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Bir Bakışta Grup Sonuçları  
 

Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 
 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 
Değişim 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% Değişim 

Net gelirler:  

Bunların içinden: 
        

Kurumsal Banka (KB) 1,318 1,242 75 6 3,920 3,857 63 2 

Yatırım Bankası (YB) 1,647 1,740 (94) (5) 5,443 6,087 (644) (11) 

Özel Banka (ÖB) 2,054 2,112 (57) (3) 6,311 6,617 (306) (5) 

Varlık Yönetimi (VY) 543 567 (24) (4) 1,662 1,673 (11) (1) 

Kurumsal & Diğer (K&D) (76) 54 (131) A/D 95 (111) 207 A/D 

Sermaye Kullandırım Birimi (SKB) (223) 459 (682) A/D 385 1,619 (1,234) (76) 

Toplam net gelirler 5,262 6,175 (912) (15) 17,816 19,741 (1,926) (10) 

Kredi değer düşüş karşılıkları 175 90 86 95 477 273 204 75 

Faiz dışı giderler:         
Ücret ve sosyal haklar 2,773 2,859 (86) (3) 8,451 8,911 (459) (5) 

Genel ve idari giderler 2,776 2,642 134 5 8,936 8,650 286 3 

Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer 
düşüklüğü 

2 0 2 A/D 1,037 0 1,037 A/D 

Yeniden yapılanma faaliyetleri 224 77 146 190 257 259 (2) (1) 

Toplam faiz dışı giderler 5,774 5,578 196 4 18,681 17,819 861 5 

Vergi öncesi kar (zarar) (687) 506 (1,194) A/D (1,341) 1,650 (2,991) A/D 

Gelir vergisi gideri (geliri) 145 277 (133) (48) 2,440 900 1,540 171 

Net kar (zarar) (832) 229 (1,061) A/D (3,781) 750 (4,531) A/D 

Azınlık paylarına atfedilebilir net kar (zarar)  27 18 9 51 90 58 32 55 

Deutsche Bank hissedarlarına ve ek özkaynak 
bileşenlerine atfedilebilir net kar (zarar)  

 
(859) 

 
211 

 
(1,070) 

 
A/D 

 
(3,871) 

 
692 

 
(4,563) 

 
A/D 

Ek özkaynak bileşenlerine atfedilebilir kar 

(zarar)  
 

83 

 
81 

 
2 

 
3 

 
245 

 
237 

 
8 

 
3 

Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir 

kar (zarar)  
 

(942) 

 
130 

 
(1,072) 

 
A/D 

 
(4,116) 

 
455 

 
(4,571) 

 
A/D 

 

Özkaynaklar Tier 1 oranı 13.4 % 14.0 % (0.6) ppt A/D 13.4 % 14.0 % (0.6) ppt A/D 

Kaldıraç oranı (tamamen uygulanmış) 3.9 % 4.0 % (0.1) ppt A/D 3.9 % 4.0 % (0.1) ppt A/D 

Kaldıraç oranı (aşamalı) 4.2 % 4.2 % (0.1) ppt A/D 4.2 % 4.2 % (0.1) ppt A/D 

Krediler(kredi değer düşüş karşılıkları öncesi brüt, milyar €)1
 431 398 32 8 431 398 32 8 

Mevduatlar (milyar €)1
 584 553 32 6 584 553 32 6 

Yönetim altındaki Varlıklar (milyar €)1
 1,260 1,191 69 6 1,260 1,191 69 6 

Çalışanlar (tam zamanlı dengi)1
 89,958 94,717 (4,759) (5) 89,958 94,717 (4,759) (5) 

A/D – Anlamlı değil 
1 Çeyrek sonu itibarıyla. 
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Deutsche Bank: Dönüşüm Devam Ediyor 

CEO Christian Sewing: “Bankamızın son yirmi yıldaki en kapsamlı yeniden yapılanmasını başlatmış olmamıza rağmen, bu 

çeyrekte dört temel işimizden de kar elde edilmiş ve krediler ve yönetim altındaki varlıklar büyümüştür. Dönüşüm tamamıyla 

devam etmekte olup, maliyet ve risk azaltmada somut ilerleme kaydedilmiştir. %13.4 olan CET 1 oranı, gücümüzü 

vurgulamaktadır. Çalışanlarımıza bu değişim dönemindeki güçlü performansları ve bağlılıkları için, müşterilerimize de yeni 

stratejimize güvendikleri için teşekkür etmek istiyorum." demiştir. 

– Dönüşümde, risk ve maliyet azaltma bakımından önemli ilerleme 

– Stratejik düzeltmelerin sonucunda ve beklentilere paralel olarak Grup, 832 milyon Euro tutarında net zarar ve 687 milyon 

Euro tutarında vergi öncesi zarar raporlamıştır 

– Temel Banka (Sermaye Kullandırım Birimi hariç), 315 milyon Euro tutarında spesifik gelir kalemlerini1, yeniden yapılanma ve 

kıdem tazminatı ve dönüşümle ilgili giderleri2 absorbe ettikten sonra 353 milyon Euro tutarında vergi öncesi kar elde etmiştir 

– Dört temel işimiz de bu çeyrekte karlıdır 

– Sermaye Kullandırım Birimi, stratejik olmayan işlerden çıkılması ve dönüşüm maliyetleri nedeniyle 1.0 milyar Euro tutarında 

vergi öncesi zarar etmiştir  

– Özkaynaklar Tier 1 oranı %13.4’te istikrarlıdır  

– Sermaye Kullandırım Biriminde risk azaltma, dönüşümün karlar üzerindeki negatif etkisini dengelemiştir  

– Dönüşüm giderleri ve bankacılık vergileri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetlerin2 yıldan yıla düşürülmesi 

doğrultusundaki 2019 maliyet azaltma hedeflerine ulaşma yolunda art arda 7. çeyrektir ilerleme sağlanmaktadır 

– Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 2018’in 1. çeyreğinden bu yana yıllık bazda 1.8 milyar Euro azalmıştır  

– Faiz dışı giderler 5.8 milyar Euro’dur 

– Temel Banka işinde kilit alanlarda sağlanan büyüme, franchise stabilitesini göstermektedir 

– Kredi büyümesi 12 milyar Euro’dur 

– Net girişler 5 milyar Euro’dur 

– Varlık Yönetimi ve Özel Bankada yönetim altındaki varlıklar 2019 yılında 125 milyar Euro yükselerek 1.24 trilyon Euro 

olmuştur  

– Temel Borçlanma Senedi İhraç işinde pazar payı artırılmış; Temmuz’dan bu yana 50’den fazla Hisse Senedi İhraç görevi 

tamamlanmış, fiyatlandırılmış veya kazanılmıştır  

– Grup personel sayısı, Postbank’ın satın alınmasından bu yana ilk kez 90,000’in altına inmiştir 

Dönüşüm stratejisinin uygulanması, Grup sonuçlarını etkilemiştir  
 

Deutsche Bank, yeniden yapılanmasında yönetimin Temmuz ayında duyurduğu kilit hedeflere paralel olarak önemli ilerleme 

kaydetmiştir. Bu, risk ve maliyet azaltmayı ve iş hacimlerinde büyümeyi içermiştir. 

 
Bu yeniden yapılanma çalışmalarının sonucu olarak Deutsche Bank, 2019’un üçüncü çeyreğinde 832 milyon Euro net zarar ve 
687 milyon Euro vergi öncesi zarar raporlamıştır. Bu çeyrekteki sonuçlar, stratejinin uygulanmasının bir parçası ve beklentilere 
paralel olarak, ertelenmiş vergi varlıklarında (DTA) 380 milyon Euro tutarında değerleme düzeltmelerini içermektedir. 

 
7 Temmuz’da strateji duyurusunda belirtildiği gibi 2019’de beklenen toplam 2.8 milyar Euro tutarındaki DTA etkisinden, 2.4 

milyar Euro muhasebeleştirilmiştir. 2019 yılı için halen beklenen toplam 1.0 milyar Euro’dan, ağırlıklı olarak yazılım değer 

düşüklüğü olmak üzere 537 milyon Euro tutarındaki dönüşümle ilgili giderler absorbe edilmiştir. Yeniden yapılanma ve kıdem 

tazminatı giderlerinde 2019 yılı için halen beklenen toplam 700 milyon Euro meblağdan şimdiye kadar 234 milyon Euro 

muhasebeleştirilmiştir. 

 
Temel Banka 353 milyon Euro tutarında vergi öncesi kar açıklamış olup, dört temel faaliyet alanı da bu çeyrekte karlıdır. Temel 

Banka sonuçları spesifik ve dönüşümle ilgili kalemlerden 315 milyon Euro tutarında olumsuz etkilenmiş olup, bunlardan aslen 

Borç Değerleme Düzeltmeleri olmak üzere spesifik gelir kalemleri 81 milyon Euro, dönüşüm giderleri 98 milyon Euro ve yeniden 

yapılanma ve kıdem tazminatı giderleri 135 milyon Euro’dur. Bu etkiler olmadan, Temel Bankada vergi öncesi kar 668 milyon 

Euro olurdu. 

 
Sermaye Kullandırım Birimi bu çeyrekte, sona erdirilen faaliyetler ve dönüşüm giderleri ile ilgili maliyetleri ve gelirlerin 

tekrarlanmamasını kısmen yansıtır şekilde 1.0 milyar Euro tutarında vergi öncesi zarar açıklamıştır. 
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Grup Sonuçları 

Strateji uygulaması: önemli ilerleme  
 

Deutsche Bank bu çeyrekte dönüşüm stratejisinin kilit boyutlarında önemli ilerleme kaydetmiştir. Aşağıdakiler dikkate 
değerdir:  

Sermaye Kullandırım Birimi ağırlıklı aktifleri ve kaldıraç pozisyonunu azaltmada önemli ilerleme kaydetmiştir. 

– Risk ağırlıklı aktifler için yıllık hedef 52 milyar Euro iken, bu çeyrekte 9 milyar Euro ve geçen yılın aynı döneminden bu yana 

16 milyar Euro azalarak 56 milyar Euro olmuştur. 

– Kaldıraç pozisyonu için yıllık hedef 119 milyar Euro iken, bu çeyrekte 73 milyar Euro ve geçen yılın aynı döneminden bu 

yana 104 milyar Euro azalarak 177 milyar Euro olmuştur. 

 
Üçüncü çeyrek sonunda kaldıraç pozisyonu, BNP Paribas işlem sözleşmesi kapsamındaki Prime Finansman bakiyeleri ile ilgili 

yaklaşık 40 milyar Euro tutarında kaldıraç pozisyonunu içermektedir. Bu işlemin yılsonundan önce kapanmasıyla, bunların 

içinden yaklaşık %50’sinin azaltılması beklenmekte, geri kalanının ise gelecekteki çeyreklerde aktarılması beklenmektedir. 

Kaldıraç pozisyonu hedefi, 2019’un dördüncü çeyreğinde sözleşmenin kapanışının yapılacağını ve geri kalan kaldıraç 

pozisyonunun zaman içinde aktarılacağını varsaymaktadır. 

 
Dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler %4 azalarak 5.2 milyar Euro olmuş, art arda yedinci çeyrektir, 

bankacılık vergileri hariç yıldan yıla azalışı göstermiştir. Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler, stratejik olarak teknolojiye yatırım 

yapmaya öncelik vermemize paralel olarak IT hariç bütün kategorilerde azalmıştır. Deutsche Bank 2019 yılının tamamı için 

21.5 milyar Euro tutarındaki dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyet hedefini teyit etmektedir. 

 
Gelecekteki gelir artışını desteklemek için iş hacimleri büyütülmeye devam etmiştir. 

 

– Temel Bankada Krediler bu çeyrekte 12 milyar Euro, veya Kur etkisinden arındırılmış olarak 6 milyar Euro tutarında artarak 

423 milyar Euro olmuştur. Büyüme, Kurumsal Banka, Yatırım Bankası ve Özel Bankada seçilmiş yüksek kaliteli faaliyet 

bölümlerine odaklanmıştır. 

– Yönetim altındaki varlıklar, Varlık Yönetimi ve Özel Bankada 1.24 trilyon Euro olmuştur. Yönetim altındaki varlıklar bu 

çeyrekte 5 milyar Euro tutarında net giriş hariç 37 milyar Euro artmıştır. 2019 yılının ilk dokuz ayında, yönetim altındaki 

varlıklar 23 milyar Euro tutarında kümülatif net girişle 125 milyar Euro artmıştır. 

Temel işlerden gelirler dirençli durumda 
 

Net gelirler bu çeyrekte %15 düşerek 5.3 milyar Euro olmuştur. Bu gelişmede en önemli faktör, Hisse Senedi Satış & Alım-

satım işinden çıkma yönündeki stratejik karar olmuştur. 

 
Gelirler in Temel Banka %4 düşerek 5.5 milyar Euro olmuştur. Önemli yeniden yapılanma, global ekonomideki olumsuzluklar, 

ve bu çeyrekte faiz oranları üzerinde artan baskı karşısında, spesifik kalemler1 hariç gelirler %3 düşerek 5.6 milyar Euro 

olmuştur. Daha stabil alanlar olan Kurumsal Banka, Özel Banka ve Varlık Yönetiminde gelirler toplamda hafif artmıştır. Bu 

işler birlikte Temel Banka gelirlerinin %71’ini oluşturmuştur. 
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1 2018’in üçüncü çeyreğine kıyasla 2019’un üçüncü çeyreğinde spesifik gelir kalemleri: 

 

30 Eylül 2019’da sona eren üç aylık dönem 
 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Net gelirler 1,318 1,647 2,054 543 (223) (76) 5,262 

DVA 

- YB Diğer / SKB 

 
0 

 
(62) 

 
0 

 
0 

 
(19) 

 
0 

 
(82) 

Bir yatırımın 

değerlemesindeki 

değişim - FIC S&T 

 

 
0 

 

 
(37) 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
(37) 

Değerleme metodolojisin-

deki güncelleme – SKB 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(81) 

 
0 

 
(81) 

Sal. Oppenheim yapılan. 

- Servet Yönetimi 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

Satıştan kazanç 

- Global İşlem 

Bankacılığı 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

Mülk satışından kazanç 

- Özel Banka Almanya 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Spesifik kalemler hariç gelirler 
1,318 1,746 2,037 543 (123) (76) 5,444 

 

 
 
 

30 Eylül 2018’de sona eren üç aylık dönem 
 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Net gelirler 1,242 1,740 2,112 567 459 54 6,175 

DVA 

- YB Diğer / SKB 

 
0 

 
(58) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(58) 

Bir yatırımın 

değerlemesindeki 

değişim - FIC S&T 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

Değerleme metodolojisin-

deki güncelleme – SKB 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Sal. Oppenheim yapılan. 

- Servet Yönetimi 
 

0 

 
0 

 
42 

 
0 

 
0 

 
0 

 
42 

Satıştan kazanç  

- Global İşlem 

Bankacılığı 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

Mülk satışından kazanç 

- Özel Banka Almanya 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Spesifik kalemler hariç gelirler 
1,242 1,799 2,070 567 459 54 6,191 
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Maliyetlerde sağlanan ilerleme 
 

Faiz dışı giderler bu çeyrekte, 234 milyon Euro tutarında yeniden yapılanma ve kıdem tazminatı giderleri ve aslen yazılım değer 
düşüklüklerinden oluşan 186 milyon Euro tutarındaki dönüşüm giderleri dahil olmak üzere % 4 artarak 5.8 milyar Euro olmuştur. 

 
Dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler2 % 4 azalarak 5.2 milyar Euro olmuştur. Bu azalış, iş gücünün 

azaltılmasını ve çalışanların yan haklarındaki düzeltmeleri ve profesyonel hizmet ücretlerindeki azalışları yansıtır şekilde, 

azalan ücret ve yan hak giderlerinden kaynaklanmıştır. Diğer giderlerde geçen yılın aynı döneminden bu yana yaşanan azalış, 

istirdatlarla ve işgaliye giderlerinin azalmasıyla desteklenmiştir. 

 
Temel Bankada, dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler, önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %2 düşerek 
4.7 milyar Euro olmuştur. 

 
Üçüncü çeyrekte, yeni kurumsal yapının uygulanması sonrasında, dahili hizmetlerin maliyetinin tahsis yönteminde değişiklikler 

yapılmıştır. Bunların, Grup finansal performansı üzerinde etkisi olmamış, cari çeyrekte bazı iş birimi değişimlerini ve 

performansları etkilemiştir. Bu etki, iş birimlerinin sonuçlarına yansımıştır 

 
2 2018’in üçüncü çeyreğine kıyasla 2019’un üçüncü çeyreğinde Faiz dışı giderler, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler ve 

dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler: 

 
30 Eylül 2019’da sona eren üç aylık dönem 

 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel 

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Faiz dışı giderler 989 1,561 1,909 404 790 121 5,774 

Şerefiye ve diğer maddi 

olmayan varlıkların değer 

düşüklüğü 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

Dava giderleri, net 

Yeniden yapılanma ve 

kıdem tazminatı 

0 12 (2) (0) 24 78 113 

Yeniden yapılanma ve 
kıdem tazminatı 

Düzeltmeye tabi tutulmuş 
maliyetler 

  7   

980 

  76   

1,473 

  9   

1,902 

  6   

398 

  99   

667 

  37   

7 

  234   

5,426 

Dönüşüm giderleri 6 77 5 9 87 2 186 

Dönüşüm giderleri 

hariç düzeltmeye tabi 

tutulmuş maliyetler 

973 1,396 1,898 389 580 5 5,240 

Bankacılık vergileri 1 1 1 0 0 0 3 

Dönüşüm giderleri ve 

bankacılık vergileri hariç 

düzeltmeye tabi tutulmuş 

maliyetler 

 
972 

 
1,395 

 
1,896 

 
389 

 
580 

 
5 

 
5,236 

 

 
 
 

30 Eylül 2018’de sona eren üç aylık dönem 
  

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Faiz dışı giderler 872 1,507 1,929 393 772 106 5,578 

Şerefiye ve diğer maddi 

olmayan varlıkların değer 

düşüklüğü 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

Dava giderleri, net 

Yeniden yapılanma ve 

kıdem tazminatı 

13 13 (4) (25) 13 4 14 

Yeniden yapılanma ve 
kıdem tazminatı 

Düzeltmeye tabi tutulmuş 
maliyetler 

  8   

851 

  51   

1,443 

  9   

1,924 

  4   

414 

  28   

731 

  3   

99 

  103   

5,462 

Dönüşüm giderleri 0 0 0 0 0 0 0 

Dönüşüm giderleri hariç 

düzeltmeye tabi tutulmuş 

maliyetler 

851 1,443 1,924 414 731 99 5,462 

Bankacılık vergileri 2 0 1 0 6 0 8 

Dönüşüm giderleri ve 

bankacılık vergileri hariç 

düzeltmeye tabi tutulmuş 

maliyetler 

 
850 

 
1,443 

 
1,923 

 
414 

 
725 

 
99 

 
5,454 

 

 
İş gücü, çeyrek sonunda tam-zamanlı-dengi esasına göre, önceki yılın aynı çeyreğinden bu yana yaklaşık 4,750 düşerek 

89,958 olmuş ve 2010 yılında Postbank’ın satın alınmasından bu yana ilk kez 90,000’in altına inmiştir. 
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Kredi kalitesi sağlam olmaya devam etmektedir 
 

Kredi değer düşüklüğü bu çeyrekte 86 milyon Euro artarak 175 milyon Euro olmuştur. Kredi değer düşüklüğü karşılıkları 

özellikle Kurumsal Bankada olmak üzere bir dizi spesifik karşılıktan etkilenmiştir. Bunlar arasında, modeldeki ince 

ayarlamalardan ve modeldeki ileriye dönük bilgilerin yıllık olarak yeniden ayarlanmasından dolayı tahminlerde yapılan 

değişimlerden kaynaklanan 167 milyon Euro meblağı da içeren 104 milyon Euro tutarındaki net pozitif etki, makroekonomik 

değişkenlerde çeyrek bazında yapılan güncellemeden kaynaklanan 63 milyon Euro tutarındaki negatif etkiyi fazlasıyla 

karşılamıştır. Bu etki, temel işlerdeki sonuçlara olumlu etki etmiştir. 

 
Yılbaşından bu yana 15 baz puanda olan karşılık düzeyleri tarihsel standartlara göre halen düşük olup, yukarıda belirtilen 

pozitif etkileri, güçlü underwriting standartlarını ve kredi portföyünün düşük risk profilini yansıtmaktadır. 

Sermaye ve bilanço gücü korunmaktadır 
 

Özkaynaklar Tier 1 oranı ikinci çeyreğin sonuna kıyasla bu çeyrek sonunda %13.4 seviyesinde istikrarlıdır. Stratejiye paralel 

olarak, operasyonel risk-ağırlıklı aktiflerin azaltılması da dahil olmak üzere risk azaltma çalışmalarının pozitif etkisi, dönüşüm 

kaynaklı olan çeyrek bazındaki net zararın sermaye üzerindeki olumsuz etkisini dengelemiştir. 

 
Risk ağırlıklı aktifler çeyrek sonunda 3 milyar Euro azalarak 344 milyar Euro olmuştur. Sermaye Kullandırım Biriminde risk 

ağırlıklı aktiflerin 9 milyar Euro tutarında azalışı, Temel Bankadaki iş büyümesiyle kısmen dengelenmiştir. 

 
Tamamen uygulanmış Kaldıraç Oranı çeyrek sonunda %3.9 olarak, önceki çeyreğe kıyasla büyük ölçüde istikrarlı kalmıştır. 

Aşamalı giriş esasına göre Kaldıraç Oranı önceki çeyreğe kıyasla istikrarlı kalarak %4.2 olmuştur. Sermaye Kullandırım 

Birimindeki 73 milyar Euro azalış, Temel Bankadaki iş büyümesiyle kısmen dengelenirken, kaldıraç pozisyonu 13 milyar Euro, 

veya kur etkisinden arındırılmış halde 39 milyar Euro azalmıştır. 

 
Likidite rezervleri üçüncü çeyreğin sonunda 243 milyar Euro seviyesinde sağlıklı kalmıştır. Likidite Karşılama Oranı çeyrek 

sonunda %139 olup, zorunlu %100 düzeyinin üstünde 59 milyar fazlayı temsil etmektedir. 

 

2019 yılının ilk dokuz ayı: özet sonuçlar 
 

Deutsche Bank 2019 yılının ilk dokuz ayında 1.3 milyar Euro tutarında vergi öncesi zarar ve 3.8 milyar Euro tutarında net 

zarar açıklamıştır. Bu aslen dönüşümle ilgili giderlerden kaynaklanmıştır. Bunlar arasında, ikinci çeyrekte dönüşüm sürecinin 

bir parçası olarak stratejik planların revize edilmesiyle tetiklenen 1.0 milyar Euro tutarında şerefiye değer düşüklüğü gideri, ve 

ikinci ve üçüncü çeyreklerde toplam 2.4 milyar Euro tutarında Ertelenmiş Vergi Varlıklarından değerleme düzeltmeleri 

bulunmaktadır. 

 
Net gelirler 2019 yılının ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10 düşerek 17.8 milyar Euro olmuştur. Bu 

durum, stratejik dönüşüme paralel şekilde işlere yeniden odaklanılmasının bir parçası olarak işlerden çıkılmasını 

yansıtmaktadır. Sermaye Kullandırım Biriminde gelirler 1.6 milyar Euro’dan ilk dokuz ayda 385 milyon Euro’ya düşerken, 

Temel Bankada gelirler %4 azalarak 17.4 milyar Euro olmuştur. 

 
Kredi değer düşüklüğü karşılığı geçen yılın aynı dönemine göre %75 artarak bu dönemde 477 milyon Euro olmuştur. Bu 

ağırlıklı olarak Kurumsal Banka ve Yatırım Bankasındaki artışlardan kaynaklanırken, yukarıda belirtilen pozitif etkiyle kısmen 

dengelenmiştir. 2019 yılında bugüne kadar kredilerin 15 baz puanı seviyesinde olan kredi değer düşüklüğü karşılığı düşük 

seviyede olmaya devam etmektedir. 

 
Faiz dışı giderler önceki yılın aynı dönemine göre %5 yükselerek 18.7 milyar Euro olmuş olup, 2019’un ikinci çeyreğinde 

yukarıda belirtilen şerefiye değer düşüklüğü giderini, ve daha yüksek dava giderleri yansıtmaktadır. Bunlar, yeniden 

yapılanma & kıdem tazminatı giderlerindeki azalışı fazlasıyla gidermiştir. Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler %2 azalarak 

17.1 milyar Euro olurken, dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler bu dönemde %5 düşerek 16.5 milyar 

Euro olmuştur ve art arda çeyrekler boyunca maliyet azaltma çalışmalarını yansıtmaktadır. 

 

Sermaye ve bilanço 
 

Özkaynaklar Tier 1 oranı 30 Eylül 2019 itibarıyla %13.4 olmuştur. Önceki yılın aynı dönemi sonu itibarıyla ise %14.0’tür. 

Tamamen uygulanmış Kaldıraç Oranı %4.0 iken %3.9’a düşmüş, aşamalı olarak uygulanmaya başlanan Kaldıraç Oranı ise 

değişmeden %4.2 seviyesinde kalmıştır. 
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1 2018’in dokuz aylık dönemine kıyasla 2019’un dokuz aylık döneminde spesifik gelir kalemleri: 

 

30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönem 
 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Gelirler 3,920 5,443 6,311 1,662 385 95 17,816 

DVA 

- YB Diğer / SKB 
 

0 

 
(126) 

 
0 

 
0 

 
(19) 

 
0 

 
(146) 

Bir yatırımın 

değerlemesindeki 

değişim - FIC S&T 

 

 
0 

 

 
101 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
101 

Değerleme metodolojisin-

deki güncelleme – SKB 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(81) 

 
0 

 
(81) 

Sal. Oppenheim yapılan. 

- Servet Yönetimi 

 
0 

 
0 

 
84 

 
0 

 
0 

 
0 

 
84 

Satıştan kazanç 

- Global İşlem 

Bankacılığı 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

Mülk satışından kazanç 

- Özel Banka Almanya 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Spesifik kalemler hariç gelirler  
3,920 5,468 6,227 1,662 485 95 17,858 

 

 
 
 

30 Eylül 2018’de sona eren dokuz aylık dönem 
 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Gelirler 3,857 6,087 6,617 1,673 1,619 (111) 19,741 

DVA 

- YB Diğer / SKB 

 
0 

 
59 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
59 

Bir yatırımın 

değerlemesindeki 

değişim - FIC S&T 

 

 
0 

 

 
84 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
84 

Değerleme metodolojisin-

deki güncelleme – SKB 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Sal. Oppenheim yapılan. 

- Servet Yönetimi 

 
0 

 
0 

 
136 

 
0 

 
0 

 
0 

 
136 

Satıştan kazanç 

- Global İşlem 

Bankacılığı 

 

 
57 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
57 

Mülk satışından kazanç 

- Özel Banka Almanya 

 
0 

 
0 

 
156 

 
0 

 
0 

 
0 

 
156 

Spesifik kalemler hariç gelirler 
3,800 5,944 6,324 1,673 1,619 (111) 19,249 
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2 2018’in dokuz aylık dönemine kıyasla 2019’un dokuz aylık döneminde faiz dışı giderler, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 

ve dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler: 

 
30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönem 

 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Faiz dışı giderler 3,436 4,813 6,129 1,273 2,740 288 18,681 

Şerefiye ve diğer maddi 

olmayan varlıkların değer 

düşüklüğü 

 
492 

 
0 

 
545 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1,037 

       
Dava giderleri, net 

Yeniden yapılanma ve 

kıdem tazminatı 

(12) 140 (38) 1 69 99 260 

Yeniden yapılanma ve 
kıdem tazminatı 

Düzeltmeye tabi tutulmuş 

maliyetler 

  27   

2,929 

  119   

4,554 

  (17)   

5,639 

  38   

1,234 

  112   

2,560 

  53   

136 

  332   

17,051 

Dönüşüm giderleri 6 77 17 9 426 2 537 

Dönüşüm giderleri 

hariç düzeltmeye tabi 

tutulmuş maliyetler 

2,923 4,476 5,623 1,225 2,134 134 16,514 

Bankacılık vergileri 54 241 59 0 259 3 616 

Dönüşüm giderleri ve 

bankacılık vergileri hariç 

düzeltmeye tabi tutulmuş 

maliyetler 

 
2,869 

 
4,235 

 
5,564 

 
1,225 

 
1,874 

 
131 

 
15,898 

 
 

30 Eylül 2018’de sona eren dokuz aylık dönem 
 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Faiz dışı giderler 2,794 5,021 5,752 1,307 2,653 292 17,819 

Şerefiye ve diğer maddi 

olmayan varlıkların değer 

düşüklüğü 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

       
Dava giderleri, net 

Yeniden yapılanma ve 

kıdem tazminatı 

6 83 (75) 17 (32) 50 49 

Yeniden yapılanma ve 
kıdem tazminatı 

Düzeltmeye tabi tutulmuş 
maliyetler 

  31   

2,757 

  194   

4,744 

  39   

5,788 

  17   

1,273 

  62   

2,623 

  39   

203 

  382   

17,388 

Dönüşüm giderleri 0 0 0 0 0 0 0 

Dönüşüm giderleri 

hariç düzeltmeye tabi 

tutulmuş maliyetler 

2,757 4,744 5,788 1,273 2,623 203 17,388 

Bankacılık vergileri 85 241 75 0 289 (6) 683 

Dönüşüm giderleri 

hariç düzeltmeye tabi 

tutulmuş maliyetler 

 
2,672 

 
4,504 

 
5,713 

 
1,273 

 
2,335 

 
209 

 
16,705 
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Faaliyet Bölümü Sonuçları 

Kurumsal Banka (KB) 
 

2018 ile 2019’un üç aylık karşılaştırması  
 

Kurumsal Banka bu çeyrekte hem hacim büyümesi hem de hızlanan gelir büyümesi bakımından stratejik hedefler 

doğrultusunda iyi ilerleme kaydetmiştir. 

 
Net gelirler aslen daha yüksek net faiz gelirleri sayesinde %6 yükselerek 1.3 milyar Euro olurken, krediler de %7 büyümüştür. 

 
Global İşlem Bankacılığında, Nakit Yönetimi gelirleri, mevduat fiyatlama stratejisindeki ayarlamaları da içeren bilanço yönetim 

inisiyatifleri sonucu hafif yükselirken, Ticaret Finansmanındaki gelir büyümesi Almanya ve Asya’daki hedef alanlarda kredi 

verme faaliyetlerinin artışını yansıtmaktadır. Ticari Bankacılıkta, Almanya’da sağlam gelirler kısmen, seçili alanlarda kredi 

verme hacimlerindeki 4 milyar Euro tutarındaki artıştan kaynaklanmıştır. 

 
Kredi değer düşüklüğü karşılığı bir dizi spesifik karşılık nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yükselerek 76 milyon Euro 

olurken, yukarıda belirtilen pozitif etkiyle kısmen dengelenmiştir. 

 
Faiz dışı giderler %13 yükselerek 989 milyon Euro olmuştur. Dönüşümle ilgili maliyetler hariç düzeltmeye tabi tutulmuş 

maliyetler %14 yükselerek 973 milyon Euro olmuştur. Bu artış, kontrollere ve teknolojiye yapılan harcamaların yüksekliğini, ve 

dahili hizmetlerin maliyetlerinin tahsisinde yukarıda belirtilen değişiklikleri yansıtmaktadır. 

 
Vergi öncesi kar bu çeyrekte aslen yukarıda belirtilen maliyet faktörlerinden dolayı %27 düşerek 254 milyon Euro olmuştur. 

 

2018 ile 2019’un dokuz aylık karşılaştırması  
 

Net gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2 artarak 3.9 milyar Euro olmuştur. 

 
Faiz dışı giderler geçen yılın aynı dönemine göre %23 yükselerek 3.4 milyar Euro olmuştur. Artış aslen 2019’un ikinci 

çeyreğindeki 491 milyon Euro tutarında şerefiye değer düşüklüğünden kaynaklanmıştır. Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 

%6 yükselerek 2.9 milyar Euro olmuştur ve yukarıda belirtilen üçüncü-çeyrek etkilerini kısmen yansıtmaktadır. 

 
Kredi değer düşüklüğü karşılığı bir dizi spesifik karşılığın etkisiyle 2019 yılının ilk dokuz ayında 180 milyon Euro’ya 

yükselmiştir (önceki yılın aynı dönemi: 56 milyon Euro). 

 
Kurumsal Banka 2019’un ikinci çeyreğindeki şerefiye değer düşüklüğünden etkilenerek, 304 milyon Euro tutarında vergi 

öncesi kar açıklamıştır. 
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Bir bakışta Kurumsal Banka sonuçları 
 

Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

%  

Değişim 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

%  

Değişim 

Net gelirler:         
Ticari Bankacılık 340 336 4 1 1,020 954 66 7 

Global İşlem Bankacılığı 978 907 71 8 2,900 2,903 (3) (0) 

Toplam net gelirler 1,318 1,242 75 6 3,920 3,857 63 2 

Kredi değer düşüklüğü karşılığı 76 24 52 A/D 180 56 124 A/D 

Faiz dışı giderler:         
Ücret ve yan haklar  253 245 8 3 775 774 0 0 

Genel yönetim giderleri 728 621 107 17 2,152 2,000 151 8 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 

varlıkların değer düşüklüğü 

 
2 

 
0 

 
2 

 
A/D 

 
492 

 
0 

 
492 

 
A/D 

Yeniden yapılanma faaliyetleri 5 6 (0) (5) 18 20 (2) (8) 

Toplam faiz-dışı giderler 989 872 116 13 3,436 2,794 642 23 

Azınlık payları 0 0 0 A/D 0 0 0 A/D 

Vergi öncesi kar (zarar) 254 347 (93) (27) 304 1,007 (703) (70) 

 
Toplam varlıklar (milyar €)1

 234 251 (16) (7) 234 251 (16) (7) 

Krediler (kredi değer düşüklüğü          
karşılığı öncesi brüt, milyar €)1

 119 112 7 7 119 112 7 7 

Çalışanlar (tam zamanlı dengi)1
 7,516 7,356 161 2 7,516 7,356 161 2 

A/D – Anlamlı değil 
1 Çeyrek sonu itibarıyla. 

        

 

Yatırım Bankası (YB) 

2018 ile 2019’un üç aylık karşılaştırması  
 

Yatırım Bankası geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma başlatmış olmasına rağmen, gelirlere istikrar kazandırma, kaynakları 

yeniden tahsis etme ve maliyetleri düşürme hedefleri doğrultusunda bu çeyrekte ilerleme kaydetmiştir. 

 
Net gelirler geçen yılın aynı dönemine göre % 5 düşerek 1.6 milyar Euro olmuştur. Ağırlıklı şekilde Borç Değerleme 

Düzeltmeleri olmak üzere Spesifik kalemler1 hariç, gelirler % 3 düşerek 1.7 milyar Euro olmuştur. 

 
İhraç & Danışmanlık gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %20 artarak, Dealogic’e göre değişmeden kalan piyasa ücret 

havuzlarından daha iyi performans göstermiştir. Büyüme, Danışmanlık ve Tahvil İhraçlarının güçlü olmasından ve Dealogic’e 

göre hem Yüksek Getirili hem de Kaldıraçlı Kredilerde pazar payı artışlarından kaynaklanmıştır. 

 
Sabit Getiri & Döviz (FIC) Satış & Alım-satım gelirleri 1.2 milyar Euro olmuştur. Finansman gelirleri artmış olup, bu çeyrekte 

FIC’de geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyar Euro tutarında artan müşteri faaliyetleri ve 12 milyar Euro tutarında kredi 

büyümesini yansıtmaktadır. Kambiyo gelirleri, kurumsal akışlar ile hafif gerilerken, piyasa volatilitesinin düşük seyretmesiyle 

kısmen dengelenmiştir. Kurlar ve Gelişen Piyasa Tahvillerindeki gelirler önemli ölçüde gerilemiş olup, işimizin yeniden 

yapılandırılmasını ve zorlu pazar koşullarını (bu çeyrekteki bazı risk yönetimi zararları dahil) yansıtmaktadır. 

 
Deutsche Bank, sağlıklı, geniş tabanlı Temel Kurlar ve Gelişen Piyasa Tahvilleri işine bağlılığını teyit etmiştir. Bugüne kadar 

yeniden yapılanma çalışmalarında sağlanan ilerleme ve işlerde geri kazanılan momentum yönetimi cesaretlendirmektedir. 

 
Kredi değer düşüklüğü karşılığı bu çeyrekte 20 milyon Euro olmuştur. Bu düşük düzey, portföyümüzün düşük riskli niteliğini ve 

yukarıda belirtilen pozitif etkiyi yansıtmaktadır. 

 
Faiz dışı giderler hafif yükselerek 1.6 milyar Euro olmuştur. Dönüşümle2 ilgili maliyetler hariç düzeltmeye tabi tutulmuş 

maliyetler % 3 düşerek 1.4 milyar Euro olmuş olup, stratejik inisiyatiflerin run-rate etkisini ve dahili hizmetlerin maliyetlerinin 

tahsisindeki yukarıda belirtilen değişimleri yansıtmaktadır. 

 
Vergi öncesi kar bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre % 73 düşerek 64 milyon Euro olmuştur. 
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2018 ile 2019’un dokuz aylık karşılaştırması 
 

Net gelirler geçen yılın aynı dönemine göre % 11 düşerek 5.4 milyar Euro olmuştur. Sabit Getiri, Döviz Satış & Alım satım 

gelirleri %8 düşerek 4.3 milyar Euro olurken, İhraç & Danışmanlık gelirleri %9 düşerek 1.3 milyar Euro olmuştur. 

 
Faiz dışı giderler 2019 yılının ilk dokuz ayında önceki yılın aynı dönemine göre %4 düşerek 4.8 milyar Euro olmuştur. 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler de %4 düşerek 4.6 milyar Euro olmuştur. 

 
Kredi değer düşüklüğü karşılıkları 2019 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemindeki 27 milyon Euro’dan 73 milyon 
Euro’ya yükselmiştir. 

 
2019 yılının ilk dokuz ayı için, Yatırım Bankası geçen yılın aynı dönemine göre %47 düşüşle 537 milyon Euro tutarında 

vergi öncesi kar açıklamıştır. 

Bir bakışta Yatırım Bankası sonuçları 
 

Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 
 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 
Değişim 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 
Değişim 

Net gelirler:         
Sabit Getiri, Döviz (FIC) Satış         
& Alım-satım  1,230 1,409 (179) (13) 4,348 4,702 (354) (8) 

Hisse Senedi İhracı  37 40 (3) (6) 87 145 (58) (40) 

Tahvil İhracı  321 283 38 14 857 940 (82) (9) 

Danışmanlık  130 83 47 56 322 312 11 3 

İhraç & Danışmanlık  488 406 82 20 1,266 1,396 (130) (9) 

Diğer (71) (74) 3 (4) (171) (11) (160) A/D 

Toplam net gelirler 1,647 1,740 (94) (5) 5,443 6,087 (644) (11) 

Kredi değer düşüklüğü karşılığı 20 0 20 A/D 73 27 46 171 

Faiz dışı giderler:         
Ücretler ve yan haklar 616 660 (44) (7) 1,845 2,052 (207) (10) 

Genel yönetim giderleri 863 804 59 7 2,865 2,792 73 3 

Şerefiye ve diğer maddi-olmayan 
varlıkların değer düşüklüğü 

        
0 0 0 A/D 0 0 0 A/D 

Yeniden yapılanma faaliyetleri 82 43 39 91 103 176 (73) (41) 

Toplam faiz-dışı giderler 1,561 1,507 54 4 4,813 5,021 (207) (4) 

Azınlık payları 1 (0) 1 A/D 19 23 (4) (18) 

Vergi öncesi kar (zarar) 64 234 (170) (73) 537 1,016 (479) (47) 

Toplam varlıklar (milyar €)1
 585 463 122 26 585 463 122 26 

Krediler (kredi değer düşüklüğü 

karşılıkları öncesi brüt, milyar €)1 
        

71 58 13 22 71 58 13 22 

Çalışanlar (tam zamanlı dengi)1
 10,256 9,991 266 3 10,256 9,991 266 3 

A/D – Anlamlı değil 
1 Çeyrek sonu itibarıyla. 

        

 

Özel Banka (ÖB) 
 

2018 ile 2019’un üç aylık karşılaştırması  
 

Özel Banka, Almanya’daki birimlerin entegrasyonundan elde edilen maliyet sinerjisi, bütün işlerdeki hacim büyümesi ve Servet 

Yönetiminde gelir büyümesinin hızlanmasıyla, hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydetmiştir. 

 
Net gelirler % 3 azalarak, veya spesifik kalemler hariç1% 2 azalarak 2.1 milyar Euro olmuştur. Özel Banka Almanya’da gelirler, 

kısmen faiz oranlarının olumsuz yönde gitmesi nedeniyle %5 düşmüştür. Bu, Özel Banka Uluslararası bölümünde % 5, ve 

Servet Yönetiminde % 5 (spesifik kalemler hariç1) gelir büyümesiyle kısmen dengelenmiştir. 2018’in üçüncü çeyreğinden bu 

yana kredilerin % 4 ve yönetim altındaki varlıkların % 3 artmasıyla Özel Bankada iş hacimleri büyümeye devam etmiştir. 
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Kredi değer düşüklüğü karşılığı % 18 düşerek 54 milyon Euro olmuş olup, kısmen belirtilen pozitif etkiyi ve portföyün düşük 

riskli niteliğini yansıtmaktadır. 

 
Faiz dışı giderler % 1 düşerek 1.9 milyar Euro olmuştur. Dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler de %1 

düşerek 1.9 milyar Euro olmuş olup, esasen Almanya’daki yeniden yapılanma tedbirlerinden sağlanan faydaları yansıtmakta 

iken, Servet Yönetiminde daha fazla yatırımla ve dahili hizmetlerin tahsisinde yukarıda belirtilen değişimle kısmen 

dengelenmiştir. 

 
Özel Banka 2019 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 150 milyon Euro tutarında, birleşmeyle-ilgili maliyet sinerjisi sağlamış olup, 

Almanya’daki operasyonlarla entegrasyon gayet iyi devam etmektedir. 

 
Vergi öncesi kar % 22 düşerek 92 milyon Euro olmuştur. 

 

2018 ile 2019’un dokuz aylık karşılaştırması  
 

Net gelirler aslen Özel Banka Almanya ve Servet Yönetimindeki daha düşük spesifik kalemler kaynaklı olarak önceki yılın aynı 

dönemine göre %5 düşerek 6.3 milyar Euro olmuştur. 

 
Faiz dışı giderler önceki yılın aynı dönemine göre % 7 artarak 6.1 milyar Euro olmuştur. Bu gelişme 2019’un ikinci çeyreğinde 

545 milyon Euro tutarında yukarıda belirtilen şerefiye değer düşüklüğü giderlerinden kaynaklanmıştır. Düzeltmeye tabi 

tutulmuş maliyetler %3 düşerek 5.6 milyar Euro olmuştur. 

 
Kredi değer düşüklüğü karşılıkları 2019 yılının ilk dokuz ayında % 4 düşerek 225 milyon Euro olmuştur. 

 
2019 yılının ilk dokuz ayı için, Özel Banka 43 milyon Euro tutarında vergi öncesi zarar açıklamıştır (önceki yılın aynı döneminde 
629 milyon Euro vergi öncesi kar). Geçen yılın aynı dönemine göre gelişim aslen 2019’un ikinci çeyreğinde yukarıda belirtilen 
şerefiye değer düşüklüğü giderinden kaynaklanmıştır. 
 

Bir bakışta Özel Banka sonuçları 
 

Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 
 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 

Değişim 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 

Değişim 

Net gelirler:         
Özel Banka Almanya 1,285 1,353 (68) (5) 3,959 4,211 (251) (6) 

Özel Banka Uluslararası1 358 341 17 5 1,084 1,092 (8) (1) 

Servet Yönetimi 411 418 (6) (2) 1,268 1,314 (46) (4) 

Toplam net gelirler 2,054 2,112 (57) (3) 6,311 6,617 (306) (5) 

bunların içinden:         
Net faiz gelirleri 1,266 1,285 (18) (1) 3,874 3,883 (10) (0) 

Komisyonlar ve ücret gelirleri 724 700 24 3 2,177 2,198 (21) (1) 

Geri kalan gelirler 64 127 (63) (49) 260 535 (275) (51) 

Kredi değer düşüklüğü karşılığı 54 66 (12) (18) 225 235 (10) (4) 

Faiz dışı giderler:         
Ücretler ve yan haklar 881 895 (14) (2) 2,652 2,682 (30) (1) 

Genel yönetim giderleri 1,028 1,031 (3) (0) 2,972 3,073 (101) (3) 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 
varlıkların değer düşüklüğü 

        
0 0 0 A/D 545 0 545 A/D 

Yeniden yapılanma faaliyetleri (1) 3 (3) A/D (39) (3) (36) A/D 

Toplam faiz-dışı giderler 1,909 1,929 (20) (1) 6,129 5,752 378 7 

Azınlık payları 0 1 (0) A/D 0 1 (1) (99) 

Vergi öncesi kar (zarar) 92 117 (25) (22) (43) 629 (673) A/D 

Toplam varlıklar (milyar €)2
 287 283 4 1 287 283 4 1 

Krediler (kredi değer düşüklüğü 

karşılıkları öncesi brüt, milyar €)2
 

 
227 

 
219 

 
8 

 
4 

 
227 

 
219 

 
8 

 
4 

Yönetim altındaki Varlıklar (milyar €)2
 487 475 12 3 487 475 12 3 

Çalışanlar (tam zamanlı dengi)2
 38,100 38,794 (694) (2) 38,100 38,794 (694) (2) 

A/D – Anlamlı değil 
1 Belçika, Hindistan, İtalya ve İspanya’daki operasyonları kapsamaktadır. 
2 Çeyrek sonu itibarıyla. 
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Varlık Yönetimi (VY) 
 

2018 ile 2019’un üç aylık karşılaştırması  
 

DWS, kısmen, maliyet tasarruf hedeflerine planlanandan hızlı ulaşılması sayesinde net girişler ve maliyet/kar oranı hedeflerine 

ulaşma yolundadır. İş birimi aslen, büyüme hedeflenen Pasif, Çok-Varlıklı ve Alternatifler alanlarında art arda üçüncü çeyrektir 

net giriş raporlamaktadır. 

 
Net gelirler %4 düşerek 543 milyon Euro olmuştur. Daha düşük seyreden faiz oranlarının, belli emeklilik ürünlerindeki 

garantilerin gerçeğe uygun değeri üzerindeki etkisi bakımından düzeltilmesi halinde, sektör çapındaki ücret baskılarına 

rağmen gelirler geçen yılın aynı dönemine göre aslen yatay kalmıştır. 

 
Faiz dışı giderler, önceki yılın aynı çeyreğinde serbest bırakılan bir dava karşılığının tekrarlanmaması nedeniyle %3 artarak 

404 milyon Euro olmuştur. Dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler, en dikkat çekeni profesyonel hizmet 

ücretleri olan maliyet tasarrufu inisiyatifleri sayesinde %6 düşerek 389 milyon Euro olmuştur. 

 
Vergi öncesi kar aslen yukarıda belirtildiği gibi önceki yılın aynı çeyreğinde serbest bırakılan bir dava karşılığının 

tekrarlanmaması nedeniyle, üçüncü çeyrekte %27 düşerek 105 milyon Euro olmuştur. 

 
Yönetim altındaki varlıklar bu çeyrekte 33 milyar Euro büyüyerek 754 milyar Euro olmuştur. Bu, 6 milyar Euro tutarında net 

girişler, piyasa performansı ve olumlu döviz kuru etkisi sayesinde 2015 yılından bu yana en yüksek seviyedir. Art arda üç 

çeyrekler boyunca net giriş yaşandıktan sonra, kümülatif olarak yıldan yıla net girişler 13 milyar Euro’ya ulaşırken, yönetim 

altındaki varlıklar geçen yılın aynı döneminden bu yana 89 milyar Euro artmıştır. 

 

2018 ile 2019’un dokuz aylık karşılaştırması  
 

Varlık Yönetimi 1.7 milyar Euro tutarında net gelir açıklamış olup, önceki yılın aynı dönemine göre hemen hemen 
değişmemiştir. 

 
Faiz dışı giderler 2019 yılının ilk dokuz ayında 1.3 milyar Euro olurken, önceki yılın aynı dönemine göre %3 düşmüştür. 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler de %3 düşerek 1.2 milyar Euro olmuştur. 

 
Net girişler 2019 yılının ilk dokuz ayında, önceki yılın aynı dönemindeki 16 milyar Euro net çıkışa kıyasla 13 milyar Euro 

olmuştur. Yönetim altındaki varlıklar dönem sonunda önceki yılın aynı dönemine kıyasla 60 milyar Euro artarak 754 milyar 

Euro olmuştur. 

 
Varlık Yönetimi geçen yılın aynı dönemine göre %6 azalışla 291 milyon Euro tutarında vergi öncesi kar açıklamıştır. Azalış, 

DWS ile ilgili azınlık paylarında önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan artıştan kaynaklanmıştır. 

Bir bakışta Varlık Yönetimi sonuçları 
 

Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 
 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 

Değişim 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 

Değişim 

Net gelirler:         
Yönetim Ücretleri 540 532 8 2 1,588 1,594 (5) (0) 

Performans ve işlem ücretleri 21 20 1 4 98 67 30 45 

Diğer (18) 14 (33) A/D (24) 12 (36) A/D 

Toplam net gelirler 543 567 (24) (4) 1,662 1,673 (11) (1) 

Kredi değer düşüklüğü karşılığı 0 (1) 1 A/D 0 (1) 2 A/D 

Toplam faiz-dışı giderler:         
Ücretler ve yan haklar 194 189 5 3 622 577 44 8 

Genel yönetim giderleri 209 202 7 3 621 718 (97) (13) 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 

varlıkların değer düşüklüğü 
 

0 

 
0 

 
0 

 
A/D 

 
0 

 
0 

 
0 

 
A/D 

Yeniden yapılanma faaliyetleri 1 2 (1) (46) 30 12 18 153 

Toplam faiz-dışı giderler 404 393 11 3 1,273 1,307 (34) (3) 

Azınlık payları 34 31 3 8 98 58 40 69 

Vergi öncesi kar (zarar) 105 144 (39) (27) 291 309 (19) (6) 

 

Toplam varlıklar (milyar €)1
 10 9 1 7 10 9 1 7 

Yönetim altındaki Varlıklar (milyar €)1
 754 694 60 9 754 694 60 9 

Çalışanlar (tam zamanlı dengi)1
 3,994 4,014 (20) (1) 3,994 4,014 (20) (1) 

A/D – Anlamlı değil 
1 Çeyrek sonu itibarıyla. 
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Sermaye Kullandırım Birimi (SKB) 
 

2018 ile 2019’un üç aylık karşılaştırması  
 

Temmuz ayında kurulan Sermaye Kullandırım Birimi, Hisse Senedi Satış & Alım-satım pozisyonlarındaki ve operasyonlardaki 

önemli azalışla, ve Sabit Getiri ve diğer varlıklarda devam eden azalışlarla, faaliyet gösterdiği ilk çeyrekte önemli ilerleme 

kaydetmiştir. 

 
Net gelirler aslen Borç Değerleme Düzeltmeleri dahil spesifik kalemlerinden 100 milyon Euro’yu ve a değerleme 

metodolojisindeki güncellemeyi yansıtır şekilde negatif 223 milyon Euro olmuştur. Gelirler ayrıca riskten korunma 

maliyetlerinden ve riski artık azaltılan portföyler dahil olmak üzere risk azaltma faaliyetlerinden olumsuz etkilenmiştir. Likidite 

ve diğer fonlama maliyetleri sonrası net faaliyet gelirleri sıfıra yakındır. 

 
Daha düşük dönüşüm giderleri, daha yüksek yeniden yapılanma ve kıdem tazminatı giderlerini ve dava giderlerini fazlasıyla 

dengelerken, faiz dışı giderler bu çeyrekte 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla %21 düşerek 790 milyon Euro olmuştur. Dönüşüm 

giderleri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler %6 düşerek 580 milyon Euro olmuş olup, bu durum personel sayısındaki 

%16 azalışı ve daha fazla maliyet kısma tedbirinin uygulanmasını yansıtmaktadır. 

 
Gelir vergileri öncesi zarar bu çeyrekte 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla %35 artarak 1.0 milyar Euro olmuştur. Bu durum aslen 

azalan faaliyet gelirlerini ve spesifik gelir kalemlerini yansıtmaktadır. 

 

2018 ile 2019’un dokuz aylık karşılaştırması  
 

2019 yılının ilk dokuz ayında, Sermaye Kullandırım Birimindeki RAA’ler 16 milyar Euro azalarak 56 milyar Euro olmuş, ve 2019 

yıl sonu itibarıyla 20 milyar Euro olan azaltma hedefine yaklaşmıştır. Kaldıraç pozisyonu 2019 yılının başından bu yana 104 

milyar Euro’dan fazla azaltılmıştır. 

 
2019 yılının ilk dokuz ayı için Sermaye Kullandırım Birimi önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 76 azalışla 385 milyon Euro 

net gelir açıklamıştır (aslen bankanın stratejik olmayan veya düşük getirili işlerden bu Birim aracılığıyla çıkma stratejisini 

yansıtmaktadır). 

 
Faiz dışı giderler 2019 yılının ilk dokuz ayında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 3 artışla 2.7 milyar Euro olmuştur. 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler % 2 azalarak 2.6 milyar Euro olmuştur. 

 
Sermaye Kullandırım Birimi, dönüşüm giderleri ve stratejik olmayan işlerin azaltılmasındaki ilerleme sayesinde 2019 yılının ilk 
dokuz ayı için 2.4 milyar Euro vergi öncesi zarar açıklamıştır (önceki yılın aynı döneminde 1.0 milyar Euro tutarında vergi 
öncesi zarar). 

Bir bakışta Sermaye Kullandırım Birimi sonuçları  
 

Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 
 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

 
30-Eyl-19 

 
30-Eyl-18 

Mutlak 
Değişim 

% 

Değişim 

 
30-Eyl-19 

 
30-Eyl-18 

Mutlak 
Değişim 

% 

Değişim 

Net gelirler (223) 459 (682) A/D 385 1,619 (1,234) (76) 

Kredi değer düşüklüğü karşılığı 26 (1) 27 A/D (2) (46) 44 (95) 

Faiz dışı giderler:         
Ücretler ve yan haklar 121 128 (7) (6) 384 504 (120) (24) 

Genel yönetim giderleri 574 620 (46) (7) 2,251 2,094 157 8 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 
varlıkların değer düşüklüğü 

        
0 0 0 A/D 0 0 0 A/D 

Yeniden yapılanma faaliyetleri 95 23 72 A/D 105 55 50 92 

Toplam faiz-dışı giderler 790 772 18 2 2,740 2,653 88 3 

Azınlık payları 1 0 1 A/D 1 0 1 168 

Vergi öncesi kar (zarar) (1,040) (312) (728) A/D (2,355) (988) (1,367) 138 

Toplam varlıklar (milyar €)1
 359 383 (23) (6) 359 383 (23) (6) 

Çalışanlar (tam zamanlı dengi)1
 1,496 4,039 (2,543) (63) 1,496 4,039 (2,543) (63) 

A/D – Anlamlı değil 
1 Çeyrek sonu itibarıyla. 
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Kurumsal & Diğer (K&D) 
 

2018 ile 2019’un üç aylık karşılaştırması  
 

Kurumsal & Diğer, 2018’in üçüncü çeyreğindeki 23 milyon Euro tutarında vergi öncesi zarara kıyasla, 161 milyon Euro 

tutarında vergi öncesi zarar açıklamıştır. Bu gelişme büyük ölçüde, yeni kaynak transfer fiyatlaması çerçevemizin 

uygulanmasının bir parçası olarak belli fonlama maliyetlerinin merkezi şekilde tutulmasını yansıtan daha yüksek fonlama & 

likidite giderlerinden ve bu çeyrekteki 78 milyon Euro tutarında dava giderlerinden kaynaklanmıştır. Buna katkıda bulunan 

diğer faktörler arasında, yeniden yapılanma nedeniyle daha yüksek hissedar giderleri ve değerleme ve zamanlama farklarının 

daha az pozitif katkıda tutulması yer almaktadır. 

 

2018 ile 2019’un dokuz aylık karşılaştırması  
 

2019’un ilk dokuz ayında Kurumsal & Diğer 95 milyon Euro tutarında net gelir (önceki yılın aynı döneminde 111 milyon Euro 
negatif net gelir) açıklamıştır. 

 
Faiz dışı giderler 2019 yılının ilk dokuz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre %2 düşerek 288 milyon Euro olmuştur. 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler geçen yılın aynı dönemine göre %33 düşerek 136 milyon Euro olmuştur. 

 
2019 yılının ilk dokuz ayı için K&D, 75 milyon Euro tutarında vergi öncesi zarar (önceki yılın aynı döneminde 324 milyon Euro 

tutarında vergi öncesi zarar) açıklamıştır. 

 
Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 

 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 

Değişim 

30 Eylül 
2019 

30 Eylül 
2018 

Mutlak 
Değişim 

% 

Değişim 

Net gelirler (76) 54 (131) A/D 95 (111) 207 A/D 

Kredi değer düşüklüğü karşılığı (1) 2 (3) A/D 1 3 (1) (47) 

Faiz dışı giderler:         
Ücretler ve yan haklar 707 741 (34) (5) 2,173 2,321 (148) (6) 

Genel yönetim giderleri (626) (635) 9 (1) (1,925) (2,028) 102 (5) 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 
varlıkların değer düşüklüğü  

        
0 0 0 A/D 0 0 0 A/D 

Yeniden yapılanma faaliyetleri 40 0 40 A/D 40 (0) 40 A/D 

Toplam faiz-dışı giderler 121 106 16 15 288 292 (5) (2) 

Azınlık payları (36) (32) (4) 13 (118) (82) (36) 43 

Vergi öncesi kar (zarar) (161) (23) (139) A/D (75) (324) 249 (77) 

Çalışanlar (tam zamanlı dengi)1
 28,596 30,523 (1,928) (6) 28,596 30,523 (1,928) (6) 

A/D – Anlamlı değil 
1 Çeyrek sonu itibarıyla. 
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Konsolide Bilanço 
 

Varlıklar 

m. € 

 
 

30 Eylül 2019 

 
 

31 Ara 2018 

Nakit ve Merkez Bankası bakiyeleri  167,843 188,731 

Bankalar arası bakiyeler (Merkez Bankaları dışında) 10,223 8,881 

Geri satım sözleşmeleri çerçevesinde satılan Merkez Bankası fonları ve alınan menkul kıymetler  9,546 8,222 

Ödünç alınan menkul kıymetler  384 3,396 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar   
Alım-satım varlıkları 138,786 152,738 

Türev finansal araçların pozitif piyasa değerleri 434,157 320,058 

Gerçeğe uygun değer farkı zorunlu olarak kar/zarara yansıtılan, alım-satım amaçlı olmayan finansal varlıklar 96,196 100,444 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar üzerinden tayin edilen finansal varlıklar 3 104 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar toplamı 669,141 573,344 

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan finansal varlıklar 44,970 51,182 

Özkaynaklar yöntemine tabi yatırımlar 913 879 

Krediler,  itfa edilmiş maliyetten 426,539 400,297 

Maddi duran varlıklar 5,141 2,421 

Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar 7,650 9,141 

Diğer varlıklar 151,523 93,444 

Cari vergi varlıkları 1,014 970 

Ertelenmiş vergi varlıkları 6,036 7,230 

Toplam varlıklar 1,500,922 1,348,137 

 

Yükümlülükler ve özkaynaklar 
  

m. € 30 Eylül 2019 31 Ara 2018 

Mevduatlar  584,409 564,405 

Geri satım sözleşmeleri çerçevesinde alınan Merkez Bankası fonları ve satılan menkul kıymetler  3,439 4,867 

Ödünç verilen menkul kıymetler  1,712 3,359 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler   
Alım-satım yükümlülükleri 48,230 59,924 

Türev finansal araçlardan negatif piyasa değerleri 419,102 301,487 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar üzerinden tayin edilen finansal yükümlülükler  60,519 53,757 

Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri 557 512 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler toplamı 528,407 415,680 

Diğer kısa vadeli borçlanmalar 12,762 14,158 

Diğer yükümlülükler 153,480 117,513 

Karşılıklar 2,483 2,711 

Cari vergi yükümlülükleri  695 944 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 711 512 

Uzun vadeli borç  144,811 152,083 

Tröst imtiyazlı menkul kıymetler 3,392 3,168 

Hisse senetlerini alma yükümlülüğü  0 0 

Toplam yükümlülükler 1,436,301 1,279,400 

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

İlave ödenmiş sermaye  40,413 40,252 

Dağıtılmamış karlar  11,528 16,714 

Şirket nezdinde tutulan hisse senetleri, maliyetten  (7) (15) 

Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklar  0 0 

Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası net 1,129 253 

Toplam özkaynaklar 58,354 62,495 

İlave özkaynak bileşenleri 4,668 4,675 

Azınlık payları 1,599 1,568 

Toplam özkaynaklar 64,620 68,737 

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 1,500,922 1,348,137 
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Varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki hareketler 
 

30 Eylül 2019 itibarıyla, toplam bilanço, esasen türev finansal araçların pozitif ve negatif piyasa değerlerindeki artış nedeniyle , 

2018 yıl sonuna kıyasla 152.8 milyar Euro (veya %11) artmıştır. Artış ayrıca kredilerde ve mevduatlardaki büyümeden 

kaynaklanmış olup, önceliklerin uygulamaya konulmasını yansıtır şekilde nakit, merkez bankası ve bankalar arası bakiyeler, 

alım-satım varlıkları ve yükümlülükleri ve uzun vadeli borçlardaki azalışlarla kısmen dengelenmiştir: 

 
İtfa edilmiş maliyetten krediler 26.2 milyar Euro artmış olup, Yatırım Bankası, Özel Banka ve Kurumsal Banka bölümlerindeki 

kredi verme inisiyatiflerini yansıtmaktadır. Mevduatlar 20.0 milyar Euro artmış olup, esasen Özel Banka ve Kurumsal 

Bankadaki mevduat büyümesinden kaynaklanmıştır. 

 
Nakit, Merkez Bankası ve bankalar arası bakiyeler 19.5 milyar Euro azalmış olup, esasen bankanın fonlamasının devam eden 

optimizasyonunun bir parçası olarak likidite rezervlerinin nakitten menkul kıymetlere kaydırılmasından kaynaklanmıştır. 

 
Alım-satım varlıkları ve alım-satım yükümlülükleri sırasıyla 14.0 milyar Euro ve 11.7 milyar Euro azalmış olup, esasen hisse 

senedi satış & alım-satım operasyonlarının tasfiyesinden kaynaklanırken, temel işlerdeki artan faaliyetlerle kısmen 

dengelenmiştir. 

 
Piyasa fonlamasını azaltma stratejisinin bir parçası olarak, vadesi gelen borçlar yeni ihraçlardan fazla olduğu için uzun vadeli 

borçlar 7.3 milyar Euro azaltılmıştır. 

 
Türev finansal araçların pozitif piyasa değeri 114.1 milyar Euro artmış (bunun 68 milyar Euro kısmı 2019’un üçüncü 

çeyreğinde artmıştır), türev finansal araçların (esasen eğrisi hareketleri nedeniyle faiz oranı ürünlerinde) negatif piyasa 

değerinde de buna mukabil 117.6 milyar Euro artış olmuştur. 

 
Ek olarak, geri kalan varlıklar 58.2 milyar Euro artmış olup, bekleyen bakiyelerin normal yoldan ödenmesinde 14.0 milyar Euro 

tutarında artışı da içeren, aracılık ve menkul kıymetlerle ilgili alacaklarla ilgili 40.1 milyar Euro da bunun içerisindedir. Bu 

esasen, faaliyet düzeylerinde düşük yıl sonu düzeylerine kıyasla mevsimsel bir artışa atfedilebilir. Bu mevsimsellik örüntüsü 

aracılık ve menkul kıymetlerle ilgili borçlardaki artışa da yansımış olup, geri kalan yükümlülüklerdeki 35.9 milyar Euro tutarında 

artışa 28.7 milyar Euro tutarında katkıda bulunmuştur. 

 
Genel bilanço hareketi, esasen A.B.D. Dolarının Euro’ya karşı güçlenmesinden kaynaklanan döviz kuru hareketleri nedeniyle 

yaklaşık 30 milyar Euro artışı içermektedir. Döviz kuru hareketlerinin etkisi, bu bölümde bahsedilen bilanço kalemlerinin 

hareketlerinin içerisinde yer almaktadır. 

 

Likidite 
 

Likidite rezervleri 30 Eylül 2019 itibarıyla 243 milyar Euro’dur (%67 nakit ve nakde eşdeğer varlıklar ve %33 yüksek likiditeye 

sahip ve diğer menkul kıymetler). 31 Aralık 2018 itibarıyla likidite rezervleri 259 milyar Euro olmuştur (%71 nakit ve nakde 

eşdeğer varlıklar ve %29 yüksek likiditeye sahip ve diğer menkul kıymetler). Likidite rezervlerindeki düşüş, iş birimlerinin kredi 

defterlerine planlı likidite dağıtımına, merkezi likidite dağıtım programına ve tedavüldeki ihraçların azaltılmasına atfedilebilir. 

 

Özkaynaklar 
 

Toplam özkaynaklar 31 Aralık 2018’e kıyasla 30 Eylül 2019 itibarıyla 4.1 milyar Euro azalmıştır. Özkaynaklardaki azalış, 

Deutsche Bank hissedarlarına ve ek özkaynaklar bileşenlerine atfedilebilen, esasen dönüşümle ilgili giderlerle alakalı 3.9 

milyar Euro net zarardan kaynaklanmıştır. Toplam özkaynaklar ayrıca tanımlı fayda planlarıyla ilgili 622 milyon Euro tutarında 

vergi sonrası net yeniden ölçüm zararlarından, ek özkaynak bileşenlerine ödenen 330 milyon Euro tutarındaki kuponlardan, ve 

Deutsche Bank hissedarlarına ödenen 227 milyon Euro tutarında nakit temettülerden ve UFRS 16’nın uygulanmasıyla ilgili 

vergi sonrası net 137 milyon Euro tutarında negatif etkiden de etkilenmiştir. Özkaynaklardaki azalış, esasen ABD Dolarının 

Euro’ya karşı güçlenmesi nedeniyle vergi sonrası net 638 milyon Euro tutarında yabancı para çevrim kazançlarıyla, ve 

gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan finansal varlıklardan gerçekleşmemiş, vergi sonrası net 245 

milyon Euro tutarındaki net kazançlarla kısmen dengelenmiştir. 
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Strateji 

Stratejinin uygulanmasında ilerleme 
 

Temmuz 2019’da, bankanın temel güçlü yönlerine yeniden odaklanmak ve yapısal karlılığını güçlendirebilmek için  bankanın 

önemli bir yeniden konumlanma yapacağı duyurulmuştur. Daha uzun vadeli stratejik hedeflerin bir parçası olarak 2019 yılı için 

dört hedef belirlenmiş ve 2019’un üçüncü çeyreğinde bu hedefler doğrultusunda oldukça iyi ilerleme kaydedilmiştir. 

 

Bilanço muhafazakâr şekilde yönetilmeye devam etmektedir 
 

Stratejik dönüşüm uygulanırken bilançonun muhafazakâr şekilde yönetilmesine bağlı kalınmaktadır. 2019’un üçüncü çeyreği 

sonunda, dönüşümle ilgili giderler ve idari engeller, risk ağırlıklı aktiflerin azaltılmasıyla dengelendiğinden, Özkaynaklar Tier 1 

oranı önceki çeyreğe göre stabil kalarak %13.4 olmuştur. Ayrıca bu çeyrekte %139 gibi yüksek bir likidite karşılama oranı ile 

faaliyet göstermeye devam edilmiştir. 

 
Risk düzeyleri de muhafazakar olup, Grup çapında riske maruz değer bu çeyrekte 2019’un ikinci çeyreğine kıyasla hafif 

artarak 29.6 milyon Euro olmuştur. Bu durum kısmen, stratejiye paralel olarak bu çeyrekte önemli ölçüde azalan Hisse Senedi 

Satış & Alım-satım faaliyetleriyle ilgili portföy faydalarının kaybından kaynaklanmıştır. Kredi değer düşüklüğü karşılıkları 

önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla artmıştır. İtfa edilmiş maliyetten kredilerin 16 baz puanı seviyesinde olan kredi değer 

düşüklüğü karşılıkları Avrupa’daki ve global emsallere göre düşük kalmış olup, muhafazakar underwriting standartlarını ve 

portföylerin düşük riskli niteliğini yansıtmaktadır. 

 

Temel Banka gelirlerinin istikrara kavuşturulmasında ilerleme kaydedilmiştir 
 

Stratejik dönüşüm, Temel Bankanın odağını tekrar, normalde çekici getiri potansiyeli olan büyümekte olan piyasalarda faaliyet 

gösterilen piyasa lideri olduğumuz temel işlere çevirmek üzere tasarlanmıştır. Temel Banka, dört temel faaliyet bölümünden, 

yani Kurumsal Banka, Yatırım Bankası, Özel Banka, ve Varlık Yönetiminden ve Kurumsal & Diğer faaliyet bölümünden 

oluşmaktadır. Temel Bankada üçüncü çeyrekteki gelirler, raporlanan esasa göre, 2018’in üçüncü çeyreğine kıyasla %4, veya 

bu raporun GAAP-dışı finansal ölçütler kısmında detaylı olarak belirtildiği gibi spesifik kalemler hariç %3 azalmış. 

 
Ancak, Temel Banka içerisinde, piyasaya hassaslığı daha düşük olan ve toplamda üçüncü çeyrekte Grup gelirlerinin 

%70’inden fazlasını oluşturan Kurumsal Banka, Özel Banka ve Varlık Yönetimi bölümlerindeki gelirler büyük ölçüde stabil 

kalmıştır, zira olumsuz seyreden faiz oranları, hacim ve varlık büyümesiyle dengelenmiştir. Yatırım Bankası içerisinde, 

faaliyetlerin pek çoğu iyi performans göstermesine rağmen gelirler 2018’in üçüncü çeyreğine %5 azalmıştır. Üç aylık bazda 

İhraç & Danışmanlık gelirleri, daha yüksek Danışmanlık ve Tahvil İhracı gelirleri sayesinde, geçen yılın aynı dönemine göre 

%20 artarak, global ücret havuzundan daha iyi performans göstermiştir. Ek olarak, Sabit Getiri, Döviz (FIC) Satış & Alım-satım 

içerisindeki piyasa lideri faaliyet alanlarının pek çoğu da iyi performans göstermiştir. Finansman gelirleri daha yüksek iken, 

piyasa volatilitesinin 2019’un üçüncü çeyreğinde daha da düşmesine rağmen Kambiyo gelirleri hafif düşük kalmıştır. Yatırım 

Bankası içerisindeki gelirlerin düşüşü esasen Kurlar ve Gelişen Piyasalar Tahvili Satış & Alım-satım içerisindeki 

gerilemelerden kaynaklanmıştır. Bu durum, bir yatırımın değerlemesiyle ilgili spesifik bir kalemi, daha zayıf alım-satım 

koşullarını ve bu çeyrekte bu faaliyetlerdeki yeniden yapılanmayı yansıtmaktadır. 

 

Sermaye Kullandırım Biriminin kaldıracı düşürülmeye devam etmektedir 
 

Sermaye Kullandırım Birimi, sermayeyi serbest bırakmak ve daha küçük, daha basit ve piyasaya daha az duyarlı bir bilanço 

yaratmak üzere, stratejik olmayan veya Banka’nın stratejisine artık uygun olmayan düşük getirili varlıkları hızla ve etkin şekilde 

elden çıkarmak için 2019’un üçüncü çeyreğinde kurulmuştur. 

 
2019’un üçüncü çeyreğinde varlıkları azaltmada iyi ilerleme sağlanmış olup, 2019 yıl sonu hedeflerine ulaşma yolunda devam 

edilmektedir. Sermaye Kullandırım Biriminin adanmış yönetim ekibi, kaldıracı düşürücü işlemleri uygulamaya başlamıştır. 

Nakit Hisse Senedi Alım Satım işinde riskler azaltılmış, sistemleri kapatılmaya başlanmış ve Hisse Senedi Türevler 

portföylerindeki önemli bir payın devri gerçekleştirilmiştir. 
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Temmuz 2019’da bir ön sözleşme imzalanması sonrasında, Global Prime Finans ve Elektronik Hisse Senetleri 

platformumuzun BNP Paribas’ya devri için Eylül 2019’da bir master işlem sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme halen ilgili 

makamların idari onaylarına tabidir. Sözleşme, Deutsche Bank’ın Global Prime Finans ve Elektronik Hisse Senetleri 

müşterilerine hizmet sürekliliğini sağlayacaktır. Sözleşme kapsamında, müşteriler BNP Paribas’ya taşınana kadar platformu 

işletmeye Deutsche Bank devam edecektir. 

 
Sermaye Kullandırım Birimindeki risk-ağırlıklı aktifler 2019’un üçüncü çeyreğinin sonunda 9 milyar Euro azaltılarak 56 milyar 

Euro olmuştur ve risk-ağırlıklı aktifler için 2019 yıl sonu hedefi olan 52 milyar Euro’ya ulaşma yolunda devam edilmektedir. 

 
Sermaye Kullandırım Birimindeki kaldıraç pozisyonu 2019’un üçüncü çeyreğinin sonunda 73 milyar Euro azaltılarak 177 

milyar Euro olmuştur ve 2019 yıl sonu hedefi olan 119 milyar Euro’ya ulaşma yolunda çalışılmaktadır. 2019 kaldıraç 

pozisyonu hedefine ulaşma yolunda çalışılırken, Global Prime Finans ve Elektronik Hisse Senetleri ile ilgili olarak BNP Paribas 

ile devir sözleşmesinin (halen idari onayları bekleyen) kapanışının, 2019’un dördüncü çeyreğinde gerçekleştirileceği 

varsayılmaktadır. Sermaye Kullandırım Biriminde bu işlemle ilgili kaldıraç pozisyonu 2019’un üçüncü çeyreğinin sonunda 40 

milyar Euro olup, bunun yaklaşık yarısının, işlemin kapanışı civarında, geri kalanının da zaman içinde geçişinin yapılması 

beklenmektedir. Dolayısıyla, Sermaye Kullandırım Biriminde kaldıraç pozisyonunun, bir sözleşme uyarınca elde tutulan 

varlıklar için düzeltilen orijinal hedef düzeyine paralel olarak bu yılı 140 milyar Euro civarında tamamlaması beklenmektedir. 

 

Maliyet kısma hedeflerine ulaşmaya devam edilmektedir 
 

Stratejik dönüşümün temel bir kısmı, teknoloji ve kontrol ortamına yatırım yapmaya devam ederken maliyet tabanının 

düşürülmesidir. 

 
2019’un üçüncü çeyreğinde, dönüşümle ilgili giderler hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler, önceki yılın aynı çeyreğine 

kıyasla 200 milyon Euro’dan fazla azaltılarak 5.2 milyar Euro’ya indirilmiştir. Stratejiye paralel olarak, IT maliyetleri hariç her 

maliyet kategorisinde maliyetler düşürülmüştür. Üçüncü çeyrekte düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetlerin düşürülmesi, 2019 yılı 

dönüşümle ilgili giderler hariç düzeltilmiş maliyet hedefi olan 21.5 milyar Euro’ya ulaşma yolunda ilerleme sağlamıştır. 
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Genel Görünüm 
 

Aşağıdaki bölümde Grup ve faaliyet bölümleri için 2019 mali yılı genel görünümündeki güncellemelerin ana hatları 

verilmektedir. İş birimi bazında yorumlar, 7 Temmuz 2019’da duyurulan yeni faaliyet bölümü yapısına dayalı olup, 2018 

Faaliyet Raporunda ve 30 Haziran 2019 itibarıyla Ara Dönem Raporunda yer alan Yönetim Raporunun Genel Görünüm kısmı 

ile birlikte okunmalıdır. 

 
Grup için, 2019 yılında hissedarların maddi özkaynaklarının vergi sonrası getirisinin, stratejinin uygulanmasının peşin 

maliyetlerinden olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. 

 
2019 yılında Grup gelirlerinin 2018’den düşük olması beklenmektedir. Kurumsal Bankada gelirlerin aslen yatay kalması, 

Global İşlem Bankacılığında stabil bir gelişim ve Ticari Bankacılıkta aslen verilen kredilerde artış sayesinde hafifçe daha 

yüksek gelirler beklenmektedir. 2019 yılının ilk dokuz ayında spesifik olarak Sabit Getiri, Döviz (FIC) Satış & Alım-satımdaki 

gelirleri olumsuz etkilemiş olan makroekonomik belirsizlik ve siyasi faktörlerin devam etmesi nedeniyle, Yatırım Bankası 

gelirlerinin daha düşük olması beklenmektedir. Kredi ve yatırım işlerinde devam eden büyümeye karşılık, gayrimenkul satış 

kazançları dahil spesifik kalemler ve faiz oranı ortamının negatif etkisiyle Özel Banka gelirlerinin hafif daha düşük olması 

beklenmektedir. Stabil kalan yönetim ücretlerine, daha yüksek performans ve işlem ücretlerine karşılık, belli emeklilik 

ürünlerindeki garantilerin gerçeğe uygun değer ölçümünden doğan etkilerle diğer gelirlerin azalması beklendiğinden, Varlık 

Yönetimi gelirlerinin aslen yatay kalması beklenmektedir. Belli varlıklardan ve işlerden çıkışı ve risk azaltmanın maliyetlerini 

yansıtır şekilde, Sermaye Kullandırım Biriminde gelirlerin önemli şekilde daha düşük olması beklenmektedir. 

 
Faiz oranı ortamı 2019’un ikinci çeyreğinden bu yana kötüleşirken, mevduatları yeniden-fiyatlandırmak, kademeli hesap 

ücretleri uygulaması getirmek ve bu olumsuzlukları dengelemek için likidite fazlasından yararlanmak gibi bir dizi hafifletici 

işlem üzerinde çalışılmaktadır. Bu aşamada, 2022 yılı gelir beklentileri ve maddi özkaynak getirisi hedefleri değiştirilmemiştir. 

 
Dönüşümle ilgili giderler hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetlerin 2019 yılında 1.3 milyar Euro azalarak 21.5 milyar Euro 

olması beklenmektedir. Dönüşümle ilgili giderler hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetlerdeki düşüş, 2018 yılında uygulanan 

tedbirlerin run-rate etkisinden ve Alman perakende entegrasyonunun, ve stratejik duyuruda vurgulandığı gibi belli işlerden 

çıkılmasının etkisinden kaynaklanacaktır. Yeniden yapılanma ve kıdem tazminatına dair dönüşümle ilgili giderlerin, 2019 

yılının tamamı için yaklaşık 0.7 milyar Euro olması beklenmektedir. Stratejik dönüşümün bir parçası olarak Temmuz 2019’da 

duyurulan 1.0 milyar Euro tutarındaki önceki beklentiye kıyasla düşüş, bütçelerin önceden tahmin edilenden daha etkin 

şekilde kullanılmasını yansıtmaktadır. Sonuç olarak şu anda, 2019 ile 2022 arasında kümülatif yeniden yapılanma ve kıdem 

tazminatı harcamasının 2 milyar Euro’dan hafif az olması beklenmektedir. Ek olarak, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetlerin 

parçasını oluşturan dönüşümle ilgili giderlerin, önceki beklenti olan 0.6 milyar Euro yerine, 2019 yılının tamamı için 1 milyar 

Euro’ya kadar olması beklenmektedir. Bu artış esasen yazılımla ilgili olacak olup, teknoloji dönüşümü geliştirilirken 

tahminlerdeki daha ince ayarlamaları yansıtmaktadır. 

 
Önceki kılavuz seviyeye paralel olarak, kredi değer düşüklüğü karşılığının, en son düşük düzeylerine göre 2019’un dördüncü 

çeyreğinde artması, fakat bu yıl kredilere oranla 15 baz puanı civarında veya hafif daha yüksek kalması beklenmektedir. 

 
Özkaynaklar Tier 1 oranının 2019’un dördüncü çeyreğinde %13 civarına doğru yönetilmesi hedefi teyit edilmekte olup, 

2019’un üçüncü çeyreğine kıyasla düşüşte, dönüşümle ilgili giderler projeksiyonu ve emeklilik yükümlülüğünün, daha düşük 

ölçüm oranlarına göre güncellenmesinden beklenen negatif etki (ilgili vergi etkileri dahil) gibi birden fazla faktörün etki etmesi 

beklenmektedir. 2019 yıl sonu itibarıyla %4 Kaldıraç Oranı hedefine yönelik çalışılmaktadır. Risk ağırlıklı aktiflerin ve kaldıraç 

pozisyonunun 2019 yıl sonunda 2018’e kıyasla daha düşük olması beklenmektedir. 



23 

Deutsche Bank 
30 Eylül 2019 itibarıyla Kazanç Raporu 

Riskler ve fırsatlar 
 

 

 
 
 
 

Riskler ve Fırsatlar 
 

Bu çeyrekte dikkati çeken gelişmeler, 2018 Faaliyet Raporunda belirtildiği gibi işlerimizin karşı karşıya olduğu risklere ve 

fırsatlara dair değerlendirmeyi önemli ölçüde değiştirmemiştir. 

 

Riskler  

Makroekonomik ve piyasa koşulları 
 

Aşağı yönlü risklerden birisi, kilit ticaret partnerleri (Birleşik Devletler, Çin ve Avrupa Birliği) arasındaki global ticaret 

savaşlarının tırmanma potansiyeli olmaya devam etmektedir. Ek olarak, Hong Kong’da devam eden protestolar ve Orta 

Doğu’da potansiyel askeri çatışma, muhtemel ek yaptırımlardan ve bölgede daha geniş çapta istikrarsızlıktan dolayı daha 

negatif ekonomik etkilere yol açabilecektir. 

 
Euro bölgesinde düşük faiz oranları döneminin uzun sürmesi, Banka’nın karlılık ve bilanço dağılımını önemli ölçüde 

etkileyebilecektir. Banka’nın Euro cinsinden kredi ve mevduat defterlerinin büyüklüğüne bakıldığında, gelirleri faiz oranlarına 

özellikle duyarlı iken, düşük faiz oranı ortamı, gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirilmeyen diğer bilanço pozisyonlarını da 

etkileyebilir. Faiz oranları, belli risksiz araçlar, özellikle Alman hükümet tahvilleri için negatif olmaya devam etmiştir. ECB’nin 

12 Eylül 2019’da aldığı (30 Ekim 2019’dan başlayarak) mevduatı kademelendirme kararı, Banka’nın net faiz gelirlerinin yarar 

görmesine yol açacak iken, parasal koşulların gevşetilmesine dair daha uzun vadeli işaretler, Banka’nın güncel beklentilerine 

kıyasla gelirler üzerinde önemli etkiye yol açabilir. Bu faiz oranı etkisini dengelemek için alınacak tedbirler, örneğin fiyatlama 

değişiklikleri veya ek ücretlerin uygulamaya konulması, bu etkiyi karşılamaya yeterli gelmeyebilecektir. 

 
Eğer birden fazla aşağı yönlü risk aynı zamanda gerçekleşirse ve / veya daha belirgin bir ekonomik yavaşlama ile birlikte 

gerçekleşirse, iş ortamı üzerindeki negatif etki, halen beklenenden daha şiddetli olabilir. 

 
CET 1 oranının %12.5’in üzerinde tutulması, Banka’nın stratejisinin ve düzenleyici kurumlara karşı taahhütlerinin temel bir 

unsurudur. Sermaye oranı gelişimi, diğer şeylerin yanı sıra: Banka’nın temel işlerinin operasyonel performansını; yeniden 

yapılanma ve dönüşüm maliyetlerinin kapsamını; potansiyel hukuki ihtilaf ve idari icra takibatlarının maliyetlerini; Sermaye 

Kullandırım Biriminin kaldıracının düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi; temel işlerin bilanço kullanımındaki büyümesini; vergi 

ve emeklilik hesaplarındaki değişimleri; Diğer Kapsamlı Gelirler üzerindeki etkileri; ve yönetmeliklerdeki ve idari teknik 

standartlardaki değişimleri yansıtmaktadır. Eğer faaliyet ortamı önemli ölçüde kötüleşirse veya Banka’nın varsayımları ve bu 

kalemlerin herhangi biri üzerindeki kontrolleri güncel beklentilerden önemli şekilde farklılık gösterirse, minimum sermaye 

hedeflerini tutturmayı sağlamak için adımlar atılacaktır. Bu işlemler veya tedbirler, işimiz, faaliyet sonuçları veya stratejik 

planlar ve hedefler üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. 

Siyasi riskler 
 

31 Ekim 2019 itibarıyla “anlaşmasız” Brexit riski ve Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden ayrılması için son tarihin uzatılması 

riski karşısında üçüncü çeyrekte Brexit hazırlıkları devam etmiştir. Müşterilerin taşınması önemli ölçüde tamamlanmış olup, 

anlaşmasız Brexit için acil durum planları uygulamaya konulmuştur. Ancak, “anlaşmasız” Brexit bakımından idari belirsizlik, 

bazı iş faaliyetleri için halen devam etmektedir. 

Strateji 
 

Yeni Sermaye Kullandırım Biriminin oluşturulması da dahil olmak üzere operasyonların yeniden yapılandırılmasına dair bir dizi 

tedbirin 7 Temmuz 2019’da duyurulmasıyla, varlıkların elden çıkarılması ve tasfiye edilmesine ve uzun vadeli karlılığı ve 

getirileri artırmayı amaçlayan maliyet azaltma programının sonuç vermesine dair dönüşüm riskleriyle karşı karşıya kalınmıştır. 

Duyuru sonrasında, ek kontroller ve süreçler oluşturulmuş olup, dönüşüm sürecinden doğan riskleri belirleyip takip etmek için 

artık buna özel bir yönetişim yapısı mevcuttur. Ancak, risklerin doğru tespit edilememesi veya gerekebilecek ek kontrollerin 

uygulanamaması halinde iş faaliyetlerinde maddi zararlar dahil olmak üzere önemli ve olumsuz etkilerle karşı karşıya 

kalınabilecektir. 

 
Ek olarak, eğer stratejik inisiyatifler uygulanamazsa, beklenen faydalar üretilemezse veya kamuoyuna duyurulan hedefler 

tutturulamazsa, finansal hedeflere ulaşılamayabilir, bu da sonuçları, sermaye tabanını ve daha geniş anlamda finansal 

durumu ve de hisse fiyatını önemli ölçüde ve olumsuz etkileyebilir. 
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İdari denetim reformları, değerlendirmeler ve takibatlar  
 

Düzenleyici kurumlar ve merkez bankaları, finansal göstergelerin, özellikle faiz oranı göstergelerinin sağlamlığını artırma 

hedefleri belirlemiştir. Sonuç olarak, diğer göstergelerin yanı sıra, Londra Bankalar Arası Teklif Edilen Faiz Oranı (“LIBOR”), 

Euro Bankalar Arası Teklif Edilen Faiz Oranı (“EURIBOR”) ve Euro Gecelik Endeks Ortalama Faiz Oranının (“EONIA” ve 

birlikte “IBOR’lar”) müsait olmaya devam etmesi ve bunların sona erdirilmesinin potansiyel zamanlaması belirsiz olmaya 

devam etmektedir. Bazı reformlar yürürlüğe girmişken, diğerleri henüz uygulanmamış veya halen düşünülmektedir. Bu 

reformlar IBOR’ların geçmiştekinden farklı performans göstermesine veya tamamen ortadan kalkmasına, veya tam 

öngörülemeyecek başka sonuçlara yol açabilir. 

 
Alınıp satılan finansal araçlar ve dahil olunan diğer işlemler ve hizmetler dahil olmak üzere varlıklarımızın ve 

yükümlülüklerimizin önemli bir kısmının faiz oranları, potansiyel reforma veya sonlandırılmaya tabi olabilecek IBOR’lara 

endeksli olup, bu değişimlere, ve yerine göre “risksiz-faiz oranlarına” (“RFR’ler”) geçiş potansiyeline karşı hazırlıklı olunması 

gerekmektedir. Bu IBOR’ların sonlandırılması ve RFR’lere geçiş, piyasa aksaması riski ve bununla ilişkili piyasa ve likidite 

riskleri, hukuki ihtilaf riski, muhasebe ve vergi riskleri ve operasyonel riskleri dahil olmak üzere çeşitli riskler arz etmektedir. Bu 

meselelerin ve ilgili risklerin nasıl gelişeceğine ve sektörün, pazarın, düzenleyici kurumların ve bizim bunlara vereceğimiz 

tepkinin yeterliliğine bağlı olarak, IBOR’ların reformu ve sonlandırılması ve RFR’lere geçiş, Banka’nın işi, faaliyet sonuçları, 

sermaye gereksinimleri ve karlılığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. 

 
Düzenleyici kurumlar ayrıca, kontrol ortamımızdaki noksanlıkların arz ettiği ek riskleri yansıtan şekilde, veya spesifik ürünlerin 

veya işlemlerin muamele edilmesine dair denetsel teftişler sonucunda sermaye sürşarjı veya idari düzeltmeleri de 

uygulayabilir. Ekstrem durumlarda bu kurumlar, bulundukları ülkelerde Banka’nın faaliyet gösterme izinlerini askıya dahi 

alabilir. Ayrıca kuralların yorumlanmasındaki değişimlerin de, sermaye pozisyonlarının, likidite ve diğer idari şartların ve 

oranların muamelesi üzerinde önemli etkisi olabilir. 

 

Fırsatlar 

Strateji 
 

7 Temmuz 2019’da yapılan duyuru ile, müşterilerimiz için temel olan ve güçlü olduğumuz alanlarda daha fazla odaklanılmaya 

başlanmıştır. İçsel fırsatların değerlendirmesi önemli ölçüde değişmemiştir. Odak noktası, dört temel faaliyet alanında büyüme 

ve artık stratejimizin çekirdeğini oluşturmayan varlıkların yeni Sermaye Kullandırım Birimi aracılığıyla elden çıkarılması için 

piyasadaki fırsatlardan yararlanmaya devam etme olarak devam etmektedir. 
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Risk Bilgileri 
 

Aşağıdaki bölümde, kredi, piyasa, likidite ve diğer risk ölçütleri hakkında nitel ve nicel açıklamalar ve 2019’un üçüncü 

çeyreğinde bunlardaki gelişmeler yer almaktadır. CRR tarafından Avrupa Birliğinde uygulamaya konulan ve EBA Uygulama 

Tekniği Standartları veya EBA Yönergesi ile desteklenen Basel 3 Sermaye Çerçevesi Pillar 3’e göre açıklamalar, web 

sitemizde bulunabilecek ek Pillar 3 raporumuzda yayımlanmıştır. 

 
Ocak 2019’da (EU) 2017/2401 ve 2017/2402 Yönetmelikleri, 1 Ocak 2019’da veya sonrasında başlatılan yeni menkul 

kıymetleştirmeler için RAA’lerın belirlenme metodolojisinde değişiklikler getirmiştir. Bu tarihten önce başlatılan bütün menkul 

kıymetleştirme işlemleri, 31 Aralık 2018’e kadar yürürlükte olan CRR/CRD’nin getirdiği kurallara tabidir ve 1 Ocak 2020’den 

itibaren yeni çerçeveye tabi olacaktır. Ayrıca, Yönetmelik (EU) 2019/876 ve Direktif (EU) 2019/878’in yayımlanmasıyla (EU) 

575/2013 Sermaye Gereksinimleri Yönetmeliği ve (EU) 2013/36 Sermaye Gereksinimleri Direktifinde Haziran 2019’da  

güncellemeler yapılmıştır. 27 Haziran 2019’dan itibaren geçerli olan kilit değişiklik, toplam zarar absorbe etme kapasitesi 

(TLAC) zorunluluğunun getirilmesiyle ilgilidir. 

 
Bu raporda belli rakamlar kendi kaynaklarımıza dair kendi tanımımıza göre (Ek Tier 1 sermaye ve Tier 2 sermaye için geçerli, 

ve Tier 1 sermaye ve Kaldıraç Oranı dahil olmak üzere bunlara dayalı rakamlar) “tamamen uygulanmış” esasa göre 

sunulmaktadır. “Tamamen uygulanmış” ifadesi, kendi kaynaklarımız için CRR/CRD’nin getirdiği ve 26 Haziran 2019’a kadar 

geçerli olan geçiş düzenlemeleri hariç olarak tanımlanmıştır. Ancak, 27 Haziran 2019’dan geçerli olmak üzere CRR/CRD’deki 

güncellemelerin getirdiği en son geçiş düzenlemelerini yansıtmaktadır. 

 
Kilit risk kategorileri hakkında ve önemli risklerin yönetimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen 2018 Faaliyet Raporunun “Risk 

Raporu” kısmına bakınız. 

 

Genel risk değerlendirmesi 
 

Global ekonomik görünüm, esasen devam eden ticaret gerilimleri ve genel anlamda olgunlaşmış iş döngüsü nedeniyle 

2019’un üçüncü çeyreğinde daha da bozulmuştur. Çoğu finansal risk varlıkları 2019’un üçüncü çeyreğinde genel anlamda 

pozitif getiri sağlamış, Temmuz ve Eylül’deki güçlü performanslar Ağustos’taki risk-varlıklarından kaçış döneminin etkisini 

fazlasıyla gidermiştir. Enflasyon baskısı sürekli olarak kontrol altında tutulurken, Federal Reserve ve Avrupa Merkez Bankası 

parasal politika duruşlarını gevşetmiş, piyasa endişelerini kontrol altında tutmuş ve getiri eğrisi üzerinde daha da fazla aşağı 

yönlü baskı uygulamıştır. Koordine merkez bankası politika gevşemeleri, döngüsel yavaşlamayı sınırlandıracak ve ABD’de ve 

bir dereceye kadar Avrupa’da resesyon riskini hafifletecektir. Sonuç olarak, uzun vadeli gösterge getiriler üçüncü çeyrekte 

döngüsel en düşük seviyelere, hatta kaydedilmiş en düşük seviyelere düşmüş, aşırı düşük veya negatif faiz oranları ortamını 

daha da derinleştirerek özellikle Avrupa’da bankacılık sektörünün karlılığı üzerindeki baskıyı artırmıştır. Gevşetilen para 

politikası risk varlıklarının piyasa değerlemelerini genel olarak desteklemekle birlikte, ABD gecelik repo piyasasında geçici 

gerilimleri rahatlatmak için Fed’in Eylül ayı ortasındaki müdahalesi, spesifik, hatta teminatlandırılmış piyasa bölümlerinde 

likidite bolluğunun varsayılandan daha az olabileceğini ortaya koymuştur. 

 
Ekonomik anlamda aşağı yönlü en önemli riskler arasında, global ticaret savaşlarının tırmanma potansiyeli hala ağırlığını 

korumakta olup, en son iş dünyası anketlerine göre halihazırda global üretimde resesyona yol açmıştır.  

 

ABD-Çin ticaret görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve otomobil üzerinde ithalat tarifeleri dahil olmak üzere Avrupa’ya 

kadar uzanması, global ticaret ve büyümeye zaten verdiği zararı artıracaktır. 31 Ekim 2019 son tarihi yaklaşırken, 

“anlaşmasız” Brexit riski ve Birleşik Krallıkta bir genel seçim olasılığı hala yüksektir. Anlaşmasız bir Brexit, genel olarak 

Avrupa için hâlihazırda zaten zayıf olan ekonomik ve ticari görünümü alevlendirebilecektir. Jeopolitik risk halen yüksektir, ör. 

Orta Doğu’daki gerilimler ve Hong Kong’da devam eden protestolar devam etmektedir. 

 
Banka’nın net faiz gelirlerini ve faiz oranlarına duyarlı diğer ticari faaliyetlerini etkileyebilecek “daha uzun süre daha düşük” faiz 

oranı ortamına ve yukarıda açıklanan diğer makro risklere ek olarak Banka, karşı taraf temerrüt riskleri veya kredi ve piyasa 

riski profillerini etkileyen ani piyasa şokları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın çeşitli finansal risklere ve operasyonel ve IT 

altyapısı, işlem prosesi ve üçüncü şahıs sağlayıcı riskleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın finansal olmayan risklere 

maruzdur. 

 
Bu risklerin potansiyel etkileri, portföy incelemeleri ve stres testleriyle değerlendirilmektedir. Bu testlerin sonuçları, ha len 

müsait olan sermaye ve likidite rezervlerinin, kullanılabilecek hafifletici önlemlerle birlikte, bu risklerin öngörüldüğü gibi 

gerçekleşmeleri halinde etkisini absorbe etmemize imkan sağlayacağına işaret etmektedir. 
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Kilit risk ölçütleri 
 

Aşağıdaki seçilmiş önemli risk rasyoları ve bunlara dair ölçütler, münferit risk türleri için bütünsel risk yönetimimizin bir 

parçasını oluşturmaktadır. Özkaynaklar Tier 1 Oranı (CET 1), Ekonomik Sermaye Yeterliliği (ECA) Oranı, Kaldıraç Oranı 

(LR), Toplam Zarar Absorbe Etme Kapasitesi (TLAC), Kendi Kaynaklarımıza dair Asgari Zorunluluk ve Buna Müsait 

Yükümlülükler (MREL), Likidite Karşılama Oranı (LCR), ve Strese tabi Net Likidite Pozisyonu (sNLP) üst düzey ölçütler 

olarak kullanılmakta olup, Banka’nın Yönetim Kurulu tarafından en azından yılda bir kez gözden geçirilen ve onaylanan 

stratejik planlama, risk iştahı çerçeveleri, stres testi (LCR hariç), ve toparlanma ve karar planlama uygulamalarına tamamen 

entegre edilmiştir. 

 
 

Özkaynaklar Tier 1 oranı 

30.09.2019 

 

13.4 % 

Toplam risk-ağırlıklı aktifler 

30.09.2019 € 344.0 mlr 

31.12.2018 13.6 % 31.12.2018 € 350.4 mlr 

Ekonomik sermaye yeterlilik oranı¹  Toplam ekonomik sermaye 

30.09.2019 176 % 30.09.2019 € 28.5 mlr 

31.12.2018 196 % 31.12.2018 € 26.1 mlr 

Kaldıraç oranı (tamamen uygulanmış)  Kaldıraç pozisyonu 

30.09.2019 3.9 % 30.09.2019 € 1,291 mlr 

31.12.2018 4.1 % 31.12.2018 € 1,273 mlr 

Toplam zarar absorbe etme kapasitesi (TLAC)  Kendi kaynaklarımıza dair asgari zorunluluk ve  
buna müsait yükümlülükler (MREL) 

30.09.2019 (Risk Ağırlıklı Aktif bazlı) 34.0 % 30.09.2019 10.7 % 

30.09.2019 (Kaldıraç Pozisyonu bazlı) 9.1 % 31.12.2018 11.1 % 

Likidite karşılama oranı (LCR)  Strese tabi net likidite pozisyonu (sNLP) 

30.09.2019 139 % 30.09.2019 € 32.1 mlr 

31.12.2018 140 % 31.12.2018 € 48.1 mlr 

1 Önceden “İçsel Sermaye Yeterlilik Oranı” olarak raporlanmakta idi.   

Risk-ağırlıklı aktifler 
  

Risk türü ve faaliyet bölümü bazında risk-ağırlıklı aktifler   

30 Eylül 2019 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

  

Kredi riski 48,797 69,429  
   

67,965 5,545 17,893 18,587 228,215 

Ödeme riski 0 1  
   

0 0 40 0 41 
  

Kredi değerleme düzeltmesi   
(CVA) 86 2,248  160 66 3,212 44 5,816 

  

Piyasa riski 376 25,352  
   

87 28 5,525 0 31,367 
  

Operasyonel risk 7,727 27,531  
   

9,079 4,854 29,349 0 78,540 
  

Toplam 56,987 124,561  
   

77,290 10,493 56,019 18,630 343,979 

 
 31 Ara 2018 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Kredi riski 48,059 63,938 59,564 5,236 20,071 15,958 212,827 

Ödeme  riski 0 2 0 0 37 47 86 

Kredi değerleme düzeltmesi        
(CVA) 33 3,363 195 111 4,254 40 7,997 

Piyasa riski 438 24,923 89 0 12,085 0 37,535 

Operasyonel risk 9,632 32,135 9,460 5,017 35,745 0 91,989 

Toplam 58,162 124,360 69,308 10,365 72,193 16,045 350,432 

 

RAA, 30 Eylül 2019 itibarıyla 344.0 milyar Euro’dur (2018 sonunda 350.4 milyar Euro). 6.5 milyar Euro tutarındaki azalış esasen 

operasyonel ve piyasa riski için RAA’den kaynaklanmış olup, kredi riski için artan RAA ile kısmen dengelenmiştir. Operasyonel 

risk RAA’in 13.4 milyar Euro azalması esasen, beklenen zarar düşülebilecek kalemin en son idari zorunluluklara uyumlu hale 

getirilmesi, zarar verisi kullanımını Banka’nın ticari ayak izine daha yakından ilişkilendirilmesi ve sermaye modelinde risk iştahı 

ölçütlerinin kullanımının iyileştirilmesi için üç modelde ince ayarlama yapılmasından kaynaklanmıştır. Diğer faktörler, iç zarar 

profilinin daha hafif olması ve yeni iş yapısını yansıtmasıdır. 6.2 milyar Euro tutarında piyasa riski RAA azalışı esasen kademeli 

risk giderlerindeki risk pozisyonlarının ve menkul kıymetleştirme pozisyonlarının azaltılmasından kaynaklanmıştır. Metodoloji ile 

ilgili değişiklikler ve risk pozisyonlarındaki azalışlar sonucu CVA RAA 2.2 milyar Euro azalmıştır. Temel işlerimizdeki iş 

büyümesi ve UFRS 16 ve dövizle ilgili 4.1 milyar Euro tutarında hareketler sonucunda kredi riski RAA15.4 milyar Euro artmıştır. 

Ayrıca, kredi riski RAA artışı, metodoloji ve mevzuat güncellemelerini ve parametrelerin yeniden ayarlanmasını yansıtmaktadır. 
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CET 1 sermayenin hissedarlara ait özkaynaklar ile mutabakatı 
 

m. € 30 Eylül 2019 31 Ara 2018 

Muhasebe bilançosuna göre toplam özkaynaklar  58,354 62,495 

Kuruluşların konsolidasyona dahil edilmesi/konsolidasyon dışına çıkarılması  (108) (33) 

Bunların içinden:   
İlave ödenmiş sermaye (8) (12) 

Dağıtılmamış karlar (236) (150) 

Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zarar), vergi sonrası net 136 130 

Mevzuata göre düzenlenen bilançoya göre toplam özkaynaklar                58,246 62,462 

Azınlık payları (konsolide CET 1’de ayrılan tutar) 863 846 

Temettü ve AT1 kupon tahakkuku1 0 (267) 

Geçiş döneminde birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zararlar) pozisyonunun konsolidasyona dahil    
edilmesinin/konsolidasyon dışına çıkarılmasının ters kaydı, Vergi sonrası net 0 0 

Mevzuattan kaynaklanan düzeltmeler öncesi Özkaynaklar Tier 1 (CET 1) sermaye                           59,109 63,041 

İhtiyat filtreleri (1,878) (1,833) 

Bunların içinden:   
Ek değer düzeltmeleri (1,675) (1,504) 

Özkaynaklarda, menkul kıymetleştirilmiş varlıklardan kaynaklanan artış (2) (1) 

Nakit akım riskinden korunma işlemlerinden kazançlar veya zararlar ve gerçeğe uygun değer üzerinden tayin  
edilen yükümlülüklerde,kendi kredi konumumuzdaki değişikliklerden kaynaklanan kazançlar veya zararlar ile ilgili 
gerçeğe uygun değer karşılıkları  

  
(202) (329) 

CRR md. 467 ve 468 uyarınca, gerçekleşmemiş kazançlar ve zararlar ile ilgili olarak mevzuattan kaynaklanan 
düzeltmeler 

0 0 

Mevzuattan kaynaklanan düzeltmeler (11,186) (13,722) 

Bunların içinden:   
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar (ilgili vergi yükümlülükleri sonrası net) (7,087) (8,566) 

Gelecekteki karlılığa dayanan ertelenmiş vergi varlıkları  (1,266) (2,758) 

Beklenen zarar tutarlarının hesaplamasından kaynaklanan negatif tutarlar  (313) (367) 

Tanımlı fayda emeklilik fonu varlıkları (1,013) (1,111) 

Kuruluşun doğrudan, dolaylı ve sentetik olarak elde tuttuğu finansal sektör kuruluşlarının CET 1 araçları    
(kuruluşun o kuruluşlarda önemli bir yatırımı olan durumlarda) 0 0 

Risk-ağırlıklı varlıklara dahil edilmeyen menkul kıymetleştirme pozisyonları  0 0 

Diğer (1,506) (920) 

Özkaynaklar Tier 1 sermaye 46,044 47,486 
1 Yönetmelik (AB) No 575/2013 (ECB/2015/4) Madde 26(2) uyarınca Avrupa Merkez Bankası Kararı (EU) 2015/656’e göre ara dönem karları 
kaydedilememektedir. 
2 Normal bir ECB incelemesine istinaden Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere sermayeden düşülen 0.4 milyar Euro, Ocak 2018’den itibaren 

geçerli olmak üzere Tek Karar Fonu ve Mevduat Garantisi Planı ile ilgili gayrikabili rücu ödeme taahhütleri hakkında ECB yönergesine istinaden ve 
EBA Yönergesine uyularak sermayeden düşülen 0.8 milyar Euro ve Yönetmelik (EU) 1024/2013 Madde 16 (1) (c) ve 16 (2) (d) uyarınca ECB’nin bir 
bildirimine istinaden Ekim 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere Deutsche Bank’a uygulanan 0.3 milyar Euro tutarında sermaye indirimi dahildir. 

 
 

CET 1 sermaye oranı 31 Aralık 2018 itibarıyla %13.6 iken 30 Eylül 2019 itibarıyla %13.4 olmuştur. Azalış, CET 1 sermayede 

2018 yıl sonuna kıyasla 1.4 milyar Euro azalış nedeniyle olup, RAA’deki yukarıda belirtilen azalışla kısmen dengelenmiştir. 

CET 1 sermayedeki azalış esasen tanımlı fayda emeklilik planı ile ilgili 0.5 milyar Euro tutarında yeniden-ölçüm zararlarından 

ve düzenli ECB incelemesiyle ilgili 0.4 milyar Euro tutarında ek sermaye kesintisinden kaynaklanmıştır. Ayrıca, CET 1 

sermaye, hisse senetlerine 2018 mali yılı için (yıllık genel kurul toplantısından sonra hisse başına 0.11€) temettü ödemeleri ve 

yıllık AT1 kupon ödemesi nedeniyle 2019’un ikinci çeyreğinde 0.6 milyar Euro tutarında azalırken, ECB kararı (EU) 2015/4’e 

göre Yönetmelik (EU) No 575/2013 Madde 26(2) kapsamında 2018 yıl sonu temettüsü ve 0.3 milyar Euro tutarında AT1 

tahakkukları ile kısmen dengelenmiştir. 30 Eylül 2019 itibarıyla Deutsche Bank hissedarlarına ve ek özkaynak bileşenlerine 

atfedilebilir net zarar 3.9 milyar Euro’dur. 3.9 milyar Euro net zarar aslen, ertelenmiş vergi varlıklarının yeniden değerlemesine 

ve şerefiye ve diğer maddi olmayan varlıkların değer düşüklüğüne atfedilebilir ki şerefiye ve diğer maddi olmayan varlıklar 

büyük ölçüde sermaye-nötrdür ve ertelenmiş vergi varlıklarının çoğu CET 1 sermayeden düşülmüştür. 2019 mali yılında 

negatif net kar sonucunda CET 1 sermayeye ara dönem karı eklenmediğinden, Madde 26 (2) CRR’ye göre CET 1 sermayede 

AT1 kupon tahakkuk etmemiştir. 
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Diğer ölçütler  
 

Toplam ekonomik sermaye ve ekonomik sermaye yeterlilik oranı 
 

30 Eylül 2019 itibarıyla, ekonomik sermaye kullanımı 28.5 milyar Euro olup, 31 Aralık 2018 itibarıyla 26.1 milyar Euro 

tutarındaki ekonomik sermaye kullanımına kıyasla 2.4 milyar Euro veya %9.2 daha yüksektir. İş riski için sermaye kullanımı 

1.1 milyar Euro artmıştır. Bu esasen Hisse Senetleri işinin yeniden yapılandırılması nedeniyle 0.9 milyar Euro tutarında artan 

stratejik risk ekonomik sermayesi ve Banka için kazanç görünümünün revize edilmesinden kaynaklanmıştır. Kredi riskinde 

ekonomik sermaye kullanımı esasen transfer riskinin geliştirilmiş modellemesini de içeren metodoloji değişiklikleri, ve daha 

yüksek ödeme riski tutarları nedeniyle 0.9 milyar Euro artmıştır. Daha yüksek faiz oranı risk tutarları nedeniyle alım-satım dışı 

piyasa riskindeki 1.1 milyar Euro artışa karşılık, risk azaltımı ve stok azalışı nedeniyle alım-satım piyasa riskindeki 0.9 milyar 

Euro düşüş sonucu, piyasa riskinde ekonomik sermaye kullanımı 0.2 milyar Euro artmıştır. Operasyonel risk ekonomik 

sermaye kullanımında 1.1 milyar Euro tutarındaki düşüş esasen, beklenen zarar için düşülebilir kalemin en son idari 

zorunluluklara uyumlu hale getirilmesi, dış zarar verisi kullanımını Banka’nın ticari ayak izine daha yakından ilişkilendirilmesi 

ve sermaye modelinde risk iştahı ölçütlerinin kullanımının iyileştirilmesi için üç modelde yeniden ince ayarlama yapılmasından 

kaynaklanmıştır. Diğer faktörler, iç zarar profilindeki değişim ve Banka’nın yeni iş yapısının yansımasıdır. 1.3 milyar Euro 

tutarında düşürülen riskler-arası çeşitlendirme faydası esasen, modelin yeniden ayarlanmasından ve Banka’nın dönüşümü ile 

ilgili olarak stratejik risk profilindeki kaymalardan kaynaklanmıştır. 

 
Ekonomik sermaye yeterlilik oranı 31 Aralık 2018 itibarıyla %196 iken 30 Eylül 2019 itibarıyla %176 olmuştur. Orandaki 

değişim, sermaye talebi artışından (yukarıda açıklandığı gibi) ve sermaye arzındaki azalıştan kaynaklanmıştır. Sermaye 

arzının 0.9 milyar Euro tutarında düşüşü esasen tanımlı fayda emeklilik planı ile ilgili 0.5 milyar Euro tutarında yeniden-ölçüm 

zararlarından ve normal ECB incelemesiyle ilgili 0.4 milyar Euro tutarında ek sermaye kesintisinden kaynaklanmıştır. 2019’un 

ikinci çeyreğinde 2018 mali yılı için hissedarlara temettü (yıllık genel kurul toplantısı sonrası hisse başına 0.11€) ve yıllık AT1 

kupon ödemesi ödenmiş, ve buna tekabül eden tahakkuklarla dengelenmiştir. 30 Eylül 2019 itibarıyla, Deutsche Bank 

hissedarlarına ve ek özkaynak bileşenlerine atfedilebilir net zarar 3.9 milyar Euro’dur. 3.9 milyar Euro tutarındaki net zarar 

esasen ertelenmiş vergi varlıklarının yeniden değerlemesine ve şerefiye ve diğer maddi olmayan varlıkların değer 

düşüklüğüne atfedilebilir, ki bu büyük ölçüde sermaye-nötrdür, zira şerefiye ve diğer maddi olmayan varlıklar ve ertelenmiş 

vergi varlıklarının çoğu sermayeden düşülmüştür. 

 

Kaldıraç oranı ve kaldıraç pozisyonu 
 

30 Eylül 2019 itibarıyla geçerli risk tutarı ölçütü 1,291 milyar Euro üzerinden, 50.6 milyar Euro tutarında tamamen 

uygulanmış Tier 1 sermaye (31 Aralık 2018 itibarıyla, sırasıyla 1,273 milyar Euro ve 52.1 milyar Euro) hesaba katıldığında, 

tamamen uygulanmış kaldıraç oranı 31 Aralık 2018 itibarıyla %4.1 iken 30 Eylül 2019 itibarıyla %3.9 olmuştur.. 2019’un ilk 

dokuz ayında, kaldıraç riski tutarı 18 milyar Euro artarak 1,291 milyar Euro olmuştur. Bu esasen Banka’nın bilançosundaki 

gelişmeyi yansıtmaktadır: krediler 26 milyar Euro büyümüş ve bekleyen ödemeler, mevsimsel olarak düşük yıl-sonu 

düzeylerinden 14 milyar Euro daha yüksektir. Bu, 19 milyar Euro azalan nakit ve merkez bankası/bankalar arası bakiyeler ve 

16 milyar Euro azalan türev-olmayan alım-satım varlıkları ile kısmen dengelenmiştir. SFT ile ilgili kalemler (yeniden satım 

sözleşmeleri altında alınan menkul kıymetler, ödünç alınan menkul kıymetler ve prime brokırlık alacakları) 9 milyar Euro 

azalmıştır. Geri kalan varlık kalemleri büyük ölçüde, Banka’nın fonlamasının devam eden optimizasyonunun bir parçası olarak 

likidite rezervlerinin nakitten menkul kıymetlere kaydırılması ile ilgili olarak 22 milyar Euro artmıştır. Ayrıca, türevlerle ilgili 

Kaldıraç pozisyonu esasen, ihraç edilen kredi türevlerinin etkin varsayılan tutarlarının daha düşük olması nedeniyle 6 milyar 

Euro azalmıştır. Bilanço dışı risk tutarları, gayrikabili rücu kredi verme taahhütleri için daha yüksek varsayılan tutarlar 

nedeniyle 6 milyar Euro artmıştır. 

 

Kaldıraç risk tutarında 2019’un ilk dokuz ayındaki artış, esasen Euro’nun A.B.D. Doları karşısında değer kaybetmesi 

nedeniyle 30 milyar Euro tutarında pozitif kur etkisini içermektedir. Döviz kuru hareketlerinin etkisi, bu bölümde bahsedilen 

kaldıraç riski tutarlarının hareketlerinin içerisinde yer almaktadır. 

 
30 Eylül 2019 itibarıyla geçerli risk tutarı ölçütü 1,291 milyar Euro üzerinden, 53.7 milyar Euro tutarında aşamalı Tier 1 

sermaye (31 Aralık 2018 itibarıyla, sırasıyla 1,273 milyar Euro ve 55.1 milyar Euro) hesaba katıldığında, aşamalı bazda 

kaldıraç oranı 2019’un ilk dokuz ayında %4.3’ten %4.2’ye düşmüştür. 
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Toplam zarar absorbe etme kapasitesi ve kendi kaynaklarımız için asgari zorunluluk ve buna 
uygun olan yükümlülükler  

 

TLAC ve MREL 

m. € 

 

(aksi belirtilmedikçe) 30 Eylül 2019 31 Ara 2018 

TLAC/MREL’in idari sermaye unsurları   
Özkaynaklar Tier 1 sermaye (CET 1) 46,044 47,486 

TLAC/MREL kapsamında uygun olan Ek Tier 1 (AT1) sermaye araçları 7,699 7,604 

TLAC/MREL kapsamında uygun olan Tier 2 (T2) sermaye araçları   
TLAC/MREL düzeltmeleri öncesi Tier 2 (T2) sermaye araçları  6,117 6,202 

Tier 2 (T2) sermaye araçlarında TLAC/MREL düzeltmesi 12 745 

TLAC/MREL kapsamında uygun olan Tier 2 (T2) sermaye araçları  6,128 6,947 

Toplam TLAC/MREL idari sermaye unsurları 59,872 62,037 

 
Diğer TLAC/MREL unsurları 

  

Öncelikli, imtiyazlı olmayan plain vanilla 57,336 54,852 

diğer G-SII’ların uygun olan yükümlülük araçlarından elde tutulanlar (sadece TLAC) (221) – 

Toplam Zarar Absorbe Etme Kapasitesi (TLAC) 116,986 – 

Öncelikli, imtiyazlı plain vanilla 1,068 1,020 

Müsait olan Asgari Kendi Kaynaklarımız ve Buna Uygun Yükümlülükler (MREL) 118,275 117,909 

 
İhtiyat netleşmesi sonrası toplam yükümlülükler ve kendi kaynaklarımız (TLOF) 

 
1,103,951 

 
1,058,484 

 
TLAC oranı 

  

TLAC oranı (RAA’nın yüzdesi olarak) 34.01 – 

TLAC oranı (Kaldıraç Pozisyonunun yüzdesi olarak) 9.06 – 

MREL oranı   

MREL oranı (TLOF’un yüzdesi olarak) 10.71 11.14 

 

TLAC 

30 Eylül 2019 itibarıyla, toplam zarar absorbe etme kapasitesi (TLAC) 117 milyar Euro, buna tekabül eden TLAC oranları ise 
%34.0 (RAA bazlı) ve %9.1’dir (Kaldıraç pozisyonu bazlı). Buna göre Deutsche Bank, toplam zarar absorbe etme kapasitesi 
minimum zorunluluğu olan 77 milyar Euro (%22.5 RAA bazlı ve %6 Kaldıraç pozisyonu bazlı) üzerinde 40 milyar Euro tutarında 
rahat bir tampona sahiptir. 

 
MREL 

30 Eylül 2019 itibarıyla, toplam yükümlülükler ve kendi kaynaklarımız (TLOF) 1,104 milyar Euro, müsait olan MREL ise 118 

milyar Euro ve oran %10.7’dir. 31 Aralık 2018 itibarıyla ise TLOF 1,058 milyar Euro, MREL 118 milyar Euro ve oran %11.1’dir. 

Buna göre Deutsche Bank, kendi kaynaklarının ve buna uygun yükümlülüklerinin (MREL) üzerinde 17 milyar Euro tutarında 

rahat bir tampona sahiptir. 

 

Likidite karşılama oranı 
 

Likidite Karşılama Oranı (LCR) 31 Aralık 2018 itibarıyla % 140 iken, çeyrek sonunda % 139 olmuştur. Bu değişim, Net Nakit 

Çıkışlarına (NCO) kıyasla Yüksek Kaliteli Likit Varlıklarda (HQLA) daha fazla azalış yaşanması nedeniyledir. 

 

Strese tabi net likidite pozisyonu 
 

30 Eylül 2019 itibarıyla, likidite pozisyonu, 32.1 milyar Euro fazla ile sağlıklı olmaya devam etmektedir ve iç minimum 

zorunlulukların oldukça üzerindedir (31 Aralık 2018 itibarıyla 48.1 milyar Euro). Gelişim büyük ölçüde, stratejinin bir parçası 

olarak likidite fazlasını aktif şekilde azaltma ve daha yüksek getirili varlıklara yatırım yapma yönündeki yönetim kararından 

kaynaklanmıştır. 
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Varlık kalitesi 
 

Bu bölümde, UFRS 9 kapsamında itfa edilmiş maliyetten ölçülen borçlanma araçlarından (AC), gerçeğe uygun değer farkı 

diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan finansal araçlardan (FVOCI) ve kredi taahhütleri ve finansal garantiler gibi bilanço dışı kredi 

verme taahhütlerinden oluşan, değer düşüklüğüne tabi borçlanma araçlarının (bundan böyle topluca ‘Finansal Varlıklar’ olarak 

anılacaktır) kalitesinden bahsedilmektedir. 

 
Aşağıdaki tablo, finansal varlık sınıfı bazında risk tutarlarının ve kredi değer düşüklüğü karşılıklarının, UFRS 9 zorunluluklarına 

göre aşamalara ayrılmış olarak genel görünümünü sunmaktadır. 

 
Değer düşüklüğüne tabi finansal varlıkların genel görünümü 

 

 30 Eylül 2019     31 Ara 2018 

 
m. € 

 
Aşama 1 

 
Aşama 2 

 
Aşama 3 

Aşama 
3 POCI 

 
Toplam 

 
Aşama 1 

 
Aşama 2 

 
Aşama 3 

Aşama 
3 POCI 

 
Toplam 

İtfa edilmiş maliyet¹           

Brüt defter değeri  688,844 28,511 7,537 2,264 727,156 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787 

Kredi değer            
düşüklüğü karşılığı² 548 515 3,068 54 4,185 509 501 3,247 3 4,259 

Gerçeğe uygun değer farkı 
Diğer Kapsamlı Gelirlere 
yansıtılan 

          

Gerçeğe uygun değer 44,419 551 0 0 44,970 50,932 247 2 1 51,182 

Kredi değer düşüklüğü 
karşılığı 

14 11 0 0 24 11 1 0 (0) 13 

 
Bilanço-dışı  

          

Varsayılan tutar  256,942 5,961 1,066 0 263,969 252,039 10,021 599 0 262,659 

Kredi değer düşüklüğü 
karşılığı ³ 

          
137 53 139 0 329 132 73 84 0 289 

1 İtfa edilmiş maliyetten finansal varlıklar:İtfa edilmiş maliyetten Krediler, Nakit ve merkez bankası bakiyeleri, bankalar arası bakiyeler (merkez bankaları dışında), geri satım 
sözleşmeleri çerçevesinde satılan Merkez Bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, ödünç alınan menkul kıymetler ve Diğer varlıkların belli alt-kategorilerinden oluşmaktadır. 

2 Kredi değer düşüklüğü karşılıklarına, 30 Eylül 2019 itibarıyla 3 milyon Euro ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 6 milyon Euro tutarında ülke riski karşılığı dahil değildir. 
3 Kredi değer düşüklüğü karşılıklarına, 30 Eylül 2019 itibarıyla 5 milyon Euro ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 5 milyon Euro tutarında ülke riski karşılığı dahil değildir. 
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Ek Bilgiler 

Yönetim ve Denetim Kurulu 

Yönetim Kurulu 
 

Garth Ritchie Kurumsal & Yatırım Bankası Yöneticiliğinden ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden 31 Temmuz 2019’da ayrılmıştır. 

Brexit ile ilgili meseleler de dahil olmak üzere Birleşik Krallıktaki kritik-zamanlı geçişin sorunsuz olmasını sağlamak için kendisi 

Kasım 2019 sonuna kadar Banka’ya danışmanlık yapmaya devam edecektir. 

 
Yönetim Kurulu Üyeleri Sylvie Matherat ve Frank Strauss 31 Temmuz 2019’da Banka’dan ayrılmıştır. 

 
Denetim Kurulu üç üst düzey Grup Direktörü (Generalbevollmächtigte) atamış olup, kendileri idari makamlardan için alındıktan 

sonra Yönetim Kuruluna katılacaklardır: 

– Christiana Riley 7 Temmuz 2019’dan itibaren Amerika kıtasının sorumluluğunu üstlenmiştir. 

– Bernd Leukert Deutsche Bank’a 1 Eylül 2019’da katılmış olup, teknoloji, veri & inovasyondan sorumludur. 

– Profesör Dr. Stefan Simon 1  Ağustos 2019’dan itibaren İdari İlişkilerden ve Hukuktan sorumlu İdari Genel Müdür (CAO) 

olmuştur. Kendisi Ağustos 2016’dan bu yana Deutsche Bank Denetim Kurulu Üyesidir ve Dürüstlük Komitesi Başkanlığı 

yapmıştır. 

 
Belli yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları 7 Temmuz 2019’dan itibaren değişmiştir: 

 

– CEO Christian Sewing Kurumsal Banka ve Yatırım Bankasının sorumluluğunu üstlenmiştir. 

– Başkan Karl von Rohr Özel Banka ve Varlık Yönetimi (DWS) sorumluluğunu üstlenmiş olup, İnsan kaynaklarından sorumlu 

olma ve Almanya CEO’su görevleri devam etmektedir . 

– Operasyon Genel Müdürü Frank Kuhnke Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi için Sermaye Kullandırım Biriminin 

sorumluluğunu üstlenmiştir. 

– Risk Genel Müdürü Stuart Lewis Uyum, Finansal Suçlarla Mücadele Biriminin ve Birleşik Krallık ve İrlanda bölgesinin 

sorumluluğunu üstlenmiştir.  

 
Finans Genel Müdürü James von Moltke ve Asya-Pasifik bölgesi CEO’su Werner Steinmüller’in görevleri değişmemiştir. 

 

Denetim Kurulu 
 

Dr. Dagmar Valcárcel mahkeme tarafından 1 Ağustos 2019 itibarıyla yeni üye olarak atanmıştır. Kendisi, Denetim Kurulu 

görevinden üç yıl hizmet sonrası 31 Temmuz 2019’dan itibaren geçerli olarak Profesör Dr. Stefan Simon’un yerini almıştır. 

Yukarıda açıklandığı gibi, Profesör Dr. Simon 1 Ağustos 2019’dan geçerli olmak üzere üst düzey Grup Direktörü olarak 

atanmıştır. Dr. Valcárcel ayrıca önceden Profesör Dr. Simon’un başkanlık ettiği Dürüstlük Komitesinin Başkanı olmuştur. 

Richard Meddings Denetim Kurulu Üyeliğinden 31 Temmuz 2019’da ayrılmıştır. Sn. Meddings’in yerine, mahkeme tarafından 

20 Ağustos 2019’dan itibaren Denetim Kurulunun yeni üyesi olarak Jürg Zeltner atanmıştır. 
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SermayeHarcamaları ve Elden Çıkarılanlar 

2019 yılının ilk dokuz ayında Grup aşağıdaki sermaye harcamalarını veya elden çıkarmaları gerçekleştirmiştir: 

 
Temmuz 2019’da bir ön sözleşme imzalanması sonrasında, Global Prime Finans ve Elektronik Hisse Senetleri 

platformumuzun BNP Paribas’ya devri için Eylül 2019’da bir master işlem sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme halen ilgili 

makamların idari onaylarına tabidir. Sözleşme, Deutsche Bank’ın Global Prime Finans ve Elektronik Hisse Senetleri 

müşterilerine hizmet sürekliliğini sağlayacaktır. Sözleşme kapsamında, müşteriler BNP Paribas’ya taşınana kadar platformu 

işletmeye Deutsche Bank devam edecektir. 

 
Nisan 2019’da, Tradeweb ilk halka arzını tamamlamıştır. Tradeweb, sabit getirili ürünlerin ve türevlerin alım-satımı için tezgah 

üstü (OTC) pazaryerleri kuran ve işleten bir finansal hizmetler şirketidir. Deutsche Bank Grup’unun 2007’den bu yana 

Tradeweb’de ekonomik bir payı bulunmakta olup, hissedar olan diğer büyük bankalarla birlikte ilk halka arza katılarak, elindeki 

hisselerin bir kısmını satmıştır. İşlemin 2019 sonuçları üzerinde pozitif etkisi olmuştur. 

 
Mart 2018’de, Deutsche Bank Grup’u Portekiz’deki perakende bankacılık işini ABANCA Corporación Bancaria S.A.’ya satmak 

üzere bir sözleşmeye girmiştir İşlem Haziran 2019’da tamamlanmıştır. 

 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

Raporlama tarihinden sonra, faaliyet sonuçları, finansal pozisyon ve net varlıklar üzerinde önemli etkisi olan önemli bir olay 

gerçekleşmemiştir. 

 

Sunuma İlişkin Esaslar/Muhasebe İlkelerindeki Değişikliklerin 
Etkisi 

Bu Kazanç Raporu, Deutsche Bank AG ve bağlı kuruluşlarını (topluca “Grup”, “Deutsche Bank” veya “DB”) kapsamaktadır ve 

Grup’un sunum para birimi olan Euro üzerinden ifade edilmiştir. Kazanç Raporu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 

(“IASB”) tarafından yayımlanan ve Avrupa Birliği (“AB”) tarafından onaylanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına 

(“UFRS”) göre hazırlanmıştır. Grup’un UFRS’nı uygulaması, IASB tarafından yayımlanan UFRS ile AB tarafından onaylanan 

UFRS arasında herhangi bir farka yol açmamaktadır. 

 
Deutsche Bank’ın Kazanç Raporu denetlenmemiştir ve faaliyet bölümü bilgileri, gelir tablosu, bilanço ve diğer finansal bilgiler 

hakkında ek açıklamalar içermektedir. Bu Kazanç Raporu, Deutsche Bank’ın, “Yakın zamanda kabul edilen muhasebe 

tebliğleri” bölümünde ana hatları belirtilen yeni kabul edilen muhasebe tebliğleri haricinde aynı muhasebe politikalarının ve 

kritik muhasebe tahminlerinin uygulandığı 2018 yılına ait denetlenmiş konsolide finansal tabloları ile birlikte okunmalıdır. 

 
UFRS kapsamında finansal bilgilerin hazırlanması için yönetimin belli kategorilerde varlıklar ve yükümlülükler için tahminlerde 

ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir. 

 
Bu tahminler ve varsayımlar, varlıkların ve yükümlülüklerin raporlanan tutarlarını, bilanço tarihinde şarta bağlı varlıkların ve 

yükümlülüklerin açıklamasını, ve raporlama dönemindeki gelirlerin ve giderlerin raporlanan tutarlarını etkilemektedir. Fiili 

sonuçlar yönetimin tahminlerinden farklılık gösterebilir, ve raporlanan sonuçlar, yılın tamamı için beklenebilecek sonuçların 

mutlak göstergesi olarak addedilmemelidir. 

 
2019’un üçüncü çeyreğinde Grup’un Kredi Değer Düşüklüğü Karşılığı, modeldeki ince ayarlamalardan ve Grup’un modelinin 

ileriye dönük bilgilerinin yıllık olarak yeniden ayarlanmasından dolayı tahminlerdeki değişimlerin 167 milyon Euro tutarında 

pozitif etkisini içermektedir. 



Deutsche Bank 
30 Eylül 2019 itibarıyla Kazanç Raporu 

Ek bilgiler 

33 

 

 

 
 
 
 

Yakın zamanda benimsenen muhasebe tebliğleri 
 
Grup ile ilgi olan ve 2019’un ilk dokuz ayında yeni uygulanan muhasebe tebliğleri aşağıdadır. 
 

UFRS 16 Kiralamalar 
 
1 Ocak 2019’da IASB, tek kiralayan muhasebe modeli getiren, ve dayanak varlık düşük değerde olmadıkça kiralayanın 12 

aydan daha uzun süreli bütün kiralamalar için varlıkları ve yükümlülükleri muhasebeleştirmesini gerektiren UFRS 16 

“Kiralamaları” yayımlamıştır. Bir kiralayan, kiralanan dayanak varlığı kullanım hakkını temsil eden kullanım-hakkı varlığı, ve 

kira ödemeleri yapma vecibesini temsil eden bir kira yükümlülüğü kaydetmek zorundadır. Kiraya verenler için mevcut 

muhasebede sadece ufak değişiklikler olacaktır. Standart ayrıca, kuruluşların, finansal tablo kullanıcılarına daha bilgilendirici 

ve konuyla alakalı açıklamalar vermesini de gerektirmektedir.  

 

Grup UFRS 16’yı Grup çapında bir uygulama programıyla uygulamaya koymuştur. Kiralamaların çoğunluğu arazi ve binalar 

içindir; diğer kategoriler şirket araçları ve teknik/IT ekipmandır. 

 

Grup, geçiş aşamasında UMS 17 “Kiralamalar”, ve IFRIC 4 “Bir Düzenlemenin Kiralama içerip içermediğinin Tespitini” 

uygulayarak kiralama olduğu belirlenmiş kontratlara UFRS 16’daki pratik çareyi uygulamıştır. 

 

Grup, modifiye edilmiş geriye dönük geçiş yaklaşımını, karşılaştırmalı rakamları yeniden ifade etmeksizin uygulamayı 

seçmiştir. Modifiye edilmiş geriye dönük yaklaşımda Grup, kira bazında değerlendirmek suretiyle (i) kullanım-hakkını kira 

yükümlülüğü ile aynı tutarda ölçmeyi ya da (ii) kullanım-hakkı varlığını geçiş ıskonto oranı kullanarak geriye dönük olarak 

ölçmeyi seçebilmiştir. Yaklaşım (ii) için, kullanım-hakkı varlığı ile kiralama yükümlülüğü arasındaki fark, geçişte dağıtılmamış 

karlar açılış bakiyesinde düzeltme olarak kaydedilmiştir. 

 

İlk uygulamada Grup, UMS 17 kapsamında operasyonel kiralama olarak sınıflandırılan kiralamalara (i) yaklaşımını uygulamış, 

daha büyük mülk kiralamaları içinse Grup (ii) yaklaşımını uygulamayı seçmiş olup, geçişte özkaynak toplam özkaynaklarda 

vergi sonrası net 137 milyon Euro tutarında bir düzeltmeye yol açmıştır. 

 

Ek olarak, önceden operasyonel kiralamalar ve tahakkuk etmiş operasyonel yükümlülükler için kaydedilmiş karşılıklar, geçişte 

kayıtlardan çıkarılmış, ve kullanım-hakkı varlıklarının değeri aynı miktarda düşürülmüştür. 
 

Bu benimsemenin beklenen etkisi kullanım hakkı varlıklarının ve bunlara mukabil yükümlülüklerin kaydı ile ilgili olarak 

bilançoda sırasıyla yaklaşık 3.2 milyar Euro ve 3.6 milyar Euro artış olmuştur. Bu, dağıtılmamış karlarda vergi sonrası net 

136 milyon Euro tutarında genel düşüşe yol açmıştır. 

 

 

m. €  
31 Aralık 2018 itibarıyla operasyonel kira taahhütleri 6,264 

Kısa vadeli kiralamalar ve düşük değerli varlıkların kiraları için kabul edilen muhasebeleştirme muafiyetleri (35) 

Uzatma ve fesih opsiyonlarının farklı muamele edilmesinden kaynaklanan düzeltmeler  376 

Henüz başlamamış kontratlara dair operasyonel kiralama taahhütleri (2,819) 

Diğer1
 97 

1 Ocak 2019 itibarıyla indirgenmemiş kira yükümlülükleri  3,884 

İskonto (ağırlıklı ortalama kademeli borçlanma faizi %2.18) (310) 

1 Ocak 2019 itibarıyla kabul edilen UFRS 16’nın ilk uygulanmasından kaynaklanan kira yükümlülükleri  3,575 

1 Ocak 2019 itibarıyla finansal kiralamalardan kira yükümlülükleri 27 

1 Ocak 2019 itibarıyla kaydedilmiş toplam kira taahhütleri 3,601 

1 Esasen kapsamdan çıkarılan veya feshedilen kiralar, faaliyet giderleri, elektrik, gaz, vb. maliyetleri, KDV, sat-ve-geri-kirala işlemleri.  
 

 
UFRS 2015-2017 Döngülerinde İyileştirmeler 

 

IASB’nin 2015-2017 döngüleri için yıllık iyileştirme projesinin sonucu olarak IASB tarafından birden fazla UFRS standardında 

yapılan güncellemeler 1 Ocak 2019’da Grup tarafından benimsenmiştir. Bu, sunum, kabul veya ölçüm açısından muhasebe 

değişikliklerine dair güncellemelerden ve UFRS 3 “Şirket birleşmeleri”, UMS 12 “Gelir vergileri” ve UMS 23 “Borçlanma 

maliyetleri” ile ilgili terminoloji veya editoryal güncellemelerden oluşmaktadır. Güncellemelerin Grup’un konsolide finansal 

tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
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Yeni muhasebe tebliğleri  
 

Aşağıdaki muhasebe tebliğleri 30 Eylül 2019 itibarıyla yürürlükte değildir, dolayısıyla 2019 yılının ilk dokuz ayında 
uygulanmamıştır. 

 

UFRS 3 Şirket birleşmeleri 
 

Ekim 2018’de IASB, UFRS 3 “Şirket birleşmelerinde” güncellemeler yayımlamıştır. Bu güncellemeler, bir işletmenin mi yoksa 

bir grup varlığın mı satın alındığının tespitini netleştirmektedir. İşletmenin güncellenen tanımı, işletmenin çıktısının müşterilere 

mallar ve hizmetler sağlamak olduğunu vurgularken, önceki tanım yatırımcılar ve diğerleri için temettüler şeklinde getirilere, 

daha düşük maliyetlere veya diğer ekonomik faydalara odaklanmakta idi. İşletme ile bir grup varlık arasındaki ayrımı yapmak 

önemlidir, zira satın alan, sadece bir işletmeyi satın aldığında şerefiye kaydeder. Güncellemeler 1 Ocak 2020’de veya 

sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerli olacak olup, erkenden benimsenmesine izin verilmektedir. Güncellemelerin 

Grup’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Bu güncellemeler AB tarafından henüz 

onaylanmamıştır. 

 

UFRS 17 Sigorta sözleşmeleri 
 

Mayıs 2017’de IASB, standardın kapsamındaki sigorta sözleşmelerinin kayıt, ölçüm, sunum ve açıklamaları için ilkeleri 

belirleyen UFRS 17’yi “Sigorta Sözleşmeleri” yayımlamıştır. UFRS 17, şirketlere, sigorta sözleşmelerini ulusal muhasebe 

standartlarına göre muhasebeleştirmeye devam etme imkanı tanımış ve çok sayıda farklı yaklaşıma yol açmış olan UFRS 

4’ün yerini almaktadır. UFRS 17, UFRS 4’ün yarattığı problemleri, bütün sigorta sözleşmelerinin tutarlı bir şekilde 

muhasebeleştirilmesini zorunlu kılarak çözmüş ve hem yatırımcılara hem de sigorta şirketlerine faydalı olmuştur. Sigorta 

yükümlülükleri, tarihsel maliyet yerine cari değerler kullanılarak muhasebeleştirilecektir. Bilgiler düzenli olarak güncellenecek, 

finansal tabloların kullanıcılarına daha yararlı bilgi sağlayacaktır. UFRS 17, 1 Ocak 2021’de veya sonrasında başlayan yıllık  

dönemler için geçerlidir. Grup’un güncel iş faaliyetlerine istinaden, başlangıçta UFRS 17’nin, Grup’un konsolide finansal 

tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı tahmin edilmektedir. Standart henüz AB tarafından onaylanmamıştır. 

 

Faiz oranı göstergesi reformu (UFRS 9, UMS 39 ve UFRS 7’de güncellemeler) 
 

Eylül 2019’da IASB, Bankalar Arası Teklif Edilen Faiz Oranı (“IBOR”) reformunun finansal raporlama üzerindeki potansiyel 

etkilerine dair projelerinin 1. Aşaması olarak UFRS 9 “Finansal Araçlar”, IAS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 

Ölçüm“ ve UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalarda” güncellemelerini yayımlamıştır. Güncellemeler, mevcut faiz oranı 

göstergesinin alternatif bir faiz oranı ile değiştirilmesinden önceki dönemde UFRS 9 ve IAS 39’da yer alan spesifik riskten-

korunma muhasebesi zorunluluklarına dair gerçekleşen sonuçlara yöneliktir. Sonuç olarak güncellemeler, IBOR 

reformundan doğan belirsizlik ortadan kalkana kadar Grup’un IBOR reformunun etkisini ileriye dönük analizin dışında 

tutmasına ve muvafakat riskten-korunma muhasebesi uygulamalarına devam etmesine izin vermektedir. Güncellemeler, faiz 

oranı göstergesi reformundan doğrudan etkilenen bütün riskten-korunma ilişkileri için zorunlu olacaktır. Güncellemeler ayrıca 

faiz oranı göstergesi reformundan doğan belirsizliğe dair  ek açıklamaları zorunlu tutacak, ve 1 Ocak 2020’de veya 

sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerli olacak olup, daha erkenden benimsenmesine izin verilmektedir. 

Güncellemeler AB tarafından henüz onaylanmamıştır. 

Faaliyet bölümleri 
 

Grup’un faaliyet bölümü raporlaması, iç yönetim raporlama sistemlerine yansıyan ve faaliyet bölümlerinin finansal 

performansını değerlendirmenin ve kaynakların faaliyet bölümlerine tahsisinin temelini oluşturan organizasyonel yapısını 

izlemektedir. Bütün faaliyet bölümü rakamları 2019’un üçüncü çeyreği itibarıyla mevcut olan faaliyet bölümü 

kompozisyonunu yansıtmakta olup, genel stratejik dönüşüme paralel olarak iş ortamındaki potansiyel ince ayarlamalara tabi 

olarak, bazı varsayımlara ve muhakemelere dayalı şekilde karşılaştırmalı finansal bilgiler yeniden ifade edilmiştir. 

 
7 Temmuz 2019’daki strateji duyurusuna uygun olarak, ticari operasyonlar 2019’un üçüncü çeyreğinde aşağıdaki bölüm 

yapısı altında yeniden organize edilmiştir: 

– Kurumsal Banka, Yatırım Bankası, Özel Banka, Varlık Yönetimi faaliyet bölümlerini ve Kurumsal & Diğeri kapsayan 

Temel Banka  

– Sermaye Kullandırım Birimi 
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Kurumsal Banka, eski Kurumsal & Yatırım Bankasının bir parçası olan Global İşlem Bankasını ve eskiden Özel & Ticari 

İşletmelerin (Almanya) bir parçası olan Alman Ticari ve Kurumsal Müşteriler bölümünü kapsamaktadır. 

 
Önceden eski Kurumsal & Yatırım Bankasının bir parçası olan Yatırım Bankası, Deutsche Bank’ın İhraç & Danışmanlık 

işlerini kapsamaktadır. Yatırım Bankası ayrıca, Global Kredi Alım-satım, Döviz, Kurlar ve Gelişen Piyasa Tahvilleri işlerini 

içeren FIC Satış & Alım-satımı da kapsamaktadır. 

 
Özel Banka üç faaliyet bölümünden oluşmaktadır. Özel Banka Almanya, Almanya’daki özel müşterilere ve küçük işletmelere 

hizmet vermektedir. Özel Banka Uluslararası, İtalya, İspanya, Belçika ve Hindistan’daki özel müşterilere ve küçük 

işletmelere, ve ticari ve kurumsal müşterilere hizmet vermektedir. Ek olarak Özel Banka, global olarak Servet Yönetimi 

müşterilerine hizmet sunmaktadır. Özel Bankaya dahil olan iş birimleri önceden Özel & Ticari Banka bölümünün bir parçası 

olarak açıklanmakta idi. 

 
Varlık Yönetimi, DWS markası altında faaliyet göstermektedir. Varlık Yönetimi, Deutsche Bank’ın önceki faaliyet bölümü 

yapısına göre değişmemiştir ve bireysel yatırımcılara ve kuruluşlara çok çeşitli Aktif, Pasif ve Alternatif Varlık Yönetimi 

ürünleri ve hizmetleri yelpazesinde yatırım çözümleri sunmaktadır. 

 
Kurumsal & Diğer, merkezi şekilde elde tutulan fakat münferit faaliyet bölümlerine tahsis edilmeyen gelirleri, maliyetleri ve 

elde tutulan kaynakları kapsamaktadır. 

 
Sermaye Kullandırım Birimi, sermayeyi serbest bırakmak, kaldıracı ve ilgili maliyeti düşürmek, bu suretle daha küçük, daha 

basit ve piyasaya daha az duyarlı bir bilanço yaratmak üzere, stratejik olmayan veya Banka’nın stratejisine artık uygun 

olmayan düşük getirili varlıkları hızla ve etkin şekilde elden çıkarmak için kurulmuştur. Sermaye Kullandırım Birimi esasen 

Hisse Senedi Satış & Alım-satım varlıklarından, geçmişten gelen Sabit Getiri pozisyonlarından ve bu varlıklar ve pozisyonlar 

ile ilgili IT fonksiyonlarından oluşmaktadır.  

 

Kaynak transferi fiyatlaması 
 

2019’un üçüncü çeyreğinde, bir yönetim gereci olarak etkinliğini artırmak ve fonlama maliyeti optimizasyonunu daha iyi 

desteklemek üzere iç kaynak transfer fiyatlandırma (“FTP”) çerçevesinde belli değişiklikler uygulanmıştır. 

 
Yeni FTP çerçevesi fonlama maliyetlerinin ve faydalarının firmanın faaliyet bölümlerine tahsisini daha iyi yapmayı 

amaçlamaktadır. Metodoloji değişiklikleri 2019 yılı için Grup’un genel fonlama maliyetlerini etkilemeyecek, ancak çerçeve, 

maliyetlerin ve faydaların faaliyet bölümleri arasında yeniden dağılımına yol açacaktır. Bu yeniden dağılım, ticari iş 

birimlerine fayda sağlayacakken, Özel Banka ve Kurumsal Banka için fonlama faydaları önceki metodolojiye kıyasla kısmen 

azalacaktır. 

 
Yeni çerçevenin uygulamaya konulmasının bir parçası olarak, belli geçiş maliyetlerini K&D’de tutmak üzere karar alınmıştır. 

Potansiyel ince ayarlamalara tabi olan bu maliyetler, yükümlülüklerin uzun vadeli niteliğini yansıtır şekilde zaman içinde itfa 

edilecektir. 

 
Yeni çerçeve in 2018’in üçüncü çeyreğinde mevcut olsa idi, Yatırım Bankasının ve Sermaye Kullandırım Biriminin sonuçları 

üzerinde sırasıyla yaklaşık 70 milyon Euro ve 30 milyon Euro pozitif etkisi olur, Özel Banka ve Kurumsal ve Diğer biriminin 

ilgili sonuçları ise sırasıyla 10 milyon Euro ve 80 milyon Euro daha düşük olurdu. 
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Deutsche Bank’ın Dönüşümünün Etkisi 

7 Temmuz 2019’da Deutsche Bank, Grup’un işleri ve organizasyonu ile ilgili bir dizi dönüşüm tedbirini duyurmuştur. Bu 

tedbirlerin Grup’un faaliyet sonuçları ve finansal pozisyonu üzerindeki birinci ve ikinci dereceden etkileri aşağıda 

belirtilmektedir. 

Şerefiyede değer düşüklüğü  
 

Grup, nakit yaratan birimlerine (NYB) tahsis edilen şerefiyenin değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir 

işaret olup olmadığını düzenli olarak değerlendirmektedir. Öyle bir işaret olması halinde ilgili NYB’nin geri kazanılabilir 

tutarının tahmin edilmesi gerekmektedir. Hem makro-ekonomik faktörlerdeki düzeltmelerin hem de yukarıdaki dönüşüm 

duyurusunun hazırlanmasında alınan stratejik kararların etkisi sonucu düşürülen genel görünümün iş planları üzerindeki 

etkisinin tetiklemesiyle, 2019’un ikinci çeyreği için Grup, NYB’lerinin geri kazanılabilir tutarlarını gözden geçirmiştir. Bu 

inceleme sonucunda, eski Özel & Ticari Banka (ÖTB) kurumsal bölümü içerisindeki Servet Yönetimi (SY) ve eski Kurumsal 

& Yatırım Bankası kurumsal bölümü içerisindeki Global İşlem Bankacılığı & Kurumsal Finans (GİB & KF) NYB’lerinin defter 

değerlerine kıyasla geri kazanılabilir tutarlarında noksanlık ortaya çıkmıştır. 

 
SY için yaklaşık 1.9 milyar Euro geri kazanılabilir tutarla, SY için şerefiye (545 milyon Euro), esasen faiz oranı eğrileri dahil 

olmak üzere kötüleşen makro-ekonomik varsayımlar, ve SY işi için global anlamda sektöre özgü piyasa büyümesi 

düzeltmeleri sonucu değer düşüklüğüne uğramış ve tamamen zarar yazılması gerekmiştir. GİB & KF için yaklaşık 10.2 

milyar Euro geri kazanılabilir tutar, tahsis edilen şerefiyenin (491 milyon Euro) tamamen değer düşüklüğüne uğramasına yol 

açmıştır. Bu esasen Kurumsal Finansman sektöründeki olumsuz trendlerden ve faiz oranı eğrileri dahil olmak üzere makro-

ekonomik varsayımlardaki düzeltmelerden kaynaklanmıştır. 2019’un ikinci çeyreğinde ilgili Özel Banka (545 milyon Euro) ve 

Kurumsal Banka (491 milyon Euro) faaliyet bölümü sonuçlarına şerefiye ve diğer maddi olmayan varlıklar değer düşüklüğü 

olarak toplam 1.0 milyar Euro değer düşüklüğü gideri kaydedilmiştir. 

 
İlgili NYB’lerin geri kazanılabilir tutarlarının tahmininde uygulanan iskonto oranları aşağıdaki gibidir: 

 
iskonto oranı (vergi sonrası) 

 

 2019 2018 

Global İşlem Bankacılığı & Kurumsal Finansman 8.6 % 8.8 % 

Servet Yönetimi 8.4 % 9.0 % 

 

Yazılımda değer düşüklüğü ve amortisman 
 

Dönüşüm duyuruna paralel olarak Grup ayrıca, dönüşüm stratejisine konu iş birimlerine atanan mevcut platform yazılımını ve 

hazırlanmakta olan yazılımları da gözden geçirmiştir. Dolayısıyla, ilgili geri kazanılabilir tutarların yeniden değerlendirmesi 

sonucunda ,Grup bünyesinde geliştirilmiş yazılımda, 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemlerde sırasıyla 133 

milyon Euro ve 417 milyon Euro değer düşüklüğü oluşmuş olup, bunun 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık 

dönemlerde sırasıyla 6 milyon Euro ve 6 milyon Euro kısmı KB’ta, 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemlerde 

sırasıyla 77 milyon Euro ve 77 milyon Euro kısmı YB’da, 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemlerde sırasıyla 0 

milyon Euro ve 12 milyon Euro kısmı ÖB’ta, ve 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemlerde sırasıyla 49 milyon 

Euro ve 321 milyon Euro kısmı SKB’de gerçekleşmiştir. 

 
Ek olarak Grup, dönüşüm stratejisine konu platform yazılımının SKB içerisinde, 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık 
dönemlerde sırasıyla 39 milyon Euro ve 83 milyon Euro tutarında amortismanını kaydetmiştir. Zarar yazılan değer düşüklüğü 
ve yazılım amortismanı, Grup’un 2019 sonuçlarında Genel ve idari giderler arasında yer almıştır. 

Gayrimenkul  
 

Grup sürekli bir gayrimenkul portföyü optimizasyon inisiyatifini üstlenmektedir. 2019’un ikinci çeyreği itibarıyla optimizasyon 

inisiyatifinin ve Grup’un 7 Temmuz 2019’daki maliyetleri daha düşürme stratejisi duyurusunun bir parçası olarak Grup, 

mecur varlıklarının hızlandırılmış amortismanı ve yeniden eski haline getirilen bir varlığın amortismanı olarak 14 milyon Euro 

kaydetmiş olup, bunun, 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemlerde sırasıyla 9 milyon Euro kısmı VY'de, 5 

milyon Euro kısmı ÖB’ta ve 1 milyon Euro kısmı Kurumsal & Diğerde muhasebeleştirilmiştir. 
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Hizmet sözleşmeleri 
 

Dış hizmet sağlayıcılarıyla mevcut hizmet sözleşmelerinin kapsamında beklenen değişiklikler sonucunda karşılık ayrılmış ve 

SKB içerisinde 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemlerde sırasıyla 0 milyon Euro ve 23 milyon Euro tutarında 

gider kaydedilmiştir. 

Ertelenmiş vergi alacağı değerleme düzeltmeleri 
 

Her çeyrekte Grup, gelecekteki karlılığa dair varsayımları dahil olmak üzere ertelenmiş vergi varlıklarıyla ilgili tahminlerini 

yeniden değerlendirmektedir. Dönüşümle ilgili olarak stratejik planını güncellerken Grup, etkilenen memleketlerde ertelenmiş 

vergi varlıklarının değerinde ayarlama yapmıştır. Bunun sonucunda esasen ABD ve Birleşik Krallıkla ilgili olarak 30 Eylül 

2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemlerde sırasıyla 0.4 milyar Euro ve 2.4 milyar Euro tutarında toplam değerleme 

düzeltmeleri yapılmıştır. 

Yeniden yapılandırma giderleri 
 

30 Eylül 2019’da sona eren üç aylık dönemde Grup, 224 milyon Euro tutarında yeniden yapılanma gideri kaydetmiştir. 

Deutsche Bank’ın dönüşüm duyurusuyla başlamak üzere bütün yeniden yapılanma giderleri, dönüşüm duyurusu ve 

sonrasında işin yeniden organizasyonu ve ortam değişiklikleri ile ilgili olarak tayin edilmiştir. Bu giderler, işten çıkarma 

tazminatlarından, henüz amortismana tabi tutulmamış ertelenmiş ücret ödüllerinin istihdamın sona ermesi nedeniyle 

hızlandırılmasını kapsayan ek giderlerden ve gayrimenkullerle ilgili kontrat feshi maliyetlerinden oluşmaktadır. Yeniden 

yapılanmadan ve 2019’un üçüncü çeyreğindeki değişimlerden yaklaşık 1,000 tam zamanlı dengi çalışan (FTE) etkilenmiştir. 

 
2019’un ilk dokuz ayında 257 milyon Euro tutarında yeniden yapılanma gideri kaydedilmiştir. Yeniden yapılanma giderlerine 
ek olarak, 2019’un üçüncü çeyreğinde ve 2019’un dokuz aylık döneminde sırasıyla 10 milyon Euro ve 75 milyon Euro 
tutarında kıdem tazminatı kaydedilmiştir. 

 

Toplam Net Gelirler 

 

 Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 

m. € 30 Eylül 2019 30 Eylül 2018 30 Eylül 2019 30 Eylül 2018 

Faiz ve benzeri gelirler 6,299 5,991 19,606 18,400 

Faiz giderleri 2,865 2,601 9,239 8,595 

Net faiz gelirleri 3,434 3,390 10,367 9,805 

Komisyonlar ve ücret gelirleri 2,316 2,421 7,181 7,707 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal 

varlıklardan/yükümlülüklerden net kazançlar (zararlar)  

 
(578) 

 
320 

 
404 

 
1,617 

İtfa edilen finansal varlıklardan net kazançlar (zararlar) (1) 0 0 2 

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan 

finansal varlıklardan/yükümlülüklerden net kazançlar (zararlar) 
 

167 

 
58 

 
237 

 
337 

Özkaynak yöntemi uygulanan yatırımlardan net kar(zarar) 8 21 87 197 

Diğer kar (zarar) (84) (36) (461) 77 

Toplam faiz-dışı gelirler 1,829 2,785 7,449 9,936 

Toplam net gelirler 5,262 6,175 17,816 19,741 
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Hisse Senedi Başına Kar 
 Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 

 30 Eylül 2019 30 Eylül 2018 30 Eylül 2019 30 Eylül 2018 

Hisse senedi başına kar:1,2
     

Temel € (0.41) € 0.10 € (1.99) € 0.19 

Seyreltilmiş € (0.41) € 0.10 € (1.99) € 0.19 

Hisse adedi (milyon):     
Temel hisse başına karın paydası– tedavüldeki ağırlıklı-ortalama hisse 

adedi 
 

2,111.6 

 
2,104.3 

 
2,107.5 

 
2,101.5 

Seyreltilmiş hisse başına karın paydası – varsayılan dönüştürmeler 

sonrası düzeltilmiş tedavüldeki ağırlıklı-ortalama hisse adedi 
 

2,111.6 

 
2,157.3 

 
2,107.5 

 
2,154.3 

1 Kazançlar, sırasıyla Nisan 2019’da ve Nisan 2018’de Ek Tier 1 Tahvillere ödenen kuponlar için, vergi öncesi 330 milyon Euro ve vergi sonrası net 292 milyon Euro tutarında 

düzeltmeye tabi tutulmuştur. 2019’da vergi etkisi doğrudan net kar (zarar) içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Ek Tier 1 Tahvillere ödenen kuponlar Deutsche Bank 
hissedarlarına atfedilemez, dolayısıyla UMS 33’e göre hesaplamadan düşülmesi gerekmektedir. 

2 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemlerdeki net zarar durumu nedeniyle potansiyel olarak seyreltici etkisi olan hisseler genelde Hisse Başına Kar 
hesaplamalarında dikkate alınmamaktadır, zira bunu yapmak, hisse başına net zararı düşürecektir. Ancak bir net kar durumunda, varsayılan dönüşüm sonrası düzeltmeye 

tabi tutulmuş ağırlıklı ortalama hisse adedi, 30 Eylül 2019’da sona eren üç ve dokuz aylık dönemler için sırasıyla 60.1 milyon hisse ve 54.1 milyon hisse kadar artardı. 
 

 

Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 
 Sona eren üç aylık dönem Sona eren dokuz aylık dönem 

m. € 30 Eylül 2019 30 Eylül 2018 30 Eylül 2019 30 Eylül 2018 

Gelir tablosunda kaydedilen kar (zarar)  (832) 229 (3,781) 750 

Diğer kapsamlı gelirler     
Kar/zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler     

Tanımlı fayda planları ile ilgili yeniden ölçüm kazançları (zararları), vergi öncesi  (415) (25) (983) (233) 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülüklerle 

ilgili kredi riskine atfedilebilir net gerçeğe uygun değer kazancı (zararı), 

vergi öncesi 

 
19 

 
(134) 

 
8 

 
61 

Kar/zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemlerle ilgili toplam gelir vergisi  170 24 351 50 

Kar/zarara yeniden sınıflandırılan veya sınıflandırılabilecek kalemler      
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan 

finansal varlıklar  

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

75 (126) 515 (330) 

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

(167) (58) (237) (337) 

Nakit akımı değişkenliği türev riskten korunma işlemleri     
Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmemiş net kazançlar (zararlar), vergi 
öncesi 

0 (10) 10 (12) 

Kara veya zarara yeniden sınıflandırılan realize 

edilmiş net (kazançlar) zararlar, vergi öncesi 
 

(0) 

 
0 

 
(2) 

 
0 

Satılmak üzere elde tutulan olarak sınıflandırılmış varlıklar      
Dönem içinde ortaya çıkan gerçekleşmemiş net kazançlar (zararlar), vergi 
öncesi 

0 0 0 2 

Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net kazançlar (zararlar) 

(yeniden kar/zarara yansıtılmış), vergi öncesi 
 

0 

 
0 

 
0 

 
(2) 

Yabancı para çevrim işlemleri      
Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmemiş net kazançlar (zararlar), vergi 
öncesi 

658 (77) 566 298 

Dönem içinde ortaya çıkan, gerçekleşmiş net kazançlar (zararlar) 

(yeniden kar/zarara yansıtılmış), vergi öncesi 
 

0 

 
1 

 
0 

 
(1) 

Özkaynak Yöntemi uygulanan Yatırımlar 

Dönem içinde ortaya çıkan net kazançlar (zararlar) 

 
(0) 

 
(1) 

 
(26) 

 
(10) 

Kar/zarara yeniden sınıflandırılan veya sınıflandırılabilecek 

kalemlerle ilgili toplam gelir vergisi  
 

66 

 
68 

 
81 

 
242 

Diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası net 405 (336) 285 (272) 

Toplam kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası net (427) (107) (3,497) 479 

Azınlık paylarına atfedilen 62 19 120 89 
Deutsche Bank hissedarlarına ve ek özkaynak bileşenlerine atfedilen (489) (126) (3,617) 389 
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Karşılıklar 
 

30 Eylül 2019 itibariyle Grup Bilançosunda 2.5 milyar Euro (Aralık 31 2018 2.7 milyar €) tutarında karşılık ayırmış  Bu karşılıklar 
banka resim ve harçları dahil, bilanço dışı pozisyonlar ve diğer konularla ilgili operasyonel riskler, medeni davalar, idari icra 
meseleleri, yeniden yapılandırma, ödenekler karşılığıdır.2018 yılı Yıllık Raporumuzun içindeki, işbu konsolide finansal 
tablomuzdaki Not 21’deki “Kredi kayıpları karşılıkları” başlığı altındaki ve Not 29’ daki 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle olan 
Karşılıkları tarif etmektedir. 
 

Hukuk davası ve idari icra meseleleri 
 
30 Eylül 2019 itibarıyla ayrılan karşılıklar içerisinde Grup, hukuk davaları ile ilgili olarak 0.6 milyar Euro (31 Aralık 2018: 0.7 

milyar Euro) tutarında karşılık ayırmış, idari icra meseleleri ile ilgili olarak ise 0.5 milyar Euro (31 Aralık 2018: 0.5 milyar Euro) 

tutarında karşılık ayırmıştır. Grup’un kaynak çıkışının muhtemel olduğuna inandığı bazı meseleler için, potansiyel kaynak 

çıkışının miktarı Grup tarafından güvenilir şekilde tahmin edilemediğinden, karşılık ayrılmamıştır. 
 

Güvenilir tahmin yapılabilen meseleler için, Grup halen, 30 Eylül 2019 itibarıyla, ihtimalin uzak ihtimalden yüksek fazla fakat 

muhtemelden düşük olduğu toplam gelecekteki zararların, hukuki dava meseleleri için yaklaşık 2.1 milyar Euro (31 Aralık 

2018: 2.5 milyar Euro) ve idari icra meseleleri içinse 0.1 milyar Euro olacağını tahmin etmektedir (31 Aralık 2018: 0.2 milyar 

Euro). Bu rakamlara, Grup’un potansiyel yükümlülüğünün müşterek ve müteselsil olduğu, ve o yükümlülüğün bir üçüncü şahıs 

tarafından ödenmesinin Grup tarafından beklendiği meseleler de dahildir. Cari dönem sonu itibarıyla önceki döneme kıyasla 

azalış büyük ölçüde, 2018 Faaliyet Raporunda yer alan konsolide finansal tabloların Not 29 “Karşılıklar” kısmında 

“Postbank’ın Devralınmasıyla ilgili diğer Takibatlar” başlığı altında açıklanan değerleme takibatındaki (Spruchverfahren) 

mahkeme emrine atfedilebilir. Özellikle, Köln Bölge Mahkemesi, Deutsche Bank’ın 2010 yılındaki gönüllü devralma öncesinde 

bütün Postbank hisseleri için zorunlu bir devralma teklifi yapmak zorunda olup olmadığı hususunun, değerleme takibatında 

yeterli nakit bedeli belirlenmesiyle alakalı olmadığı kararına varmıştır. Diğer önemli hukuk davası ve idari icra meseleleri için 

Grup, kaynak çıkışı ihtimalinin uzak ihtimalden yüksek fazla fakat muhtemelden düşük olduğuna, ancak tutarın güvenilir 

şekilde tahmin edilemeyeceğine inanmaktadır, dolayısıyla bu meseleler, şarta bağlı yükümlülük tahminlerine dahil 

edilmemektedir. Bunların da dışındaki diğer önemli hukuk davası ve idari icra meseleleri için Grup, kaynak çıkışının uzak 

ihtimal olduğuna inanmaktadır, dolayısıyla bunlar için karşılık da ayırmamış, şarta bağlı yükümlülük tahminlerine de dahil 

etmemiştir. 

 
2018 Faaliyet Raporunda konsolide finansal tabloların 29 no.lu “Karşılıklar” Dipnotunda, “Mevcut Münferit Davalar” başlıklı 

kısmında, o konsolide finansal tablolarının tarihi itibarıyla, Grup’un önemli karşılıklar ayırdığı, veya uzak ihtimalden daha  

muhtemel önemli şarta bağlı yükümlülükler bulunan, veya önemli iş veya itibar riski olasılığı bulunan hukuk davası ve idari 

icra meselelerinin veya mesele kümelerinin açıklamaları yer almaktadır; benzer meseleler bir arada kümelenmiştir, bazı 

meseleler ise bir dizi takibat veya iddiadan oluşmaktadır. Açıklanan konular, zarar olasılığının uzak ihtimalden daha yüksek 

olduğu fakat Grup’un olası zararı güvenilir şekilde tahmin edemediği meseleleri içermektedir. 

 

GAAP Dışı Finansal Ölçütler 

 

Bu doküman ve Grup’un yayımladığı veya yayımlayabileceği diğer dokümanlar, GAAP dışı finansal ölçütler içermektedir. 

GAAP dışı finansal ölçütler, Grup’un tarihsel veya gelecekteki performansının, finansal pozisyonunun veya nakit akımlarının 

ölçütleri olup, Grup’un finansal tablolarında UFRS’na uygun olarak hesaplanan ve sunulan en doğrudan kıyaslanabilir 

ölçütlere dahil edilen tutarların hariç tutulduğu, veya yerine göre, hariç tutulan ölçütlere dahil edildiği düzeltmeler içermektedir. 

Özkaynak getirisi oranları 

Grup, vergi sonrası ortalama özkaynak getirisi ve vergi sonrası ortalama maddi özkaynak getirisi raporlamakta olup, bunların 

ikisi de GAAP dışı finansal ölçüttür. 

Vergi sonrası ortalama özkaynak getirisi ve vergi sonrası ortalama maddi özkaynak getirisi, AT1 kuponlar için varsayılan 

temettü tahakkuklarından sonra, Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir karı (zararı), sırasıyla ortalama özkaynakların ve 

ortalama maddi özkaynakların yüzdesi olarak hesaplamaktadır. 

 
Faaliyet bölümleri için AT1 kupon ödemelerinden sonra Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir kar (zarar), GAAP-dışı bir 

finansal ölçüttür ve azınlık paylarına atfedilebilir vergi sonrası kar (zarar) hariç ve AT1 kupon ödemeleri hariç kar (zarar) 

olarak tanımlanmaktadır ve tahsis edilmiş ortalama maddi özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet bölümlerine tahsis edilir. 

Grup için bu, 2019’un üçüncü çeyreği için %(21) ve önceki yılın karşılaştırmalı dönemi için %55 olan etkin vergi oranını 

yansıtmaktadır. Vergi oranı 30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönem için %(182), önceki yılın karşılaştırmalı dönemi 

içinse %55’tir. Faaliyet bölümleri için uygulanan vergi oranı 2019 yılı ve 2018’in bütün çeyrekleri için %28 idi. 
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Grup düzeyinde, maddi özkaynaklar, Konsolide Bilançoda raporlanan, şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar hariç 

özkaynaklardır. Faaliyet bölümleri için Hissedarların maddi özkaynakları, faaliyet bölümlerine tahsis edilen şekilde şerefiye ve 

diğer maddi-olmayan varlıkları özkaynaklardan düşerek hesaplanmaktadır. Özkaynaklar ve maddi özkaynaklar ortalama 

esasa göre sunulmaktadır. 
 

Grup, ortalama maddi özkaynakların sunumunun, rakipleriyle karşılaştırmayı kolaylaştırdığına inanmakta ve Grup tarafından 

sunulan özkaynak getirisi oranlarında bu ölçüte yer vermektedir. Ancak ortalama maddi özkaynaklar, UFRS’de öngörülen bir 

ölçüt değildir ve Grup’un bu ölçüte dayalı oranları, hesaplamalardaki farkları dikkate almadan diğer şirketlerin oranlarıyla 

karşılaştırılmamalıdır. 

 

Yukarıda belirtilen oranların mutabakatı aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 

     30 Eylül 2019’da sona eren üç aylık dönem 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel 
Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Vergi öncesi kar (zarar) 254 64 92 105 (1,040) (161) (687) 

Gelir vergisi gideri       (145) 

Kar (zarar) 183 46 66 75 (749) (453) (832) 

Azınlık paylarına atfedilebilir kar (zarar) 0 0 0 0 0 27 27 

DB hissedarlarına ve ek özkaynak 
bileşenlerine atfedilebilir kar (zarar) 

183 46 66 75 (749) (480) (859) 

Ek özkaynak bileşenlerine atfedilebilir kar 
(zarar) 

14 34 17 3 16 0 83 

Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir 
kar (zarar) 

169 12 49 73 (765) (480) (942) 

Ortalama özkaynak tahsisi 8,699 23,490 12,067 4,755 9,744 0 58,754 

Ekleme (düşüm) :        

Ortalama şerefiye ve diğer maddi 
olmayan varlıklar tahsisi 

(205) (2,067) (1,577) (3,038) (53) 0 (6,942) 

Ortalama maddi özkaynak tahsisi 8,493 21,422 10,490 1,716 9,691 0 51,813 

Ortalama özkaynakların vergi sonrası 
getirisi (%) 

7.8 0.2 1.6 6.1 (31.4) A/D (6.4) 

Ortalama maddi özkaynakların vergi 
sonrası getirisi (%) 

8 0.2 1.9 16.9 (31.6) A/D (7.3) 

        A/D – Anlamlı değil 

 

30 Eylül 2018’de sona eren üç aylık dönem 
 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Vergi öncesi kar (zarar) 34
7 

234 117 144 (312) (23) 506 

Gelir vergisi gideri       (277) 

Kar (zarar) 25
0 

168 84 103 (225) (152) 229 

Azınlık paylarına atfedilebilir 

kar (zarar) 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
18 

DB hissedarlarına ve ek özkaynak 

bileşenlerine atfedilebilir kar (zarar) 
25 168 84 103 (225) (170) 211 

Ek özkaynak bileşenlerine atfedilebilir kar 

(zarar) 
 

14 

 
31 

 
15 

 
2 

 
18 

 
0 

 
81 

Deutsche Bank hissedarlarına 

atfedilebilir kar (zarar) 
 

23
6 

 
137 

 
69 

 
101 

 
(243) 

 
(170) 

 
130 

Ortalama özkaynak tahsisi  
9,885 

 
23,242 

 
12,389 

 
4,567 

 
12,534 

 
0 

 
62,616 

Ekleme (düşüm) :        
Ortalama şerefiye ve diğer maddi 

olmayan varlıklar tahsisi 

 
(76
9) 

 
(2,294) 

 
(2,061) 

 
(2,969) 

 
(162) 

 
(0) 

 
(8,255) 

Ortalama maddi özkaynak 

tahsisi 
 

9,116 

 
20,947 

 
10,328 

 
1,598 

 
12,372 

 
(0) 

 
54,361 

Ortalama özkaynakların vergi 

sonrası getirisi (%) 

 
9.
6 

 
2.4 

 
2.2 

 
8.9 

 
(7.8) 

 
A/D 

 
0.8 

Ortalama maddi özkaynakların vergi 

sonrası getirisi (%) 
 

10.
4 

 
2.6 

 
2.7 

 
25.3 

 
(7.9) 

 
A/D 

 
1.0 

A/D – Anlamlı değil        
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30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönem 
 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Vergi öncesi kar (zarar) 304 537 (43) 291 (2,355) (75) (1,341) 

Gelir vergisi gideri       (2,440) 

Kar (zarar) 219 387 (31) 209 (1,695) (2,870) (3,781) 

Azınlık paylarına 

atfedilebilir kar (zarar) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
90 

 
90 

DB hissedarlarına ve ek özkaynak 

bileşenlerine atfedilebilir kar 

(zarar) 

 

 
219 

 

 
387 

 

 
(31) 

 

 
209 

 

 
(1,695) 

 

 
(2,960) 

 

 
(3,871) 

Ek özkaynak bileşenlerine 

atfedilebilir kar (zarar) 
 

41 

 
97 

 
49 

 
8 

 
51 

 
0 

 
245 

Deutsche Bank hissedarlarına 

atfedilebilir kar (zarar) 

 
178 

 
289 

 
(80) 

 
202 

 
(1,746) 

 
(2,960) 

 
(4,116) 

Ortalama özkaynak tahsisi  
9,368 

 
23,598 

 
12,468 

 
4,699 

 
10,935 

 
0 

 
61,067 

Ekleme (düşüm) :        
Ortalama şerefiye ve diğer maddi 

olmayan varlıklar tahsisi 
 

(469) 

 
(2,299) 

 
(1,895) 

 
(3,031) 

 
(113) 

 
(0) 

 
(7,807) 

Ortalama maddi özkaynak 

tahsisi 
 

8,899 

 
21,298 

 
10,572 

 
1,668 

 
10,822 

 
(0) 

 
53,259 

Ortalama özkaynakların 

vergi sonrası getirisi (%) 
 

2.5 

 
1.6 

 
(0.9) 

 
5.7 

 
(21.3) 

 
A/D 

 
(9.0) 

Ortalama maddi özkaynakların 

vergi sonrası getirisi (%) 
 

2.7 

 
1.8 

 
(1.0) 

 
16.1 

 
(21.5) 

 
A/D 

 
(10.3) 

A/D – Anlamlı değil        
 

30 Eylül 2018’de sona eren dokuz aylık dönem 
 

m. € 
(aksi belirtilmedikçe) 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Vergi öncesi kar (zarar) 1,007 1,016 629 309 (988) (324) 1,650 

Gelir vergisi gideri       (900) 

Kar (zarar) 725 731 453 223 (711) (671) 750 

Azınlık paylarına 

atfedilebilir kar (zarar) 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
58 

 
58 

DB hissedarlarına ve ek özkaynak 

bileşenlerine atfedilebilir kar 

(zarar) 

 

 
725 

 

 
731 

 

 
453 

 

 
223 

 

 
(711) 

 

 
(729) 

 

 
692 

Ek özkaynak bileşenlerine 

atfedilebilir kar (zarar) 
 

41 

 
94 

 
46 

 
6 

 
50 

 
0 

 
237 

Deutsche Bank hissedarlarına 

atfedilebilir kar (zarar) 
 

684 

 
637 

 
407 

 
217 

 
(761) 

 
(729) 

 
455 

Ortalama özkaynak tahsisi  
10,285 

 
23,340 

 
12,603 

 
4,510 

 
11,796 

 
0 

 
62,533 

Ekleme (düşüm) :        
Ortalama şerefiye ve diğer maddi 

olmayan varlıklar tahsisi 

 
(879) 

 
(1,932) 

 
(2,049) 

 
(3,226) 

 
(289) 

 
(0) 

 
(8,375) 

Ortalama maddi özkaynak 

tahsisi 
 

9,406 

 
21,408 

 
10,554 

 
1,283 

 
11,507 

 
(0) 

 
54,159 

Ortalama özkaynakların 

vergi sonrası getirisi (%) 
 

8.9 

 
3.6 

 
4.3 

 
6.4 

 
(8.6) 

 
A/D 

 
1.0 

Ortalama maddi özkaynakların 

vergi sonrası getirisi (%) 
 

9.7 

 
4.0 

 
5.1 

 
22.6 

 
(8.8) 

 
A/D 

 
1.1 

A/D – Anlamlı değil        
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Spesifik kalemler hariç kar 
 

Spesifik kalemler hariç kar, bir performans göstergesidir ve UFRS finansal ölçütü olan net kar ile en doğrudan kıyaslanabilir  

GAAP-dışı finansal ölçüttür. Spesifik kalemler hariç kar, UFRS kapsamındaki net karı, genel olarak işin normal niteliğinin veya 

kapsamının dışında kalan ve birimin faaliyet performansının eksiksiz değerlendirmesini bozması muhtemel olan spesifik gelir 

kalemleri bakımından düzeltmeye tabi tutarak hesaplanır. Hariç tutulan kalemler, DVA ve önemli işlemler ile, ya bir seferlik 

nitelikte ya da bir bağlantılı işlemler portföyüne ait olan olaylar veya K/Z etkisinin spesifik bir süreyle sınırlı olduğu olaylardır. 

Grup, net karın bu kalemlerin etkisini dışarıda tutarak sunulmasının, işlerimizle ilgili karların daha anlamlı bir resmini or taya 

koyduğuna inanmaktadır. 2019’un üçüncü çeyreğinde açıklanan DVA, DVA değerleme metodolojisinde bir güncellemeyi 

içermektedir. 
 

 
30 Eylül 2019’da sona eren üç aylık dönem 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Net gelirler 1,318 1,647 2,054 543 (223) (76) 5,262 

DVA 

- YB Diğer / SKB 

 
0 

 
(62) 

 
0 

 
0 

 
(19) 

 
0 

 
(82) 

Bir yatırımın değerlemesindeki değişim 

- FIC S&T 
 

0 

 
(37) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(37) 

Değerleme metodolojisindeki 

güncelleme – SKB 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(81) 

 
0 

 
(81) 

Sal. Oppenheim yapılan. 

- Servet Yönetimi 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

Satıştan kazanç 

- Global İşlem Bankacılığı 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Mülk satışından kazanç 

- Özel Banka Almanya 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Spesifik kalemler hariç gelirler 1,318 1,746 2,037 543 (123) (76) 5,444 

…        
 

30 Eylül 2018’de sona eren üç aylık dönem 
 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Net gelirler 1,242 1,740 2,112 567 459 54 6,175 

DVA 

- YB Diğer / SKB 

 
0 

 
(58) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(58) 

Bir yatırımın değerlemesindeki değişim 

- FIC S&T 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Değerleme metodolojisindeki 

güncelleme – SKB 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Sal. Oppenheim yapılan. 

- Servet Yönetimi 
 

0 

 
0 

 
42 

 
0 

 
0 

 
0 

 
42 

Satıştan kazanç 

- Global İşlem Bankacılığı 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Mülk satışından kazanç 

- Özel Banka Almanya 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Spesifik kalemler hariç gelirler 1,242 1,799 2,070 567 459 54 6,191 

…        
 

30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönem 
 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Gelirler 3,920 5,443 6,311 1,662 385 95 17,816 

DVA 

- YB Diğer / SKB 
 

0 

 
(126) 

 
0 

 
0 

 
(19) 

 
0 

 
(146) 

Bir yatırımın değerlemesindeki değişim 

- FIC S&T 

 
0 

 
101 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
101 

Değerleme metodolojisindeki 

güncelleme – SKB 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(81) 

 
0 

 
(81) 

Sal. Oppenheim yapılan. 

- Servet Yönetimi 
 

0 

 
0 

 
84 

 
0 

 
0 

 
0 

 
84 

Satıştan kazanç 

- Global İşlem Bankacılığı 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Mülk satışından kazanç 

- Özel Banka Almanya 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Spesifik kalemler hariç gelirler 3,920 5,468 6,227 1,662 485 95 17,858 
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30 Eylül 2018 de so sona eren dokuz aylık dönem 

 

 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Gelirler 3,857 6,087 6,617 1,673 1,619 (111) 19,741 

DVA 

- YB Diğer / SKB 

 
0 

 
59 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
59 

Bir yatırımın değerlemesindeki değişim 

- FIC S&T 

 
0 

 
84 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
84 

Değerleme metodolojisindeki 

güncelleme – SKB 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Sal. Oppenheim yapılan. 

- Servet Yönetimi 
 

0 

 
0 

 
136 

 
0 

 
0 

 
0 

 
136 

Satıştan kazanç 

- Global İşlem Bankacılığı 

 
57 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
57 

Mülk satışından kazanç 

- Özel Banka Almanya 

 
0 

 
0 

 
156 

 
0 

 
0 

 
0 

 
156 

Spesifik kalemler hariç gelirler 3,800 5,944 6,324 1,673 1,619 (111) 19,249 

 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 

 
Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler, kilit performans göstergelerinden birisidir ve UFRS finansal ölçütü olan faiz dışı giderler 

ile en doğrudan kıyaslanabilir GAAP-dışı finansal ölçüttür. Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler, UFRS kapsamındaki faiz dışı 

giderleri (i) şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü, (ii) net dava masrafları ve (iii) yeniden yapılanma ve 

kıdem tazminatı bakımından düzeltmeye tabi tutarak hesaplanmaktadır. Grup, faiz dışı giderlerin bu kalemlerin etkisini 

dışarıda tutarak sunulmasının, işlerimizle ilgili maliyetlerin daha anlamlı bir resmini ortaya koyduğuna inanmaktadır. 
 

Dönüşüm giderleri 
 

Dönüşüm Giderleri, aslen düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetlere dahil olan, ve 7 Temmuz 2019’da duyurulan yeni strateji 

sonucunda Deutsche Bank’ın dönüşümüyle doğrudan ilgili olan maliyetlerdir. 2019’un ikinci ve üçüncü çeyreğinde bu giderlere 

yazılımların dönüşümle ilgili değer düşüklüğü, mevcut hizmet sözleşmeleri için karşılıklar ve Hisse Senedi Satış ve Alım-satım 

işi ile ilgili yazılımın çeyrekli amortismanı dahildir. Deutsche Bank’ın devam eden işiyle ilgili diğer maliyetler, Sermaye 

Kullandırım Birimiyle (SKB) ilgili olsa dahi, Dönüşüm Gideri niteliğinde değildir. 

 
30 Eylül 2019’da sona eren üç aylık dönem 

 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Faiz dışı giderler 989 1,561 1,909 404 790 121 5,774 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 

varlıkların değer düşüklüğü 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

Dava giderleri, net 0 12 (2) (0) 24 78 113 

Yeniden yapılanma ve kıdem tazminatı 7 76 9 6 99 37 234 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 980 1,473 1,902 398 667 7 5,426 

Dönüşüm giderleri 6 77 5 9 87 2 186 
Dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi  

tutulmuş maliyetler
 

973 1,396 1,898 389 580 5 5,240 

Bankacılık vergileri 1 1 1 0 0 0 3 

Dönüşüm giderleri ve banka vergileri hariç  

düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler
 

972 1,395 1,896 389 580 5 5,236 

30 Eylül 2018’de sona eren üç aylık dönem 
 

m. € 
Kurumsal 

Banka 
Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Faiz dışı giderler 872 1,507 1,929 393 772 106 5,578 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 

varlıkların değer düşüklüğü 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Dava giderleri, net 13 13 (4) (25) 13 4 14 

Yeniden yapılanma ve kıdem tazminatı 8 51 9 4 28 3 103 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 851 1,443 1,924 414 731 99 5,462 

Dönüşüm giderleri 0 0 0 0 0 0 0 
Dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye  

tabi tutulmuş maliyetler
 

851 1,443 1,924 414 731 99 5,462 

Bankacılık vergileri 2 0 1 0 6 0 8 

Dönüşüm giderleri ve banka vergileri hariç  

düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler
 

850 1,443 1,923 414 725 99 5,454 
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30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönem 

 

 
m. € 

Kurumsal 
Banka 

Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Faiz dışı giderler 3,436 4,813 6,129 1,273 2,740 288 18,681 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 

varlıkların değer düşüklüğü 
492 0 545 0 0 0 1,037 

Dava giderleri, net (12) 140 (38) 1 69 99 260 

Yeniden yapılanma ve kıdem tazminatı 27 119 (17) 38 112 53 332 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 2,929 4,554 5,639 1,234 2,560 136 17,051 

Dönüşüm giderleri 6 77 17 9 426 2 537 
Dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye tabi  

tutulmuş maliyetler
 

2,923 4,476 5,623 1,225 2,134 134 16,514 

Bankacılık vergileri 54 241 59 0 259 3 616 

Dönüşüm giderleri ve banka vergileri hariç  

düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler
 

2,869 4,235 5,564 1,225 1,874 131 15,898 

 

30 Eylül 2018’de sona eren üç aylık dönem 
 

m. € 
Kurumsal 

Banka 
Yatırım 
Bankası 

Özel  

Banka 

Varlık 
Yönetimi 

Sermaye 
Kullandırım 

Birimi 

Kurumsal & 
Diğer 

Toplam 
Konsolide 

Faiz dışı giderler 2,794 5,021 5,752 1,307 2,653 292 17,819 

Şerefiye ve diğer maddi olmayan 

varlıkların değer düşüklüğü 
0 0 0 0 0 0 0 

Dava giderleri, net 6 83 (75) 17 (32) 50 49 

Yeniden yapılanma ve kıdem tazminatı 31 194 39 17 62 39 382 

Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 2,757 4,744 5,788 1,273 2,623 203 17,388 

Dönüşüm giderleri 0 0 0 0 0 0 0 
Dönüşüm giderleri hariç düzeltmeye  

tabi tutulmuş maliyetler
 

2,757 4,744 5,788 1,273 2,623 203 17,388 

Bankacılık vergileri 85 241 75 0 289 (6) 683 

Dönüşüm giderleri ve banka vergileri hariç  

düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler
 

2,672 4,504 5,713 1,273 2,335 209 16,705 
 

 

Dönüşüm giderleri hariç kar ve vergi öncesi kar  
 

Dönüşüm giderleri hariç kar ve vergi öncesi kar, performans göstergeleridir ve en doğrudan, UFRS finansal ölçütü olan kar ve 

vergi öncesi kara benzer GAAP-dışı finansal ölçütlerdir. Bu kalemler, UFRS kapsamında raporlanan sonuçları, “Deutsche 

Bank’ın dönüşümünün etkisi” başlıklı notta detaylı olarak belirtilen spesifik bir seferlik giderler bakımından düzeltmeye tabi 

tutarak hesaplanmaktadır. Grup, sonuçların bu kalemlerin etkisi hariç olarak sunulmasının, normal iş faaliyetlerinin 

sonuçlarının daha anlamlı bir tasvirini sağladığına inanmaktadır. 

 

Tedavüldeki temel hisse başına defter değeri ve maddi defter değeri  

Tedavüldeki temel hisse başına defter değeri ve tedavüldeki temel hisse başına maddi defter değeri, yatırımcılar ve sektör 

analistleri tarafından sermaye yeterliliği ölçütleri olarak kullanılan ve güvenilen GAAP-dışı finansal ölçütlerdir. Tedavüldeki 

temel hisse başına defter değeri, Banka’nın toplam özkaynaklarının, dönem sonunda tedavülde olan temel hisse adedine 

bölümünü temsil etmektedir. Maddi defter değeri, Banka’nın toplam özkaynakları eksi şerefiye ve diğer maddi-olmayan 

varlıkları temsil etmektedir. Tedavüldeki temel hisse başına maddi defter değeri, maddi defter değerini dönem sonu 

tedavüldeki temel hisse adedine bölerek hesaplanmaktadır. 
 

Maddi defter değeri  

m. € 

 

 
30 Eylül 2019 

 

 
31 Ara 2018 

Toplam özkaynaklar (Defter değeri) 58,354 62,495 

Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar1 (6,859) (8,372) 

Maddi özkaynaklar (Maddi defter değeri) 51,495 54,122 

1 DWS’nin kısmi satışına atfedilebilir Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar hariçtir.   
 

Tedavüldeki temel hisseler  

Milyon 

 

(aksi belirtilmedikçe) 30 Eylül 2019 31 Ara 2018 

Çıkarılmış hisse adedi  2,066.8 2,066.8 

Hazine hisseleri (1.2) (1.3) 

Kazanılmış hisse ödülleri 48.2 39.8 

Tedavüldeki temel hisseler  2,113.8 2,105.2 

 

Tedavüldeki temel hisse başına defter değeri € 27.61 29.69 

Tedavüldeki temel hisse başına Maddi defter değeri € 24.36 25.71 
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Deutsche Bank 
30 Eylül 2019 itibarıyla Kazanç Raporu 

Ek bilgiler 
 

 

 
 
 
 

İdari tamamen uygulanmış ölçütler 
 

İdari varlıklar, risk tutarları, risk-ağırlıklı aktifler, sermaye ve bunların oranları idari amaçlarla hesaplanmakta ve bu dokümanın 

tamamında, Haziran 2019’da güncellenmiş olan CRR/CRD kapsamında belirtilmektedir. 

 
Grup için geçerli olan CET 1 minimum sermaye gereksinimi, risk-ağırlıklı aktiflerin % 4.5’idir. Bu minimum sermaye 

gereksinimine ek olarak, çeşitli sermaye tamponu zorunlulukları 2016 yılından başlayarak aşamalı şekilde uygulamaya 

konulmuş ve 2019 yılından itibaren tamamen yürürlüktedir. Geçiş düzenlemeleri, Ek Tier 1 (AT1) ve Tier 2 (T2) sermaye için 

halen geçerlidir. 26 Haziran 2019’a kadar geçerli tamamen uygulanmış CRR/CRD kapsamındaki artık AT1 veya T2 sermaye 

niteliğinde olmayan Sermaye araçları, geçiş döneminde grandfathering kurallarına tabidir ve 2013’ten 2022’ye kadar aşamalı 

olarak uygulamadan kaldırılmakta ve muhasebeleştirme tavanı 2018’de %40, 2019’da %30 olup, sonrasında her yıl bu tavan 

on yüzdelik puan düşmektedir. 

 
Bu raporda belli rakamlar, kendi kaynaklarımız tanımına göre (Ek Tier 1 sermaye ve Tier 2 sermaye için geçerli, ve Tier 1 

sermaye ve Kaldıraç Oranı dahil olmak üzere bunlara dayalı rakamlar) “tamamen uygulanmış” esasa göre sunulmuştur. Bu 

“tamamen uygulanmış” rakamlar, CRR/CRD ile getirilen 26 Haziran 2019’a kadar geçerli olan kendi kaynaklarımız için geçiş 

düzenlemeleri hariç olarak hesaplanmakta, fakat 27 Haziran 2019’dan itibaren geçerli olan CRR/CRD güncellemeleri ile 

getirilen en son geçiş düzenlemelerini yansıtmaktadır. 

 
Bu “tamamen uygulanmış” hesaplamaların, İdari sermaye standartları doğrultusundaki ilerlemeyi yansıttığından ve rakiplerin 

pek çoğu hesaplamaları “tamamen uygulanmış” esasa göre tarif ettiğinden, yatırımcılara yararlı bilgi sağladığına 

inanılmaktadır. Rakiplerin “tamamen uygulanmış” hesaplamalara dair varsayımları ve tahminleri farklılık gösterebilir, ancak, 

Grup’un “tamamen uygulanmış” ölçütleri, rakipler tarafından kullanılan benzer etiketli ölçütlere benzer olmayabilir. 
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Group results at a glance 

  Three months ended      Nine months ended     
in € m. 
(unless stated otherwise)  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in %  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in % 

Net revenues:                 
Of which:                 
Corporate Bank (CB)   1,318   1,242   75   6   3,920   3,857   63   2 
Investment Bank (IB)   1,647   1,740   (94)   (5)   5,443   6,087   (644)   (11) 
Private Bank (PB)   2,054   2,112   (57)   (3)   6,311   6,617   (306)   (5) 
Asset Management (AM)   543   567   (24)   (4)   1,662   1,673   (11)   (1) 
Corporate & Other (C&O)   (76)   54   (131)   N/M   95   (111)   207   N/M 
Capital Release Unit (CRU)   (223)   459   (682)   N/M   385   1,619   (1,234)   (76) 

Total net revenues   5,262   6,175   (912)   (15)   17,816   19,741   (1,926)   (10) 
Provision for credit losses   175   90   86   95   477   273   204   75 
Noninterest expenses:                 
Compensation and benefits   2,773   2,859   (86)   (3)   8,451   8,911   (459)   (5) 
General and administrative expenses   2,776   2,642   134   5   8,936   8,650   286   3 
Impairment of goodwill and other intangible assets   2   0   2   N/M   1,037   0   1,037   N/M 
Restructuring activities   224   77   146   190   257   259   (2)   (1) 
Total noninterest expenses   5,774   5,578   196   4   18,681   17,819   861   5 
Profit (loss) before tax   (687)   506   (1,194)   N/M   (1,341)   1,650   (2,991)   N/M 
Income tax expense (benefit)   145   277   (133)   (48)   2,440   900   1,540   171 
Profit (loss)   (832)   229   (1,061)   N/M   (3,781)   750   (4,531)   N/M 
Profit (loss) attributable to noncontrolling interests   27   18   9   51   90   58   32   55 
Profit (loss) attributable to Deutsche Bank 
shareholders and additional equity components   (859)   211   (1,070)   N/M   (3,871)   692   (4,563)   N/M 
Profit (loss) attributable to additional equity 
components   83   81   2   3   245   237   8   3 
Profit (loss) attributable to Deutsche Bank 
shareholders   (942)   130   (1,072)   N/M   (4,116)   455   (4,571)   N/M 
                 
Common Equity Tier 1 ratio  13.4 %  14.0 %   (0.6) ppt   N/M  13.4 %  14.0 %   (0.6) ppt   N/M 
Leverage ratio (fully loaded)  3.9 %  4.0 %   (0.1) ppt   N/M  3.9 %  4.0 %   (0.1) ppt   N/M 
Leverage ratio (phase-in)  4.2 %  4.2 %   (0.1) ppt   N/M  4.2 %  4.2 %   (0.1) ppt   N/M 
Loans (gross of allowance for loan losses, in € bn)1   431   398   32   8   431   398   32   8 
Deposits (in € bn)1   584   553   32   6   584   553   32   6 
Assets under Management (in € bn)1   1,260   1,191   69   6   1,260   1,191   69   6 
Employees (full-time equivalent)1   89,958   94,717   (4,759)   (5)   89,958   94,717   (4,759)   (5)                  
N/M – Not meaningful 
1 As of quarter-end. 
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Deutsche Bank: transformation on track 
Christian Sewing, Chief Executive Officer, said: “Despite having launched the most comprehensive restructuring of our bank 
in two decades, we delivered profits in our four core businesses during the quarter and grew loans and assets under 
management. Transformation is fully underway with tangible progress on costs and de-risking. A 13.4 % CET 1 ratio 
underlines our strength. I want to thank our employees for their strong performance and commitment during this period of 
change, and our clients for the strong vote of confidence in our new strategy." 

– Significant progress on transformation with regard to de-risking and costs 
– As a result of strategic adjustments and in line with expectations, Group reports a net loss of € 832 million and pre-tax loss 

of € 687 million 
– The Core Bank, which excludes the Capital Release Unit, made a pre-tax profit of € 353 million after absorbing € 315 million 

of specific revenue items1, restructuring and severance and transformation-related charges2 
– All four core businesses profitable in the quarter 

– Capital Release Unit pre-tax loss of € 1.0 billion, driven by the exit of non-strategic business and transformation costs 
– Common Equity Tier 1 ratio stable at 13.4 % 

– De-risking in Capital Release Unit offsetting negative impact on earnings from transformation 
– On track to meet 2019 cost reduction targets after 7th consecutive quarter of year-on-year reduction in adjusted costs2 ex. 

transformation charges and bank levies  
– Adjusted costs down by € 1.8 billion annualized since 1st quarter 2018 
– Noninterest expenses of € 5.8 billion 

– Core Bank business growth in key areas demonstrating franchise stability 
– Loan growth of € 12 billion 
– Net inflows of € 5 billion 
– Assets under management of € 1.24 trillion, up € 125 billion in 2019, across Asset Management and the Private Bank 
– Gained market share in core Debt Origination franchises; over 50 Equity Origination mandates completed, priced or 

won since July 
– Group headcount below 90,000 for first time since Postbank acquisition 

Group result driven by execution of transformation strategy 

Deutsche Bank has made significant progress with its restructuring in line with key targets which management announced in 
July. This included de-risking, cost reduction and growth in business volumes. 

As a result of these restructuring efforts, Deutsche Bank reported a net loss of € 832 million and a loss before tax of 
€ 687 million in the third quarter of 2019. Results in the quarter included valuation adjustments on deferred tax assets (DTA) 
of € 380 million, in line with expectations, as part of strategy execution. 

Of a total of € 2.8 billion of DTA impact anticipated in 2019, as laid out in the strategy announcement on July 7, € 2.4 billion 
has now been recognized. € 537 million of transformation-related charges, predominantly impairments on software, are now 
absorbed out of a currently anticipated 2019 total of up to € 1.0 billion. € 234 million in restructuring and severance charges 
have also been recognized, out of the currently anticipated 2019 total of € 700 million. 

The Core Bank reported a pre-tax profit of € 353 million, with all four core businesses profitable in the quarter. Core Bank 
results were negatively impacted by € 315 million of specific and transformation-related items, comprising € 81 million of 
specific revenue items, primarily Debt Valuation Adjustments, € 98 million in transformation charges and € 135 million of 
restructuring and severance. Without these impacts, pre-tax profit in the Core Bank would have been € 668 million. 

The Capital Release Unit reported a loss before tax of € 1.0 billion in the quarter, partly reflecting costs and the non-recurrence 
of revenues associated with discontinued business activities and transformation charges. 
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Group results 

Strategy execution: significant progress 

Deutsche Bank made significant progress on key dimensions of its transformation strategy in the quarter. Of note:  

The Capital Release Unit has made significant progress in reducing risk weighted assets and leverage exposure.  

– Risk weighted assets declined by € 9 billion in the quarter and by € 16 billion year-to-date to € 56 billion, compared to a full 
year target of € 52 billion.  

– Leverage exposure declined by € 73 billion in the quarter and by € 104 billion year-to-date to € 177 billion, compared to a 
full year target of € 119 billion.  

Leverage exposure at the end of the third quarter includes approximately € 40 billion of leverage exposure relating to Prime 
Finance balances in scope of our BNP Paribas transaction agreement. Of these, approximately 50 % are expected to be 
reduced on closing of this transaction before year-end, with the remainder expected to be transferred in future quarters. Our 
leverage exposure target assumes the closing of the agreement in the fourth quarter of 2019 and the transfer of the remaining 
leverage exposure over time. 

Adjusted costs excluding transformation charges declined by 4 % to € 5.2 billion, the seventh consecutive quarter of year-on-
year reduction excluding bank levies. Adjusted costs were down in all categories except IT, in line with our strategic priority of 
investment in technology. Deutsche Bank reaffirms its full-year 2019 target for adjusted costs excluding transformation 
charges of € 21.5 billion. 

We continued to grow business volumes to support future revenue growth.  

– Loans in the Core Bank grew by € 12 billion, or € 6 billion on an FX-neutral basis, in the quarter to € 423 billion. The growth 
was focused on selected, high quality segments in the Corporate Bank, Investment Bank and Private Bank.  

– Assets under management stood at € 1.24 trillion across Asset Management and the Private Bank. Assets under 
management grew by € 37 billion in the quarter including net inflows of € 5 billion. In the first nine months of 2019, assets 
under management grew by € 125 billion with cumulative net inflows of € 23 billion. 

Revenues in core businesses resilient 

Net revenues were € 5.3 billion in the quarter, down 15 %. The most significant driver of this development was our strategic 
decision to exit Equities Sales & Trading.  

Revenues in the Core Bank were € 5.5 billion, down 4 %. Excluding specific items1, revenues were € 5.6 billion, down 3 % 
against the background of significant restructuring, headwinds in the global economy, and further pressure on interest rates 
during the quarter. Revenues in more stable businesses, the Corporate Bank, Private Bank and Asset Management were in 
aggregate marginally up. These businesses together accounted for 71 % of Core Bank revenues. 
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1 Specific revenue items, third quarter 2019 versus third quarter 2018: 

  Three months ended Sep 30, 2019 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Net revenues   1,318   1,647   2,054   543   (223)   (76)   5,262 
DVA 
- IB Other / CRU   0   (62)   0   0   (19)   0   (82) 
Change in valuation of an 
investment 
- FIC S&T   0   (37)   0   0   0   0   (37) 
Update in valuation 
methodology – CRU   0   0   0   0   (81)   0   (81) 
Sal. Oppenheim workout 
- Wealth Management   0   0   18   0   0   0   18 
Gain on sale 
- Global Transaction 
Banking   0   0   0   0   0   0   0 
Gain from property sale 
- Private Bank Germany   0   0   0   0   0   0   0 
Revenues excluding 
specific items   1,318   1,746   2,037   543   (123)   (76)   5,444 

               
    

  Three months ended Sep 30, 2018 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Net revenues   1,242   1,740   2,112   567   459   54   6,175 
DVA 
- IB Other / CRU   0   (58)   0   0   0   0   (58) 
Change in valuation of an 
investment 
- FIC S&T   0   0   0   0   0   0   0 
Update in valuation 
methodology – CRU   0   0   0   0   0   0   0 
Sal. Oppenheim workout 
- Wealth Management   0   0   42   0   0   0   42 
Gain on sale 
- Global Transaction 
Banking   0   0   0   0   0   0   0 
Gain from property sale 
- Private Bank Germany   0   0   0   0   0   0   0 
Revenues excluding 
specific items   1,242   1,799   2,070   567   459   54   6,191 
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Progress on costs  

Noninterest expenses were € 5.8 billion in the quarter, up 4 %, and included € 234 million of restructuring and severance and 
€ 186 million of transformation charges, which consisted primarily of software impairments.  

Adjusted costs2 excluding transformation charges were € 5.2 billion, down 4 %. This decline was driven by lower compensation 
and benefits expenses reflecting the impact of workforce reductions and adjustments to employee benefits, and reductions in 
professional service fees. The year-on-year decline in other expenses was supported by recoveries and lower occupancy.  

In the Core Bank, adjusted costs excluding transformation charges were € 4.7 billion, down 2 % versus the prior year quarter.  

In the third quarter, following the implementation of our new corporate structure, we made changes to the way we allocate 
costs of internal services. These have no impact on Group financial performance, but do impact some of the current quarter 
business unit variances and performance. This impact is reflected in the results of the businesses. 

2 Noninterest expenses, adjusted costs and adjusted costs ex-transformation charges, third quarter 2019 versus third quarter 
2018: 

  Three months ended Sep 30, 2019 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Noninterest expenses   989   1,561   1,909   404   790   121   5,774 
Impairment of goodwill 
and other intangible 
assets   2   0   0   0   0   0   2 
Litigation charges, net   0   12   (2)   (0)   24   78   113 
Restructuring and 
severance   7   76   9   6   99   37   234 

Adjusted costs   980   1,473   1,902   398   667   7   5,426 
Transformation charges   6   77   5   9   87   2   186 
Adjusted costs ex. 
transformation charges   973   1,396   1,898   389   580   5   5,240 

Bank levies   1   1   1   0   0   0   3 
Adjusted costs ex. 
transformation charges 
and ex bank levies  

 972 
 
 1,395 

 
 1,896 

 
 389 

 
 580 

 
 5 

 
 5,236 

               
    

  Three months ended Sep 30, 2018 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Noninterest expenses   872   1,507   1,929   393   772   106   5,578 
Impairment of goodwill 
and other intangible 
assets   0   0   0   0   0   0   0 
Litigation charges, net   13   13   (4)   (25)   13   4   14 
Restructuring and 
severance   8   51   9   4   28   3   103 

Adjusted costs   851   1,443   1,924   414   731   99   5,462 
Transformation charges   0   0   0   0   0   0   0 
Adjusted costs ex. 
transformation charges   851   1,443   1,924   414   731   99   5,462 

Bank levies   2   0   1   0   6   0   8 
Adjusted costs ex. 
transformation charges 
and ex bank levies  

 850 
 
 1,443 

 
 1,923 

 
 414 

 
 725 

 
 99 

 
 5,454 

               
    

The workforce declined to 89,958 on a full-time equivalent basis at the end of the quarter, down by app roximately 4,750 
since the prior year quarter and to below 90,000 for the first time since our acquisition of Postbank in 2010. 
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Credit quality remains solid 

Provision for credit losses was € 175 million in the quarter, up by € 86 million. Provision for credit losses was impacted by a 
number of specific provisions, principally in the Corporate Bank, including a net positive effect of € 104 million arising from 
changes in estimates of € 167 million, stemming from model refinements and the annual recalibration of the forward looking 
information in our model, which more than offset a negative impact of € 63 million from the quarterly update of macroeconomic 
variables. This effect positively impacted results in the core businesses. 

At 15 basis points of loans year to date, provision levels remain low by historical standards, reflecting the aforementioned 
positive effects, strong underwriting standards and the low risk profile of our loan portfolio. 

Capital and balance sheet strength remain strong  

The Common Equity Tier 1 ratio was 13.4 % at the end of the quarter, stable versus the end of the second quarter. In line with 
strategy, the positive impact of de-risking efforts, including reductions in operational risk weighted assets, offset the negative 
impact on capital of the quarterly net loss driven by transformation.  

Risk weighted assets were € 344 billion at the end of the quarter, a decline of € 3 billion. Reductions in risk weighted assets 
in the Capital Release Unit of € 9 billion were partly offset by business growth in the Core Bank.  

The fully loaded Leverage Ratio was 3.9 % at the end of the quarter, broadly stable compared to the previous quarter. On a 
phase-in basis, the Leverage Ratio was stable versus the previous quarter at 4.2 %. Leverage exposure declined by 
€ 13 billion, or € 39 billion on an exchange rate neutral basis, as the € 73 billion reduction in the Capital Release Unit was 
partly offset by business growth in the Core Bank. 

Liquidity reserves remained robust at € 243 billion at the end of the third quarter. The Liquidity Coverage Ratio at the end of 
the quarter was 139 %, representing a 59 billion excess above the required level of 100 %. 

The first nine months of 2019: results in summary 

Deutsche Bank reported a pre-tax loss of € 1.3 billion and a net loss of € 3.8 billion in the first nine months of 2019. This was 
primarily driven by transformation-related charges. These included goodwill impairment charges of € 1.0 billion in the second 
quarter, triggered by revisions to strategic plans as part of the transformation process, and valuation adjustments on Deferred 
Tax Assets totaling € 2.4 billion in the second and third quarters.  

Net revenues were € 17.8 billion in the first nine months of 2019, down 10 % versus the prior year period, reflecting business 
exits as part of the refocusing of our business in line with our strategic transformation. Revenues in the Capital Release Unit 
declined from € 1.6 billion to € 385 million in the first nine months, while revenues in the Core Bank declined 4 % to 
€ 17.4 billion.  

Provision for credit losses was € 477 million in the period, up 75 % year-on-year. This was driven predominantly by increases 
in the Corporate Bank and the Investment Bank, partly offset by the aforementioned positive effect. At 15 basis points of loans 
in 2019 to date, provision for credit losses remains at a low level. 

Noninterest expenses were € 18.7 billion, up 5 % versus the prior year period, reflecting the aforementioned goodwill 
impairment charge in the second quarter of 2019, together with higher litigation charges which more than offset lower 
restructuring & severance charges. Adjusted costs declined by 2 % to € 17.1 billion, while adjusted costs excluding 
transformation charges were down 5 % to € 16.5 billion in the period, reflecting successive quarters of cost reduction efforts. 

Capital and balance sheet 

The Common Equity Tier 1 ratio was 13.4 % as of September 30, 2019, versus 14.0 % at the end of the prior year period. The 
fully loaded Leverage Ratio was 3.9 % versus 4.0 % and the phase-in Leverage Ratio was unchanged at 4.2 %. 
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1 Specific revenue items, nine months 2019 versus nine months 2018: 

  Nine months ended Sep 30, 2019 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Revenues   3,920   5,443   6,311   1,662   385   95   17,816 
DVA 
- IB Other / CRU   0   (126)   0   0   (19)   0   (146) 
Change in valuation of an 
investment 
- FIC S&T   0   101   0   0   0   0   101 
Update in valuation 
methodology – CRU   0   0   0   0   (81)   0   (81) 
Sal. Oppenheim workout 
- Wealth Management   0   0   84   0   0   0   84 
Gain on sale 
- Global Transaction 
Banking   0   0   0   0   0   0   0 
Gain from property sale 
- Private Bank Germany   0   0   0   0   0   0   0 
Revenues excluding 
specific items   3,920   5,468   6,227   1,662   485   95   17,858 

               
    

  Nine months ended Sep 30, 2018 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Revenues   3,857   6,087   6,617   1,673   1,619   (111)   19,741 
DVA 
- IB Other / CRU   0   59   0   0   0   0   59 
Change in valuation of an 
investment 
- FIC S&T   0   84   0   0   0   0   84 
Update in valuation 
methodology – CRU   0   0   0   0   0   0   0 
Sal. Oppenheim workout 
- Wealth Management   0   0   136   0   0   0   136 
Gain on sale 
- Global Transaction 
Banking   57   0   0   0   0   0   57 
Gain from property sale 
- Private Bank Germany   0   0   156   0   0   0   156 
Revenues excluding 
specific items   3,800   5,944   6,324   1,673   1,619   (111)   19,249 
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2 Noninterest expenses, adjusted costs and adjusted costs ex-transformation charges, nine months 2019 versus nine months 
2018: 

  Nine months ended Sep 30,2019 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Noninterest expenses   3,436   4,813   6,129   1,273   2,740   288   18,681 
Impairment of goodwill 
and other intangible 
assets  

 492   0   545   0   0   0   1,037 

Litigation charges, net   (12)   140   (38)   1   69   99   260 
Restructuring and 
severance   27   119   (17)   38   112   53   332 

Adjusted costs   2,929   4,554   5,639   1,234   2,560   136   17,051 
Transformation charges   6   77   17   9   426   2   537 
Adjusted costs ex. 
transformation charges   2,923   4,476   5,623   1,225   2,134   134   16,514 

Bank levies   54   241   59   0   259   3   616 
Adjusted costs ex. 
transformation charges 
and ex bank levies  

 2,869 
 
 4,235 

 
 5,564 

 
 1,225 

 
 1,874 

 
 131 

 
 15,898 

               
… 

  Nine months ended Sep 30,2018 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Noninterest expenses   2,794   5,021   5,752   1,307   2,653   292   17,819 
Impairment of goodwill 
and other intangible 
assets  

 0   0   0   0   0   0   0 

Litigation charges, net   6   83   (75)   17   (32)   50   49 
Restructuring and 
severance   31   194   39   17   62   39   382 

Adjusted costs   2,757   4,744   5,788   1,273   2,623   203   17,388 
Transformation charges   0   0   0   0   0   0   0 
Adjusted costs ex. 
transformation charges   2,757   4,744   5,788   1,273   2,623   203   17,388 

Bank levies   85   241   75   0   289   (6)   683 
Adjusted costs ex. 
transformation charges 
and ex bank levies  

 2,672 
 
 4,504 

 
 5,713 

 
 1,273 

 
 2,335 

 
 209 

 
 16,705 
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Segment results 

Corporate Bank (CB) 

2019 to 2018 three months comparison 

The Corporate Bank made good progress against its strategic objectives in the quarter with both volume growth and 
accelerated revenue growth.  

Net revenues were € 1.3 billion, up 6 %, principally driven by higher net interest income, with loans growing by 7 %.  

Across Global Transaction Banking, Cash Management revenues were slightly higher as a result of balance sheet 
management initiatives including adjustments in deposit pricing strategy, while revenue growth in Trade Finance reflected 
increased lending activity in our target areas of Germany and Asia. In Commercial Banking, solid revenues in Germany were 
driven in part by growth in lending volumes in selected areas of € 4 billion. 

Provision for credit losses was € 76 million, up year-on-year, impacted by a number of specific provisions, partly offset by the 
aforementioned positive effect. 

Noninterest expenses were up 13 % to € 989 million. Adjusted costs excluding transformation-related costs were € 973 million, 
up 14 %. The increase reflects higher spending on controls and technology, as well as the aforementioned changes to the 
allocation of costs of internal services. 

Profit before tax was € 254 million in the quarter, down 27 %, primarily driven by the aforementioned cost factors.  

2019 to 2018 nine months comparison 

Net revenues were € 3.9 billion, an increase of 2 % versus the prior year period.  

Noninterest expenses were € 3.4 billion, up 23 % year-on-year. The increase was primarily driven by the impairment of 
goodwill of € 491 million in the second quarter of 2019. Adjusted costs were € 2.9 billion, up 6 %, partly reflecting the 
aforementioned third-quarter effects. 

Provision for credit losses increased to € 180 million in the first nine months of 2019, versus € 56 million in the prior year 
period, impacted by a number of specific provisions. 

The Corporate Bank reported a profit before tax of € 304 million and was impacted by the goodwill impairment in the second 
quarter of 2019. 
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Corporate Bank results at a glance 

  Three months ended      Nine months ended     
in € m. 
(unless stated otherwise)  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in %  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in % 

Net revenues:                 
Commercial Banking   340   336   4   1   1,020   954   66   7 
Global Transaction Banking   978   907   71   8   2,900   2,903   (3)   (0) 
Total net revenues   1,318   1,242   75   6   3,920   3,857   63   2 
Provision for credit losses   76   24   52   N/M   180   56   124   N/M 
Noninterest expenses:                 
Compensation and benefits   253   245   8   3   775   774   0   0 
General and administrative expenses   728   621   107   17   2,152   2,000   151   8 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   2   0   2   N/M   492   0   492   N/M 
Restructuring activities   5   6   (0)   (5)   18   20   (2)   (8) 
Total noninterest expenses   989   872   116   13   3,436   2,794   642   23 
Noncontrolling interests   0   0   0   N/M   0   0   0   N/M 
Profit (loss) before tax   254   347   (93)   (27)   304   1,007   (703)   (70) 
                 
Total assets (in € bn)1   234   251   (16)   (7)   234   251   (16)   (7) 
Loans (gross of allowance for loan 
losses, in € bn)1   119   112   7   7   119   112   7   7 
Employees (full-time equivalent)1   7,516   7,356   161   2   7,516   7,356   161   2                  
N/M – Not meaningful 
1 As of quarter-end. 

Investment Bank (IB) 

2019 to 2018 three months comparison 

The Investment Bank made progress against its objectives of stabilizing revenues, reallocating resources and reducing costs 
in the quarter, despite launching a far-reaching restructuring.  

Net revenues were € 1.6 billion, down 5 % year-on-year. Excluding specific items1, predominantly Debt Valuation Adjustments, 
revenues were € 1.7 billion, a decline of 3 %.  

Origination & Advisory revenues grew 20 % year-on-year, outperforming market fee pools which were flat according to 
Dealogic. Growth was driven by strength in Advisory and Debt Origination with market share gains in both High Yield and 
Leveraged Loans according to Dealogic.  

Fixed Income & Currency (FIC) Sales & Trading revenues were € 1.2 billion. Financing revenues grew, reflecting increased 
client activity and loan growth of € 4 billion in the quarter and € 12 billion year-on-year in focused segments across FIC. 
Foreign Exchange revenues declined slightly with corporate-related flows partly offsetting continued low levels of market 
volatility. Revenues in Rates and Emerging Markets Debt declined significantly, reflecting our business restructuring and 
challenging market conditions including some risk management losses in the quarter.  

Deutsche Bank reaffirmed its commitment to robust, broad-based Core Rates and Emerging Markets Debt businesses. 
Management is encouraged by progress in restructuring efforts and restored momentum in the businesses so far. 

Provision for credit losses was € 20 million in the quarter. This low level reflects the low risk nature of our portfolio and the 
aforementioned positive effect.  

Noninterest expenses rose slightly to € 1.6 billion. Adjusted costs excluding transformation2 related costs were € 1.4 billion, 
down 3 %, reflecting the run-rate impact of strategic initiatives and the aforementioned changes to the allocation of costs of 
internal services. 

Profit before tax was € 64 million in the quarter, down 73 % year-on-year. 
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2019 to 2018 nine months comparison 

Net revenues of € 5.4 billion declined by 11 % year-on-year. Revenues in Fixed Income, Currency Sales & Trading were down 
by 8 % to € 4.3 billion and in Origination & Advisory down by 9 % to € 1.3 billion. 

Noninterest expenses were € 4.8 billion in the first nine months of 2019, down 4 % versus the prior year period. Adjusted costs 
were also down 4 % to € 4.6 billion.  

Provisions for credit losses increased to € 73 million in the first nine months of 2019, after € 27 million in the prior year period. 

For the first nine months of 2019, the Investment Bank reported a profit before tax of € 537 million, down 47 % versus the prior 
year period. 

Investment Bank results at a glance 

  Three months ended      Nine months ended     
in € m. 
(unless stated otherwise)  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in %  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in % 

Net revenues:                 
Fixed Income, Currency (FIC) Sales 
& Trading   1,230   1,409   (179)   (13)   4,348   4,702   (354)   (8) 

Equity Origination   37   40   (3)   (6)   87   145   (58)   (40) 
Debt Origination   321   283   38   14   857   940   (82)   (9) 
Advisory   130   83   47   56   322   312   11   3 

Origination & Advisory   488   406   82   20   1,266   1,396   (130)   (9) 
Other   (71)   (74)   3   (4)   (171)   (11)   (160)   N/M 
Total net revenues   1,647   1,740   (94)   (5)   5,443   6,087   (644)   (11) 
Provision for credit losses   20   0   20   N/M   73   27   46   171 
Noninterest expenses:                 
Compensation and benefits   616   660   (44)   (7)   1,845   2,052   (207)   (10) 
General and administrative expenses   863   804   59   7   2,865   2,792   73   3 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   0   0   0   N/M   0   0   0   N/M 
Restructuring activities   82   43   39   91   103   176   (73)   (41) 
Total noninterest expenses   1,561   1,507   54   4   4,813   5,021   (207)   (4) 
Noncontrolling interests   1   (0)   1   N/M   19   23   (4)   (18) 
Profit (loss) before tax   64   234   (170)   (73)   537   1,016   (479)   (47) 
                 
Total assets (in € bn)1   585   463   122   26   585   463   122   26 
Loans (gross of allowance for loan 
losses, in € bn)1   71   58   13   22   71   58   13   22 
Employees (full-time equivalent)1   10,256   9,991   266   3   10,256   9,991   266   3                  
N/M – Not meaningful 
1 As of quarter-end. 

Private Bank (PB) 

2019 to 2018 three months comparison 

The Private Bank made progress against its objectives with further cost synergies from the integration of our German units, 
volume growth across the businesses and an acceleration of revenue growth in Wealth Management. 

Net revenues were € 2.1 billion, down 3 %, or down 2 % excluding specific items1. Revenues declined by 5 % in Private Bank 
Germany, driven partly by interest rate headwinds. This was partly offset by revenue growth in Private Bank International, up 
5 %, and Wealth Management, up 5 % excluding specific items1. The Private Bank continued to grow business volumes with 
loans up 4 % and assets under management up 3 % since the third quarter of 2018. 
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Provision for credit losses was€ 54 million, down 18 %, partly reflecting the aforementioned positive effect and the low risk 
nature of our portfolio. 

Noninterest expenses were € 1.9 billion, down 1 %. Adjusted costs excluding transformation charges were also € 1.9 billion, 
down 1 %, reflecting benefits from reorganization measures mainly in Germany, partly offset by higher investments in Wealth 
Management and the aforementioned changes to the allocation of costs of internal services. 

The Private Bank has delivered approximately € 150 million of merger-related cost synergies in the first nine months of 2019 
and the integration of our German operations remains well on track. 

Profit before tax was € 92 million, down 22 %. 

2019 to 2018 nine months comparison 

Net revenues were € 6.3 billion, down 5 % versus the prior year period, principally driven by lower specific items in Private 
Bank Germany and Wealth Management.  

Noninterest expenses were € 6.1 billion, up 7 % versus the prior year period. This development was driven by the 
aforementioned goodwill impairment charges of € 545 million in the second quarter of 2019. Adjusted costs were down 3 % 
to € 5.6 billion.  

Provisions for credit losses decreased by 4 % to € 225 million in the first nine months of 2019. 

For the first nine months of 2019, the Private Bank reported a loss before tax of € 43 million, after profit before tax of 
€ 629 million in the prior year period. The year-on-year development was primarily driven by the aforementioned goodwill 
impairment charge in the second quarter of 2019. 

Private Bank results at a glance 

  Three months ended      Nine months ended     
in € m. 
(unless stated otherwise)  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in %  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in % 

Net revenues:                 
Private Bank Germany   1,285   1,353   (68)   (5)   3,959   4,211   (251)   (6) 
Private Bank International1   358   341   17   5   1,084   1,092   (8)   (1) 
Wealth Management   411   418   (6)   (2)   1,268   1,314   (46)   (4) 
Total net revenues   2,054   2,112   (57)   (3)   6,311   6,617   (306)   (5) 

Of which:                 
Net interest income   1,266   1,285   (18)   (1)   3,874   3,883   (10)   (0) 
Commissions and fee income   724   700   24   3   2,177   2,198   (21)   (1) 
Remaining income   64   127   (63)   (49)   260   535   (275)   (51) 

Provision for credit losses   54   66   (12)   (18)   225   235   (10)   (4) 
Noninterest expenses:                 
Compensation and benefits   881   895   (14)   (2)   2,652   2,682   (30)   (1) 
General and administrative expenses   1,028   1,031   (3)   (0)   2,972   3,073   (101)   (3) 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   0   0   0   N/M   545   0   545   N/M 
Restructuring activities   (1)   3   (3)   N/M   (39)   (3)   (36)   N/M 
Total noninterest expenses   1,909   1,929   (20)   (1)   6,129   5,752   378   7 
Noncontrolling interests   0   1   (0)   N/M   0   1   (1)   (99) 
Profit (loss) before tax   92   117   (25)   (22)   (43)   629   (673)   N/M 
                 
Total assets (in € bn)2   287   283   4   1   287   283   4   1 
Loans (gross of allowance for loan 
losses, in € bn)2   227   219   8   4   227   219   8   4 
Assets under Management (in € bn)2   487   475   12   3   487   475   12   3 
Employees (full-time equivalent)2   38,100   38,794   (694)   (2)   38,100   38,794   (694)   (2)                  
N/M – Not meaningful 
1 Covers operations in Belgium, India, Italy and Spain. 
2 As of quarter-end. 
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Asset Management (AM) 

2019 to 2018 three months comparison 

DWS is on track to reach its targets for net inflows and cost/income ratio, driven in part by faster-than-planned delivery on cost 
savings targets. The business reported the third consecutive quarter of net inflows, mainly driven by target growth areas of 
Passive, Multi-Asset and Alternatives. 

Net revenues were € 543 million, down 4 %. If adjusted for the impact of lower interest rates on the fair value of guarantees 
in certain retirement products, revenues were essentially flat year-on-year despite industry-wide fee pressures. 

Noninterest expenses were € 404 million, up 3 %, affected by the non-recurrence of a litigation release in the prior year quarter. 
Adjusted costs excluding transformation charges were down 6 % to € 389 million, benefiting from cost savings initiatives most 
notably in professional service fees.  

Profit before tax was € 105 million in the third quarter, down 27 %, primarily reflecting the non-recurrence of the 
aforementioned litigation release in the prior year quarter. 

Assets under management grew by € 33 billion to € 754 billion during the quarter, the highest level since 2015, driven by net 
inflows of € 6 billion, market performance and a favorable FX impact. After three consecutive quarters of net inflows, 
cumulative year-to-date net inflows reached € 13 billion while assets under management were up by € 89 billion year-to-date. 

2019 to 2018 nine months comparison 

Asset Management reported net revenues of € 1.7 billion, essentially unchanged versus the prior year period.  

Noninterest expenses were € 1.3 billion in the first nine months of 2019, down 3 % versus the prior year period. Adjusted costs 
were also down 3 % to € 1.2 billion.  

Net inflows were € 13 billion in the first nine months of 2019, after a net outflow of € 16 billion in the prior year period. Assets 
under management were € 754 billion at the end of the period, up by € 60 billion versus the end of the prior year period. 

Asset Management reported a profit before tax of € 291 million, down 6 % year-on-year. The decline was due to a rise in non-
controlling interests related to DWS versus the prior year period. 

Asset Management results at a glance 

  Three months ended      Nine months ended     
in € m. 
(unless stated otherwise)  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in %  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in % 

Net revenues:                 
Management Fees   540   532   8   2   1,588   1,594   (5)   (0) 
Performance and transaction fees   21   20   1   4   98   67   30   45 
Other   (18)   14   (33)   N/M   (24)   12   (36)   N/M 
Total net revenues   543   567   (24)   (4)   1,662   1,673   (11)   (1) 
Provision for credit losses   0   (1)   1   N/M   0   (1)   2   N/M 
Total noninterest expenses:                 
Compensation and benefits   194   189   5   3   622   577   44   8 
General and administrative expenses   209   202   7   3   621   718   (97)   (13) 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   0   0   0   N/M   0   0   0   N/M 
Restructuring activities   1   2   (1)   (46)   30   12   18   153 
Total noninterest expenses   404   393   11   3   1,273   1,307   (34)   (3) 
Noncontrolling interests   34   31   3   8   98   58   40   69 
Profit (loss) before tax   105   144   (39)   (27)   291   309   (19)   (6) 
                 
Total assets (in € bn)1   10   9   1   7   10   9   1   7 
Assets under Management (in € bn)1   754   694   60   9   754   694   60   9 
Employees (full-time equivalent)1   3,994   4,014   (20)   (1)   3,994   4,014   (20)   (1)                  
N/M – Not meaningful 
1 As of quarter-end. 
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Capital Release Unit (CRU) 

2019 to 2018 three months comparison 

The Capital Release Unit, formed in July, made significant progress in its first quarter of operation, with material reductions in 
Equities Sales & Trading positions and operations, and reduction underway in Fixed Income and other assets. 

Net revenues were negative € 223 million, principally reflecting € 100 million of specific items which included Debt Valuation 
Adjustments and an update to a valuation methodology. Revenues were also negatively impacted by hedging costs and de-
risking activity, including on portfolios now de-risked. Operating revenues net of liquidity and other funding costs were close 
to zero. 

Noninterest expenses were € 790 million in the quarter, down 21 % versus the second quarter of 2019, as lower transformation 
charges more than offset higher restructuring and severance charges and litigation charges. Adjusted costs excluding 
transformation charges decreased by 6 % to € 580 million, reflecting a 16 % reduction in headcount and the implementation 
of further cost reduction measures.  

Loss before income taxes was € 1.0 billion in the quarter, an increase of 35 % versus the second quarter of 2019, primarily 
reflecting reduced operating revenues and specific revenue items. 

2019 to 2018 nine months comparison 

In the first nine months of 2019, RWAs in the Capital Release Unit were reduced by € 16 billion to € 56 billion, close to reaching 
the € 20 billion reduction target by year-end 2019. The leverage exposure was reduced by over € 104 billion since the 
beginning of 2019. 

For the first nine months of 2019, the Capital Release Unit reported net revenues of € 385 million, down 76 % versus the prior 
year period (primarily reflecting the bank’s strategy of exiting non-strategic or low-return businesses via the Unit). 

Noninterest expenses were € 2.7 billion in the first nine months of 2019, up 3 % versus the prior year period. Adjusted costs 
were down 2 % to € 2.6 billion.  

For the first nine months of 2019, the Capital Release Unit reported a loss before tax of € 2.4 billion, after a loss before tax of 
€ 1.0 billion in the prior year period, driven by transformation charges and progress in reduction of non-strategic businesses. 

Capital Release Unit results at a glance 

  Three months ended      Nine months ended     
in € m. 
(unless stated otherwise)  30-Sep-19  30-Sep-18  

Absolute 
Change  

Change 
in %  30-Sep-19  30-Sep-18  

Absolute 
Change  

Change 
in % 

Net revenues   (223)   459   (682)   N/M   385   1,619   (1,234)   (76) 
Provision for credit losses   26   (1)   27   N/M   (2)   (46)   44   (95) 
Noninterest expenses:                 
Compensation and benefits   121   128   (7)   (6)   384   504   (120)   (24) 
General and administrative expenses   574   620   (46)   (7)   2,251   2,094   157   8 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   0   0   0   N/M   0   0   0   N/M 
Restructuring activities   95   23   72   N/M   105   55   50   92 
Total noninterest expenses   790   772   18   2   2,740   2,653   88   3 
Noncontrolling interests   1   0   1   N/M   1   0   1   168 
Profit (loss) before tax   (1,040)   (312)   (728)   N/M   (2,355)   (988)   (1,367)   138 
Total assets (in € bn)1   359   383   (23)   (6)   359   383   (23)   (6) 
Employees (full-time equivalent)1   1,496   4,039   (2,543)   (63)   1,496   4,039   (2,543)   (63)                  
N/M – Not meaningful 
1 As of quarter-end. 
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Corporate & Other (C&O) 

2019 to 2018 three months comparison 

Corporate & Other reported a loss before tax of € 161 million, compared to a loss before tax of € 23 million in the third quarter 
of 2018. This development was largely driven by higher funding & liquidity charges which reflect certain funding costs held 
centrally as part of the implementation of our new funds transfer pricing framework, together with litigation expenses of 
€ 78 million in the quarter. Other contributing factors included higher shareholder expenses, driven by restructuring, and a 
lower positive contribution from valuation and timing differences. 

2019 to 2018 nine months comparison 

For the first nine month of 2019, Corporate & Other reported net revenues of € 95 million, after negative net revenues of 
€ 111 million in the prior year period. 

Noninterest expenses were € 288 million in the first nine months of 2019, down 2 % versus the prior year period. Adjusted 
costs were € 136 million, down 33 % year-on-year.  

For the first nine months of 2019, C&O reported a loss before tax of € 75 million, after a loss before tax of € 324 million in the 
prior year period. 

  Three months ended      Nine months ended     
in € m. 
(unless stated otherwise)  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in %  

Sep 30, 
2019  

Sep 30, 
2018  

Absolute 
Change  

Change 
in % 

Net revenues   (76)   54   (131)   N/M   95   (111)   207   N/M 
Provision for credit losses   (1)   2   (3)   N/M   1   3   (1)   (47) 
Noninterest expenses:                 
Compensation and benefits   707   741   (34)   (5)   2,173   2,321   (148)   (6) 
General and administrative expenses   (626)   (635)   9   (1)   (1,925)   (2,028)   102   (5) 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   0   0   0   N/M   0   0   0   N/M 
Restructuring activities   40   0   40   N/M   40   (0)   40   N/M 
Total noninterest expenses   121   106   16   15   288   292   (5)   (2) 
Noncontrolling interests   (36)   (32)   (4)   13   (118)   (82)   (36)   43 
Profit (loss) before tax   (161)   (23)   (139)   N/M   (75)   (324)   249   (77) 
Employees (full-time equivalent)1   28,596   30,523   (1,928)   (6)   28,596   30,523   (1,928)   (6)                  
N/M – Not meaningful 
1 As of quarter-end. 
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Consolidated balance sheet  

Assets 
in € m.  Sep 30, 2019  Dec 31, 2018 
Cash and central bank balances   167,843   188,731 
Interbank balances (w/o central banks)   10,223   8,881 
Central bank funds sold and securities purchased under resale agreements   9,546   8,222 
Securities borrowed   384   3,396 
Financial assets at fair value through profit or loss     

Trading assets   138,786   152,738 
Positive market values from derivative financial instruments   434,157   320,058 
Non-trading financial assets mandatory at fair value through profit and loss   96,196   100,444 
Financial assets designated at fair value through profit or loss   3   104 

Total financial assets at fair value through profit or loss   669,141   573,344 
Financial assets at fair value through other comprehensive income   44,970   51,182 
Equity method investments   913   879 
Loans at amortized cost   426,539   400,297 
Property and equipment   5,141   2,421 
Goodwill and other intangible assets   7,650   9,141 
Other assets   151,523   93,444 
Assets for current tax   1,014   970 
Deferred tax assets   6,036   7,230 
Total assets   1,500,922   1,348,137      
 
Liabilities and equity 
in € m.  Sep 30, 2019  Dec 31, 2018 
Deposits   584,409   564,405 
Central bank funds purchased and securities sold under repurchase agreements   3,439   4,867 
Securities loaned   1,712   3,359 
Financial liabilities at fair value through profit or loss     

Trading liabilities   48,230   59,924 
Negative market values from derivative financial instruments   419,102   301,487 
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss   60,519   53,757 
Investment contract liabilities   557   512 

Total financial liabilities at fair value through profit or loss   528,407   415,680 
Other short-term borrowings   12,762   14,158 
Other liabilities   153,480   117,513 
Provisions   2,483   2,711 
Liabilities for current tax   695   944 
Deferred tax liabilities   711   512 
Long-term debt   144,811   152,083 
Trust preferred securities   3,392   3,168 
Obligation to purchase common shares   0   0 
Total liabilities   1,436,301   1,279,400 
Common shares, no par value, nominal value of € 2.56   5,291   5,291 
Additional paid-in capital   40,413   40,252 
Retained earnings   11,528   16,714 
Common shares in treasury, at cost   (7)   (15) 
Equity classified as obligation to purchase common shares   0   0 
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax   1,129   253 
Total shareholders’ equity   58,354   62,495 
Additional equity components   4,668   4,675 
Noncontrolling interests   1,599   1,568 
Total equity   64,620   68,737 
Total liabilities and equity   1,500,922   1,348,137      
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Movements in assets and liabilities 

As of September 30, 2019, the total balance sheet increased by € 152.8 billion (or 11 %) compared to year-end 2018, primarily 
driven by increases in positive and negative markets values of derivative financial instruments. Further increases were driven 
by growth in loans and deposits, partly offset by reductions in cash, central bank and interbank balances, trading assets and 
liabilities as well as long-term debt, all reflecting execution of our priorities: 

Loans at amortized cost grew by € 26.2 billion, reflecting lending initiatives in our Investment Bank, Private Bank and Corporate 
Bank divisions. Deposits grew by € 20.0 billion, primarily driven by deposit growth in Private Bank and Corporate Bank. 

Cash, central bank and interbank balances declined by € 19.5 billion, primarily driven by a shift of liquidity reserves from cash 
into securities as part of the continued optimization of the bank’s funding.  

Trading assets and trading liabilities decreased by € 14.0 billion and € 11.7 billion respectively, primarily resulting from the 
wind-down of our equity Sales & Trading operations, partly offset by increased activity in our core businesses. 

As part of our strategy to reduce our market funding, we reduced long-term debt by € 7.3 billion as maturities exceeded new 
issuances. 

Positive market value of derivative financial instruments increased by € 114.1 billion (thereof € 68 billion in the third quarter 
2019), with a corresponding increase of € 117.6 billion in negative market value of derivative financial instruments, primarily 
in interest rate products driven by yield curve movements. 

In addition, remaining assets were up by € 58.2 billion, including € 40.1 billion related to brokerage and securities related 
receivables which included a € 14.0 billion increase in regular way pending settlements balances. This was mainly attributable 
to a seasonal increase in activity levels compared to low year-end levels. This seasonality pattern was also reflected in an 
increase in brokerage and securities related payables, which contributed € 28.7 billion to the € 35.9 billion increase in 
remaining liabilities. 

The overall movement of the balance sheet included an increase of approximately € 30 billion due to foreign exchange rate 
movements, mainly driven by strengthening of the U.S. Dollar versus the Euro. The effects from foreign exchange rate 
movements are embedded in the movement of the balance sheet line items discussed in this section. 

Liquidity 

Liquidity reserves amounted to € 243 billion as of September 30, 2019 (67 % cash and cash equivalents and 33 % highly 
liquid and other securities). As of December 31, 2018 the liquidity reserves amounted to € 259 billion (71 % cash and cash 
equivalents and 29 % highly liquid and other securities). The decrease in liquidity reserves is attributable to planned liquidity 
deployment across the loan books of the businesses, the central liquidity deployment program and reductions in outstanding 
issuances. 

Equity 

Total equity as of September 30, 2019 decreased by € 4.1 billion compared to December 31, 2018. The decline in equity was 
driven by a net loss attributable to Deutsche Bank shareholders and to additional equity components of € 3.9 billion, primarily 
related to transformation related charges. Total equity was also impacted by remeasurement losses related to defined benefit 
plans of € 622 million, net of tax, coupons paid on additional equity components of € 330 million, as well as cash dividends 
paid to Deutsche Bank shareholders of € 227 million and a negative impact due to the adoption of IFRS 16 of € 137 million, 
net of tax. The declines in equity were partly offset by gains from foreign currency translation of € 638 million, net of tax, mainly 
resulting from the strengthening of the US dollar against the euro and unrealized net gains of financial assets at fair value 
through other comprehensive income of € 245 million, net of tax. 
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Strategy 

Progress on strategy implementation 

In July 2019, we announced a material repositioning of our bank to refocus on our core strengths and to allow us to improve 
our structural profitability. As part of our longer-term strategic targets, we set four objectives for 2019 and have made good 
progress against these objectives in the third quarter of 2019.  

We continue to manage our balance sheet conservatively 

We are committed to managing our balance sheet conservatively as we execute our strategic transformation. At the end of 
the third quarter of 2019, our Common Equity Tier 1 ratio was 13.4 %, stable to the prior quarter as we offset the transformation 
related charges and regulatory headwinds with reductions in risk weighted assets. We also continued to operate with a high 
liquidity coverage ratio of 139 % in the quarter.  

Our risk levels are also conservative with value-at-risk in our Group at € 29.6 million in the quarter, slightly increased compared 
to the second quarter of 2019, driven in part by the loss of portfolio benefits associated with the Equity Sales & Trading activity 
which was materially reduced in the quarter, in line with our strategy. Provisions for credit losses increased compared to the 
prior and prior year quarter. At 16 basis points of loans at amortized cost, provisions for credit losses remained low versus our 
European and global peers, reflecting our conservative underwriting standards and the low risk nature of our portfolios. 

We made progress in stabilizing our Core Bank revenues  

Our strategic transformation is designed to refocus our Core Bank around our core, market-leading businesses which typically 
operate in growing markets with attractive return potential. Our Core Bank comprises our four core operating divisions, namely 
the Corporate Bank, the Investment Bank, the Private Bank, and Asset Management together with the segment Corporate & 
Other. Revenues in our Core Bank in the third quarter declined by 4 % compared to the third quarter of 2018, on a reported 
basis, or 3 % excluding specific items as detailed in the Non-GAAP financial measures section in this report.  

However, within the Core Bank, revenues in our less market sensitive businesses of Corporate Bank, Private Bank and Asset 
Management which in aggregate accounted for over 70 % of group revenues in the third quarter were broadly stable as we 
offset the interest rate headwinds with volume and asset growth. Within our Investment Bank, revenues declined by 5 % 
compared to the third quarter of 2018, although several of our businesses performed well. Quarterly revenues in Origination 
& Advisory rose by 20 % year-on-year and outperformed global fee pools, driven by higher Advisory and Debt Origination 
revenues. In addition, many of our market-leading franchises within Fixed Income, Currency (FIC) Sales & Trading performed 
well. Financing revenues were higher while revenues in Foreign Exchange were only slightly lower despite further declines in 
market volatility in the third quarter of 2019. The decline in revenues within the Investment Bank was driven by declines in 
Rates and Emerging Market Debt Sales & Trading reflecting a specific item related to the valuation of an investment, weaker 
trading conditions as well as our restructuring of these businesses in the quarter. 

Deleveraging the Capital Release Unit is on track 

The Capital Release Unit was established in the third quarter of 2019 to quickly and efficiently dispose of non-strategic or low-
return assets which are no longer consistent with the bank’s strategy, to release capital and to create a smaller, simpler and 
less market-sensitive balance sheet.  

We made good progress in reducing assets in the third quarter of 2019 and are on track to reach our year-end 2019 targets. 
The dedicated management team of the Capital Release Unit has begun to execute on deleveraging actions. We have de-
risked the Cash Equities Trading business, begun to shut down systems and have executed the transfer of a substantial share 
of our flow Equity Derivatives portfolios. 
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Following the signing of a preliminary agreement in July 2019, we signed a master transaction agreement for the transfer of 
our Global Prime Finance and Electronic Equities platform to BNP Paribas in September 2019. This agreement remains 
subject to regulatory approvals of the relevant authorities. The agreement will provide continuity of service to Deutsche Bank’s 
Global Prime Finance and Electronic Equities clients. Under the agreement, Deutsche Bank will continue to operate the 
platform until clients can be migrated to BNP Paribas.  

We reduced risk-weighted assets in the Capital Release Unit by € 9 billion to € 56 billion at the end of the third quarter of 2019 
and are on track to reach our year-end 2019 € 52 billion target for risk-weighted assets.  

We reduced leverage exposure in the Capital Release Unit by € 73 billion to € 177 billion at the end of the third quarter of 
2019 and we are working towards our year-end 2019 target of € 119 billion. In working towards our 2019 leverage exposure 
target we assume closing the transfer agreement with BNP Paribas related to Global Prime Finance and Electronic Equities, 
which is currently pending regulatory approvals, in the fourth quarter of 2019. Leverage exposure in the Capital Release Unit 
relating to this transaction was € 40 billion at the end of the third quarter of 2019, of which about half is expected to transition 
around the closing of the transaction and the remainder over time. Consequently, we expect leverage exposure in the Capital 
Release Unit to finish this year around € 140 billion in line with the original target level adjusted for the retained assets pursuant 
to an agreement. 

We continued to deliver on our cost reduction targets 

A core part of our strategic transformation is reducing our cost base while continuing to invest in our technology and our control 
environment.  

In the third quarter of 2019, we reduced adjusted costs excluding transformation-related charges by over € 200 million 
compared to the prior year quarter to € 5.2 billion. In-line with our strategy, we reduced costs in every cost category excluding 
IT costs. The reduction in adjusted costs in the third quarter puts us on a track to reach our 2019 adjusted cost target excluding 
transformation-related charges of € 21.5 billion. 
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Outlook 

The following section provides an overview of updates to our outlook for the Group and our business divisions for the financial 
year 2019. The business unit commentary is based on the new segmental structure as announced on July 7, 2019, and should 
be read in conjunction with the Outlook section in the Management Report provided in the Annual Report 2018 and the Interim 
Report as of June 30, 2019. 

For the Group, we expect post-tax return on tangible shareholders equity in 2019 to be negatively impacted by the upfront 
costs to execute our strategy. 

Group revenues in 2019 are expected to be lower than in 2018. We expect revenues in the Corporate Bank to be essentially 
flat, with a stable development in Global Transaction Banking and slightly higher revenues in Commercial Banking, mainly 
from growth in lending. Investment Bank revenues are expected to be lower as the macroeconomic uncertainty and political 
factors that have negatively impacted revenues, specifically in Fixed Income, Currency (FIC) Sales & Trading, in the first nine 
months of 2019 should continue. We expect Private Bank revenues to be slightly lower as continued growth in our loan and 
investment businesses is likely to be offset by lower specific items including real estate sale gains as well as the negative 
impact of the interest rate environment. We expect Asset Management revenues to be essentially flat as stable management 
fees, higher performance and transaction fees are expected to be offset by a reduction in other revenues, driven by impacts 
resulting from the fair value measurement of guarantees in certain retirement products. Reflecting the exit of certain assets 
and businesses as well as the costs of de-risking, we expect revenues in the Capital Release Unit to be significantly lower.  

While the interest rate environment has deteriorated since the second quarter of 2019, we are working on a series of mitigating 
actions including re-pricing deposits, introducing incremental account fees and the deployment of our excess liquidity to offset 
these headwinds. At this stage, our 2022 revenue aspirations and return on tangible equity targets remain unchanged.  

Adjusted costs excluding transformation-related charges are expected to decline by € 1.3 billion in 2019 to € 21.5 billion. The 
decline in adjusted costs excluding transformation-related charges should result from the run-rate impact of measures 
executed in 2018 as well as from the impact from the German retail integration, and business exits as highlighted in our 
strategic announcement. We expect transformation-related charges regarding restructuring and severance of approximately 
€ 0.7 billion for the full year 2019. The decrease compared to our previous expectation of € 1.0 billion as announced as part 
of our strategic transformation in July 2019 reflects a more efficient use of our budgets than we had previously forecasted. As 
a result, we now expect cumulative restructuring and severance spend to be slightly less than € 2 billion between 2019 and 
2022. In addition, we expect transformation-related charges which form part of our adjusted costs of up to € 1 billion for the 
full year 2019 compared to our previous expectation of up to € 0.6 billion, with the increase mainly relating to software and 
reflecting further refinements to our estimates as we develop our technology transformation. 

In line with our previous guidance, we expect provision for credit losses to increase in the fourth quarter of 2019 from recent 
low levels but to remain in the mid-teens of basis points or slightly higher as a proportion of loans for this year. 

We reaffirm our target to manage our Common Equity Tier 1 ratio to around 13 % in the fourth quarter of 2019 with the decline 
compared to the third quarter of 2019 driven by multiple factors, including projected transformation-related charges and a 
negative impact expected from an update to our pension liability for lower mortality rates, including related tax effects. We are 
working towards our Leverage Ratio target of 4 % by year-end 2019. Risk weighted assets and leverage exposure are both 
expected to be lower at year-end 2019 compared to 2018.  
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Risks and opportunities 

The developments noted in the quarter did not materially alter our assessment of the risks and opportunities that our 
businesses are exposed to as laid out in our Annual Report 2018. 

Risks 

Macroeconomic and market conditions 

One of the key downside risks remains the potential escalation of the global trade conflict between key trading partners (United 
States, China and the European Union). In addition, ongoing protests in Hong Kong as well as a potential military clash in the 
Middle East could result in further negative economic impacts, possibly driven by additional sanctions and wider instability in 
the region. 

A prolonged period of low interest rates in the Eurozone could materially impact our profitability and balance sheet deployment. 
While our revenues are particularly sensitive to interest rates, given the size of our loan and deposit books denominated in 
Euros, the low interest rates environment can also impact other balance sheet positions which are accounted at fair value. 
Interest rates remained negative for certain risk-free instruments, especially German government bonds. While the ECB’s 
decision on September 12, 2019 to introduce deposit tiering (starting on October 30, 2019) will result in benefits to our net 
interest income, any longer term indications to ease monetary conditions further could result in a significant impact on revenues 
relative to our current expectations. Actions to offset this rate impact, such as pricing changes or the introduction of additional 
fees, may not be sufficient to offset this impact. 

If multiple key downside risks simultaneously materialize and / or occur in combination with a more pronounced economic 
slowdown, the negative impact on our business environment could be more severe than currently expected. 

Preserving a CET 1 ratio above 12.5 % is a key element of our strategy and our commitments to regulators. Our capital ratio 
development reflects, among other things: the operating performance of our core businesses; the extent of our restructuring 
and transformation costs; costs relating to potential litigation and regulatory enforcement actions; the progress we make in 
deleveraging the Capital Release Unit; growth in the balance sheet usage of the core businesses; changes in our tax and 
pension accounts; impacts on Other Comprehensive Income; and changes in regulation and regulatory technical standards. 
If the operating environment worsens significantly or our assumptions and controls over any of these items vary significantly 
from our current expectations, we would take action to ensure we meet our minimum capital objectives. These actions or 
measures may result in adverse effects on our business, results of operations or strategic plans and targets. 

Political risks 

Our Brexit preparations continued in the third quarter amidst the risk of a “no deal” Brexit by October 31, 2019 and an extended 
deadline regarding the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. Client migration is materially complete 
and no-deal contingency plans have been put into action. However, regulatory uncertainty of a “no deal” Brexit continues to 
exist for some of our business activities. 

Strategy 

With the announcement of a series of measures to restructure our operations on July 7, 2019, including creation of the new 
Capital Release Unit, we face transformation risks associated with the disposal and wind down of assets as well as the delivery 
of the cost reduction program aimed at improving long-term profitability and returns. Following the announcement, additional 
controls and processes have been established and a dedicated governance structure is now in place to capture and track 
risks arising from the transformation process. We could, however, face material and adverse impacts on our business 
activities, including material losses if we fail to appropriately identify risks or implement additional controls as required. 

In addition, if we fail to implement our strategic initiatives, fail to produce the anticipated benefits or miss our publicly 
communicated targets, we may be unable to achieve our financial objectives which could materially and adversely affect our 
results, capital base and broader financial condition as well as our share price. 



 

24 

 Deutsche Bank  Risks and opportunities 
 Earnings Report as of September 30, 2019 

 

   

Regulatory supervisory reforms, assessments and proceedings 

Regulators and central banks have set the goal of improving the robustness of financial benchmarks, especially interest rate 
benchmarks. As a result, the ongoing availability of, among other benchmarks, the London Interbank Offered Rate (“LIBOR”), 
the Euro Interbank Offered Rate (“EURIBOR”) and the Euro Overnight Index Average rate (“EONIA” and, together, “IBORs”) 
and potential timing of discontinuation remain uncertain. Some reforms are already effective while others are still to be 
implemented or are under consideration. These reforms may cause IBORs to perform differently than in the past, or to 
disappear entirely, or have other consequences, which cannot be fully anticipated. 

A material portion of our assets and liabilities, including financial instruments we trade and other transactions and services we 
are involved in, have interest rates linked to IBORs that may be subject to potential reform or discontinuation, requiring us to 
prepare for such change and for a potential transition to “risk-free-rates” (“RFRs”) where relevant. The discontinuation of these 
IBORs and the transition to RFRs pose a variety of risks to us, including risks of market disruption with associated market and 
liquidity risks, litigation risk, accounting and tax risks and operational risks. Depending on how these matters and the related 
risks develop, and the adequacy of the response of the industry, the market, regulators and us to them, the reform and 
discontinuation of IBORs and transition to RFRs could have adverse effects on our business, results of operations, capital 
requirements and profitability. 

Regulators can also impose capital surcharges or regulatory adjustments to reflect additional risks posed by deficiencies in 
our control environment, or as a result of supervisory inspections concerning the treatment of specific products or transactions. 
In extreme cases, they can even suspend our permission to operate within their jurisdictions. Also changes in rule 
interpretations can have a material impact on the treatment of positions for capital, liquidity and other regulatory requirements 
and ratios. 

Opportunities 

Strategy 

With our announcement on July 7, 2019, we are placing greater focus on those areas of core strengths that are fundamental 
for our clients. The assessment of inherent opportunities has not materially changed. Focus remains on growth across our 
four core businesses and on continuing to leverage opportunities in the market to continue to dispose of assets no longer core 
to our strategy through our new Capital Release Unit. 
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Risk information 

The following section provides qualitative and quantitative disclosures about credit, market, liquidity and other risk metrics and 
their developments within the third quarter of 2019. Disclosures according to Pillar 3 of the Basel 3 Capital Framework, which 
are implemented in the European Union by the CRR and supported by EBA Implementing Technical Standards or the EBA 
Guideline, are published in our additional Pillar 3 report which can be found on our website. 

In January 2019, Regulations (EU) 2017/2401 and 2017/2402 introduced changes to the methodology for determining RWAs 
for new securitizations originated on or after January 1, 2019. All securitization transactions originated before this date remain 
subject to the rules introduced by CRR/CRD as applicable until December 31, 2018 and will be subject to the new framework 
on January 1, 2020. Furthermore, amendments to the Capital Requirements Regulation (EU) 575/2013 and the Capital 
Requirements Directive (EU) 2013/36 have been provided in June 2019 with the publication of Regulation (EU) 2019/876 and 
Directive (EU) 2019/878. The key change that is applicable from June 27, 2019 relates to the introduction of a total loss-
absorbing capacity (TLAC) requirement. 

We present in this report certain figures based on our definition of own funds (applicable for Additional Tier 1 capital and Tier 2 
capital and figures based thereon, including Tier 1 capital and Leverage Ratio) on a “fully loaded” basis. The term “fully loaded” 
is defined as excluding the transitional arrangements for own funds introduced by the CRR/CRD applicable until June 26, 
2019. However, it reflects the latest transitional arrangements introduced by the amendments to the CRR/CRD applicable 
from June 27, 2019. 

Please refer to our Annual Report 2018 under the chapter “Risk report” for further information on key risk categories and on 
the management of our material risks. 

Overall risk assessment 

The global economic outlook deteriorated further in the third quarter of 2019, mainly due to the persistent trade tensions and 
an overall mature business cycle. Most financial risk assets posted positive returns in the third quarter of 2019 overall, with 
strong performances in July and September more than offsetting a risk-asset sell-off episode in August. With inflationary 
pressure continuously contained, the Federal Reserve and the European Central Bank eased their monetary policy stance, 
keeping market concerns in check and putting further downward pressure on the yield curve. The coordinated central bank 
policy easing should limit the cyclical slowdown and mitigate the risk of recession in the US and to some extent in Europe as 
well. As a result, long-term benchmark yields dropped to cyclical or even record lows in the course of the third quarter, 
deepening the extremely low or negative interest rates environment and adding to the pressure on banking sector profitability 
especially in Europe. While the eased monetary policy supports risk asset market valuations overall, the Fed’s intervention to 
ease temporary tensions in the US overnight repo market in mid-September demonstrated that liquidity in specific, even 
collateralized market segments might be less abundant than often assumed. 

Key macroeconomic downside risks are still dominated by the potential escalation of the global trade conflict, which has 
already caused a recession in global manufacturing according to latest business surveys. A failure of US-China trade talks 
and an extension to Europe including import tariffs on cars, would add to the damage already done to global trade and growth. 
The risk of a “no deal” Brexit remained high as the October 31, 2019 deadline approaches, as did the possibility of a general 
election in the UK. A disorderly Brexit could aggravate the already softer economic and trade outlook for Europe overall. 
Geopolitical risk remains elevated, e.g. concerning tensions in the Middle East as well as ongoing protests in Hong Kong. 

In addition to the “lower for longer” interest rate environment which can impact our net interest income and other rate sensitive 
businesses activities as well as other macro risks described above, we are exposed to a variety of financial risks, including 
but not limited to counterparty default risks or sudden market shocks impacting our credit and market risk profiles and non-
financial risks including but not limited to operational and IT infrastructure, transaction processing and third party vendor risks. 

The potential impacts of these risks are assessed through portfolio reviews and stress tests. The results of these tests indicate 
that the currently available capital and liquidity reserves, in combination with available mitigation measures, would allow us to 
absorb the impact of these risks if they were to materialize as envisaged. 
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Key risk metrics 

The following selected key risk ratios and corresponding metrics form part of our holistic risk management across individual 
risk types. The Common Equity Tier 1 ratio (CET 1), Economic Capital Adequacy (ECA) Ratio, Leverage ratio (LR), Total Loss 
Absorbing Capacity (TLAC), Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL), Liquidity Coverage Ratio 
(LCR) and Stressed Net Liquidity Position (sNLP) serve as high-level metrics and are fully integrated across strategic planning, 
risk appetite framework, stress testing (except LCR) and recovery and resolution planning practices, which are reviewed and 
approved by our Management Board at least annually.         
   

Common Equity Tier 1 ratio   
30.9.2019  13.4 % 
31.12.2018  13.6 % 
   
Economic capital adequacy ratio¹   
30.9.2019  176 % 
31.12.2018  196 % 
   
Leverage ratio (fully loaded)   
30.9.2019  3.9 % 
31.12.2018  4.1 % 
   
Total loss absorbing capacity (TLAC)   
30.9.2019 (Risk Weighted Asset based)  34.0 % 
30.9.2019 (Leverage Exposure based)  9.1 % 
   
Liquidity coverage ratio (LCR)   
30.9.2019  139 % 
31.12.2018  140 %    
    

Total risk-weighted assets   
30.9.2019   € 344.0 bn 
31.12.2018   € 350.4 bn 
   
Total economic capital   
30.9.2019   € 28.5 bn 
31.12.2018   € 26.1 bn 
   
Leverage exposure   
30.9.2019   € 1,291 bn 
31.12.2018   € 1,273 bn 
   
Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL) 
30.9.2019   10.7 %  
31.12.2018   11.1 %  
   
Stressed net liquidity position (sNLP)   
30.9.2019   € 32.1 bn 
31.12.2018   € 48.1 bn    

1 Formerly reported as “Internal Capital Adequacy Ratio”. 

Risk-weighted assets  

Risk-weighted assets by risk type and business division 
  Sep 30, 2019 

in € m.  
Corporate 

Bank  
Investment 

Bank  
Private 

Bank  
Asset 

Management  
Capital 

Release Unit  
Corporate & 

Other  Total 
Credit risk   48,797   69,429   67,965   5,545   17,893   18,587   228,215 
Settlement risk   0   1   0   0   40   0   41 
Credit valuation adjustment 
(CVA)   86   2,248   160   66   3,212   44   5,816 
Market risk   376   25,352   87   28   5,525   0   31,367 
Operational risk   7,727   27,531   9,079   4,854   29,349   0   78,540 
Total   56,987   124,561   77,290   10,493   56,019   18,630   343,979                
    

  Dec 31, 2018 

in € m.  
Corporate 

Bank  
Investment 

Bank  
Private 

Bank  
Asset 

Management  
Capital 

Release Unit  
Corporate & 

Other  Total 
Credit risk   48,059   63,938   59,564   5,236   20,071   15,958   212,827 
Settlement risk   0   2   0   0   37   47   86 
Credit valuation adjustment 
(CVA)   33   3,363   195   111   4,254   40   7,997 
Market risk   438   24,923   89   0   12,085   0   37,535 
Operational risk   9,632   32,135   9,460   5,017   35,745   0   91,989 
Total   58,162   124,360   69,308   10,365   72,193   16,045   350,432                
  
Our RWA were € 344.0 billion as of September 30, 2019, compared to € 350.4 billion at the end of 2018. The decrease of 
€ 6.5 billion was primarily driven by RWA for operational and market risk partly offset by increased RWA for credit risk. The 
operational risk RWA reduction by € 13.4 billion was mainly driven by three model refinements, which aligned our expected 
loss deductible with recent regulatory requirements, linked the use of external loss data closer to the bank’s business footprint 
and improved the use of risk appetite metrics in the capital model. Other drivers were the lighter internal loss profile as well 
as the reflection of our new business structure. The market risk RWA reduction of € 6.2 billion primarily resulted from 
decreases in risk exposures within the incremental risk charge and in securitizations positions. CVA RWA reduced by 
€ 2.2 billion as a result of methodology-related changes and decreases in risk exposures. The credit risk RWA increased by 
€ 15.4 billion as a result of business growth in our core businesses as well as the introduction of IFRS 16 and FX related 
movements of € 4.1 billion. Furthermore, the credit risk RWA increase reflected methodology and regulatory updates along 
with parameter recalibrations. 
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CET 1 capital reconciliation to shareholders equity 

in € m.  Sep 30, 2019  Dec 31, 2018 
Total shareholders’ equity per accounting balance sheet   58,354   62,495 
Deconsolidation/Consolidation of entities   (108)   (33) 

Of which:     
Additional paid-in capital   (8)   (12) 
Retained earnings   (236)   (150) 
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax   136   130 

Total shareholders’ equity per regulatory balance sheet   58,246   62,462 
Minority Interests (amount allowed in consolidated CET 1)   863   846 
Accrual for dividend and AT1 coupons1   0   (267) 
Reversal of deconsolidation/consolidation of the position accumulated other comprehensive income (loss), net of 
tax, during transitional period   0   0 
Common Equity Tier 1 (CET 1) capital before regulatory adjustments   59,109   63,041 
Prudential filters   (1,878)   (1,833) 

Of which:     
Additional value adjustments   (1,675)   (1,504) 
Any increase in equity that results from securitized assets   (2)   (1) 
Fair value reserves related to gains or losses on cash flow hedges and gains or losses on liabilities designated at 
fair value resulting from changes in own credit standing   (202)   (329) 
Regulatory adjustments relating to unrealized gains and losses pursuant to Art. 467 and 468 CRR   0   0 

Regulatory adjustments   (11,186)   (13,722) 
Of which:     
Goodwill and other intangible assets (net of related tax liabilities)   (7,087)   (8,566) 
Deferred tax assets that rely on future profitability   (1,266)   (2,758) 
Negative amounts resulting from the calculation of expected loss amounts   (313)   (367) 
Defined benefit pension fund assets (net of related tax liabilities)   (1,013)   (1,111) 
Direct, indirect and synthetic holdings by the institution of the CET 1 instruments of financial sector entities where 
the institution has a significant investment in those entities   0   0 
Securitization positions not included in risk-weighted assets   0   0 
Other²   (1,506)   (920) 

Common Equity Tier 1 capital   46,044   47,486      
1 No interim profits are to be recognized as per ECB Decision (EU) 2015/656 in accordance with the Article 26(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (ECB/2015/4). 
2 Includes € 0.4 billion capital deduction effective from April 2019 based on a regular ECB review, € 0.8 billion capital deduction based on ECB guidance and following the EBA 

Guidelines on irrevocable payment commitments related to the Single Resolution Fund and the Deposit Guarantee Scheme effective from January 2018 onwards and capital 
deduction of € 0.3 billion that was imposed on Deutsche Bank effective from October 2016 onwards based on a notification by the ECB pursuant to Article 16 (1) (c) and 16 (2) 
(d) of Regulation (EU) 1024/2013. 

Our CET 1 capital ratio as of September 30, 2019 decreased to 13.4 % compared to 13.6 % as of December 31, 2018. The 
decrease is due to a € 1.4 billion decrease in our CET 1 capital compared to year end 2018, partly offset by the above-
mentioned decrease in RWA. The decrease of CET 1 capital was mainly driven by re-measurement losses related to defined 
benefit pension plan of € 0.5 billion and an additional capital deduction of € 0.4 billion related to regular ECB review. 
Furthermore, our CET 1 capital was reduced by € 0.6 billion in the second quarter of 2019 due to the payment of our common 
share dividends for the financial year 2018 (€ 0.11/share following the Annual General Meeting) and the yearly AT1 coupon 
payment, which was partially offset by year end 2018 dividend and AT1 accruals of € 0.3 billion following Article 26(2) of 
Regulation (EU) No 575/2013 and as per ECB decision (EU) 2015/4. As of September 30, 2019 the net loss attributable to 
Deutsche Bank shareholders and additional equity components was € 3.9 billion. The € 3.9 billion net loss was mainly 
attributable to revaluation of deferred tax assets and the impairment of goodwill and other intangible assets which were largely 
capital neutral as goodwill and other intangible assets and most of deferred tax assets were deducted from CET 1 capital. 
Since we did not include an interim profit in our CET 1 capital as a consequence of the negative net income in financial year 
2019, no AT1 coupons were accrued in CET 1 capital in accordance with Article 26 (2) CRR.  
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Other measures 

Total economic capital and economic capital adequacy ratio 

As of September 30, 2019, our economic capital usage amounted to € 28.5 billion, which was € 2.4 billion or 9.2 % higher 
compared to € 26.1 billion economic capital usage as of December 31, 2018. The capital usage for business risk increased 
by € 1.1 billion. This was mainly driven by increased strategic risk economic capital of € 0.9 billion due to the restructuring of 
the Equities business and the revised earnings outlook for the bank. The economic capital usage in credit risk increased by 
€ 0.9 billion mainly due to methodology changes, including enhanced modelling of transfer risk and higher settlement 
exposures. The economic capital usage in market risk increased by € 0.2 billion mainly due to nontrading market risk increase 
of € 1.1 billion from higher interest rate exposures which was offset by a decrease in trading market risk of € 0.9 billion due to 
de-risking and reduced inventory. The operational risk economic capital usage decrease of € 1.1 billion was mainly driven by 
three model refinements, which aligned our expected loss deductible with recent regulatory requirements, linked the use of 
external loss data closer to the bank’s business footprint and improved the use of risk appetite metrics in the capital model. 
Other drivers were changes in the internal loss profile as well as the reflection of our new business structure. A reduced inter-
risk diversification benefit of € 1.3 billion was primarily driven by model recalibration and shifts in the strategic risk profile 
related to our banks transformation.  

The economic capital adequacy ratio was 176 % as of September 30, 2019, compared with 196 % as of December 31, 2018. 
The change of the ratio was due to an increase in capital demand (as explained above) and decrease in capital supply. The 
capital supply decreased by € 0.9 billion mainly driven by re-measurement losses related to defined benefit pension plan of 
€ 0.5 billion and an additional capital deduction of € 0.4 billion related to regular ECB review. In the second quarter of 2019, 
shareholder’s dividend for the financial year 2018 (€ 0.11/share following the Annual General Meeting) and the yearly AT1 
coupon payment were paid out which were offset by corresponding accruals. As of September 30, 2019, the net loss 
attributable to Deutsche Bank shareholders and additional equity components was € 3.9 billion. The € 3.9 billion net loss was 
mainly attributable to revaluation of deferred tax assets and the impairment of goodwill and other intangible assets which were 
largely capital neutral as goodwill and other intangible assets and most of deferred tax assets were deducted from capital. 

Leverage ratio and leverage exposure 

As of September 30, 2019, our fully loaded Leverage ratio was 3.9 % compared to 4.1 % as of December 31, 2018, taking 
into account as of September 30, 2019 a fully loaded Tier 1 capital of € 50.6 billion over an applicable exposure measure of 
€ 1,291 billion (€ 52.1 billion and € 1,273 billion as of December 31, 2018, respectively). In the first nine months of 2019, our 
Leverage exposure increased by € 18 billion to € 1,291 billion. This primarily reflected the development of our balance sheet: 
loans grew by € 26 billion and pending settlements were € 14 billion higher from seasonally low year-end levels. This was 
partly offset by cash and central bank/interbank balances and non-derivative trading assets which decreased by € 19 billion 
and € 16 billion, respectively. SFT related items (securities purchased under resale agreements, securities borrowed and 
receivables from prime brokerage) decreased by € 9 billion. Remaining asset items increased by € 22 billion, related to a large 
extent to a shift of liquidity reserves from cash into securities as part of the continued optimization of the bank’s funding. 
Furthermore, there was a reduction of the Leverage exposure related to derivatives by € 6 billion mainly driven by lower 
effective notional amounts of written credit derivatives. Off-balance sheet exposures increased by € 6 billion corresponding to 
higher notional amounts for irrevocable lending commitments. 

The increase in Leverage exposure in the first nine months of 2019 included a positive foreign exchange impact of € 30 billion 
mainly due to the depreciation of the Euro against the U.S. dollar. The effects from foreign exchange rate movements are 
embedded in the movement of the Leverage exposure items discussed in this section. 

On a phase-in basis, our Leverage ratio decreased from 4.3 % to 4.2 % during the first nine months of 2019 taking into account 
as of September 30, 2019 a phase-in Tier 1 capital of € 53.7 billion over an applicable exposure measure of € 1,291 billion 
(€ 55.1 billion and € 1,273 billion as of December 31, 2018, respectively). 
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Total loss absorbing capacity and minimum requirement for own funds and eligible liabilities 

TLAC and MREL 
in € m.  
(unless stated otherwise)  Sep 30, 2019  Dec 31, 2018 
Regulatory capital elements of TLAC/MREL         
Common Equity Tier 1 capital (CET 1)   46,044   47,486 
Additional Tier 1 (AT1) capital instruments eligible under TLAC/MREL   7,699   7,604 
Tier 2 (T2) capital instruments eligible under TLAC/MREL         

Tier 2 (T2) capital instruments before TLAC/MREL adjustments   6,117   6,202 
Tier 2 (T2) capital instruments adjustments for TLAC/MREL   12   745 

Tier 2 (T2) capital instruments eligible under TLAC/MREL   6,128   6,947 
Total regulatory capital elements of TLAC/MREL   59,872   62,037 
          
Other elements of TLAC/MREL         
Senior non-preferred plain vanilla   57,336   54,852 
Holdings of eligible liabilities instruments of other G-SIIs (TLAC only)   (221)   – 
Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)   116,986   – 
Senior preferred plain vanilla   1,068   1,020 
Available Minimum Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)   118,275   117,909 
          
Total liabilities and own funds after prudential netting (TLOF)   1,103,951   1,058,484 
          
TLAC ratio         
TLAC ratio (as percentage of RWA)   34.01   – 
TLAC ratio (as percentage of Leverage Exposure)   9.06   – 
          
MREL ratio         
MREL ratio (as percentage of TLOF)   10.71    11.14      
    
TLAC 
As of September 30, 2019, total loss absorbing capacity (TLAC) was € 117 billion and the corresponding TLAC ratios were 
34.0 % (RWA based) and 9.1 % (Leverage exposure based). This means that Deutsche Bank has a comfortable buffer of 
€ 40 billion over its total loss absorbing capacity minimum requirement of € 77 billion (22.5 % RWA based and 6 % Leverage 
exposure based). 

MREL 
As of September 30, 2019, total liabilities and own funds (TLOF) were € 1,104 billion and available MREL were € 118 billion, 
corresponding to a ratio of 10.7 %, compared to € 1,058 billion TLOF and € 118 billion MREL and a ratio of 11.1 % as of 
December 31, 2018. This means that Deutsche Bank has a comfortable buffer of own funds and eligible liabilities which is 
€ 17 billion above our MREL. 

Liquidity coverage ratio  

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) at the end of the quarter stands at 139 % compared to 140 % as of December 31, 2018. 
This change was due to higher decrease in our High Quality Liquid Assets (HQLA) when compared to the Net Cash Outflows 
(NCO). 

Stressed net liquidity position 

As of September 30, 2019, our liquidity position remains robust and well above internal minimum requirements with a surplus 
of € 32.1 billion compared to € 48.1 billion as of December 31, 2018. The development was largely driven by management 
action to actively reduce excess liquidity and invest in higher yielding assets as part of our strategy.  
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Asset quality 

This section describes the quality of debt instruments subject to impairment, which under IFRS 9 consist of debt instruments 
measured at amortized cost (AC), financial instruments at fair value through other comprehensive income (FVOCI) as well as 
off balance sheet lending commitments such as loan commitments and financial guarantees (hereafter collectively referred to 
as ‘Financial Assets’). 

The following table provides an overview of the exposure amount and allowance for credit losses by financial asset class 
broken down into stages as per IFRS 9 requirements. 

Overview of financial assets subject to impairment 
  Sep 30, 2019  Dec 31, 2018 

in € m.  Stage 1  Stage 2  Stage 3  
Stage 3 

POCI  Total  Stage 1  Stage 2  Stage 3  
Stage 3 

POCI  Total 
Amortized cost¹                     
Gross carrying amount   688,844   28,511   7,537   2,264   727,156   637,037   32,335   7,452   1,963   678,787 
Allowance for credit 
losses²   548   515   3,068   54   4,185   509   501   3,247   3   4,259 
                     
Fair value through OCI                     
Fair value   44,419   551   0   0   44,970   50,932   247   2   1   51,182 
Allowance for credit losses   14   11   0   0   24   11   1   0   (0)   13 
                     
Off-balance sheet                     
Notional amount   256,942   5,961   1,066   0   263,969   252,039   10,021   599   0   262,659 
Allowance for credit 
losses³   137   53   139   0   329   132   73   84   0   289                      
1 Financial assets at amortized cost consist of: Loans at amortized cost, Cash and central bank balances, Interbank balances (w/o central banks), Central bank funds sold and 

securities purchased under resale agreements, Securities borrowed and certain subcategories of Other assets. 
2 Allowance for credit losses do not include allowance for country risk amounting to € 3 million as of September 30, 2019 and € 6 million as of December 31, 2018. 
3 Allowance for credit losses do not include allowance for country risk amounting to € 5 million as of September 30, 2019 and € 5 million as of December 31, 2018. 
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Additional information 

Management and Supervisory Board 

Management Board 

Garth Ritchie stepped down as Head of Corporate & Investment Bank and as a member of the Management Board on July 31, 
2019. To ensure a smooth transition of time critical UK regulatory matters including Brexit-related issues he will continue to 
advise the bank until end of November 2019.  

Management Board members Sylvie Matherat and Frank Strauss left the bank on July 31, 2019. 

The Supervisory Board has appointed three Senior Group Directors (Generalbevollmächtigte) who will join the Management 
Board once clearance from the regulatory authorities has been granted: 

– Christiana Riley assumed responsibility for the Americas from July 7, 2019.  
– Bernd Leukert joined Deutsche Bank on September 1, 2019 and is responsible for technology, data & innovation.  
– Professor Dr. Stefan Simon became Chief Administrative Officer (CAO) responsible for Regulatory Affairs and Legal from 

August 1, 2019. He has been a member of Deutsche Bank’s Supervisory Board since August 2016 and has been Chairman 
of its Integrity Committee.  

The responsibilities of the certain Management Board members changed from July 7, 2019: 

– Chief Executive Officer Christian Sewing assumed responsibility for the Corporate Bank and the Investment Bank. 
– President Karl von Rohr assumed responsibility for the Private Bank and for Asset Management (DWS) and remained 

responsible for Human Resources as well as CEO for Germany.  
– Chief Operating Officer Frank Kuhnke assumed responsibility for the Capital Release Unit and for the Europe, Middle East 

and Africa (EMEA) region. 
– Chief Risk Officer Stuart Lewis assumed responsibility for Compliance, the Anti-Financial Crime Unit and for the UK and 

Ireland region. 

The roles of James von Moltke as Chief Financial Officer and Werner Steinmüller as CEO of the Asia-Pacific region are 
unchanged. 

Supervisory Board 

Dr. Dagmar Valcárcel was appointed by the court as a new member as of August 1, 2019. She succeeded Professor Dr. Stefan 
Simon, who has resigned from his Supervisory Board mandate after three years, effective July 31, 2019. As described above, 
Professor Dr. Simon was appointed as Senior Group Director effective August 1, 2019. Dr. Valcárcel has also become the 
Chairperson of the Integrity Committee, which was previously chaired by Professor Dr. Simon. Richard Meddings stepped 
down as Member of the Supervisory Board on July 31, 2019. Mr. Meddings was replaced by Jürg Zeltner who was appointed 
by the court as a new member of the Supervisory Board from August 20, 2019.  
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Capital expenditures and divestitures 
During the first nine months of 2019, the Group made the following capital expenditures or divestitures: 

Following the signing of a preliminary agreement in July 2019, we signed a master transaction agreement for the transfer of 
our Global Prime Finance and Electronic Equities platform to BNP Paribas in September 2019. This agreement remains 
subject to regulatory approvals of the relevant authorities. The agreement will provide continuity of service to Deutsche Bank’s 
Global Prime Finance and Electronic Equities clients. Under the agreement, Deutsche Bank will continue to operate the 
platform until clients can be migrated to BNP Paribas. 

In April 2019, Tradeweb closed its initial public offering. Tradeweb is a financial services company that builds and operates 
over-the-counter (OTC) marketplaces for trading fixed income products and derivatives. Deutsche Bank Group has had an 
economic interest in Tradeweb since 2007 and participated in the initial public offering, alongside other large bank 
shareholders by selling a portion of its holdings. The transaction had a positive effect on the results in 2019. 

In March 2018, Deutsche Bank Group entered into an agreement to sell the retail banking business in Portugal to ABANCA 
Corporación Bancaria S.A. The transaction was completed in June 2019. 

Events after the reporting period 
After the reporting date no material events occurred which had a significant impact on our results of operations, financial 
position and net assets. 

Basis of preparation/impact of changes in accounting principles 
This Earnings Report includes Deutsche Bank AG and its subsidiaries (collectively the “Group”, “Deutsche Bank” or “DB”) and 
is stated in euros, the presentation currency of the Group. The Earnings Report has been prepared based on the International 
Financial Reporting Standards (“IFRS”) as issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”) and endorsed by 
the European Union (“EU”). The Group’s application of IFRS results in no differences between IFRS as issued by the IASB 
and IFRS as endorsed by the EU. 

Deutsche Bank’s Earnings Report is unaudited and includes supplementary disclosures on segment information, income 
statement, balance sheet and other financial information. It should be read in conjunction with the audited consolidated 
financial statements of Deutsche Bank for 2018, for which the same accounting policies and critical accounting estimates have 
been applied with the exception of the newly adopted accounting pronouncements outlined in section “Recently adopted 
accounting pronouncements”. 

The preparation of financial information under IFRS requires management to make estimates and assumptions for certain 
categories of assets and liabilities. 

These estimates and assumptions affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets 
and liabilities at the balance sheet date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual 
results could differ from management’s estimates and the results reported should not be regarded as necessarily indicative of 
results that may be expected for the entire year. 

In the third quarter of 2019 the Group’s Credit Loss Provision includes a positive impact from change in estimates of € 167 
million stemming from model refinements and the annual recalibration of the forward looking information of the Group’s model. 
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Recently adopted accounting pronouncements 

The following are those accounting pronouncements which are relevant to the Group and which have been applied newly in 
the first nine months of 2019. 

IFRS 16 Leases 

On January 1, 2019, the Group adopted IFRS 16, “Leases”, which introduces a single lessee accounting model and requires 
a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is of 
low value. A lessee is required to recognize a right-of-use asset representing its right to use the underlying leased asset and 
a lease liability representing its obligation to make lease payments. There will be only minor changes to the current accounting 
for lessors. The standard also requires entities to provide users of financial statements with more informative and relevant 
disclosures. 

The Group implemented IFRS 16 through a Group-wide implementation program. The majority of leases are for land and 
buildings; other categories are company cars and technical/IT equipment. 

The Group applied the practical expedient in IFRS 16 to contracts that were identified as leases applying IAS 17, “Leases” 
and IFRIC 4, “Determining whether an Arrangement contains a Lease”, on transition. 

The Group elected to apply the modified retrospective transition approach, without restatement of comparative figures. Under 
the modified retrospective approach, the Group was able to choose on a lease by lease basis to either (i) measure the right-
of-use asset at the same amount as the lease liability or (ii) to measure the right-of-use asset retrospectively using the 
transition discount rate. For approach (ii), the resulting difference between the right-of-use asset and the lease liability was 
recognized as an adjustment to the opening balance of retained earnings on transition. 

On initial application the Group applied approach (i) to leases classified as operating leases under IAS 17 except for larger 
property leases where the Group elected to apply approach (ii) which resulted in an adjustment to total equity on transition of 
€ 137 million, net of tax. 

In addition, provisions previously recognized for onerous operating leases as well as accrued operating liabilities were 
derecognized upon transition and the value of the right-of-use assets was reduced by that same amount. 

The impact upon adoption resulted in an € 3.2 billion and € 3.6 billion increase in the balance sheet related to the recognition 
of right of use assets and corresponding liabilities, respectively. This led to an overall reduction in retained earnings of 
€ 136 million, net of tax. 

in € m.   
Operating lease commitments as of December 31, 2018   6,264 
Recognition exemptions adopted for short-term leases and leases of low-value assets   (35) 
Adjustments as a result of a different treatment of extension and termination options   376 
Operating lease commitments regarding contracts not yet commenced   (2,819) 
Other1   97 
Undiscounted lease liabilities as of January 1, 2019   3,884 
Discounting (weighted average incremental borrowing rate of 2.18 %)   (310) 
Lease liabilities due to initial application of IFRS 16, recognized as of January 1, 2019   3,575 
Lease liabilities from finance leases as of January 1, 2019   27 
Total lease liabilities recognized at January 1, 2019   3,601    
1 Mainly de-scoped or terminated leases, operating expenses, utility costs, VAT, sale-and-leaseback transactions. 

Improvements to IFRS 2015-2017 cycles 

On January 1, 2019, the Group adopted the IASB issued amendments to multiple IFRS standards, which resulted from the 
IASB’s annual improvement project for the 2015-2017 cycles. This comprises amendments that result in accounting changes 
for presentation, recognition or measurement purposes as well as terminology or editorial amendments related to IFRS 3 
“Business Combinations”, IAS 12 “Income Taxes” and “IAS 23 Borrowing Costs”. The amendments did not have a material 
impact on the Group’s consolidated financial statements.  
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New accounting pronouncements 

The following accounting pronouncements were not effective as of September 30, 2019 and therefore have not been applied 
in the first nine months of 2019. 

IFRS 3 Business combinations 

In October 2018, the IASB issued amendments to IFRS 3, “Business Combinations”. These amendments clarify the 
determination of whether an acquisition made is of a business or a group of assets. The amended definition of a business 
emphasizes that the output of a business is to provide goods and services to customers, whereas the previous definition 
focused on returns in the form of dividends, lower costs or other economic benefits to investors and others. Distinguishing 
between a business and a group of assets is important because an acquirer recognizes goodwill only when acquiring a 
business. The amendments will be effective for annual periods beginning on or after January 1, 2020 with early adoption 
permitted. The amendments will not have a material impact on the Group’s consolidated financial statements. These 
amendments have yet to be endorsed by the EU. 

IFRS 17 Insurance contracts 

In May 2017, the IASB issued IFRS 17, “Insurance Contracts”, which establishes the principles for the recognition, 
measurement, presentation and disclosure of insurance contracts within the scope of the standard. IFRS 17 replaces IFRS 4 
which has given companies dispensation to carry on accounting for insurance contracts using national accounting standards, 
resulting in a multitude of different approaches. IFRS 17 solves the comparison problems created by IFRS 4 by requiring all 
insurance contracts to be accounted for in a consistent manner, benefiting both investors and insurance companies. Insurance 
obligations will be accounted for using current values – instead of historical cost. The information will be updated regularly, 
providing more useful information to users of financial statements. IFRS 17 is effective for annual periods beginning on or after 
January 1, 2021. Based on the Group’s current business activities it is expected that IFRS 17 will not have a material impact 
on the Group’s consolidated financial statements. The standard has yet to be endorsed by the EU. 

Interest rate benchmark reform (amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7) 

In September 2019, the IASB issued amendments to IFRS 9, “Financial Instruments”, IAS 39, “Financial Instruments: 
Recognition and Measurement“ and IFRS 7, “Financial Instruments: Disclosures” as Phase 1 of their project regarding the 
potential effects from the reform of the Interbank Offered Rate (“IBOR”) on financial reporting. The amendments address the 
implications for specific hedge accounting requirements in IFRS 9 and IAS 39 occurring in the period before the replacement 
of an existing interest rate benchmark with an alternative interest rate. As a result, the amendments will allow the Group to 
exclude the impact of the IBOR reform from the forward looking analysis and continue with its current hedge accounting 
applications until the uncertainty arising from the IBOR reform cease to exist. The amendments will be mandatory for all 
hedging relationships that are directly affected by the interest rate benchmark reform. The amendments also require additional 
disclosures around uncertainty arising from the interest rate benchmark reform and will be effective for annual periods 
beginning on or after January 1, 2020 with early adoption permitted. The amendments have yet to be endorsed by the EU. 

Business segments 

The Group’s segment reporting follows the organizational structure as reflected in its internal management reporting systems, 
which are the basis for assessing the financial performance of the business segments and for allocating resources to the 
business segments. All segment figures reflect the segment composition as of the third quarter 2019, with restated 
comparative financial information being based on some assumptions and judgments, subject to potential refinements to the 
business perimeter consistent with our overall strategic transformation. 

In accordance with our strategy announcement on July 7, 2019, our business operations were reorganized in the third quarter 
of 2019 under the divisional structure which is as follows: 

– The Core Bank, which includes the Corporate Bank, Investment Bank, Private Bank, Asset Management business divisions 
together with Corporate & Other 

– The Capital Release Unit 
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The Corporate Bank includes the Global Transaction Bank which was previously part of the former Corporate & Investment 
Bank as well as the German Commercial and Corporate Clients division, formerly part of the Private & Commercial Business 
(Germany). 

The Investment Bank, previously part of the former Corporate & Investment Bank, includes Deutsche Bank’s Origination & 
Advisory businesses. The Investment Bank also includes FIC Sales & Trading, which includes our Global Credit Trading, 
Foreign Exchange, Rates and Emerging Markets Debt businesses.  

The Private Bank comprises three business segments. The Private Bank Germany serves private customers and small 
business clients in Germany. The Private Bank International also serves private and small business clients, as well as 
commercial and corporate clients in Italy, Spain, Belgium and India. In addition, Private Bank covers Wealth Management 
clients globally. The businesses included in the Private Bank were previously disclosed as part of the Private & Commercial 
Bank division. 

Asset Management operates under the DWS brand. Asset Management is unchanged from Deutsche Bank’s previous 
segmentation and provides investment solutions to individual investors and institutions with a diversified range of Active, 
Passive and Alternative Asset Management products and services. 

Corporate & Other includes revenues, costs and resources held centrally that are not allocated to the individual business 
segments. 

The Capital Release Unit was created to quickly and efficiently dispose of non-strategic or low-return assets which are no 
longer consistent with the Bank’s strategy, in order to release capital, reduce leverage and related cost and thus create a 
smaller, simpler and less market-sensitive balance sheet. The Capital Release Unit consists primarily of Equities Sales & 
Trading assets, legacy Fixed Income positions and the IT functions associated with these assets and positions. 

Funds transfer pricing 

In the third quarter 2019, we implemented certain changes to our internal funds transfer pricing (“FTP”) framework in order to 
enhance its effectiveness as a management tool, as well to better support funding cost optimization. 

The new FTP framework aims to more accurately allocate funding costs and benefits to the firm’s business divisions. The 
methodology changes will not impact overall group funding costs for 2019, however, the framework will result in a re-allocation 
of costs and benefits between segments. This re-allocation results in a benefit to the trading businesses, partially offset by a 
reduction in funding benefits to the Private Bank and Corporate Bank versus the prior methodology. 

As part of the introduction of the new framework, a decision was made to hold certain transitional costs in C&O. These costs, 
which are subject to potential refinements, will amortize through time reflecting the long dated nature of our liabilities. 

Had the new framework been in place in the third quarter 2018, it would have had a positive impact on the results of the 
Investment Bank and the Capital Release Unit of approximately € 70 million and € 30 million respectively, while the respective 
results of the Private Bank and Corporate and Other would have been lower by € 10 million and € 80 million respectively. 
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Impact of Deutsche Bank’s transformation  
On July 7, 2019, Deutsche Bank announced a number of transformational measures relating to the Group’s businesses and 
its organization. The immediate and secondary impacts that these measures had on the Group’s operating results and financial 
position are disclosed below. 

Impairment of goodwill 

The Group regularly assesses whether there is any indication that goodwill allocated to its cash-generating units (CGU) may 
be impaired in which event it would be required to estimate the recoverable amount of the respective CGU. Triggered by the 
impact of a lowered outlook on business plans driven both by adjustments to macro-economic factors as well as by the impact 
of strategic decisions in preparation of the above transformation announcement, for the second quarter 2019 the Group 
reviewed the recoverable amounts of its CGUs. This review resulted in a short-fall of the recoverable amounts against the 
respective CGUs carrying amounts for the CGUs Wealth Management (WM) within the former Private & Commercial Bank 
(PCB) corporate division and Global Transaction Banking & Corporate Finance (GTB & CF) within the former Corporate & 
Investment Bank corporate division.  

With a recoverable amount of approximately € 1.9 billion for WM, goodwill in WM (€ 545 million) was impaired and had to be 
fully written-off, mainly as a result of worsening macro-economic assumptions, including interest rate curves, as well as 
industry-specific market growth corrections for the WM business globally. For GTB & CF, the recoverable amount of 
approximately € 10.2 billion led to the full impairment of allocated goodwill (€ 491 million). This was mainly driven by adverse 
industry trends in Corporate Finance as well as by adjustments to macro-economic assumptions, including interest rate curves. 
The total impairment charges of € 1.0 billion were recorded in impairment of goodwill and other intangible assets of the 
respective Private Bank (€ 545 million) and Corporate Bank (€ 491 million) segment results of the second quarter of 2019. 

The discount rates applied in the estimation of the recoverable amounts of the respective CGUs were as follows: 

  Discount rate (post-tax) 
  2019  2018 
Global Transaction Banking & Corporate Finance   8.6 %    8.8 %  
Wealth Management   8.4 %    9.0 %       
 

Impairment and amortization of software  

In line with the transformation announcement, the Group also reviewed current platform software and software under 
construction assigned to businesses subject to the transformation strategy. Accordingly, the reassessment of the respective 
recoverable amounts led to an impairment of self-developed software of € 133 million and € 417 million for the three and nine 
months ended September 30, 2019, respectively, thereof in CB € 6 million and € 6 million for the three and nine months ended 
September 30, 2019, respectively, in IB € 77 million and € 77 million for the three and nine months ended September 30, 
2019, respectively, in PB € 0 million and € 12 million for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively, 
and in CRU € 49 million and € 321 million for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively.  

In addition, the Group recorded amortization on platform software subject to the transformation strategy of € 39 million and 
€ 83 million for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively, within CRU. The impairment write-down 
as well as the software amortization are included within the general and administrative expenses of the Group’s results in 2019. 

Real estate 

The Group is undertaking a continuous real estate portfolio optimization initiative. As part of the optimization initiative as of 
the second quarter of 2019 and the Group’s strategy announcement on July 7, 2019 to further reduce costs the Group 
recognized accelerated depreciation of leasehold assets and depreciation of a reinstatement asset of € 14 million, thereof 
€ 9 million in AM, € 5 million in PB and € 1 million in Corporate & Other, for the three and nine months ended September 30, 
2019, respectively. 
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Service contracts 

Expected changes to the scope of existing service contracts with external vendors resulted in provisions being established 
with a charge to expenses to the amount of € 0 million and € 23 million for the three and nine months ended September 30, 
2019, respectively, within CRU. 

Deferred tax asset valuation adjustments 

Each quarter, the Group re-evaluates its estimate related to deferred tax assets, including its assumptions about future 
profitability. In updating the strategic plan in connection with the transformation the Group adjusted the value of its deferred 
tax assets in affected jurisdictions. This resulted in total valuation adjustments of € 0.4 billion and € 2.4 billion for the three 
and nine months ended September 30, 2019, respectively, that primarily relate to the US and UK. 

Restructuring charges 

For the three months ended September 30, 2019, the Group recognized € 224 million restructuring expenses. Starting with 
the announcement of the transformation of Deutsche Bank we designate all restructuring expenses as related to the 
transformation announcement and the subsequent business re-organization and perimeter changes. These charges are 
comprised of termination benefits, additional expenses covering the acceleration of deferred compensation awards not yet 
amortized due to the discontinuation of employment and contract termination costs related to real estate. Approximately 1,000 
full-time equivalent employees (FTE) were impacted by the re-organization and changes in the third quarter of 2019.  

In the first nine months 2019, € 257 million of restructuring expenses were recorded. In addition to restructuring expenses, 
€ 10 million and € 75 million of severance were recorded in the third quarter 2019 and nine months 2019, respectively. 

Total net revenues 
  Three months ended  Nine months ended 
in € m.  Sep 30, 2019  Sep 30, 2018  Sep 30, 2019  Sep 30, 2018 
Interest and similar income   6,299   5,991   19,606   18,400 
Interest expense   2,865   2,601   9,239   8,595 
Net interest income   3,434   3,390   10,367   9,805 
Commissions and fee income   2,316   2,421   7,181   7,707 
Net gains (losses) on financial assets/liabilities at fair value 
through profit or loss   (578)   320   404   1,617 
Net gains (losses) on financial assets at amortized cost   (1)   0   0   2 
Net gains (losses) on financial assets at fair value through 
other comprehensive income   167   58   237   337 
Net income (loss) from equity method investments   8   21   87   197 
Other income (loss)   (84)   (36)   (461)   77 
Total noninterest income   1,829   2,785   7,449   9,936 
Total net revenues   5,262   6,175   17,816   19,741          
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Earnings per common share 
  Three months ended  Nine months ended 
  Sep 30, 2019  Sep 30, 2018  Sep 30, 2019  Sep 30, 2018 
Earnings per common share:1,2         
Basic   € (0.41)   € 0.10   € (1.99)   € 0.19 
Diluted   € (0.41)   € 0.10   € (1.99)   € 0.19 
Number of shares in million:         
Denominator for basic earnings per share – weighted-average shares 
outstanding   2,111.6   2,104.3   2,107.5   2,101.5 
Denominator for diluted earnings per share – adjusted weighted-average 
shares after assumed conversions   2,111.6   2,157.3   2,107.5   2,154.3          
1 Earnings were adjusted by € 330 million before tax and € 292 million net of tax for the coupons paid on Additional Tier 1 Notes in April 2019 and April 2018, respectively. In 

2019 the tax impact is recognized in net income (loss) directly. The coupons paid on Additional Tier 1 Notes are not attributable to Deutsche Bank shareholders and therefore 
need to be deducted in the calculation in accordance with IAS 33.  

2 Due to the net loss situation for the three and nine months ended September 30, 2019 potentially dilutive shares are generally not considered for the EPS calculation, 
because to do so would decrease the net loss per share. Under a net income situation however, the number of adjusted weighted average shares after assumed conversion 
would have been increased by 60.1 million shares and 54.1 million shares for the three and nine months ended September 30, 2019, respectively. 

Consolidated statement of comprehensive income 
  Three months ended  Nine months ended 
in € m.  Sep 30, 2019  Sep 30, 2018  Sep 30, 2019  Sep 30, 2018 
Profit (loss) recognized in the income statement   (832)   229   (3,781)   750 
Other comprehensive income         
Items that will not be reclassified to profit or loss         

Remeasurement gains (losses) related to defined benefit plans, before tax   (415)   (25)   (983)   (233) 
Net fair value gains (losses) attributable to credit risk related to financial 
liabilities designated as at fair value through profit or loss, before tax   19   (134)   8   61 

Total of income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss   170   24   351   50 
Items that are or may be reclassified to profit or loss         

Financial assets at fair value through other comprehensive 
income         

Unrealized net gains (losses) arising during the period, before tax   75   (126)   515   (330) 
Realized net (gains) losses arising during the period (reclassified to profit 
or loss), before tax   (167)   (58)   (237)   (337) 

Derivatives hedging variability of cash flows         
Unrealized net gains (losses) arising during the period, before tax   0   (10)   10   (12) 
Realized net (gains) losses arising during the period 
(reclassified to profit or loss), before tax   (0)   0   (2)   0 

Assets classified as held for sale         
Unrealized net gains (losses) arising during the period, before tax   0   0   0   2 
Realized net (gains) losses arising during the period 
(reclassified to profit or loss), before tax   0   0   0   (2) 

Foreign currency translation         
Unrealized net gains (losses) arising during the period, before tax   658   (77)   566   298 
Realized net (gains) losses arising during the period 
(reclassified to profit or loss), before tax   0   1   0   (1) 

Equity Method Investments         
Net gains (losses) arising during the period   (0)   (1)   (26)   (10) 

Total of income tax related to items that are or may be reclassified to 
profit or loss   66   68   81   242 
Other comprehensive income (loss), net of tax   405   (336)   285   (272) 
Total comprehensive income (loss), net of tax   (427)   (107)   (3,497)   479 
Attributable to:         

Noncontrolling interests   62   19   120   89 
Deutsche Bank shareholders and additional equity components   (489)   (126)   (3,617)   389          
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Provisions 
As of September 30, 2019, the Group recognized € 2.5 billion (December 31, 2018: € 2.7 billion) in provisions on its balance 
sheet. These relate to operational risk, civil litigation, regulatory enforcement, restructuring, allowances for credit related off-
balance sheet positions and other matters, including bank levies. The consolidated financial statements contained in our 
Annual Report 2018 describe our provisions as of December 31, 2018, in Note 21 “Allowance for credit losses”, and Note 29 
“Provisions”.  

Civil litigation and regulatory enforcement matters 

Within provisions as of September 30, 2019, the Group recognized provisions relating to civil litigation of € 0.6 billion 
(December 31, 2018: € 0.7 billion) and provisions relating to regulatory enforcement matters of € 0.5 billion (December 31, 
2018: € 0.5 billion). For some matters for which the Group believes an outflow of funds is probable, no provisions were 
recognized as the Group could not reliably estimate the amount of the potential outflow. 

For the matters for which a reliable estimate can be made, the Group currently estimates that, as of September 30, 2019, the 
aggregate future loss of which the possibility is more than remote but less than probable is approximately € 2.1 billion for civil 
litigation matters (December 31, 2018: € 2.5 billion) and € 0.1 billion for regulatory enforcement matters (December 31, 2018: 
€ 0.2 billion). These figures include matters where the Group’s potential liability is joint and several and where the Group 
expects any such liability to be paid by a third party. The decrease as of the end of the current period in comparison with the 
prior period is largely attributable to a court order in the appraisal proceedings (Spruchverfahren) described under the heading 
“Further Proceedings Relating to the Postbank Takeover” in Note 29 “Provisions” to the consolidated financial statements 
contained in our Annual Report 2018. In particular, the Regional Court of Cologne held that it is not relevant whether Deutsche 
Bank was obligated to make a mandatory takeover offer for all Postbank shares prior to its 2010 voluntary takeover when 
determining the adequate cash compensation in the appraisal proceedings. For other significant civil litigation and regulatory 
enforcement matters, the Group believes the possibility of an outflow of funds is more than remote but less than probable but 
the amount is not reliably estimable, and accordingly such matters are not included in the contingent liability estimates. For 
still other significant civil litigation and regulatory enforcement matters, the Group believes the possibility of an outflow of funds 
is remote and therefore has neither recognized a provision nor included them in the contingent liability estimates. 

Note 29 “Provisions” to the consolidated financial statements contained in our Annual Report 2018 sets forth, in the section 
thereof captioned “Current Individual Proceedings”, descriptions as of the date of such consolidated financial statements of 
civil litigation and regulatory enforcement matters or groups of matters for which the Group has taken material provisions, or 
for which there are material contingent liabilities that are more than remote, or for which there is the possibility of material 
business or reputational risk; similar matters are grouped together and some matters consist of a number of proceedings or 
claims. The disclosed matters include matters for which the possibility of a loss is more than remote but for which the Group 
cannot reliably estimate the possible loss. 

Non-GAAP financial measures 
This document and other documents the Group has published or may publish contain non-GAAP financial measures. Non-
GAAP financial measures are measures of the Group’s historical or future performance, financial position or cash flows that 
contain adjustments that exclude or include amounts that are included or excluded, as the case may be, from the most directly 
comparable measure calculated and presented in accordance with IFRS in the Group’s financial statements.  

Return on equity ratios 

The Group reports a post-tax return on average shareholders’ equity and a post-tax return on average tangible shareholders’ 
equity, each of which is a non-GAAP financial measure. 

The post-tax returns on average shareholders’ equity and average tangible shareholders' equity are calculated as profit (loss) 
attributable to Deutsche Bank shareholders after AT1 coupon assumed dividend accruals as a percentage of average 
shareholders’ equity and average tangible shareholders' equity, respectively.  

Profit (loss) attributable to Deutsche Bank shareholders after AT1 coupon payments for the segments is a non-GAAP financial 
measure and is defined as profit (loss) excluding post-tax profit (loss) attributable to noncontrolling interests and excluding 
AT1 coupon payments, which are allocated to segments based on their allocated average tangible shareholders’ equity. For 
the Group, it reflects the reported effective tax rate which was (21) % for the third quarter 2019 and 55 % for the prior year’s 
comparative period. The tax rate was (182) % for the nine months ended September 30, 2019 and 55 % for the prior year’s 
comparative period. For the segments, the applied tax rate was 28 % for 2019 and all quarters in 2018. 
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At the Group level, tangible shareholders' equity is shareholders’ equity as reported in the Consolidated Balance Sheet 
excluding goodwill and other intangible assets. Tangible shareholders’ equity for the segments is calculated by deducting 
goodwill and other intangible assets from shareholders’ equity as allocated to the segments. Shareholders’ equity and tangible 
shareholders’ equity are presented on an average basis.  

The Group believes that a presentation of average tangible shareholders’ equity makes comparisons to its competitors easier, 
and refers to this measure in the return on equity ratios presented by the Group. However, average tangible shareholders’ 
equity is not a measure provided for in IFRS, and the Group’s ratios based on this measure should not be compared to other 
companies’ ratios without considering differences in the calculations. 

The reconciliation of the aforementioned ratios is set forth in the table below: 

  Three months ended Sep 30, 2019 
in € m. 
(unless stated otherwise)  Corporate 

Bank  
Investment 

Bank  
Private 

Bank  
Asset 

Management  
Capital 

Release Unit  
Corporate & 

Other  
Total 

Consolidated 
Profit (loss) before tax   254   64   92   105   (1,040)   (161)   (687) 
Income tax expense               (145) 
Profit (loss)   183   46   66   75   (749)   (453)   (832) 
Profit (loss) attributable to 
noncontrolling interests   0   0   0   0   0   27   27 
Profit (loss) attributable to DB 
shareholders and additional equity 
components 

 
 183 

 
 46   66   75   (749)   (480)   (859) 

Profit (loss) attributable to additional 
equity components   14   34   17   3   16   0   83 
Profit (loss) attributable to Deutsche 
Bank shareholders   169   12   49   73   (765)   (480)   (942) 
               
Average allocated shareholders’ 
equity   8,699   23,490   12,067   4,755   9,744   0   58,754 
Add (deduct) :               
Average allocated goodwill and other 
intangible assets   (205)   (2,067)   (1,577)   (3,038)   (53)   (0)   (6,942) 
Average allocated tangible 
shareholders’ equity   8,493   21,422   10,490   1,716   9,691   0   51,813 
Post-tax return on average 
shareholders’ equity (in %)   7.8   0.2   1.6   6.1   (31.4)   N/M   (6.4) 
Post-tax return on average tangible 
shareholders’ equity (in %)   8.0   0.2   1.9   16.9   (31.6)   N/M   (7.3)                
N/M – Not meaningful 

  Three months ended Sep 30, 2018 
in € m. 
(unless stated otherwise)  Corporate 

Bank  
Investment 

Bank  
Private 

Bank  
Asset 

Management  
Capital 

Release Unit  
Corporate & 

Other  
Total 

Consolidated 
Profit (loss) before tax   347   234   117   144   (312)   (23)   506 
Income tax expense               (277) 
Profit (loss)   250   168   84   103   (225)   (152)   229 
Profit (loss) attributable to 
noncontrolling interests   0   0   0   0   0   18   18 
Profit (loss) attributable to DB 
shareholders and additional equity 
components 

 
 250 

 
 168   84   103   (225)   (170)   211 

Profit (loss) attributable to additional 
equity components   14   31   15   2   18   0   81 
Profit (loss) attributable to Deutsche 
Bank shareholders   236   137   69   101   (243)   (170)   130 
Average allocated shareholders’ 
equity   9,885   23,242   12,389   4,567   12,534   0   62,616 
Add (deduct) :               
Average allocated goodwill and other 
intangible assets   (769)   (2,294)   (2,061)   (2,969)   (162)   (0)   (8,255) 
Average allocated tangible 
shareholders’ equity   9,116   20,947   10,328   1,598   12,372   (0)   54,361 
Post-tax return on average 
shareholders’ equity (in %)   9.6   2.4   2.2   8.9   (7.8)   N/M   0.8 
Post-tax return on average tangible 
shareholders’ equity (in %)   10.4   2.6   2.7   25.3   (7.9)   N/M   1.0                
N/M – Not meaningful 
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  Nine months ended Sep 30, 2019 
in € m. 
(unless stated otherwise)  Corporate 

Bank  
Investment 

Bank  
Private 

Bank  
Asset 

Management  
Capital 

Release Unit  
Corporate & 

Other  
Total 

Consolidated 
Profit (loss) before tax   304   537   (43)   291   (2,355)   (75)   (1,341) 
Income tax expense               (2,440) 
Profit (loss)   219   387   (31)   209   (1,695)   (2,870)   (3,781) 
Profit (loss) attributable to 
noncontrolling interests   0   0   0   0   0   90   90 
Profit (loss) attributable to DB 
shareholders and additional equity 
components 

 
 219 

 
 387 

 
 (31)   209   (1,695)   (2,960)   (3,871) 

Profit (loss) attributable to additional 
equity components   41   97   49   8   51   0   245 
Profit (loss) attributable to Deutsche 
Bank shareholders   178   289   (80)   202   (1,746)   (2,960)   (4,116) 
               
Average allocated shareholders’ 
equity   9,368   23,598   12,468   4,699   10,935   0   61,067 
Add (deduct) :               
Average allocated goodwill and other 
intangible assets   (469)   (2,299)   (1,895)   (3,031)   (113)   (0)   (7,807) 
Average allocated tangible 
shareholders’ equity   8,899   21,298   10,572   1,668   10,822   (0)   53,259 
Post-tax return on average 
shareholders’ equity (in %)   2.5   1.6   (0.9)   5.7   (21.3)   N/M   (9.0) 
Post-tax return on average tangible 
shareholders’ equity (in %)   2.7   1.8   (1.0)   16.1   (21.5)   N/M   (10.3)                
N/M – Not meaningful 

  Nine months ended Sep 30, 2018 
in € m. 
(unless stated otherwise)  Corporate 

Bank  
Investment 

Bank  
Private 

Bank  
Asset 

Management  
Capital 

Release Unit  
Corporate & 

Other  
Total 

Consolidated 
Profit (loss) before tax   1,007   1,016   629   309   (988)   (324)   1,650 
Income tax expense               (900) 
Profit (loss)   725   731   453   223   (711)   (671)   750 
Profit (loss) attributable to 
noncontrolling interests   0   0   0   0   0   58   58 
Profit (loss) attributable to DB 
shareholders and additional equity 
components 

 
 725 

 
 731 

 
 453   223   (711)   (729)   692 

Profit (loss) attributable to additional 
equity components   41   94   46   6   50   0   237 
Profit (loss) attributable to Deutsche 
Bank shareholders   684   637   407   217   (761)   (729)   455 
Average allocated shareholders’ 
equity   10,285   23,340   12,603   4,510   11,796   0   62,533 
Add (deduct) :               
Average allocated goodwill and other 
intangible assets   (879)   (1,932)   (2,049)   (3,226)   (289)   (0)   (8,375) 
Average allocated tangible 
shareholders’ equity   9,406   21,408   10,554   1,283   11,507   (0)   54,159 
Post-tax return on average 
shareholders’ equity (in %)   8.9   3.6   4.3   6.4   (8.6)   N/M   1.0 
Post-tax return on average tangible 
shareholders’ equity (in %)   9.7   4.0   5.1   22.6   (8.8)   N/M   1.1                
N/M – Not meaningful 
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Revenues excluding specific items 

Revenues excluding specific items is a performance indicator and is a non-GAAP financial measure most directly comparable 
to the IFRS financial measure net revenues. Revenues excluding specific items is calculated by adjusting net revenues under 
IFRS for specific revenue items which generally fall outside the usual nature or scope of the business and are likely to distort 
an accurate assessment of the unit’s operating performance. Excluded items are DVA and material transactions or events 
that are either one-off in nature or belong to a portfolio of connected transactions or events where the P&L impact is limited to 
a specific period of time. The Group believes that a presentation of net revenues excluding the impact of these items provides 
a more meaningful depiction of the revenues associated with our businesses. The disclosed DVA effect in the third quarter 
2019 includes an update of the DVA valuation methodology. 

  Three months ended Sep 30, 2019 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Net revenues   1,318   1,647   2,054   543   (223)   (76)   5,262 
DVA 
- IB Other / CRU   0   (62)   0   0   (19)   0   (82) 
Change in valuation of an investment 
- FIC S&T   0   (37)   0   0   0   0   (37) 
Update in valuation methodology – 
CRU   0   0   0   0   (81)   0   (81) 
Sal. Oppenheim workout 
- Wealth Management   0   0   18   0   0   0   18 
Gain on sale 
- Global Transaction Banking   0   0   0   0   0   0   0 
Gain from property sale 
- Private Bank Germany   0   0   0   0   0   0   0 
Revenues excluding specific items   1,318   1,746   2,037   543   (123)   (76)   5,444                
… 

  Three months ended Sep 30, 2018 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Net revenues   1,242   1,740   2,112   567   459   54   6,175 
DVA 
- IB Other / CRU   0   (58)   0   0   0   0   (58) 
Change in valuation of an investment 
- FIC S&T   0   0   0   0   0   0   0 
Update in valuation methodology – 
CRU   0   0   0   0   0   0   0 
Sal. Oppenheim workout 
- Wealth Management   0   0   42   0   0   0   42 
Gain on sale 
- Global Transaction Banking   0   0   0   0   0   0   0 
Gain from property sale 
- Private Bank Germany   0   0   0   0   0   0   0 
Revenues excluding specific items   1,242   1,799   2,070   567   459   54   6,191                
…   

  Nine months ended Sep 30, 2019 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Revenues   3,920   5,443   6,311   1,662   385   95   17,816 
DVA 
- IB Other / CRU   0   (126)   0   0   (19)   0   (146) 
Change in valuation of an investment 
- FIC S&T   0   101   0   0   0   0   101 
Update in valuation methodology – 
CRU   0   0   0   0   (81)   0   (81) 
Sal. Oppenheim workout 
- Wealth Management   0   0   84   0   0   0   84 
Gain on sale 
- Global Transaction Banking   0   0   0   0   0   0   0 
Gain from property sale 
- Private Bank Germany   0   0   0   0   0   0   0 
Revenues excluding specific items   3,920   5,468   6,227   1,662   485   95   17,858                
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  Nine months ended Sep 30, 2018 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Revenues   3,857   6,087   6,617   1,673   1,619   (111)   19,741 
DVA 
- IB Other / CRU   0   59   0   0   0   0   59 
Change in valuation of an investment 
- FIC S&T   0   84   0   0   0   0   84 
Update in valuation methodology – 
CRU   0   0   0   0   0   0   0 
Sal. Oppenheim workout 
- Wealth Management   0   0   136   0   0   0   136 
Gain on sale 
- Global Transaction Banking   57   0   0   0   0   0   57 
Gain from property sale 
- Private Bank Germany   0   0   156   0   0   0   156 
Revenues excluding specific items   3,800   5,944   6,324   1,673   1,619   (111)   19,249                
      

Adjusted costs 

Adjusted costs is one of the key performance indicators and is a non-GAAP financial measure most directly comparable to 
the IFRS financial measure noninterest expenses. Adjusted costs is calculated by adjusting noninterest expenses under IFRS 
for (i) impairment of goodwill and other intangible assets, (ii) litigation charges, net, and (iii) restructuring and severance. The 
Group believes that a presentation of noninterest expenses excluding the impact of these items provides a more meaningful 
depiction of the costs associated with our businesses. 

Transformation charges 

Transformation Charges are costs, originally included in adjusted costs, that are directly related to Deutsche Bank’s 
transformation as a result of the new strategy announced on July 7, 2019. In the second and third quarter 2019, such charges 
included the transformation-related impairment of software, provisions for existing service contracts as well as the quarterly 
amortization on software related to the Equities Sales and Trading business. Any other costs related to Deutsche Bank’s 
ongoing business, even if related to the Capital Release Unit (CRU), do not qualify as Transformation Charges. 

  Three months ended Sep 30, 2019 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Noninterest expenses   989   1,561   1,909   404   790   121   5,774 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   2   0   0   0   0   0   2 
Litigation charges, net   0   12   (2)   (0)   24   78   113 
Restructuring and severance   7   76   9   6   99   37   234 
Adjusted costs   980   1,473   1,902   398   667   7   5,426 
Transformation charges   6   77   5   9   87   2   186 
Adjusted costs ex. transformation 
charges   973   1,396   1,898   389   580   5   5,240 

Bank levies   1   1   1   0   0   0   3 
Adjusted costs ex. transformation 
charges and ex bank levies   972   1,395   1,896   389   580   5   5,236 

               
      

  Three months ended Sep 30, 2018 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Noninterest expenses   872   1,507   1,929   393   772   106   5,578 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   0   0   0   0   0   0   0 
Litigation charges, net   13   13   (4)   (25)   13   4   14 
Restructuring and severance   8   51   9   4   28   3   103 
Adjusted costs   851   1,443   1,924   414   731   99   5,462 
Transformation charges   0   0   0   0   0   0   0 
Adjusted costs ex. transformation 
charges   851   1,443   1,924   414   731   99   5,462 

Bank levies   2   0   1   0   6   0   8 
Adjusted costs ex. transformation 
charges and ex bank levies   850   1,443   1,923   414   725   99   5,454 
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  Nine months ended Sep 30,2019 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Noninterest expenses   3,436   4,813   6,129   1,273   2,740   288   18,681 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   492   0   545   0   0   0   1,037 

Litigation charges, net   (12)   140   (38)   1   69   99   260 
Restructuring and severance   27   119   (17)   38   112   53   332 
Adjusted costs   2,929   4,554   5,639   1,234   2,560   136   17,051 
Transformation charges   6   77   17   9   426   2   537 
Adjusted costs ex. transformation 
charges   2,923   4,476   5,623   1,225   2,134   134   16,514 

Bank levies   54   241   59   0   259   3   616 
Adjusted costs ex. transformation 
charges and ex bank levies   2,869   4,235   5,564   1,225   1,874   131   15,898 

               
      

  Nine months ended Sep 30,2018 

in € m.  Corporate 
Bank  

Investment 
Bank  

Private 
Bank  

Asset 
Management  

Capital 
Release Unit  

Corporate & 
Other  

Total 
Consolidated 

Noninterest expenses   2,794   5,021   5,752   1,307   2,653   292   17,819 
Impairment of goodwill and other 
intangible assets   0   0   0   0   0   0   0 

Litigation charges, net   6   83   (75)   17   (32)   50   49 
Restructuring and severance   31   194   39   17   62   39   382 
Adjusted costs   2,757   4,744   5,788   1,273   2,623   203   17,388 
Transformation charges   0   0   0   0   0   0   0 
Adjusted costs ex. transformation 
charges   2,757   4,744   5,788   1,273   2,623   203   17,388 

Bank levies   85   241   75   0   289   (6)   683 
Adjusted costs ex. transformation 
charges and ex bank levies   2,672   4,504   5,713   1,273   2,335   209   16,705 

               
      

Profit and profit before taxes excluding transformation charges 

Profit and profit before taxes excluding transformational charges are performance indicators and are non-GAAP financial 
measures most directly comparable to the IFRS financial measures profit and profit before taxes. These items are calculated 
by adjusting reported results under IFRS for those specific one-off charges that are detailed in the note “Impact of Deutsche 
Bank’s transformation” The Group believes that a presentation of results excluding the impact of these items provides a more 
meaningful depiction of the outcomes of our regular business activities. 

Book value and tangible book value per basic share outstanding 

Book value per basic share outstanding and tangible book value per basic share outstanding are non-GAAP financial 
measures that are used and relied upon by investors and industry analysts as capital adequacy metrics. Book value per basic 
share outstanding represents the Bank’s total shareholders’ equity divided by the number of basic shares outstanding at 
period-end. Tangible book value represents the Bank’s total shareholders’ equity less goodwill and other intangible assets. 
Tangible book value per basic share outstanding is computed by dividing tangible book value by period-end basic shares 
outstanding. 

Tangible book value 
in € m.  Sep 30, 2019  Dec 31, 2018 
Total shareholders’ equity (Book value)   58,354   62,495 
Goodwill and other intangible assets1   (6,859)   (8,372) 
Tangible shareholders’ equity (Tangible book value)   51,495   54,122      
1 Excludes Goodwill and other intangible assets attributable to partial sale of DWS. 

Basic shares outstanding 
in million 
(unless stated otherwise)  Sep 30, 2019  Dec 31, 2018 
Number of shares issued   2,066.8   2,066.8 
Treasury shares   (1.2)   (1.3) 
Vested share awards   48.2   39.8 
Basic shares outstanding   2,113.8   2,105.2 
     
Book value per basic share outstanding in €   27.61   29.69 
Tangible book value per basic share outstanding in €   24.36   25.71      
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Regulatory fully loaded measures 

Our regulatory assets, exposures, risk-weighted assets, capital and ratios thereof are calculated for regulatory purposes and 
are set forth throughout this document under the CRR/CRD which have been lastly amended in June 2019.  

The CET 1 minimum capital requirement applicable to the Group is 4.5 % of risk-weighted assets. In addition to this minimum 
capital requirement, various capital buffer requirements were phased in starting 2016 and are fully effective from 2019 
onwards. Transitional arrangements are still applicable for Additional Tier 1 (AT1) and Tier 2 (T2) capital. Capital instruments 
that no longer qualify as AT1 or T2 capital under the fully loaded CRR/CRD applicable until June 26, 2019 are subject to 
grandfathering rules during the transitional period and are being phased out from 2013 to 2022 with their recognition capped 
at 40 % in 2018, 30 % in 2019 and the cap decreasing by ten percentage points every year thereafter.  

We present in this report certain figures based on our definition of own funds (applicable for Additional Tier 1 capital and Tier 2 
capital and figures based thereon, including Tier 1 capital and Leverage Ratio) on a “fully loaded” basis. We calculate such 
“fully loaded” figures excluding the transitional arrangements for own funds introduced by the CRR/CRD applicable until 
June 26, 2019, but reflecting the latest transitional arrangements introduced by the amendments to the CRR/CRD applicable 
from June 27, 2019. 

We believe that these “fully loaded” calculations provide useful information to investors as they reflect our progress against 
the regulatory capital standards and as many of our competitors have been describing calculations on a “fully loaded” basis. 
As our competitors’ assumptions and estimates regarding “fully loaded” calculations may vary, however, our “fully loaded” 
measures may not be comparable with similarly labelled measures used by our competitors. 
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Cautionary statement regarding forward-looking 

statements 

This report contains forward-looking statements. 

Forward-looking statements are statements that 

are not historical facts; they include statements 

about our beliefs and expectations and the 

assumptions underlying them. These statements 

are based on plans, estimates and projections as 

they are currently available to the management of 

Deutsche Bank. Forward-looking statements 

therefore speak only as of the date they are 

made, and we undertake no obligation to update 

publicly any of them in light of new information or 

future events. 

By their very nature, forward-looking statements 

involve risks and uncertainties. A number of 

important factors could therefore cause actual 

results to differ materially from those contained in 

any forward-looking statement. Such factors 

include the conditions in the financial markets in 

Germany, in Europe, in the United States and 

elsewhere from which we derive a substantial 

portion of our revenues and in which we hold a 

substantial portion of our assets, the development 

of asset prices and market volatility, potential 

defaults of borrowers or trading counterparties, 

the implementation of our strategic initiatives, the 

reliability of our risk management policies, 

procedures and methods, and other risks 

referenced in our filings with the U.S. Securities 

and Exchange Commission. Such factors are 

described in detail in our SEC Form 20-F of 

March 22, 2019 under the heading “Risk Factors”.  



2020
Financial Calendar

January 30, 2020
Preliminary results for the 2019 
financial year

March 20, 2020
Annual Report 2019 and Form 20-F

April 29, 2020
Earnings Report as of March 31, 2020

May 20, 2020
Annual General Meeting in the Festhalle 
Frankfurt am Main (Exhibition Center)

May 25, 2020
Dividend payment
(incaseofadistributableprofitandthe 
decision of the AGM to pay a dividend)

July 29, 2020
Interim Report as of June 30, 2020

October 28, 2020
Earnings Report as of September 30, 2020
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