
 

 

  

 

Bağımsız Denetçi Raporu 
 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main  

 

Konsolide Finansal Tabloların ve Grup Yönetim Raporunun Denetimi hakkında Rapor 

 

Görüş  

 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, ve bağlı kuruluşlarının (Grup), 31 Aralık 2019 

itibarıyla konsolide bilanço, ve 1 Ocak ile 31 Aralık 2019 arası finansal yıla ait konsolide gelir tablosu, 

konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akım tablosu ile 

konsolide finansal tablo dipnotlarından ve önemli muhasebe politikalarının özetinden oluşan konsolide 

finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Ek olarak, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am 

Main’in 1 Ocak ile 31 Aralık 2019 arası finansal yıla ait grup yönetim raporunu da denetlemiş bulunuyoruz. 
Alman yasal gereklilikleri uyarınca, denetçi raporumuzun “Diğer Bilgiler” bölümünde belirtilen birleşik 

yönetim raporunun bileşenlerinin içeriğini denetlemedik. 

 

Görüşümüze göre, denetimde edinilen bilgilere dayalı olarak,  

 

 İlişikteki konsolide finansal tablolar, bütün önemli bakımlardan, AB tarafından benimsenen 

UFRS’larına, ve Alman Ticaret Kanunu HGB Madde 315e (1) [Handelsgesetzbuc-Alman Ticaret 

Hukuku] ek zorunluluklarına uymaktadır ve bu zorunluluklara uygun olarak, Grup’un 31 Aralık 2019 

itibarıyla varlıkları, yükümlülükleri ve finansal pozisyonu, ve 1 Ocak ile 31 Aralık 2019 arasındaki 

finansal yıldaki finansal performansı hakkında gerçeğe uygun fikir vermektedir, ve  

 İlişikteki grup yönetim raporu bütün olarak Grup’un pozisyon hakkında uygun bir görüş vermektedir. 

Bütün önemli bakımlardan, bu grup yönetim raporu, konsolide finansal tablolarla tutarlıdır, Alman yasal 

zorunluluklara uymaktadır ve gelecekteki  fırsatları ve riskleri doğru şekilde göstermektedir. 

 

HGB 322(3) Maddesinin 1. cümlesi uyarınca, denetimimiz sonucunda,  konsolide finansal tabloların ve 

grup yönetim raporunun yasal uyumu ile ilgili herhangi bir çekince oluşmadığını beyan ederiz. 

 

 
Görevden Sorumlu Alman Bağımsız Denetçi 

 

Görevden sorumlu Alman Bağımsız Denetçi Burkhard Böth’tür. 

 

Frankfurt am Main, 13 Mart 2020   

 

 

KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

Pukropski 

Wirtschaftsprüfer 

Böth  

Wirtschaftsprüfer 

 



 

  

Konsolide Gelir Tablosu 
€ m. 2019 2018 2017 

Faiz ve benzeri gelirler1           25,149                24,793                23,542      

Faiz giderleri            11,400                11,601                11,164      

Net faiz geliri           13,749                13,192                12,378      

Kredi zararı karşılıkları                723                     525                    525      

Kredi zararı karşılıkları sonrası net faiz geliri            13,026                12,667                11,853      

Komisyon ve ücret gelirleri             9,520                10,039                11,002      

Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal 
varlıklardan/yükümlülüklerden net kazançlar (zararlar)                193                  1,332                  2,926      

Maliyet esasına göre takip edilen finansal varlık kazançları 
(zararları)                  -                          2                       -        

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan 
finansal varlıklardan net kazançlar (zararlar)                260                     317                       -        

Satılmaya hazır finansal varlıklardan net kazançlar 
(zararlar)                  -                         -                      479      

Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlardan net 
kazançlar (zararlar)                110                     219                    137      

Diğer kar (zarar)               
(669)                    215                   (475)     

Toplam faiz dışı gelirler             9,416                12,124                14,070      

Ücret ve sosyal haklar            11,142                11,814                12,253      

Genel ve idari giderler           12,253                11,286                11,973      

Maddi olmayan duran varlıkların değer düşüklüğü             1,037                       -                        21      

Yeniden yapılandırma faaliyetleri                644                     360                    447      

Toplam faiz dışı giderler           25,076                23,461                24,695      

Gelir vergisi öncesi kar (zarar)            
(2,634)                 1,330                  1,228      

Gelir vergisi gideri (geliri)             2,630                     989                  1,963      

Net kar (zarar)            
(5,265)                    341                   (735)     

Azınlık paylarına atfedilebilir net kar (zarar)                 125                       75                      15      

Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir net kar (zarar)            
(5,390)                    267                   (751)     

1Efektif faiz oranı yöntemi temel alınarak hesaplanan faiz ve faiz benzeri gelirler, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla € 18.0 
milyar, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla € 16.8 milyardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Hisse Senedi Başına Kar    

    
€ m. 2019 2018 2017 

Hisse senedi başına kar:1,2       

Temel € (2.71) € (0.01) € (0.53) 

Sulandırılmış € (2.71) € (0.01) € (0.53) 

Hisse adedi (milyon):1       

Dolaşımdaki ağırlıklı ortalama hisse başına temel 
karın paydası 

2,110.0 2,102.2 1,967.7 

Hisse başına sulandırılmış karın paydası – dönüşüm 
sonrası düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi3 

2,110.0 2,102.2 1,967.7 

  
  

 

1Nisan 2017'de sermaye arttırımıyla bağlantılı olarak katılım hakkı ödemelerininin etkisini yansıtmak amacıyla temel ve 
sulandırılmış ortalama hisse sayısı Nisan 2017 öncesinde tüm dönemler için düzenlenmiştir. 

2Gelirler, Nisan 2019 ve Nisan 2018 tarihlerinde ödenen ilave Tier 1 kuponları için, sırasıyla vergi öncesi 330 milyon 
Euro, vergi sonrası net 292 milyon Euro ve 298 milyon Euro düzeltmeye tabi tutulmuştur. 2019'dan itibaren vergi etkisi 
direkt olarak net kar/(zarar) 'da dikkate alınmıştır.İlave olarak ödenen Tier 1 kuponları Deutsche Bank hissedarlarına 
atfedilemeyeceği için IAS 33 uyarınca hesaplamadan düşülmüştür. Bu düzeltme kaydı 2018 yılı hisse senedi başına kar 
üzerinde net zarar etkisi yaratmıştır. 

3 2019, 2018 ve 2017 yıllarındaki net zarar durumunu nedeniyle potensiyel olarak sulandırılmış hisseler, hisse senedi 
başına zararı azaltacağı için genel olarak hisse senedi başına kar hesaplamasında dikkate alınmamıştır. Herhangi bir 
net kar durumunda, dönüşüm sonrası düzeltilmiş ağırlıklı ortalama hisse adedi 2019 yılı için 60 milyon hisseye, 2018 yılı 
için 53 milyon hisseye, 2017 yılı için 62 milyon hisseye artmış olurdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu    
m. € 2019 2018 2017 

Gelir tablosuna kaydedilen net kar (zarar)              
(5,265)     

                
341      

              
(735)     

Diğer kapsamlı gelir       

Kar / zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler       

    Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüeryal kazançlar (zararlar), 
vergi öncesi 

             
(1,396)     

               
(216)     

                
(69)     

    Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan kredi riskine ilişkin 
finansal yükümlülükler, vergi öncesi 

                   
(3)     

                  
52      

                 
-        

Kar / zarara yeniden sınıflandırılmayan gelir kalemleri vergisi                  
403      

                  
10      

                
(23)     

Kar / zarara yeniden sınıflandırılacak kalemler       

Satılmaya hazır finansal varlıklar       

    Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), 
vergi öncesi 

 -                    
-        

               
197      

    Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (karlar) zararlar   (kar / 
zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi 

                   
-        

                  
-        

              
(523)     

Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar       

    Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), 
vergi öncesi 

                 
309      

               
(245)     

                 
-        

    Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (karlar) zararlar   (kar / 
zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi 

                
(260)     

               
(317)     

                 
-        

Nakit akımlarının değişkenliğini hedge eden türevler       

    Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), 
vergi öncesi 

                   
(2)     

                   
(3)     

                
(34)     

    Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net (karlar) zararlar   (kar / 
zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi 

                   
(2)     

 -  
              

(137)     

Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış varlıklar       

    Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar  (zararlar), 
vergi öncesi 

                   
-        

                    
2      

              
(162)     

    Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net kazançlar (zararlar) (kar 
/ zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi 

                   
-        

                   
(2)     

               
162      

Yabancı para çevrim farkları       

Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net (kazançlar) zararlar, 
vergi öncesi 

                 
(20)     

                
457      

           
(2,699)     

Dönem içinde ortaya çıkan,  gerçekleşmiş net (kazançlar)  zararlar  (kar 
/ zarara yeniden sınıflandırılmış), vergi öncesi 

                   
(9)     

                  
-        

                 
20      

Özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırımlar       

Dönem içinde ortaya çıkan net kazançlar (zararlar)                  
(22)     

                 
(10)     

                
(36)     

Kar / zarara yeniden sınıflandırılan veya sınıflandırılabilecek kalemlerle 
ilgili gelir vergisi toplamı 

                 
193      

                
228      

               
146      

Diğer kapsamlı kar (zarar), vergi sonrası                 
(809)     

                 
(43)     

           
(3,157)     

Toplam kapsamlı kar (zarar), vergi sonrası              
(6,073)     

                
298      

           
(3,892)     

Şunlara atfedilebilir:       

    Kontrol gücü olmayan paylar                  
136      

                
116      

                
(20)     

    Deutsche Bank hissedarları ve ilave özkaynak unsurları              
(6,209)     

                
182      

           
(3,872)     

 



 

  

Konsolide Bilanço   
Varlıklar   
m. € 2019 2018 
Nakit ve  merkez bankası bakiyeleri 137,592 188,731 

Bankalar arası bakiyeler (merkez bankaları hariç) 9,636 8,881 

Ters repo ve merkez bankası fonları  13,801 8,222 

Ödünç alınan menkul kıymetler 428 3,396 

Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar     
    Alım-satım amaçlı finansal varlıklar 110,875 152,738 
    Türev finansal enstrümanlardan pozitif piyasa değerleri  332,931 320,058 
    Diğer finansal varlıların kar ve zararda gerçeğe uygun değeri 86,901 100,444 
    Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar                           

7      104 

Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar toplamı 530,713 573,344 

Diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlılar 45,503 51,182 

Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlar 929 879 

Krediler 429,841 400,297 

Maddi duran varlıklar  4,930 2,421 

 Şerefiye  ve diğer maddi olmayan duran varlıklar  7,029 9,141 

Diğer varlıklar 110,359 93,444 

Gelir vergisi varlığı 926 970 

Ertelenmiş vergi varlığı 5,986 7,230 

Toplam aktifler 1,297,674 1,348,137 
   

Yükümlülükler ve Özkaynaklar   
m. € 2019 2018 
Mevduatlar 572,208 564,405 

Repo işlemlerinden ve merkez bankasından sağlanan fonlar 3,115 4,867 

Ödünç verilen menkul kıymetler 259 3,359 

Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler     
    Alım-satım amaçlı finansal yükümlülükler 37,065 59,924 
    Türev finansal  araçlardan negatif piyasa değerleri  316,506 301,487 
    Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 50,332 53,757 
    Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri 544 512 

Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler toplamı 404,448 415,680 

 Diğer kısa vadeli borçlanmalar  5,218 14,158 

 Diğer yükümlülükler 1 107,964 117,513 

Karşılıklar 2,622 2,711 

Gelir vergisi yükümlülüğü 651 944 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 545 512 

Uzun vadeli borçlar 136,473 152,083 

Trust imtiyazlı menkul kıymetler 2,013 3,168 

Toplam yükümlülükler  1,235,515 1,279,400 

 Hisse senetleri, itibari değeri olmayan, € 2,56 nominal değerde 5,291 5,291 

İlave ödenmiş sermaye 40,505 40,252 

 Dağıtılmamış kar 9,644 16,714 

 Şirket nezdinde tutulan hisse senetleri, maliyetten                           
(4)     

                      
(15)     

Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi ile netleştirilmiş 421 253 

Toplam özkaynaklar 55,857 62,495 

İlave özkaynak unsurları 4,665 4,675 

Azınlık hakları  1,638 1,568 

Toplam özkaynaklar  62,160 68,737 

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar  1,297,674 1,348,137 
   

1Bilançoda satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve elden çıkarılacak gruplar diğer varlıklara ve diğer yükümlülüklere dahil 
edilmiştir. 

Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu    



 

  

  Hisse 
Senetleri 

(itibari 
değeri yok) 

İlave 
ödenmiş 
sermaye 

Dağıtılmamış 
karlar 

Hazine 
hisse 

senetleri, 

maliyetten 

  

m, €   

31 Aralık 2018 itibariyle bakiye         5,291            40,252            16,714                (15)     

IFRS16 geçiş etkisi              -                     -                  (136)                -        

1 Ocak 2019 itibariyle bakiye (IFRS 16)         5,291            40,252            16,578                (15)     

Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası 1              -                     -               (5,390)                -        

Gerçeğe uygun değer farklı diğer kapsamlı 
gelire yansıtılan pay senetlerinden 
kaynaklanan gelirler (kayıplar), vergiler 
ödendikten sonra               -                     -                     -                   -        

Gerçeğe uygun değer farklı kar ve zarara 
yansıtılan finansal yükümlülüklerin kredi 
risklerinde meydana gelen değişiklikten 
kaynaklanan erken silinmeden kaynaklı 
gelirler (kayıplar), vergiler ödendikten sonra               -                     -                     -                   -        

Çıkarılmış hisse senetleri               -                     -                     -                   -        

Ödenen nakit temettüler               -                     -                  (227)                -        

İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi 
sonrası              -                     -        (330) 2            -        

Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal 
kazançlar (zararlar), vergi sonrası              -                     -                  (987)                -        

Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net 
değişim              -                   118                   -                   -        

Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde 
dağıtılan Banka hisseleri               -                     -                     -                 185      

Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi 
indirimleri               -                     -                     -                   -        

Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki 
opsiyonların diğer etkileri               -                     -                     -                   -        

Banka’nın kendi hisselerinin alımları              -                     -                     -             (1,359)     

Banka’nın kendi hisselerinin satışları              -                     -                     -              1,185      

Banka’nın satılan kendi hisselerinden net 
kazançlar (zararlar)              -                      3                   -                   -        

Diğer               -        133              -                   -        

31 Aralık 2019 itibariyle bakiye         5,291            40,505              9,644                  (4)     

     
1Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil değildir 
22019'da vergi etkisi direkt olarak net kar/(zarar) 'da dikkate alınmıştır. 

 

 

 

 

 



 

  

 Gerçekleşmemiş net kar (zarar)    

m, € 

Satılmaya 
hazır 

finansal 
varlıkların

, vergi 
sonrası 2 

Diğer 
kapsamlı 
gelirde 
takip 
edilen 

finansal 
varlıkların 
gerçeğe 
uygun 
değeri, 
vergi 

sonrası 2 

Finansal 
borçların 
kredi risk 

değişiklikle
rine bağlı 

olarak 
kar/zarara 
yansıtılan 
gerçeğe 
uygun 
değeri 
,vergi 

sonrası 2 

Nakit akışı 
değişiminin

i hedge 
eden 

türevlerden 
kaynaklana

n net 
kazançlar 
(zararlar)  

vergi 
sonrası 2 

Satış 
amacıyla elde 
tutulan olarak 
sınıflandırılan 
varlıklardan 
gerçekleşme

miş net 
kazançlar 
(zararlar), 

vergi sonrası 
2 

Yabancı 
para 

çevrim 
farkları, 

vergi 
sonrası2 

Özkaynak 
yöntemiyle 

muhasebeleştir
ilen 

yatırımlardan 
gerçekleşmemi
ş net kazançlar 

(zararlar) 

Birikmiş 
diğer 

kapsam
lı 

gelirler 
(giderle
r), vergi 
sonrası1 

                  

31 Aralık 2018 
itibariyle bakiye 

                       
-        

                     
(34)     

                      
28      

                      
17      

                       
-                228                         15      

           
253      

IFRS16 geçiş etkisi                        
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

1 Ocak 2019 
itibariyle bakiye 
(IFRS 16) 

                       
-        

                     
(34)     

                      
28      

                      
17      

                       
-                228                         15      

           
253      

Toplam kapsamlı 
gelir, vergi sonrası 1 

                       
-        

                     
(79)     

                       
(2)     

                       
(3)     

                       
-                108                        (15)     

           
168      

Gerçeğe uygun 
değer farklı diğer 
kapsamlı gelire 
yansıtılan pay 
senetlerinden 
kaynaklanan 
gelirler (kayıplar), 
vergiler ödendikten 
sonra  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Gerçeğe uygun 
değer farklı kar ve 
zarara yansıtılan 
finansal 
yükümlülüklerin 
kredi risklerinde 
meydana gelen 
değişiklikten 
kaynaklanan erken 
silinmeden kaynaklı 
gelirler (kayıplar), 
vergiler ödendikten 
sonra  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Çıkarılmış hisse 
senetleri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Ödenen nakit 
temettüler  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

İlave özkaynak 
unsurlarına ait 
kuponlar, vergi 
sonrası 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Tanımlanmış fayda 
planları ile ilgili 
aktüaryal kazançlar 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        



 

  

(zararlar), vergi 
sonrası 

Raporlama 
döneminde hisse 
ödüllerindeki net 
değişim 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Hisse bazlı ücret 
planları 
çerçevesinde 
dağıtılan Banka 
hisseleri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Hisse bazlı ücret 
planları ile ilgili 
vergi indirimleri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Opsiyon primleri ve 
hisse senetleri 
üzerindeki 
opsiyonların diğer 
etkileri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Banka’nın kendi 
hisselerinin alımları 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Banka’nın kendi 
hisselerinin satışları 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Banka’nın satılan 
kendi hisselerinden 
net kazançlar 
(zararlar) 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

Diğer                         
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -                            -        

              
-        

31 Aralık 2019 
itibariyle bakiye 

                       
-        

                      
45      

                      
25      

                      
14      

                       
-                336                          -        

           
421      

         
1Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil 
değildir.   
2Ek özkaynak kalemlerinin alım satımından elde edilen net kazancı içerir.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Hissedarlara 
ait toplam 

özkaynaklar 

Diğer 
özkaynak 
unsurları 2 

Kontrol gücü 
olmayan 

paylar 

Toplam 
özkaynaklar 

  

  

  

  

m, € 
31 Aralık 2018 itibariyle bakiye 62,495 4,675 1,568 68,737 

IFRS16 geçiş etkisi             (136)                     -                        -                    (137)     

1 Ocak 2019 itibariyle bakiye (IFRS 16)         62,358                4,675                1,568              68,601      

Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası 1          (5,222)                     -                     142               (5,079)     

Gerçeğe uygun değer farklı diğer kapsamlı gelire 
yansıtılan pay senetlerinden kaynaklanan gelirler 
(kayıplar), vergiler ödendikten sonra                  -                        -                        -                        -        

Gerçeğe uygun değer farklı kar ve zarara yansıtılan 
finansal yükümlülüklerin kredi risklerinde meydana 
gelen değişiklikten kaynaklanan erken silinmeden 
kaynaklı gelirler (kayıplar), vergiler ödendikten sonra                  -                        -                        -                        -        

Çıkarılmış hisse senetleri                  -                        -                        -                        -        

Ödenen nakit temettüler              (227)                     -                      (59)                 (286)     

İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası 
(330) 4                 -                        -                    (330)     

Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal 
kazançlar (zararlar), vergi sonrası             (987)                     -                        (7)                 (994)     

Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net 
değişim              118                      -                         2                   119      

Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan 
Banka hisseleri               185                      -                        -                     185      

Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri                  -                        -                        -                        -        

Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki 
opsiyonların diğer etkileri                  -                        -                        -                        -        

Banka’nın kendi hisselerinin alımları          (1,359)                     -                        -                 (1,359)     

Banka’nın kendi hisselerinin satışları           1,185                      -                        -                  1,185      

Banka’nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar 
(zararlar)                  3                      -                        -                         3      

Diğer  133 (10) 3 9 3 114 

31 Aralık 2019 itibariyle bakiye 55,857 4,665 1,638 62,160 

          
 1Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil değildir 
2 Deutsche Bank’ın teminatsız ve ikincil tahvillerini oluşturan ve UFRS’ye göre pay senedi olarak sınıflandırılan Ek Ana 
Sermaye Bonolarını içerir.  
3Ek Özkaynak Kalemlerinin alım satımından elde edilen net kazancı içerir.  
42019'da vergi etkisi direkt olarak net kar/(zarar) 'da dikkate alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 

  

  Hisse 
Senetleri 

(itibari 
değeri 
yok) 

İlave 
ödenmiş 
sermaye 

Dağıtılmamış 
karlar 

Hazine 
hisse 

senetleri, 

maliyetten 

  

m, €   

31 Aralık 2016 itibariyle bakiye         
3,531      

      
33,765            18,987                 -        

Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası 1              -                     -                  (751)                -        

Çıkarılmış hisse senetleri          
1,760      

        
6,277                   -                   -        

Ödenen nakit temettüler               -                     -                  (392)                -        

İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası              -                     -                  (298)                -        

Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi 
sonrası              -                     -                   (91)                -        

Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim 
             -        

           
(51)                  -                   -        

Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri               -                     -                     -                 424      

Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri  
             -        

              
3                   -                   -        

Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri  
             -        

          
(104)                  -                   -        

Banka’nın kendi hisselerinin alımları              -                     -                     -             (7,912)     

Banka’nın kendi hisselerinin satışları              -                     -                     -              7,479      

Banka’nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) 
             -        

              
6                   -                   -        

Diğer               -        22              -                   -        

31 Aralık 2017 itibariyle bakiye (IAS 39)         
5,291      

      
39,918            17,454                  (9)     

UFRS 9 geçiş etkisi 
             -        

             
(2)               (301)                -        

01 Ocak 2018 itibariyle bakiye (UFRS 9)         
5,291      

      
39,916            17,153                  (9)     

Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası 1                267        

Gerçeğe uygun değer farklı diğer kapsamlı gelire yansıtılan pay 
senetlerinden kaynaklanan gelirler (kayıplar), vergiler ödendikten sonra               -                     -                     -                   -        

Gerçeğe uygun değer farklı kar ve zarara yansıtılan finansal 
yükümlülüklerin kredi risklerinde meydana gelen değişiklikten kaynaklanan 
erken silinmeden kaynaklı gelirler (kayıplar), vergiler ödendikten sonra               -                     -                     -                   -        

Çıkarılmış hisse senetleri               -                     -                     -                   -        

Ödenen nakit temettüler               -                     -                  (227)                -        

İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası              -                     -                  (292)                -        

Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi 
sonrası              -                     -                  (186)                -        

Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim 
             -        

            
90                   -                   -        

Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri               -                     -                     -                 199      

Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri  
             -        

             
(5)                  -                   -        

Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri               -                     -                     -                   -        

Banka’nın kendi hisselerinin alımları              -                     -                     -             (4,119)     

Banka’nın kendi hisselerinin satışları              -                     -                     -              3,914      

Banka’nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) 
             -        

             
(2)                  -                   -        

Diğer               -        253 2              -                   -        

31 Aralık 2018 itibariyle bakiye         
5,291      

      
40,252            16,714                (15)     

1Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil değildir. 
2DWS Group GmbH & Co KGaA'nın halka arzının etkilerini içermektedir. 

 



 

  

m, € 

Satılma
ya hazır 
finansal 
varlıklar
ın, vergi 
sonrası 

2 

Diğer 
kapsamlı 
gelirde 

takip edilen 
finansal 

varlıkların 
gerçeğe 
uygun 
değeri, 
vergi 

sonrası 2 

Finansal 
borçların 
kredi risk 

değişiklikleri
ne bağlı 
olarak 

kar/zarara 
yansıtılan 
gerçeğe 

uygun değeri 
,vergi sonrası 

2 

Nakit akışı 
değişiminini 
hedge eden 
türevlerden 
kaynaklanan 
net kazançlar 

(zararlar)  
vergi sonrası 

2 

Satış 
amacıyla elde 
tutulan olarak 
sınıflandırılan 
varlıklardan 
gerçekleşme

miş net 
kazançlar 
(zararlar), 

vergi sonrası 
2 

Yabancı 
para 

çevrim 
farkları, 

vergi 
sonrası2 

Özkaynak 
yöntemiyl

e 
muhaseb
eleştirilen 
yatırımlar

dan 
gerçekleş

memiş 
net 

kazançlar 
(zararlar) 

Birikmiş 
diğer 

kapsam
lı 

gelirler 
(giderle
r), vergi 
sonrası1 

                  

31 Aralık 2016 itibariyle 
bakiye 

                    
912      

                       
-        

                       
-        

                    
143      

                       
-             2,418      

                   
77      

        
3,550      

Toplam kapsamlı gelir, 
vergi sonrası 1 

                   
(223)     

                       
-        

                       
-        

                   
(125)     

                       
-        

   
(2,646)     

                  
(36)     

       
(3,030)     

Çıkarılmış hisse senetleri                         
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Ödenen nakit temettüler                         
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

İlave özkaynak unsurlarına 
ait kuponlar, vergi sonrası 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Tanımlanmış fayda 
planları ile ilgili aktüaryal 
kazançlar (zararlar), vergi 
sonrası 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Raporlama döneminde 
hisse ödüllerindeki net 
değişim 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Hisse bazlı ücret planları 
çerçevesinde dağıtılan 
Banka hisseleri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Hisse bazlı ücret planları 
ile ilgili vergi indirimleri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Opsiyon primleri ve hisse 
senetleri üzerindeki 
opsiyonların diğer etkileri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Banka’nın kendi 
hisselerinin alımları 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Banka’nın kendi 
hisselerinin satışları 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Banka’nın satılan kendi 
hisselerinden net 
kazançlar (zararlar) 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Diğer                         
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

31 Aralık 2017 itibariyle 
bakiye (IAS 39) 

                    
689      

                       
-        

                       
-        

                      
18      

                       
-        

      
(227)     

                   
40      

           
520      

UFRS 9 geçiş etkisi                    
(689)     

                    
394      

                     
(16)     

                       
-        

                       
-        

        
(45)     

                  
(12)     

          
(368)     

01 Ocak 2018 itibariyle 
bakiye (UFRS 9) 

                       
-        

                    
394      

                     
(16)     

                      
18      

                       
-        

      
(272)     

                   
28      

           
152      

Toplam kapsamlı gelir, 
vergi sonrası 1 

                       
-        

                   
(428)     

                      
44      

                       
(1)     

                       
-                500      

                  
(14)     

           
101      

Gerçeğe uygun değer 
farklı diğer kapsamlı gelire 
yansıtılan pay 
senetlerinden kaynaklanan 
gelirler (kayıplar), vergiler 
ödendikten sonra  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        



 

  

Gerçeğe uygun değer 
farklı kar ve zarara 
yansıtılan finansal 
yükümlülüklerin kredi 
risklerinde meydana gelen 
değişiklikten kaynaklanan 
erken silinmeden kaynaklı 
gelirler (kayıplar), vergiler 
ödendikten sonra  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Çıkarılmış hisse senetleri                         
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Ödenen nakit temettüler                         
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

İlave özkaynak unsurlarına 
ait kuponlar, vergi sonrası 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Tanımlanmış fayda 
planları ile ilgili aktüaryal 
kazançlar (zararlar), vergi 
sonrası 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Raporlama döneminde 
hisse ödüllerindeki net 
değişim 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Hisse bazlı ücret planları 
çerçevesinde dağıtılan 
Banka hisseleri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Hisse bazlı ücret planları 
ile ilgili vergi indirimleri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Opsiyon primleri ve hisse 
senetleri üzerindeki 
opsiyonların diğer etkileri  

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Banka’nın kendi 
hisselerinin alımları 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Banka’nın kendi 
hisselerinin satışları 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Banka’nın satılan kendi 
hisselerinden net 
kazançlar (zararlar) 

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

Diğer                         
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-        

                       
-                  -        

                    
-        

              
-        

31 Aralık 2018 itibariyle 
bakiye 

                       
-        

                     
(34)     

                      
28      

                      
17      

                       
-                228      

                   
15      

           
253       

        
1Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil değildir.   
2Ek özkaynak kalemlerinin alım satımından elde edilen net kazancı içerir.      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

Hissedarlara ait 
toplam 

özkaynaklar 

Diğer özkaynak 
unsurları 2 

Kontrol gücü 
olmayan paylar 

Toplam 
özkaynaklar 

  

  

  

  

m, € 

31 Aralık 2016 itibariyle bakiye 59,833 4,669 316 64,819 

Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası 1          (3,781)                     -                      (20)              (3,800)     

Çıkarılmış hisse senetleri            8,037                      -                        -                  8,037      

Ödenen nakit temettüler              (392)                     -                      (11)                 (403)     

İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası 

            (298)                     -                        -                    (298)     

Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi 
sonrası 

              (91)                     -                        -                      (91)     

Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim 

              (51)                     -                        -                      (51)     

Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri  

             424                      -                        -                     424      

Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri                   3                      -                        -                         3      

Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri  

            (104)                     -                        -                    (104)     

Banka’nın kendi hisselerinin alımları          (7,912)                     -                        -                 (7,912)     

Banka’nın kendi hisselerinin satışları           7,479                      -                        -                  7,479      

Banka’nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) 

                 6                      -                        -                         6      

Diğer                 22      6 3               (36)                     (9)     

31 Aralık 2017 itibariyle bakiye (IAS 39)         63,174                4,675                   250              68,099      

UFRS 9 geçiş etkisi             (671)                     -                        (1)                 (672)     

01 Ocak 2018 itibariyle bakiye (UFRS 9)         62,503                4,675                   249              67,427      

Toplam kapsamlı gelir, vergi sonrası 1 368                 -        122 490 

Gerçeğe uygun değer farklı diğer kapsamlı gelire yansıtılan pay 
senetlerinden kaynaklanan gelirler (kayıplar), vergiler ödendikten sonra  

                -                        -                        -                        -        

Gerçeğe uygun değer farklı kar ve zarara yansıtılan finansal yükümlülüklerin 
kredi risklerinde meydana gelen değişiklikten kaynaklanan erken silinmeden 
kaynaklı gelirler (kayıplar), vergiler ödendikten sonra  

                -                        -                        -                        -        

Çıkarılmış hisse senetleri                  -                        -                        -                        -        

Ödenen nakit temettüler              (227)                     -                        (8)                 (235)     

İlave özkaynak unsurlarına ait kuponlar, vergi sonrası 

            (292)                     -                        -                    (292)     

Tanımlanmış fayda planları ile ilgili aktüaryal kazançlar (zararlar), vergi 
sonrası             (186)                     -                      (12)                 (198)     

Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net değişim 

               90                      -                       23                   112      

Hisse bazlı ücret planları çerçevesinde dağıtılan Banka hisseleri  

             199                      -                        -                     199      

Hisse bazlı ücret planları ile ilgili vergi indirimleri                  (5)                     -                         1                      (4)     

Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonların diğer etkileri  

                -                        -                        -                        -        

Banka’nın kendi hisselerinin alımları          (4,119)                     -                        -                 (4,119)     

Banka’nın kendi hisselerinin satışları           3,914                      -                        -                  3,914      

Banka’nın satılan kendi hisselerinden net kazançlar (zararlar) 

                (2)                     -                        -                        (2)     

Diğer  253 4                 -        1,193 4 1,446 

31 Aralık 2018 itibariyle bakiye 62,495 4,675 1,568 68,737 

          
1Vergi sonrası tanımlanmış fayda planları yeniden değerleme değer kazançları (kayıpları) dahil değildir 

2Deutsche Bank’ın teminatsız ve ikincil tahvillerini oluşturan ve UFRS’ye göre pay senedi olarak sınıflandırılan Ek Ana Sermaye Bonolarını içerir.  
3Ek Özkaynak Kalemlerinin alım satımından elde edilen net kazancı içerir.  
4DWS Group GmbH & Co KGaA'nın halka arzının etkilerini içermektedir. 

 

 



 

  

Konsolide Nakit Akım Tablosu    

    
m, € 2019 2018 2017 

Net kar                       
(5,265)     

                       
341      

                    
(735)     

Operasyonel faaliyetlerden nakit akımları:       

Net karla operasyonel faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakdin mutabakatı için 
yapılan düzeltmeler:       

Kredi zararları karşılığı                            
723      

                       
525      

                     
525      

Yeniden yapılanma faaliyetleri                            
644      

                       
360      

                     
447      

Satılmaya hazır finansal varlıklardan ve vadeye kadar elde tututan diğer varlıklardan 
elde edilen kazanç 

                              
-        

                         
-        

                    
(516)     

Satılmaya hazır finansal varlıkların, özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen 
yatırımların, ve diğerlerinin satışından elde edilen kar 

                         
(227)     

                     
(619)     

                      
(59)     

Ertelenmiş gelir vergileri, net                         
1,868      

                       
276      

                  
1,234      

Değer düşüklüğü, amortisman ve diğer tükenme payları, ve değer artışı                         
3,993      

                    
2,391      

                  
2,159      

Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan net karın (zararın) payı                          
(104)     

                     
(129)     

                    
(141)     

Gayrinakdi ücret, kredi ve diğer kalemlere göre düzeltilmiş kar                           
1,582      

                    
3,145      

                  
2,914      

Operasyonel varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki net değişimin düzeltmesi:       

Merkez bankaları veya merkezleri olmayan bankalar nezdindeki faiz getirici vadeli 
mevduatlar 

                      
(1,203)     

                
(10,954)     

                     
966      

Yeniden satım sözleşmeleri uyarınca satılan merkez bankası fonları ve alınan menkul 
kıymetler, ödünç alınan menkul kıymetler  

                      
(2,529)     

                  
15,004      

                  
8,560      

Alım satım amaçlı olmayan, kar ve zararda gerçeğe uygun değer ile raporlanacak 
finansal varlıklar 

                      
11,403      

              
(98,560)     

                        
-        

Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar                            
101      

                  
91,176      

                 
(6,721)     

Krediler                     
(27,335)     

                       
302      

                  
2,759      

Diğer varlıklar                         
7,464      

                    
6,284      

                
21,970      

Mevduatlar                         
6,432      

                
(16,763)     

                
34,601      

Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal yükümlülükler ve yatırım 
kontratı yükümlülükleri1 

                      
(3,766)     

                
(10,549)     

                  
5,461      

Yeniden satım sözleşmeleri uyarınca satılan merkez bankası fonları ve alınan menkul 
kıymetler, ödünç verilen menkul kıymetler  

                      
(4,871)     

                
(16,716)     

                 
(3,355)     

Diğer kısa vadeli borçlanmalar                       
(8,954)     

                  
(4,266)     

                  
1,148      

Diğer yükümlülükler                     
(16,563)     

                
(19,119)     

               
(23,107)     

Öncelikli uzun vadeli borç2                     
(16,112)     

                  
(6,840)     

               
(12,728)     

Alım-satım varlıkları ve türev finansal enstrümanlarından pozitif ve negatif piyasa 
değerleri 

                      
22,559      

                  
20,542      

                  
1,596      

Diğer, net                       
(8,657)     

                  
(6,858)     

                  
5,512      

Operasyonel faaliyetlerden elde edilen (kullanılan) net nakit                     
(40,449)     

                
(54,172)     

                
39,576      

Yatırım faaliyetlerinden nakit akımları:       

Nakit girişi:       

Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlıkların satışı                       
23,721      

                  
22,126      

                        
-        



 

  

Vadesi gelen gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlıklar                       
40,806      

                  
26,001      

                        
-        

Maliyet itfasına kadar elde tutulacak diğer varlıkların satışı                            
390      

                         
94      

                        
-        

Maliyet itfasına kadar elde tutulacak vadesi gelen diğer varlıklar                            
964      

                    
1,904      

                        
-        

Satılmaya hazır finansal varlıların satışı 
  

                         
-        

                
10,657      

Vadesinde satılmaya hazır finansal varlıların satışı                               
-        

                         
-        

                  
6,798      

Vadesi gelen finansal varlıklar                               
-         -   -  

Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların satışı                                
9      

                         
30      

                       
80      

Maddi duran varlık satışı                              
92      

                       
356      

                     
113      

Alımlar:       

Gerçeğe uygun değeri diğer kapsamlı gelirde takip edilen finansal varlıklar                     
(56,568)     

                
(41,031)     

                        
-        

Diğer finansal varlıkların maliyet itfası                     
(20,134)     

                     
(309)     

                        
-        

Satılmaya hazır finansal varlılar                               
-        

                         
-        

               
(13,472)     

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar                               
-        

                         
-        

                        
-        

Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlar                            
(17)     

                         
(1)     

                      
(12)     

Maddi duran varlıklar                          
(327)     

                     
(465)     

                    
(485)     

Şirket birleşmeleri / elden çıkarılan yatırımlar için ödenen net nakit                          
1,762      

                       
220      

                       
82      

Diğer, net                          
(978)     

                  
(1,291)     

                 
(1,328)     

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit                     
(10,280)     

                    
7,634      

                  
2,433      

Finansman faaliyetlerinden nakit akımları:       

Sermaye benzeri uzun vadeli borçlanma senedi ihracı 
47 3 

                         
68      

                     
881      

Sermaye benzeri uzun vadeli geri ödemeleri ve itfaları 
(152) 3 

                  
(1,171)     

                    
(176)     

Trust imtiyazlı menkul kıymet ihracı 
0 4 

                           
4      

                     
226      

Trust imtiyazlı menkul kıymet geri ödemeleri ve itfaları  
1,235 4 

                  
(2,733)     

                    
(666)     

Kiralamalardan kaynaklanan yükümlülükler                          
(659)     

                         
-        

                        
-        

Pay senedi ihracı                               
-        

                         
-        

                  
8,037      

Hazine hissesi alımı                       
(1,359)     

                  
(4,119)     

                 
(7,912)     

Hazine hissesi satışı                         
1,191      

                    
3,912      

                  
7,471      

Ek özkaynak unsurlarının ihracı                               
-        

                         
-        

                        
-        

Ek özkaynak unsurlarının alımı                          
(131)     

                     
(236)     

                    
(205)     

Ek özkaynak unsurlarının satımı                            
121      

                       
234      

                     
217      



 

  

Ek özkaynak unsurlarına ilişkin kuponlar, vergi sonrası                          
(330)     

                     
(315)     

                    
(335)     

Azınlık paylarına ödenen temettü                            
(59)     

                         
(8)     

                      
(11)     

Azınlık haklarındaki net değişim                              
(9)     

                    
1,205      

                      
(37)     

Nakit temettü ödemesi                          
(227)     

                     
(227)     

                    
(392)     

Diğer                               
-        

                         
52      

                        
-        

Finansman faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit                       
(2,802)     

                  
(3,334)     

                  
7,138      

Döviz kurlarındaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki net etkisi                         
1,578      

                    
1,668      

                 
(5,772)     

Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (azalış)                     
(51,953)     

                
(48,203)     

                
43,376      

Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar                      
180,822      

                
229,025      

              
185,649      

Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar                      
128,869      

                
180,822      

              
229,025      

Operasyonel faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakitler       

Ödenen (tahsil edilen) gelir vergileri, net                            
945      

                       
468      

                     
689      

Ödenen faiz                       
11,493      

                  
11,743      

                
11,784      

Alınan faizler                       
23,748      

                  
22,408      

                
21,095      

Alınan temettüler                          
1,309      

                    
2,186      

                  
3,006      

Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar       

Nakit ve merkez bankasından alacaklar (merkez bankaları nezdindeki faiz getirici 
vadesiz mevduatlar dahil değildir) 

                    
121,412      

                
174,059      

              
222,451      

Bankalar arası bakiyeler (merkez bankaları hariç) (31 Aralık 2019 itibarıyla 18.4 milyar 
Euro, 31 Aralık 2018 itibarıyla 16.8 milyar Euro, 31 Aralık 2017 itibarıyla 5.9 milyar Euro 
tutarındaki vadeli mevduatlar dahil değildir) 

                        
7,457      

                    
6,763      

                  
6,574      

Toplam 
                    

128,869      
                

180,822      
              

229,025       
      

1 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 yılları boyunca sırasıyla 3.1 milyar Euro ve 5.3 milyar Euro tutarında öncelikli 
uzun vadeli tahvil ihracı ve 4.4 milyar Euro ve 5.2 milyar Euro tutarında geri ödeme ve itfa dahildir.  
2 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 yılları boyunca sırasıyla 23.4 milyar Euro ve 27.4 milyar Euro tutarında ihraç ve 
42.7 milyar Euro ve 32.8 milyar Euro tutarında geri ödeme ve itfa dahildir.  
3Sermaye benzeri uzun vadeli borçlar üzerindeki nakit dışı değişiklikler toplamı olan 228 milyon Euro'nun, 67 milyon 
Euro'su FX hareketleri sebebiyle, 185 milyo Euro'su ise gerçeğe uygun değerleme farkı sebebiyledir.  
4İmtiyazlı menkul kıymetler üzerindeki nakit dışı değişiklikler toplamı olan 79 milyon Euro'nun 35 milyon Euro'su FX 
hareketleri, 28 milyon Euro'su ise gerçeğe uygun değerleme farkı sebebiyledir.  
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