  
Venitul net din tranzacţionare s-a majorat considerabil cu 410,1% de la 114,7 mil. EUR la 585,1 mil. EUR 
în 2009 în exerciţiul financiar 2008. Creşterea puternică s-a datorat pe de o parte unei evoluţii slabe a 
venitului din tranzacţionare în 2008, precum şi unei evoluţii suţinute a operaţiunilor cu venituri fixe 
(obligaţiuni, operaţiuni pe pieţele monetare) a operaţiunilor valutare şi a tranzacţionărilor cu acţiuni. 

Cheltuieli administrative: -4,9% comparativ cu exerciţiul financiar 2008  

in milioane EUR 
 

2009 
 

2008 
 

Modificare 

Cheltuieli cu personalul  2.227,5  2.313,8  -3,7% 
Alte cheltuieli administrative  1.202,3  1.313,1  -8,4% 
Subtotal  3.429,8  3.626,9  -5,4% 
Deprecieri şi amortizări  377,6  375,0  0,7% 
Total  3.807,4  4.001,9  -4,9% 
       
 
Cheltuielile administrative au scăzut cu 4,9% (respectiv 1,2% exprimate în valuta de referinţă), de la 
suma de 4.001,9 mil. EUR la 3.807,4 mil. EUR, deşi extinderea perimetrului de consolidare prin afilierea 
Băncii de Economii Kufstein la contractul de Cross - Garantare a avut ca efect creşterea bazei de cost 
cu 18,0 mil. EUR. 
 
Cheltuielile de personal s-au diminuat cu 3,7% (respectiv 0,6% exprimate în valuta de referinţă) de la 
2.313,8 mil. EUR la 2.227,5 mil. EUR. Reducerea numărului de personal a avut un impact pozitiv, care a 
compensat cu mult efectul ajustărilor salariale anuale.  
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Numărul de personal3  

 
 

Decembrie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Angajaţi ai Grupului Erste Group  50.488  52.648  -4,1% 
Austria incl. băncile de economii semnatare ale 
contractului de cross garantare  16.107  16.278  -1,1% 

Erste Group, Erste Bank Oesterreich şi subsidiare  8.359  8.545  -2,2% 
Băncile de economii semnatare ale contractului de 
cross garantare  7.748  7.733  0,2% 

Europa Centrală şi de Est / International  34.381  36.370  -5,5% 
Grupul Česká spořitelna  10.698  10.865  -1,5% 
Grupul Banca Comercială Română  9.012  9.985  -9,7% 
Grupul Slovenská sporiteľňa  4.238  4.953  -14,4% 
Grupul Erste Bank Ungaria  3.181  3.255  -2,3% 
Grupul Erste Bank Croatia  2.265  2.061  9,9% 
Erste Bank Serbia  909  1.009  -9,9% 
Erste Bank Ucraina  1.727  2.120  -18,5% 
Alte subsidiare şi sucursale străine  2.351  2.122  10,8% 

       
 
Numărul personalului a fost influenţat, în principal, de includerea la începutul anului a unei noi bănci de 
economii în Contractul de Cross - Garantare (+199 salariaţi), de includerea pentru prima dată a Erste 
Bank ad Podgorica din Muntenegru în perimetrul de consolidare (+213 salariaţi în cadrul Erste Bank 
Croaţia), precum şi de aplicarea unor măsuri de reducere a costurilor. Scăderea înregistrată în cadrul 
BCR a fost determinată de externalizarea unor servicii nebancare şi a reprezentat una dintre ultimele 
măsuri cuprinse în programul de eficientizare (iniţiat odată cu preluarea băncii). 
 
Cheltuielile materiale au scăzut în decursul exerciţiului financiar 2009 cu 8,4% (respectiv 4,0% 
exprimat în valuta de referinţă) de la 1.313,1 mil. EUR la 1.202,3 mil. EUR.  
Amortizările aferente imobilizărilor au crescut uşor în exerciţiul financiar 2009 cu 0,7% (respectiv 
4,7% exprimat în valuta de referinţă) comparativ cu anul precedent de la 375,0 mil. EUR, ajungând la 
377,6 mil. EUR. Totuşi, acestea au fost mai scăzute comparativ cu anul 2007.  

Profitul operaţional: +25,8% comparativ cu exerciţiul financiar 2008  
Majorarea veniturilor operaţionale (+8,3%) de la 6.998,9 mil. EUR la 7.578,8 mil. EUR precum şi 
reducerea cheltuielilor administrative (- 4,9%) de la 4.001,9 mil. EUR la 3.807,4 mil. EUR, au 
determinat creşterea profitului operaţional cu 25,8% de la 2.997,0 mil. EUR în exerciţiul financiar 2008 
la 3.771,4 mil. EUR în anul 2009.   

Provizioane de risc: +92,0% comparativ cu exerciţiul financiar 2008 
Provizioanele de risc (soldul rezultat din constituirea respectiv dizolvarea provizioanelor aferente 
creditării precum şi cheltuielile rezultate din amortizarea directă a creanţelor şi veniturile din încasarea 
creanţelor deja amortizate) s-a majorat cu 92,0% de la 1.071,4 mil. EUR la 2.056,6 mil. EUR. Situaţia 
macro-economică deteriorată şi creşterea numărului creditelor neperformante generată de aceasta, 
respectiv deteriorarea bonităţii clientelei au constituit principala cauză pentru constituirea provizioanelor 
de risc suplimentare. Costurile de risc aferente împrumuturilor către clienţi pentru exerciţiul financiar 
2009 au atins nivelul de 161 de puncte de bază (2008: 88 puncte de bază).  

                                                 
3  Valori la momentul de referinţă. 
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Alte venituri operaţionale: +54,3% comparativ cu exerciţiul financiar 2008 
Poziţia alte venituri operaţionale a înregistrat o îmbunătăţire de la -778,8 mil. EUR la -355,8 mil. EUR 
pentru exerciţiul financiar 2009. Acest lucru s-a datorat faptului că anul precedent fusese influenţat de  
amortizarea fondului comercial în valoare de 579,1 mil. EUR (în principal în Serbia, Ucraina şi România), 
ceea ce nu s-a repetat în 2009. Amortizările singulare la nivelul portofoliului imobiliar din Cehia (81,7 mil. 
EUR) şi al portofoliului de leasing din România (17,9 mil. EUR) au avut un efect negativ asupra acestei 
poziţii. În continuare această poziţie cuprinde în special amortizarea lineară aferentă imobilizărilor 
necorporale (clientelă) în valoare de 67,2 mil. EUR precum şi cheltuieli aferente plăţilor efectuate în 
sistemele de garantare a depozitelor – acestea majorându-se faţă de anul de comparaţie cu 23,4%, 
atingând nivelul de 55,9 mil. EUR.  

Venit din imobilizări financiare: +82,9% comparativ cu exerciţiul financiar 2008 
Soldul total, compus din toate categoriile de imobilizări financiare, a continuat să evolueze pozitiv. 
Rezultatul total negativ înregistrat pentru exerciţiul financiar 2009, respectiv 97,7 mil. EUR, a fost 
semnificativ mai redus faţă de cel înregistrat în anul 2008 (570,6 mil. EUR). În timp ce necesarul de 
depreciere a valorilor mobiliare structurate şi de altă natură din portofoliul de active disponibil la vânzare 
s-a diminuat nesemnificativ în decursul exerciţiului financiar 2009, s-a observat efectul pozitiv al 
profiturilor obţinute din evaluarea valorilor mobiliare din portofoliul de active la valoarea justă asupra 
acestei poziţii. Mai mult, deprecierea valorilor mobiliare din portofoliul HtM a fost semnificativ diminuată, 
ceea ce a avut un efect pozitiv asupra venitului din imobilizări financiare. 
 
Valoarea de piaţă a portofoliilor ABS/CDO ale Erste Group inclusiv  Băncile de Economii s-a ridicat la 
31 decembrie 2009 la aproximativ 1,9 mld. EUR comparativ cu 2,0 mld. EUR la sfârşitul exerciţiului 2008. 
În decursul exerciţiului financiar 2009, în clasa de active la valoare justă a rezultat o diferenţă de 
evaluare cu efecte pozitive asupra exerciţiului în valoare de 56,5 mil. EUR. În clasa de active disponibile 
la vânzare a rezultat o diferenţă de evaluare cu efecte asupra exerciţiului în valoare de -75,3 mil. EUR 
(depreciere în valoare de -42,1 mil. EUR şi pierderi înregistrate din vânzări de -33,2 mil. EUR). Astfel, în 
cadrul exerciţiului financiar 2009 s-a constatat un rezultat general cu efecte negative asupra exerciţiului 
după plata impozitelor şi a intereselor minoritare, acesta având valoarea de 13,1 mil. EUR (2008: -126,7 
mil. EUR). În clasa Available for Sale, reevaluarea la valoarea de piaţă în pentru exerciţiul financiar 2009 
a condus totuşi la o creştere – dedusă din capitalul propriu – în valoare de 281,8 mil. EUR (2008: 
reducere de 548,6 mil. EUR). 

Profit pe perioadă şi profit net la nivel de concern 
Profitul perioadei aferent domeniilor de afaceri ce vor fi continuate, înainte de impozitare a 
crescut cu 118,9% de la 576,2 mil. EUR la 1.261,3 mil. EUR.  
 
Profitul net după plata intereselor minoritare a crescut comparativ cu perioada similară a anului 
precedent cu 5,1%  de la 859,6 mil. EUR la 903,4 mil. EUR. 
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II. REZULTATE FINANCIARE ÎN TRIMESTRUL PATRU 2009 

in milioane EUR 
 

T4 08 
 

T1 09 
 

T2 09 
 

T3 09 
 

T4 09 

Venit net din dobânzi  1.339,8  1.226,0  1.279,3  1.335,6  1.380,0 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi 
avansuri  -469,1  -370,2  -521,9  -557,1  -607,4 
Venit net din taxe şi comisioane  482,1  444,6  443,6  425,1  459,5 
Rezultat net din exploatare  -70,2  143,8  199,3  159,9  82,1 
Cheltuieli administrative generale  -948,2  -975,9  -984,3  -920,1  -927,1 
Alte rezultate din exploatare  -637,8  -39,9  -47,6  -114,3  -154,0 
Active financiare - la valoare justă prin profit 
sau pierdere  -180,7  -44,1  32,0  68,5  56,8 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -202,2  -10,8  -7,9  -87,7  -97,7 
Active financiare - păstrate până la maturitate  -59,3  -0,1  -0,8  2,9  -8,8 
Profit preimpozitare  -745,6  373,4  391,7  312,8  183,4 
Impozit pe profit  87,1  -84,0  -107,3  -78,3  -15,1 
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  29,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
Profit net pentru perioada dată  -629,0  289,4  284,4  234,5  168,3 

Atribuibil intereselor minoritare  -25,6  57,3  24,4  6,5  -15,0 
Atribuibil proprietarilor societăţii 
mamă  -603,4  232,1  260,0  228,0  183,3 

           
 
 
Venitul net din dobânzi a înregistrat în continuare o evoluţie pozitivă şi în trimestrul patru al anului 2009, 
majorându-se cu 3,3% de la 1.335,6 mil. EUR în trimestrul trei al anului 2009 la 1.380,0 mil. EUR 
actualmente. Venitul din investiţii aferent capitalului majorat şi aplicarea metodei dobânzii efective la 
BCR a avut un impact pozitiv asupra venitului net din dobânzi.  
 
Venitul net din comisioane a înregistrat în trimestrul patru cea mai bună valoare din cursul întregului 
an. Faţă de trimestrul precedent, s-a înregistrat o creştere cu 8,1%, la 459,5 mil. EUR. În principiu, acest 
lucru s-a datorat majorărilor pe segmentul operaţiunilor de creditare (32,2 mil. EUR) şi de intermediere 
de asigurări (15,1 mil. EUR). 
 
Venitul net din tranzacţionare a înregistrat o scădere în cel de-al patrulea trimestru al anului 2009 cu 
48,7% de la 159,9 mil. EUR în trimestrul precedent la 82,1 mil. EUR. Toate componentele acestuia au 
înregistrat scăderi: tranzacţiile cu devize şi cele valutare au scăzut cu 47,7 mil. EUR, tranzacţiile cu 
valori mobiliare au scăzut cu 21,8 mil. EUR şi cele cu instrumente derivate au înregistrat o pierdere de 
8,3 mil. EUR. 
 
Cheltuielile administrative în trimestrul patru al anului 2009 s-au ridicat la 927,1 mil. EUR, o majorare 
cu 0,8%. Această creştere se poate atribui costurilor mai mari de personal şi de amortizare. Cheltuielile 
de personal au crescut cu  4,8%  - în special ca urmare a încetării contractelor - de la 538,7 mil. EUR în 
trimestrul trei la 564,6 mil. EUR în trimestrul patru. Subsidiarele din Europa Centrală şi de Est au adus 
un aport major la scăderea cu 10,9% a cheltuielilor materiale de la 288,5 mil. EUR în trimestrul trei la 
257,1 mil. EUR în trimestrul patru.  Atât la nivelul Erste Group Bank AG cât şi la nivelul Erste Bank 
Oesterreich s-au putut face economii în ceea ce priveşte costurile materiale. Pe de altă parte, 
amortizările aferente imobilizărilor corporale au înregistrat o creştere uşoară cu 13,5% de la 92,9 mil. 
EUR în trimestrul trei la 105,4 mil. EUR în trimestrul patru al exerciţiului 2009. 
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Venitul operaţional în trimestrul patru al anului 2009 a atins valoarea de 994,5 mil. EUR, valoare 
neschimbată faţă de trimestrul trei (1.000,5 mil. EUR). 
 
Raportul cost-venit s-a majorat în principal pe fondul cheltuielilor operaţionale mai mari, înregistrând 
valoarea de 48,2%.  
 
Provizioanele de risc aferente operaţiunilor de creditare s-au majorat de la 557,1 mil. EUR în 
trimestrul trei la 607,4 mil. EUR în trimestrul patru. În acest context s-au constat cheltuieli crescute de 
constituire în special în cazul Băncilor de Economii din Contractul de Cross – Garantare, precum şi în 
Cehia, România şi Ucraina. 
 
Soldul înregistrat de poziţia "alte rezultate operaţionale" s-a deteriorat, înregistrând o valoare de -154,0 
mil. EUR, faţă de valoarea înregistrată în trimestrul anterior, respectiv -114,3 mil. EUR. Această situaţie 
survine în principal pe fondul evaluării poziţiei "alte active financiare”.  
 
Soldul total compus din toate categoriile de imobilizări financiare a evoluat negativ de la -16,3 mil. 
EUR în trimestrul trei la -49,7 EUR în trimestrul patru. Acest lucru se explică prin necesarului majorat de 
depreciere, îndeosebi în cazul valorilor mobiliare incluse în clasa de active disponibile la vânzare şi în 
cazul valorilor mobiliare în clasa HtM, precum şi ca urmare a efectelor pozitive marginale rezultate din 
reevaluarea valorilor mobiliare din cadrul clasei de active la valoarea justă, în trimestrul patru. 
 
Venitul perioadei înainte de impozitarea aferentă operaţiunilor de afaceri ce vor fi continuate s-a 
aflat în trimestrul patru al exerciţiului 2009 la valoarea de 183,4 mil. EUR, cu 41,4% sub rezultatul 
trimestrului trei al exerciţiului 2009, în valoare de 312,8 mil. EUR. 
 
Profitul net după plata intereselor minoritare s-a redus cu 19,6%, de la 228,0 mil. EUR în trimestrul 
trei 2009 la 183,3 mil. EUR în trimestrul patru 2009. 
 

III. EVOLUŢIA BILANŢIERĂ 

in milioane EUR 
 

Decembrie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Împrumuturi şi avansuri către instituţiile de credit  13.140  14.344  -8,4% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  129.134  126.185  2,3% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -4.954  -3.783  31,0% 
Active comerciale şi alte active financiare  42.884  41.770  2,7% 
Alte active  21.506  22.925  -6,2% 
Total active  201.710  201.441  0,1% 
       
 
Totalul activelor Erste Group a rămas aproape nemodificat, atingând valoarea de 201,7 mld. EUR 
(finalul anului 2008: 201,4 mld. EUR).  
 
Creanţele faţă de instituţii de credit s-au redus cu 8,4%, de la 14,3 mld. EUR la 13,1 mld. EUR în 
principiu în operaţiunile interbancare din străinătate. 
 
Creanţele faţă de clienţi s-au majorat cu 2,3%, de la 126,2 mld. EUR (2008: + 10,7%) la 129,1 mld. 
EUR, cele mai mari creşteri constatându-se îndeosebi pe segmentul retail şi 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 5,0 mld. EUR. Raportul dintre creditele neperformante şi 
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creanţele faţă de clienţi a crescut la 31 decembrie 2009 de la 4,7% la 6,6%, în timp ce raportul dintre 
creditele neperformante şi expunerea totală s-a majorat de la 2,9% la 4,1% în aceeaşi perioadă. De 
asemenea şi în trimestrul patru al anului 2009 procesul de deteriorate a ambilor indicatori s-a încetinit 
considerabil. Rata de acoperire a creditelor neperformante a continuat trend-ul pozitiv, înregistrând o 
creştere de la 56,7% în trimestrul trei la 57,2% (sfârşitul lui 2008: 62,8%). 
 
Investiţiile în valori mobiliare din diverse categorii de imobilizãri financiare au rămas la nivelul din anul 
precedent, având valoarea de 34,3 mld. EUR (2008: 34,2 mld. EUR). Astfel s-au compensat scăderile cu 
26,1% din portofoliul de active la valoare justă şi în acest context atât obligaţiunile cât şi alte valori 
mobiliare ca urmare a creşterilor cu 5,3% a portofoliului HtM şi a portofoliului de active disponibil la 
vânzare cu 2,2%.   
 

in milioane EUR 
 

Decembrie 09 
 

Decembrie 08 
 

Modificare 

Sume datorate instituţiilor de credit  26.295  34.672  -24,2% 
Sume datorate clienţilor  112.042  109.305  2,5% 
Obligaţiuni emise  29.612  30.483  -2,9% 
Alte pasive  11.490  9.839  16,8% 
Capital subordonat  6.148  6.047  1,7% 
Total capital  16.123  11.095  45,3% 

Capitalul propriu  12.709  8.079  57,3% 
Participaţii minoritare  3.414  3.016  13,2% 

Total pasive şi capital  201.710  201.441  0,1% 
       
 
Depozitele clienţilor au înregistrat o creştere cu 2,5%, de la 109,3 mld. EUR la 112,0 mld. EUR, 
această creştere fiind mai puternică decât cea înregistrată de împrumuturile faţă de clienţi. Creşterile s-
au înregistrat cadrul tuturor subsidiarelor. Raportul credite/depozite înregistra la 31 decembrie 2009 
valoarea de 115,3%, rămânând aşadar nemodificat faţă de nivelul înregistrat la 31 decembrie 2008 
(115,4%).  
 
Emisiunile de finanţare s-au redus cu 2,9%, de la 30,5 mld. EUR la 29,6 mld. EUR. 
 
Ca urmare a emiterii de capital participativ în valoare de 1,76 mld. EUR şi a majorării de capital în 
valoare de 1,74 mld. EUR, capitalul total al Erste Group a crescut cu 45,3% de la 11,1 mld. EUR la 
16,1 mld. EUR la data de 31 decembrie 2009. Mai mult, îmbunătăţirea rezervei de active disponibile la 
vânzare cu 1,1 mld. EUR a contribuit de asemenea la creşterea capitalului.   
 
Activele ponderate la risc (RWA) s-au majorat de la 103,7 mld. EUR la 106,4 mld. EUR la 31 
decembrie 2009. Această majorare s-a datorat creşterii lente a afacerilor şi a vizat măsuri de reducere a 
riscului, în special în ce priveşte elementele din afara bilanţului, care compensează efectele pro-ciclice 
determinate de criză. 
 
La 31 decembrie 2009, capitalul total eligibil al Erste Group se situa, în conformitate cu Legea 
Bancară Austriacă, la 15,8 mld. EUR (31 decembrie 2008: 11,8 mld. EUR). Creşterea s-a datorat în 
mare măsură emiterii de capital de participare în valoare de 1,76 mld. EUR şi majorării de capital în 
valoare de 1,74 mld. EUR. Rata de acoperire, raportată la necesarul minim legal la acest moment de 
referinţă (9,9 mld. EUR) este de 159% (sfârşitul exerciţiului 2008: 123%). 
 
După deducerea poziţiilor impuse de Legea Bancară Austriacă, capitalul propriu atingea valoarea de 
11,5 mld. EUR (sfârşitul exerciţiului 2008: 7,4 mld. EUR).  
 
Indicele Tier 1, raportat la riscul 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 
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Legea Bancară Austriacă) a atins o valoare record de 10,8%. Indicele Tier 1, raportat la riscul de piaţă şi 
la cel operaţional (risc total) se situa la valoarea de 9,2%; după ajustarea suplimentară prin deducerea 
capitalului hibrid, Indicele Tier 1 de bază se situa la 31 decembrie 2009 la valoarea de 8,3%. 
 
Rata solvabilităţii aferentã riscurilor (total capital eligibil – exprimate în procent din baza de evaluare 
privind riscurile conform art. 22, alin.1 din Legea Bancară Austriacă) se ridica la data de 31 decembrie 
2009 la valoarea de 12,7% (sfârşitul exerciţiului 2008: 9,8%), considerabil peste cerinţele minime legale 
de 8,0%. 
 



 
   

 
Pagina 11 din 22 

 

IV. RAPORTARE PE SEGMENTE 

În raportarea pe segmente s-au comparat rezultatele financiare ale exerciţiului 2008 cu cele ale exerciţiului 
2009. În cazul în care nu există indicaţii contrare, denumiri precum „în anul precedent” „2008,” sau „în 
trimestrul patru al anului 2008” vor face referire la exerciţiul financiar 2008 iar denumiri precum "în prezent", 
„2009”, „în trimestrul patru al anului 2009”, vor face referire la exerciţiul financiar 2009. 
 
Denumirea „profit net după impozitare şi plata intereselor minoritare” corespunde denumirii „profit net distribuit 
proprietarilor societăţii mame.” 
 
Începând cu trimestrul 4 al anului 2009, aşa numitele „efecte unwinding” – în conformitate cu IAS 39 
(efectul de dobândă la dobândă din încasările de numerar aferente creanţelor faţă de clienţi anulate), – 
care au per total un efect nul asupra venitului, însă au efecte asupra venitului net din dobânzi şi asupra 
provizioanelor de risc – nu vor mai fi prezentate global în Corporate Center, ci pe segmentele respective. 
Intervalele de comparaţie 2008 au fost adaptate corespunzător. 
 
 
Erste Bank Oesterreich 
Segmentul Erste Bank Oesterreich este compus din Erste Bank Oesterreich (în special operaţiunile de retail 
şi comercial), subsidiarele acesteia, mai ales băncile de economii la care Erste Bank Oesterreich deţine 
participaţiuni majoritare (bănci de economii din Salzburg, Tirol, Hainburg, Weinviertel), precum şi s 
Bausparkasse. 
 
Venitul operaţional a crescut cu 47,3 mil. EUR respectiv 16,8% de la 281,0 mil EUR în anul precedent la 
actualmente 328,3 mil. EUR. La aceasta au contribuit îmbunătăţirea profitului net din dobânzi şi o reducere 
considerabilă a cheltuielilor administrative. Majorarea venitului net din dobânzi cu 11,7 mil. EUR (+1,9%) de la 
625,8 mil. EUR în anul precedent la 637,5 mil. EUR actualmente a rezultat în principiu din tranzacţiile cu 
clienţii IMM, acestea contribuind atât cu un volum mai ridicat al creditelor acordate cât şi cu marje mai 
avantajoase. Adiţional, volumul majorat de depozite pe segmentul de retail a avut un efect pozitiv asupra 
venitului net din dobânzi. Venitul net din comisioane care, având valoarea de 302,8 mil. EUR se situează 
peste valoarea anului precedent de 292,4 mil. EUR, s-a îmbunătăţit cu 3,6%, îndeosebi prin venituri din 
asigurări şi prestări de servicii. Venitul din tranzacţionare s-a diminuat cu 7,4 mil. EUR sau 44,2% de la 16,8 
mil. EUR la 9,4 mil. EUR. Cheltuielile de exploatare au continuat să scadă cu 32,7 mil. EUR respectiv 5,0% 
de la 654,1 mil. EUR în anul precedent la 621,4 mil. EUR. Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit, ajungând la 
valoarea de 65,4% comparativ cu 70.0% în anul 2008. Majorarea provizioanelor de risc cu 50,5 mil. EUR sau 
50,0%, de la 100,9 mil. EUR în anul precedent la 151,4 mil. EUR actualmente a rezultat în primul rând pe 
fondul operaţiunilor corporate. Poziţia „alte rezultate” – determinată anul trecut de necesarul de depreciere în 
portofoliul de active la valoare justă – s-a îmbunătăţit în principal prin reevaluările pozitive ale valorilor 
mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare cu 88,0 mil. EUR de la -84,8 la 3,2 mil. EUR. Profitul net 
după impozitare şi plata intereselor minoritare s-ar putea îmbunătăţi în ultimele luni în ciuda situaţiei dificile de 
pe piaţă cu 47,6 mil. EUR de la 81,5 mil. EUR la 129,1 mil. EUR. Rentabilitatea capitalului angajat a crescut 
de la 8,3% la 11,4%. 
 
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 Oesterreich . Cu 
toate acestea, comparabilitatea rezultatelor a fost influenţată doar în redusă măsură.  
 
Venitul net din dobânzi a scăzut cu 4,8% sau 48,4 mil. EUR la 957,1 mil. EUR. Deteriorarea situaţiei 
economice a avut ca efect creşterea provizioanelor de risc cu 24,1 mil. EUR de la 307,2 mil. EUR în anul 
precedent la 331,3 mil. EUR în prezent. Mai mult de jumătate din creştere se datorează necesităţii constituirii 
de provizioane aferente portofoliilor pe fondul deteriorării rating-urilor. Venitul net din comisioane a crescut cu 
3,1% de la 381,9 mil. EUR în anul precedent la 393,6 mil. EUR. Îmbunătăţirea venitului din tranzacţionare cu 
34,5 mil. EUR de la 15,8 mil. EUR în anul precedent la 50,3 mil. EUR, se datorează în principal veniturilor din 
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instrumente derivate purtătoare de dobândă din cadrul Băncii de Economii Oberösterreich. Cheltuielile de 
exploatare, care au înregistrat valoarea de 913,1 mil. EUR, s-au situat uşor sub nivelul celei din anul 
precedent de 919,5 mil. EUR. Dacã s-ar exclude efectele modificărilor aduse perimetrului de consolidare, 
costurile s-ar reduce cu 2,8% faţă de nivelul anului anterior. Scăderea înregistrată în poziţia „alte rezultate” de 
la -155,9 mil. EUR în anul precedent la -163,3 mil. EUR, are la bază pierderile rezultate din reevaluarea 
valorilor mobiliare din afara portofoliului de tranzacţionare. Profitul net după impozitare şi plata intereselor 
minoritare a cunoscut o îmbunătăţire de la -26,1 mil. EUR, crescând cu 22,4 mil. EUR la -3,7 mil. EUR în 
2009. Raportul cost-venit s-a situat la 65,2%, îmbunătăţindu-se uşor faţă de anul precedent (65,5%). 
 
Segmentul Europa Centrală şi de Est 
Segmentul Europa Centrală şi de Est este constituit în principal din veniturile operaţiunilor de retail şi 
comerciale înregistrate de Ceska spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Ungaria, Banca Comerciala 
Română, Erste Bank Croaţia, Erste Bank Serbia şi Erste Bank Ucraina. Aportul operaţiunilor Group Markets 
respectiv Group Corporate şi Investment Banking, devenite divizii autonome, vor fi prezentate în cadrul 
segmentelor aferente.  
 
Republica Cehă  
Venitul net din dobânzi pe segmentul retail şi IMM din Cehia a crescut cu 25,1 mil. EUR respectiv -2,3%, de la 
1.108,1 mil. EUR în anul precedent la 1.083,0 mil. EUR. Exprimarea în valuta de referinţă a indicat însă o 
creştere de +2,9 %. La aceasta au contribuit atât creşterea constantă a volumului de depozite cât şi creşterile 
selective din operaţiunile de creditare. Venitul net din dobânzi a fost influenţat negativ de scăderea dobânzilor 
pe piaţă (rata dobânzii de referinţă la 2 săptămâni), de la 3,75% în anul precedent la actualmente 1%. Venitul 
din comisioane a crescut cu 1,1% de la 424,9 mil. EUR la 429,5 mil. EUR în prezent. Venitul net din 
comisioane exprimat în valuta de referinţă s-a majorat cu 6,5%, în principal datorită creşterilor înregistrate de 
operaţiunile de creditare. Cheltuielile de exploatare s-au diminuat cu 1,8% datorită măsurilor de reducere a 
costurilor. Venitul net din tranzacţionare mai ridicat (38,6 mil. euro, faţă de 2,6 mil. euro în anul precedent) a 
rezultat în principal în urma îmbunătăţirilor înregistrate în operaţiunile valutare. 
 
Per total, profitul operaţional s-a majorat până la 855,3 mil. EUR, cu 66,2 mil. EUR respectiv 8,4% peste 
valoarea aferentă anului precedent de 789,1 mil. EUR (exprimat în valuta de referinţă a rezultat o creştere a 
venitului operaţional cu 14,1%).  Majorarea notabilă a provizioanelor de risc cu 156,2 mil. EUR de la 131,9 mil. 
EUR în anul precedent la 288,1 mil. EUR, a reflectat necesarul crescut de provizioane – în special în 
operaţiunile cu IMM-uri şi cele de retail – ca urmare a scăderii economice. Poziţia „alte beneficii s-a 
îmbunătăţit cu 109,9 mil. EUR de la -217,2  mil. EUR la -107,3 mil. EUR în prezent. Acest lucru corespunde 
unei creşteri de 48%, exprimate în valuta de referinţă, pe fondul rezultatului negativ înregistrat în anul 
precedent, caracterizat de necesarul de reevaluare a portofoliului de valori mobiliare în trimestrele trei şi patru. 
În prezent, venitul aferent acestei poziţii a fost afectat de necesarul de reevaluare a investiţiilor imobiliare. 
Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a ridicat la 347,4 mil. EUR, uşor sub valoarea 
anului precedent de 349,8 mil. EUR (-0,7%). Exprimat în valoarea de referinţă, acesta corespunde unei 
îmbunătăţiri cu 4,6%.   Raportul cost-venit a înregistrat valoarea de 44,9% (anul precedent: 48,6%), 
rentabilitatea capitalului angajat atingând nivelul de 34,4% (anul precedent: 43,3%). 
 
 
România 
Marja de dobândă îmbunătăţită a contribuit în mod esenţial la venitul net din dobânzi al Băncii Comerciale 
Române, care a crescut în anul 2009 faţă de anul precedent de la 749,5 mil. EUR la 836,8 mil. EUR (+11,7%, 
exprimat în valuta de referinţă: +28,2%). Diminuarea venitului net din tranzacţionare (în scădere cu 0,8 mil. 
EUR, de la 27,4 mil. EUR la 26,6 mil. EUR) s-a datorat, în principal, reevaluărilor efectuate în urma deprecierii 
leului, cu precădere în trimestrul unu şi doi din exerciţiul 2009. Venitul din comisioane a scăzut cu 71,5 mil. 
EUR (-30,3%, respectiv -19,9% exprimat în valuta de referinţă) de la 236,3 mil. EUR la 164,8 mil. EUR în 
prezent. Această scădere considerabilă survine pe fondul unui volum mai scăzut al împrumuturilor, precum şi 
datorită rezultatelor mai slabe din operaţiunile de plăţi. Cheltuielile de exploatare mai ridicate, rezultate pe 
fondul extinderii reţelei de unităţi (20 de unităţi noi faţă de 2008) şi investiţiilor în dezvoltarea afacerilor cu 
carduri şi canale alternative de distribuţie s-au contrabalansat prin cheltuieli scăzute de personal. Astfel, 
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acestea au atins nivelul de 383,3 mil. EUR, considerabil sub nivelul de 457,6 mil. EUR înregistrat în anul 
precedent (- 16,2%, exprimat în valuta de referinţă - 3,8%). 
 
Profitul operaţional s-a ridicat la 644,9 mil. EUR faţă de 555,6 mil. EUR în anul precedent – exprimat în valuta 
de referinţă aceasta reprezintă o creştere de 33,3 %. Pe de altă parte, provizioanele de risc s-au majorat 
semnificativ – în special pentru portofoliul de retail – cu 403,4 mil. EUR, de la 129,0 mil. EUR în anul 2008 la 
532,4 mil. EUR actualmente. Creşterea provizioanelor s-a datorat evoluţiei generale a pieţei (criza financiară, 
creşterea ratei şomajului, deprecierea RON faţă de EUR).  
 
Poziţia „alte venituri” s-a majorat cu 3,8 mil. EUR de la 13,2 mil. EUR la 17,0 mil. EUR în prezent. Aportul la 
profitul la nivel de concern, după impozitare şi plata intereselor minoritare, s-a situat la nivelul de 73,5 mil. 
EUR, cu 166,6 mil. EUR  (-69,4%, respectiv 64,8% exprimat în valuta de referinţă) sub valoarea anului 
precedent (240,1 mil. EUR). Raportul cost-venit s-a îmbunătăţit de la 45,2% în anul precedent la 37,3% în 
prezent, rentabilitatea capitalului angajat înregistrând valoarea de 13,4%. 
 
 
Republica Slovacă 
Venitul net din dobânzi aferent operaţiunilor cu clienţi persoane fizice şi IMM din Slovacia s-a situat la nivelul 
de 45,5 mil. EUR, respectiv cu 13,3% peste nivelul anului precedent (exprimat în valuta de referinţă: +9,0%), 
înregistrând valoarea de 385,9 mil. EUR. Vectorii principali pentru această evoluţie au fost expansiunea 
creditării şi a atragerii de depozite pe segmentul retail, în ciuda unor scăderi repetate a dobânzilor ca urmare 
a introducerii monedei euro şi a evoluţiei de pe pieţele financiare. Venitul net din comisioane a înregistrat 
valoarea de 108,4 mil. euro, faţă de 104,6 mil. euro în anul anterior (-3,6%, respectiv -7,2% exprimat în valuta 
de referinţă). Această scădere a avut la bază reducerea previzionată a comisioanelor practicate pentru 
operaţiunile valutare şi în operaţiunile cu titluri de valoare. Motivul principal constă însă în interdicţia de a 
solicita comisioane pentru tranzacţii în numerar până la 31 august 2009, aceasta fiind impusă în contextul 
introducerii monedei euro. Scăderea venitului net din tranzacţionare cu 11,9 mil. euro faţă de 2008 (de la 20,2 
mil. EUR la actualmente 8,3 mil. EUR) a survenit datorită lipsei operaţiunilor valutare în urma introducerii 
monedei euro. Provizioanele de risc reflectă deteriorarea situaţiei de pe piaţă faţă de 2008, având valoarea 
de 156,5 mil. EUR şi situându-se astfel cu 69,5 mil. EUR peste valoarea anului precedent (87,0 mil. EUR). 
Cheltuielile de exploatare s-au majorat cu 2,4 mil. EUR de la 247,2 mil. EUR la 249,6 mil. EUR (+1%). 
Exprimat în valuta de referinţă (-2,9%), majorarea cheltuielilor de IT s-a compensat prin reducerea celor de 
personal. Scăderea cu 15,8 mil. EUR înregistrată la poziţia „alte rezultate”, de la -34,5 mil. EUR la 
actualmente -50,3 mil. EUR 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 27,6 mil. EUR (-66,6% faţă de 2008), rentabilitatea capitalului angajat fiind 
de 6,0%. Raportul cost-venit a atins nivelul de 50,0% faţă de 52,7% în anul precedent. 
 
 
Ungaria 
Venitul net din dobânzi aferent operaţiunilor de retail şi IMM din Ungaria s-a majorat de la 298,7 mil. EUR în 
anul precedent la 353,6 mil. EUR în prezent (+18,4%, respectiv +32,6% exprimat în valuta de referinţă) – în 
special ca urmare a creşterii soldului mediu de credite acordate şi a modificărilor în ceea ce priveşte politica 
preţurilor. Scăderea cu 44,5 mil. EUR a venitului net din comisioane, de la 130,7 mil. EUR în anul anterior la 
86,2 mil. EUR (-34,1 % respectiv -26,2% exprimat în valuta de referinţă) îşi are explicaţia pe de o parte în 
aporturile în scădere ale comisioanelor din operaţiunile cu valori mobiliare şi din operaţiunile de retail, însă în 
principal datorită raportării diferite a comisioanelor aferente acordării de credite în valută străină pentru cei doi 
ani de comparaţie; în 2008 comisioanele obţinute din creditele acordate în valută străină au fost atribuite 
venitului din comisioane, iar în 2009 venitului din tranzacţionare. Ca urmare, s-a înregistrat o scădere a 
venitului din comisioane de 3,4% exprimată în valuta de referinţă. Conjugat cu creşterea venitului din 
tranzacţionare de la 4,5 mil. EUR în anul precedent la 29,9 mil. EUR, fapt datorat includerii comisioanelor 
obţinute din creditele acordate în valută străină, profitul operaţional s-a majorat cu 21,7% de la 210,1 mil. 
EUR (exprimat în valuta de referinţă: +36,3%) la 255,7 mil. EUR. Cheltuielile de exploatare, având valoarea 
de 214,0 mil. EUR , s-au aflat cu 9,8 mil. EUR (-4,4% respectiv exprimat în valoarea de referinţă +7,1%) sub 
valoarea de comparaţie de 223,8 mil a anului precedent. EUR. Majorarea exprimată în valoarea de referinţă 
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se explică prin majorarea taxei pe valoare adăugată în cea de-a doua jumătate a anului 2009. Raportul cost-
venit a scăzut considerabil de la 51,6% la finalul exerciţiului 2008 la 45,6% în prezent. Situaţia economică 
generală din Ungaria şi, prin urmare, evoluţia cursului de schimb (cu precădere în trimestrele unu şi doi 2009) 
au dus la majorarea provizioanelor de risc de la 73,5 mil. EUR în anul precedent la 170,8 mil. EUR 
actualmente. Scăderea înregistrată la poziţia „alte rezultate" a apărut pe fondul unor efecte extraordinare 
survenite în 2008, precum veniturile rezultate din vânzarea de imobile şi participaţii. Având valoarea de -1,3 
mil. EUR, poziţia „alte rezultate” s-a situat cu 12,1 mil. EUR sub valoarea din 2008 de 10,8 mil. EUR. Profitul 
net după impozitare şi plata intereselor minoritare a scăzut cu 47,1% (exprimat în valoarea de referinţă -
40,8%) de la 109,5 mil. EUR la 57,9 mil. EUR. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la 14,7%. 
 
Croaţia 
Profitul operaţional aferent segmentului retail şi IMM în Croaţia a crescut cu 6,1% (respectiv 7,8% exprimat în 
valuta de referinţă), de la 166,0 mil. EUR la 176,2 mil. EUR. La acest lucru şi-a adus aportul asimilarea 
subsidiarei Erste Bank Podgorica din Muntenegru, începând cu trimestrul doi 2009. Contribuţia acesteia la 
venitul operaţional se ridică la 6,0 mil. EUR. Erste Bank Podgorica înregistrează active totale în valoare 
de 181,0 mil. EUR, operează 14 filiale şi dispune de 212 salariaţi. Adiţional, acestui segment i s-a 
repartizat Erste Factoring Croaţia iar intervalele de comparaţie au fost ajustate corespunzător. Contribuţia 
acesteia la venitul operaţional pe trimestrul 4 al exerciţiului 2009 a fost de 10,9 mil. EUR. Venitul net din 
dobânzi s-a majorat de la 204,6 mil. EUR la finalul exerciţiului 2008 la 223,4 mil. EUR în prezent (+9,2%, 
respectiv exprimat în valuta de referinţă 10,9%).Venitul net din comisioane cu valoarea de 74,4 mil. EUR s-a 
aflat cu 3,3%  (respectiv 1,8% exprimat în valuta de referinţă) sub nivelul anului precedent de 76,9 mil. EUR. 
Pe fondul scăderii operaţiunilor în devize şi valutare la Erste Card Club, venitul din tranzacţionare având 
valoarea de 9,0 mil. EUR, s-a situat cu 5,8 mil. EUR (-39,5%, respectiv -38,5% exprimat în valuta de referinţă) 
sub valoarea anului precedent de 14,8 mil. EUR. Cheltuielile de exploatare, având valoarea de 130,6 mil. 
EUR s-au menţinut la nivelul valorii anului precedent de 130,4 mil. EUR. Raportul cost-venit a atins nivelul de 
42,6% faţă de 44,0% în anul precedent. Majorarea provizioanelor de risc cu 46,4 mil. EUR de la 28,1 mil. 
EUR la 74,5 mil. EUR a avut loc pe de o parte, pe fondul adăugării clienţilor companii la acest segment şi pe 
de altă parte pe fondul necesarului mai ridicat de constituire de provizioane ca urmare a condiţiilor deteriorate 
de piaţă. Profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a redus de la 71,8 mil. EUR în anul 
precedent la 51,3 mil. EUR (-28,4% respectiv -27,4%, exprimat în valuta de referinţă). Rentabilitatea 
capitalului angajat a scăzut de la 45,3% la finalul exerciţiului 2008 la 26,4%. 
 
 
Serbia 
În 2009 venitul din dobânzi al Erste Bank Serbia a scăzut de la 33,5 mil. EUR în anul precedent la 28,1 mil. 
EUR (-16,0% respectiv -3,3% exprimat în valuta de referinţă). Costurile de risc s-au situat la nivelul de 7,0 mil. 
EUR, cu 0,4 mil. EUR peste nivelul de 6,6 mil. EUR înregistrat anul precedent. Venitul din comisioane a 
crescut datorită practicării unor comisioane stabile în operaţiunile de plată cu 46,0% (68,0% exprimat în 
valuta de referinţă) de la 7,4 mil. EUR la 10,9 mil. EUR. Venitul din tranzacţionare, având valoarea de 3,1 mil. 
EUR s-a aflat uşor sub cel al anului precedent (4,1 mil. EUR). Cheltuielile de exploatare au înregistrat nivelul 
de 31,1 mil. EUR, cu 3,2 mil. EUR sau 9,5% sub nivelul anului precedent.  Exprimat în valuta de referinţă s-a 
înregistrat totuşi o creştere cu 4,4%, survenită în principal pe fondul creşterii cheltuielilor de personal şi IT. 
Raportul cost-venit s-a diminuat de la 76,2% la 74,0%. Profitul operaţional a înregistrat o creştere cu 2,2% 
(+17,6% exprimat în valuta de referinţă) de la 10,7 mil. EUR în anul precedent la 11,0 mil. EUR în prezent. Cu 
toate acestea, profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a aflat cu 3,3 mil. EUR sub venitul 
anului precedent, atingând valoarea de 1,4 mil. EUR. Cauza care a determinat această scădere constă în 
efectul pozitiv rezultat din vânzarea de participaţii în primele şase luni ale anului 2008, fapt care s-a observat 
în poziţia „alte rezultate”. Rentabilitatea capitalului angajat s-a situat la nivelul de 2,8%. 
 
Ucraina 
Erste Bank Ucraina şi-a majorat veniturile operaţionale cu 10,8 mil. EUR faţă de anul precedent, respectiv de 
la -11,1 mil. EUR la -0,3 mil. EUR (97,1% sau, exprimat în valuta de referinţă, 95,9%). Acest lucru s-a realizat 
în principal printr-o reducere considerabilă a cheltuielilor de exploatare cu 20,1 mil. EUR de la 56,2 mil EUR 
în anul precedent la 36,1 mil. EUR în prezent. (-35,7% exprimat în valuta de referinţă -8,1%). Astfel, 
cheltuielile de personal mai ridicate ca urmare a creşterii numărului de salariaţi, au fost compensate în 
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principal prin alte cheltuieli administrative mai scăzute.  Venitul din dobânzi a indicat o scădere comparativ cu 
anul precedent de 5,9 mil. EUR de la 33,0 mil. EUR la 27,1 mil. EUR în prezent (-18,0%). Venitul din dobânzi 
exprimat în valuta de referinţă a înregistrat o creştere de 17,2%, explicabilă prin creşterea volumului de 
credite acordate clienţilor în anul precedent. Venitul din comisioane a înregistrat o scădere la finalul 
exerciţiului 2008 de la 2,6 mil. EUR la 1,3 mil. EUR. Venitul din tranzacţionare de 7,5 mil. EUR s-a aflat sub 
valoarea anului precedent de 9,5 mil. EUR. Majorarea puternică a provizioanelor de risc cu 55,7 mil. EUR la 
76,7 mil. EUR s-a bazat în mare parte pe deteriorarea portofoliului de credite, ca urmare a evoluţiei pieţei în 
Ucraina. Per total profitul net după impozitare şi plata intereselor minoritare s-a situat la -83,7 mil. EUR, cu 
55,0 mil. EUR sub valoarea realizată în anul precedent, respectiv -28,7 mil. EUR. 
 
 
Segmentul Group Corporate & Investment Banking (GCIB)   
Segmentul Group Corporate & Investment Banking include operaţiunile cu clienţi de tip key-account, 
operaţiuni imobiliare derulate de Erste Group cu clienţi de tip key account, Equity Capital Markets precum şi 
operaţiuni internaţionale (fără activităţi de trezorerie). De asemenea, subsidiara de leasing Immorent face 
parte din acest segment. 
 
Majorarea venitului din dobânzi cu 101,2 mil. EUR sau 21,6% de la 469,3 mil. EUR în anul precedent la 570,5 
mil. EUR în prezent, a fost realizată în principal printr-o politică consecventă a preţurilor şi operaţiuni selective 
de creditare. Venitul net din comisioane s-a situat la nivelul de 162,7 mil. EUR, în pofida situaţiei dificile a 
pieţei (2008: 161,3 mil. EUR). Acest lucru a fost valabil de asemenea şi pentru cheltuielile administrative, care 
s-au situat la valoarea de 174,2 mil. EUR la finalul anului 2009, uşor peste valoarea anului precedent de 
172,8 mil. EUR. Profitul operaţional s-a majorat astfel semnificativ de la 460,5 mil. euro la 556,0 mil. euro 
(+20,7% faţă de perioada similară a anului precedent). Majorarea semnificativă a provizioanelor de risc de la 
186,0 mil. EUR în anul precedent la 267,9 mil. EUR în prezent a reflectat condiţiile de piaţă. Profitul net după 
impozitare şi plata intereselor minoritare s-a deteriorat cu 2,0%, de la 169,8 mil. EUR la 166,4 mil. EUR. 
Scăderea aferentă poziţiei „alte rezultate” cu 25,3 mil. EUR sau 56,9% de la -44,4 mil. EUR în anul precedent 
la -69,7 mil. EUR s-a datorat în principal necesarului de reevaluare în cadrul portofoliului de active disponibil a 
vânzare, pe segmentul operaţiunilor internaţionale precum şi celor de leasing. Raportul cost-profit s-a 
îmbunătăţit de la 27,3% în anul anterior la actualmente 23,9%, rentabilitatea capitalului angajat înregistrând 
valoarea de 8,0%. 
 
Segmentul Group Markets 
Segmentul Group Markets include diviziile Group Treasury şi Capital Markets (cu excepţia Equity Capital 
Marktes) şi activităţile de trezorerie ale Erste Group Bank AG din subsidiarele din Europa Centrală şi de Est, 
precum şi activităţile subsidiarelor din Hong Kong şi New York, şi ale subsidiarelor de investment banking. De 
asemenea, include şi veniturile Erste Asset Management (denumită anterior Sparinvest KAG). 
 
Profitul operaţional în cadrul segmentului Group Markets, s-a dublat faţă de valoarea înregistrată în anul 2008, 
de 221,2 mil. EUR, atingând valoarea de 484,0 mil. EUR. Factorul determinant în acest context a fost evoluţia 
deosebit de bună a venitului din tranzacţionare în aproape toate operaţiunile, îmbunătăţiri deosebite 
înregistrându-se în special faţă de anul trecut în operaţiunile de Credit Trading şi Structuring. Venitul net din 
dobânzi a fost de 193,2 mil. EUR, respectiv cu 70,6 mil. EUR sau 26,8% mai redus faţă de cel realizat în 
perioada similară a anului precedent, de 263,8 mil. EUR. Scăderea cu 31,7 mil. EUR sau 23,0%, înregistrată 
în venitul net din comisioane de la 137,8 mil. EUR la  finalul exerciţiului 2008 la 106,1 mil. EUR în prezent, se 
explică în principal prin scăderile determinate de evoluţia pieţei în operaţiunile de Equity Sales, care au fost 
compensate doar parţial prin operaţiunile de retail şi Institutional Sales, precum şi de Erste Asset 
Management. Cheltuielile administrative în valoare de 222,2 mil. EUR s-au aflat cu 13,3% peste nivelul valorii 
din anul precedent de 196,1 mil. EUR, acest lucru fiind în principal o urmare a unor efecte deosebite produse 
în trimestrul patru al exerciţiului 2009 (costuri one-off în operaţiunile de Asset Management). Raportul cost-
venit s-a ameliorat însă semnificativ de la 47,0% la 31,5%. Profitul net după impozitare şi plata intereselor 
minoritare a fost mai mult decât dublu, având valoarea de 367,8 mil. EUR faţă de nivelul anului precedent de 
151,5 mil. EUR. Rentabilitatea capitalului angajat a înregistrat valoarea de 106,9% comparativ cu 79,8% în 
anul precedent.  
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Segmentul Corporate Center 
Segmentul Corporate Center include veniturile acelor societăţi care nu pot fi atribuite în mod direct unui 
anumit segment, precum consolidarea veniturilor între segmente, amortizarea lineară a portofoliului de clienţi 
(îndeosebi BCR), Erste Card Club şi Ringturm KAG precum şi efecte singulare, care, din motive de asigurare 
a comparabilităţii, 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 corespunzătoare. 
Îmbunătăţirea venitului net din dobânzi s-a realizat în urma aportului pozitiv al managementului structurii 
bilanţiere şi al veniturilor mai mari din investiţiile de capital (în principal din aportul de capital participativ). 
Evoluţia venitului net din comisioane şi cea a cheltuielilor administrative au rezultat în mare parte din 
consolidarea veniturilor operaţiunilor de suport a activităţilor bancare. Îmbunătăţirea considerabilă a veniturilor 
din tranzacţionare se explică prin evoluţia pozitivă a operaţiunilor de hedging.  

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 67,2 mil. EUR, precum şi necesarul de reevaluare a portofoliului de 
active la valoarea justă. În 2008, în acest segment s-au înregistrat amortizările integrale ale imobilizărilor 
necorporale (goodwill) din Ucraina şi Serbia precum şi amortizările parţiale ale imobilizărilor necorporale din 
România în valoare totală de 570 mil. EUR înainte de impozitare. În plus, a mai fost necesară încă o 
amortizare a portofoliului de clienţi şi goodwill în cadrul BCR, ca urmare a vânzării diviziei de asigurări din 
România, tranzacţie în valoare de 120 mil. EUR. Întrucât aceşti factori nu au reapărut în 2009, poziţia „alte 
rezultate” s-a îmbunătăţit semnificativ. 

Poziţia „profit net din operaţiuni discontinuate”, cu o valoare de 631,6 mil. EUR în 2008, include profitul net 
după plata intereselor minoritare rezultat din vânzarea operaţiunilor de asigurare către Vienna Insurance 
Group, finalizată în luna septembrie 2008. 
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V. EVOLUŢIA CURSULUI VALUTAR 

 
 

Ratele de la sfârşitul perioadei Ratele medii 

Ratele de schimb 
Euro  Decembrie 09  Decembrie 08  Modificare  2009  2008  Modificare 
CZK/EUR  26,47  26,88  1,5%  26,46  25,16  -5,2% 
RON/EUR  4,24  4,02  -5,3%  4,24  3,69  -14,8% 
HUF/EUR  270,42  266,70  -1,4%  280,66  251,25  -11,7% 
HRK/EUR  7,30  7,36  0,8%  7,34  7,23  -1,5% 
RSD/EUR  95,73  89,73  -6,7%  93,98  81,88  -14,8% 
UAH/EUR  11,59  10,85  -6,9%  11,23  7,86  -42,9% 

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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Anexă 

I. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERI ERSTE GROUP (IFRS) 

in milioane EUR 
 

2009 
 

2008 
 

Modificare 

Venit net din dobânzi  5.220,9  4.913,1  6,3% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri  -2.056,6  -1.071,4  92,0% 
Venit net din taxe şi comisioane  1.772,8  1.971,1  -10,1% 
Rezultat net din trading  585,1  114,7  >100.0% 
Cheltuieli administrative generale  -3.807,4  -4.001,9  -4,9% 
Alte rezultate din exploatare  -355,8  -778,8  54,3% 
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere  113,2  -295,6   na 
Active financiare - disponibile pentru vânzare  -204,1  -213,8  4,5% 
Active financiare - păstrate până la maturitate  -6,8  -61,2  88,9% 
Profit preimpozitare din operaţiuni continuate  1.261,3  576,2  >100.0% 
Impozit pe profit  -284,7  -177,3  60,6% 
Profit net înainte de interese minoritare din operaţiuni continuate  976,6  398,9  >100.0% 
Profit post impozitare din operaţiuni discontinuate  0,0  639,7  na  
Profit net pentru perioada dată  976,6  1.038,6  -6,0% 

Atribuibil intereselor minoritare  73,2  179,0  -59,1% 
Atribuibil proprietarilor societăţii mamă  903,4  859,6  5,1% 
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II. BILANŢ AL ERSTE GROUP (IFRS) 

 

in milioane EUR 

 
Decembrie 

09 

 
Decembrie 

08 

 
Modificare 

ACTIVE       
Numerar şi solduri la băncile centrale  5.996  7.556  -20,6% 
Împrumuturi şi avansuri către instituţii de credit  13.140  14.344  -8,4% 
Împrumuturi şi avansuri către clienţi  129.134  126.185  2,3% 
Provizioane de risc pentru împrumuturi şi avansuri   -4.954  -3.783  31,0% 
Active mobiliare  8.598  7.534  14,1% 
Active financiare – la valoarea corectă prin profit sau pierdere  2.997  4.058  -26,1% 
Active financiare – disponibile pentru vânzare  16.390  16.033  2,2% 
Active financiare – deţinute până la scadenţă  14.899  14.145  5,3% 
Participaţii de capital în asociaţi, contabilizate la capitalul propriu  241  260  -7,3% 
Active intangibile  4.867  4.805  1,3% 
Active tangibile  2.344  2.386  -1,8% 
Active fiscale  577  859  -32,8% 
Active disponibile la vânzare şi operaţiuni necontinuate  58  526  -89,0% 
Alte active  7.423  6.533  13,6% 
Total active  201.710  201.441  0,1% 
       
PASIVE ŞI CAPITAL PROPRIU       
Sume datorate instituţiilor de creditare  26.295  34.672  -24,2% 
Sume datorate clienţilor  112.042  109.305  2,5% 
Obligaţiuni emise  29.612  30.483  -2,9% 
Pasive din tranzacţii cu valori mobiliare  3.157  2.519  25,3% 
Alte provizioane  1.670  1.620  3,1% 
Pasive fiscale  361  389  -7,2% 
Pasive associate cu active disponibile doar pentru vânzare  0  343  na  
Alte pasive  6.302  4.968  26,9% 
Capital subordonat  6.148  6.047  1,7% 
Total capital  16.123  11.095  45,3% 

Atribuibil intereselor minoritare  12.709  8.079  57,3% 
Atribuibil proprietarilor societăţii mamă  3.414  3.016  13,2% 

Total pasive şi capital propriu  201.710  201.441  0,1% 
       



 

 
Seite 20 von 22 

 

III. RAPORTARE PE SEGMENTE A ERSTE GROUP 

Prezentare generală* 

 
 

Retail şi IMM 
 

GCIB 
 

Pieţe de Grup 
 

Centrul Corporativ 
 

Total 

in milioane EUR  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Venit net din dobânzi  4.532,5  4.399,2  570,5  469,3  193,2  263,8  -75,3  -219,1  5.220,9  4.913,1 
Provizioane de risc  -1.788,6  -885,4  -267,9  -186,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -2.056,6  -1.071,4 
Venit net din taxe şi comisioane   1.567,9  1.661,5  162,7  161,3  106,1  137,8  -63,9  10,6  1.772,8  1.971,1 
Rezultat net din trading  182,6  115,8  -3,0  2,8  407,0  15,8  -1,5  -19,6  585,1  114,7 
Cheltuieli administrative generale  -3.274,9  -3.469,5  -174,2  -172,8  -222,2  -196,1  -136,1  -163,5  -3.807,4  -4.001,9 
Alte rezultate  -314,6  -469,7  -69,7  -44,4  -3,9  -10,1  -65,4  -825,1  -453,5  -1.349,3 
Profit preimpozitare  904,9  1.351,9  218,4  230,0  480,2  211,1  -342,2  -1.216,7  1.261,3  576,2 
Impozit pe profit  -238,7  -265,9  -47,0  -51,6  -89,3  -45,9  90,3  186,2  -284,7  -177,3 
Profit post-impozitare din operaţiuni 
continuate  666,2  1.085,9  171,4  178,4  390,9  165,1  -251,9  -1.030,5  976,6  398,9 
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  8,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  631,6  0,0  639,7 
Profit net pentru perioada dată  666,2  1.093,9  171,4  178,4  390,9  165,1  -251,9  -398,9  976,6  1.038,6 

Atribuibil intereselor minoritare  65,5  208,7  5,0  8,6  23,1  13,7  -20,3  -51,9  73,2  179,0 
Atribuibil proprietarilor societăţii 
mamă  600,7  885,2  166,4  169,8  367,8  151,5  -231,6  -346,9  903,4  859,6 
                     

Active ponderate la risc  74.338,4  73.717,5  26.536,8  22.791,3  3.144,9  1.851,3  2.579,4  3.124,3  106.599,5  101.484,4 
Capital propriu mediu atribuit   4.143,4  3.325,4  2.086,0  1.454,8  344,0  189,8  3.368,5  3.996,9  9.941,9  8.966,9 
Raport Cost/venit  52,1%  56,2%  23,9%  27,3%  31,5%  47,0%  n.a.  -71,7%  50,2%  57,2% 
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  14,5%  26,6%  8,0%  11,7%  106,9%  79,8%  n.a.  -8,7%  9,1%  9,6% 
                     
                     

                     
*)  Poziţia „alte beneficii” a Corporate Center curpinde amortizarea portofoliului de clienţi în valoare de 67,2 mil. EUR. În poziţia „alte rezultate“ sunt însumate patru poziţii din contul de profit şi pierdere: alte venituri 

operaţionale, rezultate din imobilizări financiare – at fair value through Profit and Loss, - available for sale precum şi – held to maturity 
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Segmentul Austria* 
 

 
 

Bănci de economii 
 

EB Oesterreich 
 

Austria 
 

in milioane EUR  2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Venit net din dobânzi  957,1  1.005,5  637,5  625,8  1.594,6  1.631,4  
Provizioane de risc  -331,3  -307,2  -151,4  -100,9  -482,7  -408,1  
Venit net din taxe şi comisioane   393,6  381,9  302,8  292,4  696,4  674,2  
Rezultat net din trading  50,3  15,8  9,4  16,8  59,7  32,6  
Cheltuieli administrative generale  -913,1  -919,6  -621,4  -654,1  -1.534,5  -1.573,6  
Alte rezultate  -163,3  -155,9  3,2  -84,8  -160,1  -240,7  
Profit preimpozitare  -6,6  20,5  180,0  95,2  173,4  115,7  
Impozit pe profit  -19,3  -5,4  -40,8  -20,0  -60,2  -25,4  
Profit post-impozitare din operaţiuni 
continuate  -25,9  15,1  139,1  75,2  113,2  90,3  
Profit post impozitare din operaţiuni 
discontinuate  0,0  0,0  0,0  4,9  0,0  4,9  
Profit net pentru perioada dată  -25,9  15,1  139,1  80,1  113,2  95,2  

Atribuibil intereselor minoritare  -22,2  41,2  10,0  -1,4  -12,2  39,8  
Atribuibil proprietarilor societăţii 
mamă  -3,7  -26,1  129,1  81,5  125,4  55,4  

              
Active ponderate la risc  24.107,9  24.608,5  14.066,6  14.316,3  38.174,5  38.924,9  
Capital propriu mediu atribuit   305,4  218,7  1.137,4  981,1  1.442,8  1.199,9  
Raport Cost/venit  65,2%  65,5%  65,4%  70,0%  65,3%  67,3%  
Rentabilitatea capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului net  n.a.  n.a.  11,4%  8,3%  8,7%  4,6%  
              
              

              
*) În poziţia „alte rezultate“ sunt însumate patru poziţii din contul de profit şi pierdere: alte venituri operaţionale, rezultate din imobilizări financiare – at fair value through Profit and Loss, - available for sale precum şi – 

held to maturity.
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Segmentul Europa Centrală şi de Est (ECE)* 
  Republica Cehă România Slovacia Ungaria Croaţia Serbia Ucraina 

in milioane EUR  2009  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009  2008 2009  2008 
Venit net din dobânzi  1.083,0  1.108,1  836,8  749,5  385,9  340,4  353,6  298,7  223,4  204,6  28,1  33,5  27,1  33,0 
Provizioane de risc  -288,1  -131,9  -532,4  -129,0  -156,5  -87,0  -170,8  -73,5  -74,5  -28,1  -7,0  -6,6  -76,7  -21,0 
Venit net din taxe şi 
comisioane   429,5  424,9  164,8  236,3  104,6  108,4  86,2  130,7  74,4  76,9  10,9  7,4  1,3  2,6 
Rezultat net din trading  38,6  2,6  26,6  27,4  8,3  20,2  29,9  4,5  9,0  14,8  3,1  4,1  7,5  9,5 
Cheltuieli administrative 
generale  -695,8  -746,4  -383,3  -457,6  -249,6  -247,2  -214,0  -223,8  -130,6  -130,4  -31,1  -34,3  -36,1  -56,2 
Alte rezultate  -107,3  -217,2  17,0  13,2  -50,3  -34,5  -1,3  10,8  -1,4  -1,7  -1,5  1,8  -9,7  -1,3 
Profit preimpozitare  459,9  439,9  129,4  439,8  42,4  100,4  83,5  147,4  100,3  136,2  2,5  5,9  -86,7  -33,4 
Impozit pe profit  -105,4  -89,7  -17,1  -73,2  -14,4  -17,6  -25,7  -37,7  -18,5  -27,4  -0,3  0,4  2,9  4,7 
Profit post-impozitare din 
operaţiuni continuate  354,5  350,2  112,3  366,6  28,0  82,8  57,8  109,7  81,9  108,7  2,2  6,3  -83,7  -28,7 
Profit post impozitare din 
operaţiuni discontinuate  0,0  9,7  0,0  -6,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
Profit net pentru 
perioada dată  354,5  359,9  112,3  360,1  28,0  82,8  57,8  109,7  81,9  108,7  2,2  6,3  -83,7  -28,7 

Atribuibil intereselor 
minoritare  7,1  10,1  38,8  120,0  0,4  0,0  0,0  0,2  30,6  37,0  0,8  1,6  0,0  0,0 
Atribuibil 
proprietarilor 
societăţii mamă  347,4  349,8  73,5  240,1  27,6  82,7  57,9  109,5  51,3  71,8  1,4  4,7  -83,7  -28,7 

                             
Active ponderate la risc  11.356,6  11.484,8  9.646,3  9.375,7  5.504,4  4.263,9  4.761,8  4.674,8  3.577,6  3.619,8  741,2  815,8  576,0  557,8 
Capital propriu mediu 
atribuit   1.009,9  808,4  548,1  449,4  457,2  301,3  393,3  320,9  194,2  158,4  49,0  44,5  48,9  42,8 
Raport Cost/venit  44,9%  48,6%  37,3%  45,2%  50,0%  52,7%  45,6%  51,6%  42,6%  44,0%  74,0%  76,2%  n.a.  n.a. 
Rentabilitatea 
capitalului angajat 
(ROE) în baza profitului 
net  36,5%  43,3%  13,4%  53,4%  6,0%  27,5%  14,7%  34,1%  26,4%  45,3%  2,8%  10,5%  n.a.  n.a. 
                             

                             
*) În poziţia „alte rezultate“ sunt însumate patru poziţii din contul de profit şi pierdere: alte venituri operaţionale, rezultate din imobilizări financiare – at fair value through Profit and Loss, - available for sale precum şi – 

held to maturity. 
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Vienna, 26 February 2010 

INVESTOR INFORMATION 
Erste Group achieves solid net profit of EUR 903.4 million despite 
higher risk costs 

Highlights1: 
• Erste Group continued the trend of the first three quarters and posted a record operating result of 

EUR 3,771.4 million in 2009, up 25.8% on the previous year. As a result, the cost/income ratio also 
improved to its best ever level at 50.2%. 

• This success was driven by a significant increase in operating income, which rose by 8.3% to EUR 
7,578.8 million, and a marked decline in operating expenses, which fell by 4.9% to EUR 3.807,4 
million. Net interest income improved during the course of the year, growing by 6.3% to EUR 
5,220.9 million. Moderate growth in deposits (+2.5% to EUR 112.0 billion) and customer loans 
(+2.3% to EUR 129.1 billion) as well as stable net interest margins contributed to this rise. Net 
commission income declined by 10.1% to EUR 1,772.8 million in 2009. Net trading result rose by 
more than 400% to EUR 585.1 million. This significant increase was driven by a very weak 2008 
result and an improvement in the market environment. 

• Risk costs rose by 92.0% to EUR 2,056.6 million or 161 basis points (2008: 88 bps) of average 
customer loans. The deceleration in NPL growth continued in the fourth quarter. The NPL ratio in 
relation to average customer loans reached 6.6% at year-end 2009, following 6.3% in the third 
quarter (year-end 2008: 4.7%). The NPL coverage ratio, which deteriorated until mid-year, also 
improved to 57.2%, compared to 56.7% in the third quarter (year-end 2008: 62.8%). 

• Net profit after minorities2 rose by 5.1% from EUR 859.6 million to EUR 903.4 million. All CEE 
subsidiaries, except for Erste Bank Ukraine, continued to operate profitably in 2009. Return on 
equity equalled 9.1%. 

• Summary of fourth quarter 2009 performance: Net interest income continued to improve to EUR 
1,380.0 million. Net commission income also developed positively, posting an 8.1% increase 
compared to the third quarter to EUR 459.5 million. As expected, net trading result declined 
significantly compared to the previous quarters to EUR 82.1 million. As general administrative 
expenses remained almost unchanged at EUR 927.1 million, the operating result at EUR 994.5 
million was only marginally below the record level achieved in the third quarter (EUR 1,000.5 million).  

• The capital increase, which was successfully executed in the fourth quarter of 2009, resulted in a 
significantly improved capital position of Erste Group. Overall, Erste Group’s equity rose by EUR 4.6 
billion in 2009 to EUR 12.7 billion. The tier 1 ratio (credit risk) equalled 10.8%, after 7.2% in 2008 
and the core tier 1 ratio (total risk) improved to 8.3%, from 5.2% in 2008. 

• Based on these positive business trends, the management board of Erste Group will propose an 
unchanged dividend of EUR 0.65 to the Annual General Meeting. 

 

                                                 
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” to the respective balance sheet positions in 2009. As a result, comparisons with the previous year and rates of change are slightly 
distorted. 

2 The term “net profit after minorities” corresponds to the term “net profit attributable to owners of the parent”. 
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The global economic crisis has hit Europe and Erste Group’s region in equal measure. “This led to 
substantially higher risk costs”, explained Andreas Treichl, CEO of Erste Group Bank AG, at the 
presentation of the preliminary FY 2009 results. “On a positive note, demand for simple and transparent 
deposit and loan products rose on the back of the uncertainty created by the crisis”, Treichl continued. 
Thanks to its strong liquidity position, Erste Group – being the clear retail market leader in the region – 
benefited from this trend. According to Treichl, “the consistent focus on its savings bank business model 
and successful cost management have helped to cushion the bank from the effects of the economic 
crisis”. 
 
“The past year has also proved that the countries of Central and Eastern Europe – despite weaknesses 
in the institutional framework – coped much better with the crisis than expected by many. Despite the 
economic crisis, the CEE region continues to be an attractive region for Erste Group, thanks to stable 
margins, slowly rising credit demand and growing customer deposits, especially in the retail business”, 
Treichl concluded. 

Earnings performance in brief 
Operating profit was up in 2009 to EUR 3,771.4 million (+25.8% vs. EUR 2,997.0 million in FY 2008). 
This was the best operating performance in Erste Group’s history, driven mainly by higher net interest 
income and a better trading result as well as lower operating expenses. Net fee and commission income 
decreased. 
 
Overall, operating income grew by 8.3% to EUR 7,578.8 million (following EUR 6,998.9 million). This 
increase was attributable primarily to the increase in net interest income (+6.3% to EUR 5,220.9 million) 
and the trading result (+410.1% to EUR 585.1 million). Net fee and commission income declined by 
10.1% to EUR 1,772.8m. The 4.9% decrease in general administrative expenses from EUR 4,001.9 
million to EUR 3,807.4 million also had a major influence on this result. Consequently the cost/income 
ratio improved to 50.2% (2008: 57.2%). 
  
The net profit after minorities rose by 5.1% to EUR 903.4 million in 2009 despite an almost 100% 
increase in risk costs 
 
The cash return on equity, i.e. the return on equity adjusted for non-cash items, such as goodwill 
impairments and linear amortisation of customer relationships, in relation to the capital base enlarged by 
participation capital and the proceeds from the capital increase – dropped from 10.1% (reported value: 
9.6%) in 2008 to 9.7% (reported value: 9.1%). 
 
By May 2009, Erste Group had issued participation capital with a total nominal value of EUR 1.76 billion. 
A share of EUR 1.224 billion was subscribed to by the Republic of Austria and EUR 540.0 million by 
private investors. Furthermore, Erste Group carried out a capital increase in November 2009, placing 
EUR 1.74 billion with institutional and retail investors. 
 
Cash-earnings per share amounted to EUR 2.57 in 2009 (reported value: EUR 2.37) vs. EUR 2.89 
(reported value: EUR 2.74) in the previous year.  
 
At EUR 201.7 billion, total assets remained almost unchanged versus year-end 2008. 
 
The solvency ratio in relation to total risk improved from 9.8% at year-end 2008 to 12.7% as of 31 
December 2009 due to the issuance of participation capital in an amount of EUR 1.76 billion and the 
capital increase of EUR 1.74 billion. It was therefore comfortably above the legal minimum requirement 
of 8.0%. The tier 1 ratio in relation to credit risk was 10.8% as of 31 December 2009, following 7.2% at 
year-end 2008.  
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Outlook 
Supported by the stabilisation of the global economy in the second half of 2009, the countries of Central 
and Eastern Europe have also emerged from recession and are expected to enjoy moderate growth in 
2010. While this should continue to have positive effects on asset quality, any improvement will be 
gradual in nature and influenced by the development of key economic variables, most notably 
unemployment. Accordingly, Erste Group continues to expect risk costs to remain elevated for the better 
part of 2010. 
 
Irrespective of the speed of the economic recovery, Erste Group firmly believes in the strength of its 
retail business model – a belief that is backed up by the group’s outstanding operating performance 
throughout the economic downturn. 
 
Erste Group is equally confident that the timing and structure of any new regulatory framework for banks 
will be carefully considered, as policy makers and regulators increasingly appreciate the consequences 
of any such measures for the growth prospects of the real economy. 

I. Financial performance in detail 

in EUR million 
 

2009 
 

2008 
 

Change 

Net interest income  5,220.9  4,913.1  6.3% 
Risk provisions for loans and advances   -2,056.6  -1,071.4  92.0% 
Net fee and commission income   1,772.8  1,971.1  -10.1% 
Net trading result  585.1  114.7  >100.0% 
General administrative expenses  -3,807.4  -4,001.9  -4.9% 
Other result  -453.5  -1,349.4  66.4% 
Pre-tax profit from continuing operations  1,261.3  576.2  >100.0% 
Post-tax profit from discontinuing operations  0.0  639.7  na  
Net profit for the period  976.6  1,038.6  -6.0% 

Attributable to non-controlling interests  73.2  179.0  -59.1% 
Attributable to owners of the parent  903.4  859.6  5.1% 

       

Net interest income: +6.3% vs. financial year 2008  
Net interest income rose by 6.3% vs. 2008, from EUR 4,913.1 million to EUR 5,220.9 million. The key 
reasons for this were – despite the adverse interest rate trend in some countries – relatively stable 
margins and the robust rise in lending in the first three quarters of 2008, which slowed considerably 
when the economic crisis set in. Net interest margins (net interest income as a percentage of average 
interest-bearing assets) rose from 2.84% in 2008 to 3.04% in 2009 – both in Central and Eastern Europe 
(from 4.6% to 4.7%) as well as in Austria (from 1.8% to 2.0%). 
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Net fee and commission income: -10.1% vs. financial year 2008 

in EUR million 
 

2009 
 

2008 
 

Change 

Lending business  317.1  375.5  -15.6% 
Payment transfers  816.4  855.2  -4.5% 

Card business  183.8  196.7  -6.6% 
Securities transactions   377.8  451.3  -16.3% 

Investment fund transactions    169.6  209.0  -18.9% 
Custodial fees  27.4  31.1  -11.9% 
Brokerage   180.8  211.2  -14.4% 

Insurance brokerage business   95.5  89.2  7.1% 
Building society brokerage  37.7  42.5  -11.3% 
Foreign exchange transactions  25.1  37.2  -32.5% 
Investment banking business  15.1  16.7  -9.6% 
Other   88.1  103.5  -14.9% 
Total   1,772.8  1,971.1  -10.1% 
       
 
Net fee and commission income decreased in 2009 by 10.1%, from EUR 1,971.1 million to EUR 1,772.8 
million. The steepest drop was seen in the securities business (-16.3% to EUR 377.8 million) and the 
loan business as a result of sluggish new business (-15.6% to EUR 317.1 million). In contrast, the 
insurance brokerage business developed positively (+7.1% to EUR 95.5 million). This was due to the 
distribution agreement concluded with Vienna Insurance Group as part of the sale of the insurance 
business in the previous year. 

Net trading result: +410.1% vs. financial year 2008  
The net trading result increased by 410.1% from EUR 114.7 million in 2008 to EUR 585.1 million in 
2009. The strong rise was on the one hand due to the weak net trading result of 2008 and increases in 
fixed income business (bond trading and money market business) as well as foreign exchange and 
equity trading, on the other. 

General administrative expenses: -4.9% versus financial year 2008  

in EUR million 
 

2009 
 

2008 
 

Change 

Personnel expenses  (2,227.5)  (2,313.8)  (3.7%) 
Other administrative expenses   (1,202.3)  (1,313.1)  (8.4%) 
Subtotal  (3,429.8)  (3,626.9)  (5.4%) 
Depreciation and amortisation  (377.6)  (375.0)  0.7% 
Total   (3,807.4)  (4,001.9)  (4.9%) 
       
 
General administrative expenses were down by 4.9%, or 1.2% on a currency-adjusted basis, from 
EUR 4,001.9 million to EUR 3,807.4 million, even though the wider scope of consolidation – Sparkasse 
Kufstein joined the cross-guarantee system – increased the cost base by EUR 18.0 million. 
 
Personnel expenses decreased by 3.7%, or 0.6% on a currency-adjusted basis, from EUR 2,313.8 
million to EUR 2,227.5 million. The lower headcount had a positive effect, which more than compensated 
the annual wage adjustments. 
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Headcount3 

 
 

Dec 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Employed by Erste Group   50,488  52,648  -4.1% 
Austria incl. Haftungsverbund savings banks  16,107  16,278  -1.1% 

Erste Group, EB Oesterreich and subsidiaries  8,359  8,545  -2.2% 
Haftungsverbund savings banks  7,748  7,733  0.2% 

Central and Eastern Europe / International  34,381  36,370  -5.5% 
Česká spořitelna Group  10,698  10,865  -1.5% 
Banca Comercială Română Group  9,012  9,985  -9.7% 
Slovenská sporiteľňa Group   4,238  4,953  -14.4% 
Erste Bank Hungary Group  3,181  3,255  -2.3% 
Erste Bank Croatia Group  2,265  2,061  9.9% 
Erste Bank Serbia  909  1,009  -9.9% 
Erste Bank Ukraine  1,727  2,120  -18.5% 
Other subsidiaries and foreign branch offices    2,351  2,122  10.8% 

       
 
Factors influencing the headcount were the consolidation into the cross-guarantee system of a further 
savings bank (+199 employees) at the start of the year, the first-time consolidation of Erste Bank ad 
Podgorica in Montenegro (+213 employees into Erste Bank Croatia) as well as cost-cutting measures. 
The decline at BCR was related to the outsourcing of non-banking services which was one of the last 
measures taken under the efficiency programme launched at the time of the acquisition. 
 
Other administrative expenses decreased by 8.4% (currency-adjusted 4.0%) in 2009, from EUR 
1,313.1 million to EUR 1,202.3 million. Depreciation and amortisation rose by 0.7% or 4.7% on a 
currency-adjusted basis from EUR 375.0 million in the previous year to EUR 377.6 million in 2009, but 
was still lower than in 2007.  

Operating result: +25.8% versus financial year 2008  
The increase in operating income of 8.3%, from EUR 6,998.9 million to EUR 7,578.8 million and the 
reduction in general administrative expenses of 4.9% from EUR 4,001.9 million to EUR 3,807.4 million 
resulted in an increase of operating result from EUR 2,997.0 million in 2008 by 25.8% to EUR 3,771.4 
million in 2009.  

Risk provisions: +92.0% vs. financial year 2008 
Risk provisions, i.e., the balance of the allocation/release of provisions for the lending business and the 
costs of direct loan write-offs and income from recovery of loans already written off, increased by 92.0% 
from EUR 1,071.4 million  to EUR 2,056.6 million. The deteriorating macroeconomic conditions, the 
related increase in credit defaults and the worsening of borrowers’ creditworthiness were the reasons for 
the allocation of additional risk provisions. As a percentage of average customer loans, risk costs 
amounted to 161 bps in 2009 (2008: 88 basis points).  

Other operating result: +54.3% vs. financial year 2008 
The other operating result improved from EUR -778.8 million to EUR -355.8 million 2009. This was 
mainly due to the fact that the previous year was impacted by goodwill write-downs in the order of EUR 
579.1 million (mainly for Serbia, Ukraine and Romania), which did not recur in 2009. One-time write-
downs on the Czech real estate portfolio (EUR 81.7 million) and the Romanian leasing portfolio (EUR 

                                                 
3  End of period values. 
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17.9 million) had a negative effect on this item. Moreover, this item also includes linear amortisation of 
intangible assets (customer relationships) of EUR 67.2 million as well as deposit insurance contributions, 
which rose by 23.4% year-on-year to EUR 55.9 million. 

Results from financial assets: +82.9% vs. financial year 2008 
The overall result from all categories of financial assets continued to develop positively. The total 
negative result reported in 2009 was much lower at EUR 97.7 million than in 2008 (EUR 570.6 million). 
While impairments on structured products and other securities in the available for sale portfolio declined 
only marginally in 2009, the year-on-year valuation gains on securities of the fair value portfolio had a 
positive effect on this line item. Furthermore, much lower impairments on the held-to-maturity portfolio 
(HtM) had a positive effect on results from financial assets. 
 
The market value of the ABS and CDO portfolio of Erste Group including the savings banks was 
around EUR 1.9 billion on 31 December 2009 compared to EUR 2.0 billion as of year-end 2008. In 2009, 
the revaluation changes of the fair value portfolio impacting income came to EUR 56.5 million. In the AfS 
portfolio, the revaluation changes impacting income amounted to EUR -75.3 million (depreciation of EUR 
42.1 million and realised losses of EUR 33.2 million). This resulted in a negative overall effect on income 
after taxes and minorities of EUR 13.1 million in 2009 (2008: EUR -126.7 million). However, in the 
available-for-sale portfolio, the mark-to-market valuation in 2009 resulted in a gain – netted against 
equity – of EUR 281.8 million (2008: down by EUR 548.6 million). 

Pre-tax profit and net profit after minorities 
The pre-tax profit from continuing operations improved by 118.9%, from EUR 576.2 million to EUR 
1,261.3 million.  
 
Net profit after minorities rose by 5.1% from EUR 859.6 million in 2008 to EUR 903.4 million in 2009. 

II. FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2009 

in EUR million 
 

Q4 08 
 

Q1 09 
 

Q2 09 
 

Q3 09 
 

Q4 09 

Net interest income  1,339.8  1,226.0  1,279.3  1,335.6  1,380.0 
Risk provisions for loans and advances   -469.1  -370.2  -521.9  -557.1  -607.4 
Net fee and commission income   482.1  444.6  443.6  425.1  459.5 
Net trading result  -70.2  143.8  199.3  159.9  82.1 
General administrative expenses  -948.2  -975.9  -984.3  -920.1  -927.1 
Other operating result  -637.8  -39.9  -47.6  -114.3  -154.0 
Result from financial assets - FV  -180.7  -44.1  32.0  68.5  56.8 
Result from financial assets - AfS  -202.2  -10.8  -7.9  -87.7  -97.7 
Result from financial assets - HtM  -59.3  -0.1  -0.8  2.9  -8.8 
Pre-tax profit from continuing operations  -745.6  373.4  391.7  312.8  183.4 
Taxes on income  87.1  -84.0  -107.3  -78.3  -15.1 
Post-tax profit from discontinuing operations  29.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
Net profit for the period  -629.0  289.4  284.4  234.5  168.3 

Attributable to non-controlling interests  -25.6  57.3  24.4  6.5  -15.0 
Attributable to owners of the parent  -603.4  232.1  260.0  228.0  183.3 

           
 
Net interest income continued on its positive trend in the fourth quarter of 2009 and went up by 3.3% 
from EUR 1,335.6 million in the third quarter of 2009 to EUR 1,380.0 million. Investment income on the 
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newly raised capital and the application of the effective interest method at BCR had a positive impact on 
net interest income. 
 
Net fee and commission income achieved the highest level of the year in the fourth quarter. Quarter-
on-quarter, this line item increased by 8.1% to EUR 459.5 million. Essentially, this rise was driven by 
fees from the lending business (EUR 32.2 million) and the insurance brokerage business (EUR 15.1 
million). 
 
The net trading result worsened in the fourth quarter of 2009, down by 48.7% to EUR 82.1 million, from 
EUR 159.9 million in the preceding quarter. All sub-items posted declines: foreign exchange and 
currency trading was down by EUR 47.7 million, securities trading by EUR 21.8 million and trading in 
derivative products by EUR 8.3 million. 
 
General administrative expenses rose by 0.8% to EUR 927.1 million in the fourth quarter of 2009. This 
was due to higher personnel and depreciation/amortisation costs. Personnel expenses rose by 4.8% – 
especially due to higher severance payments – from EUR 538.7 million in the third quarter to EUR 564.6 
million in the fourth quarter. The decrease of 10.9% in other administrative expenses from EUR 288.5 
million in the third quarter to EUR 257.1 million in the fourth quarter was driven mainly by the CEE 
subsidiaries. However, both Erste Group Bank AG as well as Erste Bank Oesterreich achieved cost 
savings in this respect. In contrast, depreciation on tangible assets rose by 13.5% from EUR 92.9 million 
in the third quarter to EUR 105.4 million in the fourth quarter. 
 
In the fourth quarter of 2009, the operating result of EUR 994.5 million remained unchanged compared 
to the third quarter (EUR 1,000.5 million). 
 
The cost/income ratio increased from 47.9% to 48.2% due to higher operating expenses.  
 
Risk provisions for loans and advances were up from EUR 557.1 million in the third quarter to EUR 
607.4 million in the fourth quarter of 2009. Higher allocations were required, in particular at the savings 
banks of the cross-guarantee system, in the Czech Republic, Romania and the Ukraine. 
 
The balance reported under the item other operating result worsened from EUR -114.3 million in the 
preceding quarter to EUR -154.0 million. This was due to the valuation requirements of other financial 
assets. 
 
The result from all categories of financial assets declined from EUR -16.3 million in the third quarter 
to EUR -49.7 million in the fourth quarter of 2009. This resulted from higher impairments, especially with 
respect to securities in the AfS and HtM portfolios as well as smaller gains from securities valuations in 
the fair value portfolio in the fourth quarter of 2009. 
 
Pre-tax profit from continuing operations declined by 41.4%, from EUR 312.8 million in the third 
quarter to EUR 183.4 million in the fourth quarter of 2009. 
 
Net profit after minorities decreased by 19.6%, from EUR 228.0 million in the third quarter to EUR 
183.3 million in the fourth quarter of 2009. 
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III. BALANCE SHEET DEVELOPMENT 

in EUR million 
 

Dec 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Loans and advances to credit institutions  13,140  14,344  -8.4% 
Loans and advances to customers  129,134  126,185  2.3% 
Risk provisions for loans and advances    -4,954  -3,783  31.0% 
Trading and other financial assets  42,884  41,770  2.7% 
Other assets   21,506  22,925  -6.2% 
Total assets  201,710  201,441  0.1% 
       
 
Total assets of Erste Group remained almost unchanged at EUR 201.7 billion (year-end 2008: EUR 
201.4 billion).  
 
Loans and advances to credit institutions decreased by 8.4%, from EUR 14.3 billion to EUR 13.1 
billion mainly driven by foreign interbank business. 
 
Loans and advances to customers were up by 2.3% (2008: +10.7%), from EUR 126.2 billion to EUR 
129.1 billion, with the most significant increases recorded in the retail business and in Central and 
Eastern Europe. 
 
Risk provisions for loans and advances increased from EUR 3.8 billion to EUR 5.0 billion due to new 
allocations as a result of the difficult economic conditions. The ratio of non-performing loans to loans and 
advances to customers grew from 4.7% to 6.6% as of 31 December 2009, while the ratio of non-
performing loans to total exposure increased from 2.9% to 4.1% over the same period. The rate of 
deterioration of both key figures continued to slow down significantly in the fourth quarter of 2009. The 
NPL coverage ratio continued on its positive trend, rising from 56.7% in the third quarter to 57.2% (year-
end 2008: 62.8%). 
 
Investment securities in the various categories of financial assets remained unchanged at EUR 34.3 
billion (2008: EUR 34.2 billion). The decrease of 26.1% in the fair value portfolio, and in this case, with 
respect to both debt securities and other securities was offset by increases in the HtM portfolio of 5.3% 
and in the AfS portfolio of 2.2%. 
 

in EUR million 
 

Dec 09 
 

Dec 08 
 

Change 

Deposits by banks  26,295  34,672  -24.2% 
Customer deposits  112,042  109,305  2.5% 
Debt securities in issue  29,612  30,483  -2.9% 
Other liabilities  11,490  9,839  16.8% 
Subordinated liabilities  6,148  6,047  1.7% 
Total equity  16,123  11,095  45.3% 

Attributable to owners of the parent  12,709  8,079  57.3% 
Attributable to non-controlling interests  3,414  3,016  13.2% 

Total liabilities and equity  201,710  201,441  0.1% 
       
 
Customer deposits rose by 2.5% from EUR 109.3 billion to EUR 112.0 billion and therefore more than 
customer loans. Increases were recorded at all subsidiaries. The loan-to-deposit ratio as of 31 
December 2009 was unchanged at 115.3% (31 December 2008: 115.4%). 
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Debt securities in issue declined by 2.9%, from EUR 30.5 billion to EUR 29.6 billion. 
 
As a consequence of the issuance of participation capital in the amount of EUR 1.76 billion and the 
capital increase of EUR 1.74 billion, the total equity of Erste Group rose by 45.3%, from EUR 11.1 
billion to EUR 16.1 billion as of 31 December 2009. The improvement in the AfS reserve by EUR 1.1 
billion also contributed to this development. 
 
Risk-weighted assets (RWA) rose from EUR 103.7 billion to EUR 106.4 billion as of 31 December 
2009. This moderate increase was due to slow business growth and targeted risk reduction measures, 
especially with regard to off-balance sheet items, which mostly offset crisis-related pro-cyclical effects. 
 
Total eligible qualifying capital of Erste Group according to the Austrian Banking Act amounted to EUR 
15.8 billion (31 December 2008 EUR 11.8 billion) as of 31 December 2009. The increase was largely 
due to the issuance of participation capital in an amount of EUR 1.76 billion and the capital increase of 
EUR 1.74 billion. The cover ratio with respect to the statutory minimum requirements as of the reporting 
date (EUR 9.9 billion) was 159% (year-end 2008: 123%). 
 
The tier 1 capital after the deductions defined in the Austrian Banking Act equalled EUR 11.5 billion 
(year-end 2008: EUR 7.4 billion).  
 
The tier 1 ratio based on credit risk (tier 1 capital after deductions pursuant to the Austrian Banking Act 
as a percentage of the assessment base for credit risk pursuant to section 22 (2) Austrian Banking Act) 
reached a historic high at 10.8%. Taking into account the capital requirements for market and 
operational risk, the tier 1 ratio (total risk) was 9.2%; after further adjustments for hybrid capital, the core 
tier 1 ratio was 8.3% as of 31 December 2009. 
 
The solvency ratio in relation to total risk (total eligible qualifying capital – as a percentage of the 
assessment base for total risk pursuant to section 22 (1) Austrian Banking Act) was 12.7% as of 31 
December 2009 (year-end 2008: 9.8%) and thus clearly above the legal minimum requirement of 8.0%. 
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IV. SEGMENT REPORTING 

Segment reporting compares the financial results of the business year 2008 to those of 2009. Unless 
otherwise indicated, phrases such as “in the previous year”, “2008” or “as of fourth quarter 2008” shall 
refer to the financial year 2008, and phrases such as “this year”, “2009” or “as of fourth quarter 2009” 
shall refer to the financial year 2009. 
 
The term “net profit after minorities” corresponds to the item “net profit attributable to owners of the 
parent”. 
 
As of the fourth quarter 2009, the so-called “unwinding effects” in total amount of EUR 118.0 million 
pursuant to IAS 39 (effects of compound interest from expected cash flow recoveries from defaulted 
customer loans) – which generally do not impact the income statement, but have effects on net interest 
income and on risk provisions – are no longer reported as a lump sum in the Corporate Center, but 
rather in the respective segments. The periods of comparison of 2008 have been adapted accordingly. 
 
 
Erste Bank Oesterreich 
The segment Erste Bank Oesterreich comprises Erste Bank Oesterreich (especially the retail and SME 
business), its subsidiaries, above all, the savings banks in which Erste Bank Oesterreich holds majority 
stakes (savings banks Salzburg, Tyrol, Hainburg, Weinviertel), and s Bausparkasse. 
 
Operating profit rose by EUR 47.3 million from EUR 281.0 million in the previous year - or up 16.8% - to 
EUR 328.3 million. Improvements in net interest income and the sharp decline in administrative 
expenses contributed to this gain. The EUR 11.7 million or 1.9% rise in net interest income from EUR 
625.8 million in the previous year to EUR 637.5 million resulted mainly from the SME business division 
that contributed higher lending volumes as well as better margins. Additionally, higher customer deposits 
in retail banking had a positive influence on net interest income. Net commission income grew from EUR 
292.4 million in the previous year by EUR 10.4 million or 3.6% to EUR 302.8 million. This was mainly 
due to the income from insurance business and other services. The trading result deteriorated by EUR 
7.4 million, from EUR 16.8 million to EUR 9.4 million – a decrease of 44.2%. Operating expenses 
decreased further from EUR 654.1 million in the previous year by EUR 32.7 million or 5.0% to EUR 
621.4 million. The cost/income ratio improved to 65.4%, following 70.0% in 2008. The increase by EUR 
50.5 million or 50.0% in risk provisions from EUR 100.9 million last year to EUR 151.4 million in 2009 
was driven mainly by the corporate business. The item other result, which was impacted by write-downs 
in the fair value portfolio in 2009 – improved especially due to valuation gains of securities not held in the 
trading portfolio by EUR 88.0 million from EUR -84.8 million to EUR 3.2 million. Net profit after minorities 
improved by EUR 47.6 million from EUR 81.5 million to EUR 129.1 million despite the difficult market 
situation in the past few months. Return-on-equity rose from 8.3% last year to 11.4%. 
 
 
 
Cross-guarantee system (“Haftungsverbund“) 
As of the first quarter of 2009, the scope of consolidation in the cross-guarantee system widened to 
include Sparkasse Kufstein. Weinviertler Sparkasse was allocated to the segment Erste Bank 
Oesterreich as of 1 May 2009 when it was taken over by Erste Bank Oesterreich. However, this has only 
a minor effect on the comparability of the results.  
 
Net interest income dropped by 4.8% or EUR 48.4 million to EUR 957.1 million. The deteriorating 
economic environment resulted in higher risk provisions – up by EUR 24.1 million from EUR 307.2 
million in the previous year to EUR 331.3 million. More than half of the increase was attributable to 
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higher portfolio provisions caused by rating deterioration. Net commission income rose by 3.1% from 
EUR 381.9 million in the previous year to EUR 393.6 million. The improvement in net trading result by EUR 
34.5 million from EUR 15.8 million in the previous year to EUR 50.3 million came primarily from income 
on interest rate derivatives. Operating expenses were slightly below last year’s level at EUR 913.1 
million versus EUR 919.5 million. Excluding changes to the scope of consolidation, costs were down by 
2.8% compared to the previous year. The decline in other result of EUR -155.9 million in the previous 
year to EUR -163.3 million was attributable to write-downs on securities not held in the trading portfolio. 
Net profit after minorities improved from EUR -26.1 million last year by EUR 22.4 million to EUR -3.7 
million in 2009. The cost/income ratio was 65.2% and therefore slightly better than in the previous year 
(65.5%). 
 
 
Segment: Central and Eastern Europe 
The segment Central and Eastern Europe primarily includes results from the retail and SME business of 
Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank Hungary, Banca Comercială Română, Erste Bank 
Croatia, Erste Bank Serbia and Erste Bank Ukraine. The contributions to the divisionalised businesses 
Group Markets and Group Corporate and Investment Banking are reported in the respective segments.  
 
 
Czech Republic  
 
Net interest income of the Czech retail and SME business decreased by EUR 25.1 million or 2.3% from 
EUR 1,108.1 million in the previous year to EUR 1,083.0 million. However, currency-adjusted this line 
item increased by 2.9%, driven by the sustained inflow of savings deposits and selective growth in the 
lending business. Net interest income was negatively influenced by decreasing market interest rates (2-
week reference interest rate), which in comparison to the previous year’s 3.75% declined to only 1%. Net 
commission income rose from EUR 424.9 million by 1.1% to EUR 429.5 million this year. The currency-
adjusted increase equalled 6.5% mainly due to higher lending volumes. Operating expenses they were 
down by 1.8% due to cost-cutting measures. The improved net trading result (EUR 38.6 million after 
EUR 2.6 million in the previous year) was achieved on the back of stronger foreign exchange business. 
 
The operating result rose by EUR 66.2 million or 8.4% from EUR 789.1 million in the previous year to 
EUR 855.3 million; currency-adjusted, the operating result was up by 14.1%. The considerable increase 
in risk provisions of EUR 156.2 million from EUR 131.9 million in 2008 to EUR 288.1 million reflected 
higher provisioning requirements – especially in the SME and retail areas – caused by the economic 
downturn. The item other result improved by EUR 109.9 million from EUR -217.2 million in the previous 
year to EUR -107.3 million. This corresponded to a currency-adjusted increase of 48.0%, which was 
driven by the negative result of the previous year, when substantial revaluations of the securities portfolio 
were required in the third and fourth quarters. This year, the result in this item was burdened by the 
revaluations required for real estate investments. Net profit after minorities was EUR 347.4 million which 
was 0.7% lower than in the previous year (EUR 349.8 million). Currency-adjusted, this corresponded to 
an improvement of 4.6%. The cost/income ratio was 44.9% (48.6% in 2008), while return-on-equity was 
34.4% (previous year: 43.3%). 
 
 
Romania 
An improved net interest margin led to an increase in net interest income at Banca Comercială Română, 
from EUR 749.5 million in the previous year to EUR 836.8 million in 2009 (+11.7%, currency-adjusted: 
+28.2%). The decline in net trading result (down by EUR 0.8 million from EUR 27.4 million to EUR 26.6 
million) was largely a reflection of the negative valuation effects from the depreciation of the RON, 
especially in the first and second quarters of 2009. Net commission income dropped by EUR 71.5 million 
or 30.3% (currency-adjusted: -19.9%) from EUR 236.3 million last year to EUR 164.8 million. This 
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substantial decline was caused by lower new loan volumes and weaker payment transaction business. 
Increased expenses due to the expansion of the branch network (year-on-year +20 new branches) and 
investments into the development of the card business and alternative distribution channels were offset 
by lower personnel expenses resulting in operating expenses of EUR 383.3 million, which were much 
lower than the corresponding figure for 2008 of EUR 457.6 million (-16.2%, currency-adjusted: -3.8%). 
 
The solid operating result of EUR 644.9 million following EUR 555.6 million in the previous year – 
currency-adjusted this was an increase of 33.3 % – was contrasted by a significant rise in risk provisions 
– especially for the retail portfolio – from EUR 129.0 million in 2008 by EUR 403.4 million to EUR 532.4 
million. The need for higher risk provisions arose due to general market developments (financial crisis, 
higher unemployment, depreciation of RON vs. EUR). 
 
The item other result rose by EUR 3.8 million from EUR 13.2 million to EUR 17.0 million. Net profit after 
minorities declined by EUR 166.6 million (-69.4% or currency-adjusted -64.8%) from EUR 240.1 million 
in the previous year to EUR 73.5 million. The cost/income ratio improved from 45.2% in 2008 to 37.3%, 
while return-on-equity was 13.4%. 
 
 
 
Slovak Republic 
At EUR 385.9 million, net interest income in the Slovak retail and SME business was EUR 45.5 million 
higher (+13.3%) than in the previous year (currency-adjusted: +9.0%). The main factors behind this 
development were – despite several interest rate cuts triggered by the introduction of the euro and 
developments on financial markets – the expansion in the lending and deposit business in the retail 
segment. Net commission income was EUR 104.6 million (-3.6% or currency-adjusted -7.2%) after EUR 
108.4 million last year. This decline was – as expected – due to the lower commissions in foreign 
exchange and securities business. This was due primarily to the ban on charging fees for cash 
transactions in the course of the euro introduction that applied until 31 August 2009. The reason for the 
lower net trading result, which was down by EUR 11.9 million from EUR 20.2 million in 2008 to EUR 8.3 
million, was the lack of foreign exchange business after the introduction of the euro. Risk provisions 
reflected the weaker market situation compared to 2008 and amounted to EUR 156.5 million, which was 
EUR 69.5 million higher than EUR 87.0 million in the previous year. Operating expenses increased by 
EUR 2.4 million or 1% from EUR 247.2 million to EUR 249.6 million. On a currency-adjusted basis 
operating expenses declined by 2.9%, with the increase in IT expenses being compensated by lower 
personnel expenses. The decrease in other result by EUR 15.8 million from EUR -34.5 million in the 
previous year to EUR -50.3 million was due primarily to revaluations in the available-for-sale portfolio as 
well as litigation costs. Net profit after minorities was EUR 27.6 million (-66.6% vs. 2008) and return-on-
equity 6.0%. The cost/income ratio reached 50.0% after 52.7% in the previous year. 
 
 
Hungary 
In the Hungarian retail and SME business, net interest income improved from EUR 298.7 million in the 
previous year to EUR 353.6 million (+18.4% or currency-adjusted +32.6%) mainly due to the continued 
marked expansion in average customer loans and pricing policy changes. The drop in net commission 
income from EUR 130.7 million last year by EUR 44.5 million to EUR 86.2 million (-34.1% or currency-
adjusted -26.2%) was due to the decreasing contributions from the securities and retail business, but 
mainly due to the different method of reporting of commission income from foreign currency loans in the 
two years under review: in 2008, commissions from foreign currency loans were allocated to net 
commission income, while in 2009 these were reported in the net trading result. Adjusted for this effect, 
the drop in net commission income was 3.4%. In conjunction with the steep increase in the net trading 
result of EUR 4.5 million in the previous year to EUR 29.9 million, which was due to the inclusion of 
commissions from foreign currency loans, the operating result rose from EUR 210.1 million by 21.7% 
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(currency-adjusted: +36.3%) to EUR 255.7 million. Operating expenses declined by EUR 9.8 million (-
4.4% or currency-adjusted +7.1%) from EUR 223.8 million in the previous year to EUR 214.0 million. The 
currency-adjusted increase is explained by the hike in value added tax in the second half of 2009. The 
cost/income ratio improved substantially from 51.6% at year-end 2008 to 45.6%. The general economic 
situation in Hungary and the related currency depreciation (especially in the first and second quarters of 
2009) were also behind the rise in risk provisions at Erste Bank Hungary that rose from EUR 73.5 million 
in 2008 to EUR 170.8 million. The decline in other result was attributable to positive one-time effects in 
2008 such as the proceeds from the sale of real estate and participations. At EUR -1.3 million, the other 
result was EUR 12.1 million lower than the value for the previous year of EUR 10.8 million. Net profit 
after minorities dropped by 47.1% (currency-adjusted: -40.8%) from EUR 109.5 million to EUR 57.9 
million. Return-on-equity was 14.7%. 
 
Croatia 
The operating result of the Croatian retail and SME business rose by  6.1% or currency-adjusted 7.8% 
from EUR 166.0 million to EUR 176.2 million. This was driven mainly by the inclusion of the Montegrin 
Erste Bank Podgorica as of second quarter 2009. Its contribution to operating profit was EUR 6.0 million. 
Erste Bank Podgorica has total assets of EUR 181.0 million and operates 14 branches with 212 
employees. Furthermore, Erste Factoring Croatia was allocated to this segment and prior periods were 
accordingly adjusted. Its contribution to operating profit was EUR 10.9 million in the fourth quarter. Net 
interest income increased from EUR 204.6 million in 2008 to EUR 223.4 million (+9.2%; currency-
adjusted +10.9%). Net commission income declined by 3.3% – currency-adjusted 1.8% – from EUR 76.9 
million in the previous year to EUR 74.4 million. Due to the contracting foreign exchange business at 
Erste Card Club,  net trading result fell by EUR 5.8 million (-39.5%, currency-adjusted -38.5%) from EUR 
14.8 million in 2008 to EUR 9.0 million. At EUR 130.6 million, operating expenses stayed at last year’s 
level of EUR 130.4 million. The cost/income ratio was 42.6% after 44.0% in the previous year. The 
increase in risk provisions from EUR 28.1 million in the previous year by EUR 46.4 million to EUR 74.5 
million was due to the addition of companies to this segment as well as due to the generally higher risk 
provisioning requirements caused by deteriorating market conditions. Net profit after minorities dropped 
from EUR 71.8 million in the previous year to EUR 51.3 million (-28.4% or currency-adjusted -27.4%). 
Return-on-equity decreased from 45.3% in 2008 to 26.4%. 
 
Serbia 
In 2009, net interest income at Erste Bank Serbia dropped from EUR 33.5 million in the previous year to 
EUR 28.1 million (-16.0% or currency-adjusted -3.3%). At EUR 7.0 million risk costs were EUR 0.4 
million higher than in 2008 (EUR 6.6 million). Net commission income rose by EUR 46.0% (currency-
adjusted 68.0%) from EUR 7.4 million to EUR 10.9 million thanks to stable payment transfers fees. Net 
trading result fell from EUR 4.1 million in 2008 to EUR 3.1 million. At EUR 31.1 million, operating 
expenses were EUR 3.2 million or 9.5% lower than last year’s level. Currency-adjusted though, an 
increase of 4.4% was reported, resulting mainly from higher personnel and IT expenses. The 
cost/income ratio improved from 76.2% to 74.0%. The operating profit rose from EUR 10.7 million last 
year by 2.2% (currency-adjusted +17.6%) to EUR 11.0 million. Nonetheless, net profit after minorities of 
EUR 1.4 million was EUR 3.3 million below the figure of the previous year. The reason was the positive 
effect from the sale of investments in the first half-year 2008 which was reflected in the other result. 
Return-on-equity was 2.8%. 
 
Ukraine 
The operating result of Erste Bank Ukraine improved by EUR 10.8 million from EUR -11.1 million in the 
previous year to EUR -0.3 million (+97.1% or currency-adjusted +95.9%). This was attributable mainly to 
the considerable reduction in operating expenses by EUR 20.1 million from EUR 56.2 million in the 
previous year to EUR 36.1 million (-35.7%, currency-adjusted -8.1%). Increased personnel expenses 
caused by a higher number of employees were compensated mainly by lower other administrative 
expenses. In comparison to the previous year net interest income declined by EUR 5.9 million or 18.0% 
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from EUR 33.0 million to EUR 27.1 million, mainly as a result of a shrinking loan book. On a currency-
adjusted basis, net interest income rose by 17.2%. Net commission income dropped from EUR 2.6 
million at year-end 2008 to EUR 1.3 million. Net trading result of EUR 7.5 million was below the value of 
the previous year of EUR 9.5 million. The significant rise in risk provisions by EUR 55.7 million to EUR 
76.7 million was due mainly to the deteriorating loan portfolio as a consequence of market developments 
in the Ukraine. Overall, net profit after minorities fell by EUR 55.0 million from EUR -28.7 million in the 
previous year to EUR -83.7 million. 
 
 
Segment Group Corporate and Investment Banking (GCIB)  
The Group Corporate & Investment Banking segment includes the large corporate business, the real 
estate business of Erste Group with large corporate customers, equity capital markets and international 
business (excluding treasury activities). The leasing subsidiary Immorent is also allocated to this 
segment. 
 
The increase in net interest income from EUR 469.3 million in the previous year by EUR 101.2 million or 
21.6% to EUR 570.5 million was achieved primarily by a consistent pricing policy and selective new loan 
business. Net commission income remained nearly unchanged compared to the previous year at EUR 
162.7 million (2008: EUR 161.3 million) despite difficult market conditions. This was also true for general 
administrative expenses, which rose only slightly from EUR 172.8 million in the previous year to EUR 
174.2 million in 2009. The operating result went up substantially for this reason from EUR 460.5 million 
to EUR 556.0 million (+20.7% vs. 2008). The sharp increase in risk provisions from EUR 186.0 million in 
the previous year to EUR 267.9 million reflected the market environment. Net profit after minorities 
decreased by 2.0% from EUR 169.8 million to EUR 166.4 million. The drop in other result by EUR 25.3 
million or 56.9% from EUR -44.4 million in the previous year to EUR -69.7 million was due primarily to 
revaluation requirements in the AfS portfolio in the International Business and Leasing business areas. 
The cost/income ratio improved from 27.3% in 2008 to 23.9%, and return-on-equity was 8.0%. 
 
 
Segment Group Markets 
The segment Group Markets comprises the business areas of the divisions Group Treasury and Capital 
Markets (except Equity Capital Markets) and also includes the treasury activities of Erste Group Bank 
AG, of the CEE subsidiaries, and the foreign branch offices in Hong Kong and New York and of the 
investment banking subsidiaries. In addition it also includes the results of Erste Asset Management 
(formerly Sparinvest KAG). 
 
The operating result in the segment Group Markets more than doubled from EUR 221.2 million in 2008 
to EUR 484.0 million. Decisive for this development was the excellent net trading result in nearly all 
business areas, especially the substantial improvement over the previous year in Credit Trading and 
Structuring. In contrast, net interest income declined by EUR 70.6 million or 26.8% from EUR 263.8 
million in the previous year to EUR 193.2 million. The drop in net commission income from EUR 137.8 
million at year-end 2008 by EUR 31.7 million or 23.0% to EUR 106.1 million was explained mainly by the 
market-related drop in volumes of Equity Sales which was only partly compensated by retail and 
institutional sales as well as Erste Asset Management. Operating expenses increased by 13.3% from 
EUR 196.1 million to EUR 222.2 million which was due almost exclusively to the extraordinary effects in 
fourth quarter of 2009 (one-time costs in asset management). Nonetheless, the cost/income ratio 
improved substantially from 47.0% to 31.5%. Net profit after minorities more than doubled from EUR 
151.5 million in the previous year to EUR 367.8 million. Return-on-equity was 106.9% after 79.8% in 
2008. 
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Segment Corporate Center 
The Corporate Center segment includes the results of those companies that cannot be directly allocated 
to a business segment, profit consolidation between the segments, the linear deprecation/amortisation of 
customer relationships especially for BCR, Erste Card Club and Ringturm KAG as well as one-time 
effects that were not allocated to any business segment to preserve comparability. Furthermore, the 
asset/liability management of Erste Group Bank AG (Holding) is allocated to this segment. The results of 
the local asset/liability management will continue to be allocated to the corresponding individual 
segments. 
 
The improvement in net interest income was achieved by positive result contributions from assets/liability 
management and higher income on capital investments (especially from participation capital). The 
development of net commission income and general administrative expenses was driven to a large 
extent by the profit consolidation of banking support operations. The greatly improved trading result was 
achieved by the positive development of hedging transactions. The other result includes the required 
linear depreciation/amortisation of the value of customer relationships of BCR, Erste Card Club and 
Ringturm KAG in an amount of EUR 67.2 million as well as the revaluation requirements of the fair value 
portfolio. In 2008, the complete write-down of the intangible assets (goodwill) from the Ukraine and 
Serbia business was allocated to this segment as well as the partial depreciation of intangible assets in 
Romania in a total amount of EUR 570 million before taxes. Furthermore, another EUR 120 million write-
off on the value of customer relationships and goodwill at BCR was required in connection with the sale 
of the Romanian insurance business. As these items did not recur in 2009, the other result improved 
significantly. 
 
The item “net profit from discontinued operations” of EUR 631.6 million in 2008 includes net profit after 
minorities from the sale of the insurance business to Vienna Insurance Group, which closed in 
September 2008. 

V. EXCHANGE RATE DEVELOPMENT 

 
 

End of period rates Average rates 

Euro FX  rates  Dec 09  Dec 08  Change  2009  2008  Change 
CZK/EUR  26.47  26.88  1.5%  26.46  25.16  -5.2% 
RON/EUR  4.24  4.02  -5.3%  4.24  3.69  -14.8% 
HUF/EUR  270.42  266.70  -1.4%  280.66  251.25  -11.7% 
HRK/EUR  7.30  7.36  0.8%  7.34  7.23  -1.5% 
RSD/EUR  95.73  89.73  -6.7%  93.98  81.88  -14.8% 
UAH/EUR  11.59  10.85  -6.9%  11.23  7.86  -42.9% 

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 
 

2009 
 

2008 
 

Change 

Net interest income  5,220.9  4,913.1  6.3% 
Risk provisions for loans and advances   -2,056.6  -1,071.4  92.0% 
Net fee and commission income   1,772.8  1,971.1  -10.1% 
Net trading result  585.1  114.7  >100.0% 
General administrative expenses  -3,807.4  -4,001.9  -4.9% 
Other operating result  -355.8  -778.8  54.3% 
Result from financial assets - FV  113.2  -295.6   na 
Result from financial assets - AfS  -204.1  -213.8  4.5% 
Result from financial assets - HtM  -6.8  -61.2  88.9% 
Pre-tax profit from continuing operations  1,261.3  576.2  >100.0% 
Taxes on income  -284.7  -177.3  60.6% 
Post-tax profit from continuing operations  976.6  398.9  >100.0% 
Post-tax profit from discontinuing operations  0.0  639.7  na  
Net profit for the period  976.6  1,038.6  -6.0% 

Attributable to non-controlling interests  73.2  179.0  -59.1% 
Attributable to owners of the parent  903.4  859.6  5.1% 
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II. BALANCE SHEET (IFRS) OF ERSTE GROUP 

 
 

in EUR million 
 

Dec 09 
 

Dec 08 
 

Change 

ASSETS       
Cash and balances with central banks  5,996  7,556  -20.6% 
Loans and advances to credit institutions  13,140  14,344  -8.4% 
Loans and advances to customers  129,134  126,185  2.3% 
Risk provisions for loans and advances    -4,954  -3,783  31.0% 
Trading assets  8,598  7,534  14.1% 
Financial assets - at fair value through profit or loss  2,997  4,058  -26.1% 
Financial assets - available for sale  16,390  16,033  2.2% 
Financial assets - held to maturity  14,899  14,145  5.3% 
Equity holdings in associates accounted for at equity  241  260  -7.3% 
Intangible assets  4,867  4,805  1.3% 
Property and equipment  2,344  2,386  -1.8% 
Tax assets  577  859  -32.8% 
Assets held for sale  58  526  -89.0% 
Other assets   7,423  6,533  13.6% 
Total assets  201,710  201,441  0.1% 
       
LIABILITIES AND EQUITY       
Deposits by banks  26,295  34,672  -24.2% 
Customer deposits  112,042  109,305  2.5% 
Debt securities in issue  29,612  30,483  -2.9% 
Trading liabilities  3,157  2,519  25.3% 
Other provisions  1,670  1,620  3.1% 
Tax liabilities  361  389  -7.2% 
Liabilities associated with assets held for sale  0  343  na  
Other liabilities  6,302  4,968  26.9% 
Subordinated liabilities  6,148  6,047  1.7% 
Total equity  16,123  11,095  45.3% 

Attributable to owners of the parent  12,709  8,079  57.3% 
Attributable to non-controlling interests  3,414  3,016  13.2% 

Total liabilities and equity  201,710  201,441  0.1% 
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III. SEGMENT REPORTING – ERSTE GROUP  

Overview* 
 

 
 

Retail & SME 
 

GCIB 
 

Group Markets 
 

Corporate Center 
 

Total group 

in EUR million  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Net interest income  4.532,5  4.399,2  570,5  469,3  193,2  263,8  -75,3  -219,1  5.220,9  4.913,1 
Risk provisions  -1.788,6  -885,4  -267,9  -186,0  0,0  0,0  0,0  0,0  -2.056,6  -1.071,4 
Net fee and commission income   1.567,9  1.661,5  162,7  161,3  106,1  137,8  -63,9  10,6  1.772,8  1.971,1 
Net trading result  182,6  115,8  -3,0  2,8  407,0  15,8  -1,5  -19,6  585,1  114,7 
General administrative expenses  -3.274,9  -3.469,5  -174,2  -172,8  -222,2  -196,1  -136,1  -163,5  -3.807,4  -4.001,9 
Other result  -314,6  -469,7  -69,7  -44,4  -3,9  -10,1  -65,4  -825,1  -453,5  -1.349,3 
Pre-tax profit  904,9  1.351,9  218,4  230,0  480,2  211,1  -342,2  -1.216,7  1.261,3  576,2 
Taxes on income  -238,7  -265,9  -47,0  -51,6  -89,3  -45,9  90,3  186,2  -284,7  -177,3 
Post-tax profit from continuing operations  666,2  1.085,9  171,4  178,4  390,9  165,1  -251,9  -1.030,5  976,6  398,9 
Post-tax profit from discontinuing 
operations  0,0  8,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  631,6  0,0  639,7 
Net profit for the period  666,2  1.093,9  171,4  178,4  390,9  165,1  -251,9  -398,9  976,6  1.038,6 

Attributable to non-controlling 
interests  65,5  208,7  5,0  8,6  23,1  13,7  -20,3  -51,9  73,2  179,0 
Attributable to owners of the 
parent  600,7  885,2  166,4  169,8  367,8  151,5  -231,6  -346,9  903,4  859,6 
                     

Average risk-weighted assets  74.338,4  73.717,5  26.536,8  22.791,3  3.144,9  1.851,3  2.579,4  3.124,3  106.599,5  101.484,4 
Average attributed equity  4.143,4  3.325,4  2.086,0  1.454,8  344,0  189,8  3.368,5  3.996,9  9.941,9  8.966,9 
Cost/income ratio   52,1%  56,2%  23,9%  27,3%  31,5%  47,0%  n.a.  -71,7%  50,2%  57,2% 
ROE based on net profit  14,5%  26,6%  8,0%  11,7%  106,9%  79,8%  n.a.  -8,7%  9,1%  9,6% 
                     
                     

                     
*)  The “Other result” for the Corporate Center includes the depreciation for the customer base amounting to EUR 67.2 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  2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Net interest income  957.1  1,005.5  637.5  625.8  1,594.6  1,631.4  
Risk provisions  -331.3  -307.2  -151.4  -100.9  -482.7  -408.1  
Net fee and commission income   393.6  381.9  302.8  292.4  696.4  674.2  
Net trading result  50.3  15.8  9.4  16.8  59.7  32.6  
General administrative expenses  -913.1  -919.6  -621.4  -654.1  -1,534.5  -1,573.6  
Other result  -163.3  -155.9  3.2  -84.8  -160.1  -240.7  
Pre-tax profit  -6.6  20.5  180.0  95.2  173.4  115.7  
Taxes on income  -19.3  -5.4  -40.8  -20.0  -60.2  -25.4  
Post-tax profit from continuing operations  -25.9  15.1  139.1  75.2  113.2  90.3  
Post-tax profit from discontinuing 
operations  0.0  0.0  0.0  4.9  0.0  4.9  
Net profit for the period  -25.9  15.1  139.1  80.1  113.2  95.2  

Attributable to non-controlling 
interests  -22.2  41.2  10.0  -1.4  -12.2  39.8  
Attributable to owners of the 
parent  -3.7  -26.1  129.1  81.5  125.4  55.4  

              
Average risk-weighted assets  24,107.9  24,608.5  14,066.6  14,316.3  38,174.5  38,924.9  
Average attributed equity  305.4  218.7  1,137.4  981.1  1,442.8  1,199.9  
Cost/income ratio   65.2%  65.5%  65.4%  70.0%  65.3%  67.3%  
ROE based on net profit  n.a.  n.a.  11.4%  8.3%  8.7%  4.6%  
              
              

              
 
*)  “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  2009  2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009  2008 2009  2008 
Net interest income  1,080.8  1,108.1  836.8  749.5  385.9  340.4  353.6  298.7  223.4  204.6  28.1  33.5  27.1  33.0 
Risk provisions  -288.1  -131.9  -532.4  -129.0  -156.5  -87.0  -170.8  -73.5  -74.5  -28.1  -7.0  -6.6  -76.7  -21.0 
Net fee and commission 
income   429.5  424.9  164.8  236.3  104.6  108.4  86.2  130.7  74.4  76.9  10.9  7.4  1.3  2.6 
Net trading result  38.6  2.6  26.6  27.4  8.3  20.2  29.9  4.5  9.0  14.8  3.1  4.1  7.5  9.5 
General administrative 
expenses  -695.8  -746.4  -383.3  -457.6  -249.6  -247.2  -214.0  -223.8  -130.6  -130.4  -31.1  -34.3  -36.1  -56.2 
Other result  -107.3  -217.2  17.0  13.2  -50.3  -34.5  -1.3  10.8  -1.4  -1.7  -1.5  1.8  -9.7  -1.3 
Pre-tax profit  457.8  439.9  129.4  439.8  42.4  100.4  83.5  147.4  100.3  136.2  2.5  5.9  -86.7  -33.4 
Taxes on income  -105.0  -89.7  -17.1  -73.2  -14.4  -17.6  -25.7  -37.7  -18.5  -27.4  -0.3  0.4  2.9  4.7 
Post-tax profit from 
continuing operations  352.8  350.2  112.3  366.6  28.0  82.8  57.8  109.7  81.9  108.7  2.2  6.3  -83.7  -28.7 
Post-tax profit from 
discontinuing operations  0.0  9.7  0.0  -6.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Net profit for the period  352.8  359.9  112.3  360.1  28.0  82.8  57.8  109.7  81.9  108.7  2.2  6.3  -83.7  -28.7 

Attributable to non-
controlling interests  7.1  10.1  38.8  120.0  0.4  0.0  0.0  0.2  30.6  37.0  0.8  1.6  0.0  0.0 
Attributable to 
owners of the 
parent  345.7  349.8  73.5  240.1  27.6  82.7  57.9  109.5  51.3  71.8  1.4  4.7  -83.7  -28.7 

                             
Average risk-weighted 
assets  11,356.6  11,484.8  9,646.3  9,375.7  5,504.4  4,263.9  4,761.8  4,674.8  3,577.6  3,619.8  741.2  815.8  576.0  557.8 
Average attributed equity  946.2  808.4  548.1  449.4  457.2  301.3  393.3  320.9  194.2  158.4  49.0  44.5  48.9  42.8 
Cost/income ratio   44.9%  48.6%  37.3%  45.2%  50.0%  52.7%  45.6%  51.6%  42.6%  44.0%  74.0%  76.2%  n.a.  n.a. 
ROE based on net profit  36.5%  43.3%  13.4%  53.4%  6.0%  27.5%  14.7%  34.1%  26.4%  45.3%  2.8%  10.5%  n.a.  n.a. 
                             

                             
*)  “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. 


