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Bir bakışta Grup sonuçları 

 

 
  sona eren üç aylık dönem     

m. € 31 Mar  31 Mar  Mutlak   Değişim  
(aksi belirtilmedikçe)  2019  2018  Değişim  % 
Net gelirler:        

Bunların içinden:        

Kurumsal & Yatırım Bankası (KYB) 3,328 3,845 (517) (13) 
Özel & Ticari Banka (ÖTB) 2,513 2,640 (127) (5) 
Varlık Yönetimi (VY) 525 545 (20) (4) 
Kurumsal & Diğer (K&D)  (15)  (54)  38  (71) 
Toplam net gelirler1  6,351  6,976  (626)  (9) 
Kredi değer düşüş karşılıkları  140  88  52  60 
Faiz dışı giderler:         

Ücret ve sosyal haklar  2,866  3,002  (136)  (5) 
Genel ve idari giderler  3,070  3,456  (386)  (11) 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  A/D 
Yeniden yapılandırma faaliyetleri  (17)  (1)  (16)  A/D 
Toplam faiz dışı giderler  5,919  6,457  (538)  (8) 
Vergi öncesi kar (zarar)  292  432  (140)  (32) 
Gelir vergisi gideri (geliri)  91  312  (221)  (71) 
Net kar (zarar)  201  120  81  67 
Azınlık paylarına atfedilebilir net kar (zarar)   23  0  22  A/D 
Deutsche Bank hissedarlarına ve ek özkaynak bileşenlerine atfedilebilir net kar (zarar)   178  120  58  48 
         

Özkaynaklar Tier 1 sermaye oranı  13.7 %  13.4 %  0.4 ppt  A/D 
CRR/CRD 4 Kaldıraç oranı (tamamen uygulanmış)  3.9 %  3.7 %  0.2 ppt  A/D 
CRR/CRD 4 Kaldıraç oranı (aşamalı)  4.1 %  4.0 %  0.2 ppt  A/D 
Krediler (kredi değer düşüş karşılıkları öncesi brüt, milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  415  392  23  6 
Mevduatlar (milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  575  572  3  1 
Yönetim altındaki Varlıklar (milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  1,208  1,175  33  3 
Çalışanlar (tam zamanlı dengi, çeyrek sonu itibarıyla) 91,463 97,130 (5,667) (6)  
A/D – Anlamlı değil  
1
 Gelirlerin kar/zarar satırı kalemler bazında detaylı dağılımı “Ek Bilgi: Toplam net gelirler” altında verilmiştir. 
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Deutsche Bank 2019’un ilk çeyreğinde 201 milyon 

Euro net kar açıklamıştır  

 
CEO Christian Sewing: “İlk-çeyrek sonuçlarımız, işimizin güçlülüğünü ve çok zorlu bir piyasa ortamında planlarımızı 

gerçekleştirmede ilerleme kaydetmeye devam ettiğimizi ortaya koymaktadır. İşimizin temel noktalarında ilerleme kaydetmiş 

bulunuyoruz: kredilerde ve mevduatlarda büyüme, yönetim altındaki varlıklarda toparlanma ve kurumsal finansman pazar 

payımızda gelişme. Maliyet disiplinine devam etmemiz, gelirlerimizin daha düşük olmasını dengelemeye yardımcı olmuştur. 

2019 maliyet hedefimiz olan 21.8 milyar Euro’yu tutturma yolundayız.” demiştir. 
 

2019’un ilk çeyreğinde öne çıkan unsurlar 
 
– Net kar önceki yılın aynı dönemine göre  %67 yükselerek, 604 milyon Euro tutarındaki banka vergileri sonrası 201 milyon 
Euro olmuştur  

– Gelirler önceki yılın aynı dönemine göre %9 yükselirken, spesifik kalemler dışında %5 düşmüştür1  
– Global İşlem Bankacılığı Gelirleri %6 yükselmiştir 
– Bu çeyrekte iş göstergeleri pozitiftir  

– Kredi büyümesi 10 milyar Euro 
– Net varlık girişi 10 milyar Euro’dur, bu çeyrekte yönetim altındaki varlıklar 70 milyar Euro yükselmiştir  

– Maliyet tasarrufu, düşen gelirleri geniş ölçüde dengelemiştir  

– Faiz dışı giderler %8 düşmüş, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler2 %7 azalmıştır - düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetlerde2 
banka vergileri hariç, art arda beşinci kez üç aylık bazda azalış yaşanmıştır  

– 2019 düzeltmeye tabi tutulmuş maliyet2 hedefi olan 21.8 milyar Euro seviyesine ulaşma yolunda ilerlenmektedir  
– Özkaynaklar Tier 1 oranı %13.7’ye yükselmiştir 
– Maddi Özkaynak Getirisi, 2019 yılı hedefi olan %4 yönünde yönetilmektedir  

 
Deutsche Bank 2019’un ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %67 artışla 201 milyon Euro tutarında grup net karı 

açıklamıştır. 2019 yılının tamamı için, ilk çeyrekte ödenen 604 milyon Euro tutarındaki banka vergisi giderleri sonrasında, 

vergi öncesi kar 292 milyon Euro olmuştur. Bu çeyrekte etkin vergi oranı %31 olmuştur. Önceki çeyrekte etkin vergi oranı, 

hukuki ihtilaflar dahil olmak üzere vergiden düşülemeyen giderlerden ve hisse bazlı ödemelerle ilgili vergisel etkilerden dolayı 

%72 olmuştur. 
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Grup sonuçları 

 

Gelirler: daha az piyasaya duyarlı  işlerde dayanıklı, Satış & Alım-Satımda daha 
düşük 

 

Net gelirler, önceki yılın aynı dönemine göre %9, veya spesifik kalemler1 için düzeltmeye tabi tutulmuş olarak %5 düşerek 6.4 

milyar Euro olmuştur. Spesifik kalemler önceki yılın aynı çeyreğinde 315 milyon Euro tutarında pozitif etki yapmış iken, bu 
çeyrekte 31 milyon Euro tutarında pozitif etki yapmıştır. 
 
Gelirlerin piyasaya daha az duyarlı işlerde, yani Global İşlem Bankacılığı (GİB), Özel & Ticari Banka (ÖTB) ve Varlık 

Yönetiminde gelirler dirençli olmuş, %2 oranında düşmüş fakat spesifik kalemler1 hariç %1 artmıştır. GİB gelirleri önceki yılın 

aynı dönemine göre %6 yükselerek 975 milyon Euro olmuştur. ÖTB’de gelirler, raporlanan esasa göre %5 düşerek 2.5 milyar 

Euro olmuş, fakat spesifik kalemler1 için düzeltmeye tabi tutulmuş halde istikrarlıdır. Varlık Yönetiminde gelirler önceki yılın 

aynı dönemine göre %4 düşerek 525 milyon Euro olmuş olup, 2018 yılındaki ayrılmalar nedeniyle yönetim altındaki varlıkların 
azalmasını ve 2018’in dördüncü çeyreğinde piyasadaki düşüşleri (ilk çeyrekte ters dönmüştür) yansıtmaktadır. 
 

GİB dahil Kurumsal & Yatırım Bankasında (KYB) gelirler, yıldan yıla %13 oranında, veya spesifik kalemler1 için düzeltmeye tabi 

tutulmuş haliyle %10 düşmüştür. Satış & Alım-Satımda (Sabit Getiri) gelirler %19 düşerek 1.5 milyar Euro olurken, Satış & Alım-Satım 

(Hisse Senetleri) gelirleri %18 düşerek 468 milyon Euro olmuştur. Bu durum, 2018 yılında iş yapılan ortamların azaltılmasını ve zorlu 

piyasa koşullarını yansıtmaktadır. İhraç ve Danışmanlıkta gelirler %5 düşmüş, fakat bu iş global olarak pazar payı kazanmıştır 

(kaynak: Dealogic).  

 
1 Cari ve önceki yılın çeyreğinde spesifik gelir kalemleri aşağıdaki gibidir: 

 

        
31 Mart 2019’da  

sona eren üç aylık dönem 
  Kurumsal &  Özel &       

  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
m. €  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
Net gelirler  3,328  2,513  525  (15)  6,351 
DVA          

- KYB Diğer  (49)  0  0  0  (49) 
Bir yatırımın değerlemesindeki değişim           

- Satış & Alım-Satım (Sabit Getiri)  36  0  0  0  36 
Sal. Oppenheim workout          

- Servet Yönetimi  0  43  0  0  43 
Gayrimenkul satışından elde edilen kazanç           

- Özel ve Ticari İşletme (Almanya)  0  0  0  0  0 
Spesifik kalemler hariç gelirler 3,341 2,470 525 (15) 6,320 

        31 Mart 2018’de  
sona eren üç aylık dönem 

  Kurumsal &  Özel &       
  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
m. €  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
Net gelirler  3,845  2,640  545  (54)  6,976 
DVA          

- KYB Diğer  61  0  0  0  61 
Bir yatırımın değerlemesindeki değişim           

- Satış & Alım-Satım (Sabit Getiri)  84  0  0  0  84 
Sal. Oppenheim workout          

- Servet Yönetimi  0  14  0  0  14 
Gayrimenkul satışından elde edilen kazanç           

- Özel ve Ticari İşletme (Almanya)  0  156  0  0  156 
Spesifik kalemler hariç gelirler 3,700 2,470 545 (54) 6,661 
 

 

Pozitif göstergeler: kredilerde, mevduatlarda ve yönetim altındaki varlıklarda 

hacim büyümesi 
 
Bu çeyrekte kredi büyümesi, KYB’de 5 milyar Euro ve ÖTB’de 3 milyar Euro olmak üzere 10 milyar Euro olmuştur. Son on 

iki ayda, kredi büyümesi 23 milyar Euro, veya ÖTB’de çıkılan işler için düzeltmeye tabi tutulmuş haliyle 28 milyar Euro 

olmuştur. 
 
ÖTB ve Varlık Yönetiminde, yönetim altındaki varlıklar bu çeyrekte, 10 milyar Euro tutarında net giriş, piyasa performansı ve 

döviz kuru hareketleri kaynaklı olarak 70 milyar Euro artmıştır. ÖTB’nin yönetimi altındaki varlıklar bu çeyrekte 29 milyar Euro 

artmış olup, bunun 14 milyar Euro tutarındaki kısmı Servet Yönetimindedir. ÖTB’nin artışı, yaklaşık 8 milyar Euro tutarında net girişi 

de içermektedir. Varlık Yönetimi’nin yönetim altındaki varlıkları, 2 milyar Euro tutarında veya nakit ürünler hariç 7 milyar Euro 

tutarında net giriş dahil olmak üzere 42 milyar Euro artmıştır. 
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Maliyetler: yıldan yıla maliyet azaltmada süreklilik, 2019 hedefi tekrar doğrulanmıştır  
 

Faiz dışı giderler yıldan yıla %8 düşerek 5.9 milyar Euro olmuştur. Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 2 de %7 düşerek 5.9 

milyar Euro olmuş, zorlu bir gelir ortamını önemli ölçüde dengelemiştir. Maliyetlere, her yıl yılın tamamı için ilk çeyrekte ödenen 
banka vergisinden 604 milyon Euro dahil olup, banka vergileri önceki yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık 60 milyon Euro 
azalmıştır. Bu azalış esasen, geçen yılda bilançodaki küçülmeleri ve Postbank birleşmesinin pozitif etkisini yansıtmaktadır. 

Banka vergileri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler2 2018’in ilk çeyreğinde 5.7 milyar Euro iken bu çeyrekte 5.3 milyar 

Euro olmuş ve banka vergileri hariç düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetlerde2 üç aylık bazda art arda beşinci azalış 

gerçekleşmiştir. 
 
Deutsche Bank’ın ücret ve ücret-dışı maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre azalış göstermiştir. Daha düşük ücret ve 

sosyal hak giderleri, iç iş gücündeki azalışları yansıtırken, tüketimlerin ve harcamalarının aktif yönetimi sayesinde belli başlı 

bütün ücret-dışı maliyet alanlarında tasarruf sağlanmıştır. Yönetim, Deutsche Bank’ın düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler2 

için 21.8 milyar Euro tutarında 2019 hedefine bağlılığını teyit etmiştir. 
 
2 Cari yılın ve önceki yılın birinci çeyreklerinde faiz dışı giderler ve düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler aşağıdaki gibidir: 
 

        
31 Mart 2019’da sona eren üç aylık 

dönem 
  Kurumsal &  Özel &       

  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
m. €  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
Faiz dışı giderler  3,393  2,108  398  20  5,919 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  0  0 
Hukuki ihtilaf giderleri/(serbest bırakılan karşılıklar)  3  (23)  (1)  3  (17) 
Yeniden yapılandırma ve kıdem tazminatı  23  (18)  4  (3)  6 
Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 3,367 2,149 395 20 5,930 

        31 Mart 2018’de sona eren üç aylık 
dönem 

  Kurumsal &  Özel &       

  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
m. €  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
Faiz dışı giderler  3,643  2,227  473  114  6,457 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  0  0 
Hukuki ihtilaf giderleri/(serbest bırakılan karşılıklar)  58  (20)  27  2  66 
Yeniden yapılandırma ve kıdem tazminatı  27  9  4  0  41 
Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 3,558 2,238 442 112 6,350 
 

 

Kredi kalitesi güçlü kalmaya devam etmektedir 
 
Kredi değer düşüş karşılıkları bu çeyrekte yıldan yıla %60 yükselerek 140 milyon Euro olmuştur. Bu gelişme kısmen, (önceki 

yılın aynı çeyreğinde KYB gemicilik portföyünde serbest bırakılan tutarlardan kaynaklanan) KYB’de serbest bırakılan net 

tutarların daha düşük oluşunu, ve kısmen, kredilerde 13 baz puanlık model ayarlamaları nedeniyle ÖTB karşılıklarındaki artışı 

yansıtmaktadır. Kredi değer düşüş karşılıkları tarihsel standartlara göre düşük olmaya devam etmekte, bu da Banka’nın 

portföyünün düşük risk profilini yansıtmaktadır. 
 

Sermaye ve bilanço güçlülüğü devam etmektedir  
 
Deutsche Bank’ın CET 1 oranı bu çeyrekte %13.7’ye yükselmiş olup, UFRS 16’nın yürürlüğe girmesi nedenli ilgili 16 baz 

puanlık etkinin absorbe edilmesine rağmen 2018’in dördüncü çeyreği sonuna göre 18 baz puanlık iyileşmeyi yansıtmaktadır. 

İyileşme kısmen, risk ağırlıklı varlıklarda (RWA), kredi riski RWA’larındaki büyümeyi de aşar şekilde piyasa riski ve 

operasyonel risk RWA’larındaki azalış nedeniyle, 3 milyar Euro tutarında gerçekleşen azalıştan kaynaklanmıştır. 260 milyar 

Euro tutarındaki likidite, gereken seviye rahatlıkta üzerinde olmaya devam etmektedir. Likidite Karşılama Oranı (LCR) çeyrek 

sonunda %141 olmuştur. Bu düzeyde LCR, zorunlu düzey olan %100’ün 41 yüzdelik puan üzerinde olup, 68 milyar Euro 

tutarında fazlaya denk gelmektedir. 
 

Hissedar getirileri: hedefler tekrar teyit edilmiştir 

 
Maddi özkaynakların vergi sonrası getirisi (RoTE) önceki yılın aynı çeyreğinde %0.9 iken bu çeyrekte %1.3 olmuştur. İlk 

çeyrekte ödenen banka vergilerinin, 2019 yılının dört çeyreğine eşit dağıtıldığı varsayıldığında, RoTE bu çeyrekte %3.6 

olacaktır. Deutsche Bank, vergi sonrası RoTE’yi 2019 yılı için %4’ün üzerinde tutma ve hissedar getirilerini zaman içinde daha 

da artırma yönünde yönetmeye devam etmektedir. 
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Faaliyet Bölümü sonuçları 

 

 

Kurumsal & Yatırım Bankası (KYB) 

 

Net gelirler, yıldan yıla %13 oranında, veya yukarıdaki tabloda belirtilen spesifik kalemler için 1 düzeltmeye tabi tutulması halinde 

%10 oranında düşerek 3.3 milyar Euro olmuştur. 
 
Global İşlem Bankacılığı gelirleri, özellikle Nakit Yönetiminde olmak üzere daha yüksek net faiz gelirleri sayesinde %6 artarak 

975 milyon Euro olmuştur. 
 
Satış & Alım-Satımda (Sabit Getiri) gelirler %19 oranında, ve oranları etkileyen bir yatırımın değerlemesindeki bir değişimden 

oluşan bir spesifik kalem hariç %18 oranında düşmüştür. Bu gelişme kısmen, önceki çeyreklerde iş çevresinin daraltılmasını 

ve zorlu piyasa koşullarını yansıtmaktadır. Döviz ve Kredilerde gelirler hafif azalmış; akış kredisindeki büyümeye karşılık, önce 

yılın aynı çeyreğinde yüksek olan sorunlu kredilerde yıldan yıla azalışlar yaşanmıştır. 
 
Satış & Alım-Satımda (Hisse Senetleri) gelirler, zorlu piyasa koşullarını ve önceki yılda iş çevresinde yapılan düzeltmeleri 

yansıtır şekilde %18 düşerek 468 milyon Euro olmuştur. 
 
İhraç & Danışmanlıkta gelirler, sektör ücret havuzlarının daralması karşısında %5 düşerek 455 milyon Euro olmuştur. Hisse 

ve Tahvil İhraçlarındaki düşüş, Danışmanlık gelirlerinde yaşanan önemli büyümeden daha fazla olmuştur. 

 
Faiz dışı giderler %7 düşerek 3.4 milyar Euro olmuş, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler ise %5 düşmüş olup, devam eden 

maliyet disiplinini ve işe yeniden odaklanmak için alınan 2018 yılında tedbirleri yansıtmaktadır. KYB’nin ilk-çeyrek maliyetlerine 

2019 yılının tamamı için 535 milyon Euro tutarında banka vergisi dâhildir. 
 
KYB, bu çeyrekte yukarıda belirtilen banka vergileri sonrası 88 milyon Euro tutarında vergi-öncesi zarar açıklamıştır. Banka 

vergilerinin yıla eşit dağıtıldığı varsayılması halinde vergi öncesi kar 313 milyon Euro olurdu. 
 
Odaklı büyüme yatırımları, sabit getiri ve tahvil ihracı alanında hedeflenen şekilde işe alımları ve GİB’de kredi büyümesini 

içermektedir. KYB’de krediler bu çeyrekte 5 milyar Euro ve önceki yılın aynı çeyreğinin sonundan bu yana 13 milyar Euro 

tutarında büyümüştür. 
 
Pazar payı artışları: Zorlu bir piyasa ortamında, Deutsche Bank kurumsal finansmanda pazar payını artırmıştır (kaynak: 

Dealogic). Deutsche Bank A.B.D.’de ilk halka arzlarda eş 1 numaradır ve global kaldıraçlı borç sermaye piyasalarında en 

büyük 5 firma arasına geri dönmüştür (kaynak: Dealogic). Deutsche Bank bu çeyrekte yatırım yapılabilir nota sahip ihraçlarda 

pazar payı kazanmış ve bu çeyrekte en büyük global 20 işlemin 14’ünde talep toplayıcı olarak görev almıştır (kaynak: 

Dealogic). 
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Bir bakışta Kurumsal & Yatırım Bankası sonuçları  
 
  Sona eren üç aylık dönem     

m. € 31 Mar  31 Mar  Mutlak  Değişim  
(aksi belirtilmedikçe)  2019  2018  Değişim  % 
Net gelirler:         

Global İşlem Bankacılık  975  918  57  6 
Hisse ihracı 43 76 (33) (43) 
Tahvil ihracı  290 316 (27) (8) 
Danışmanlık 122 88 34 39 

İhraç ve Danışmanlık  455  480  (25)  (5) 
Satış & Alım-satım (Hisse Senedi) 468 571 (103) (18) 
Satış & Alım-satım (Sabit Getiri) 1,516 1,882 (367) (19) 

Satış & Alım-satım   1,984  2,454  (470)  (19) 
Diğer  (84)  (5)  (79)  A/D 
Toplam net gelirler  3,328  3,845  (517)  (13) 
Kredi değer düşüş karşılıkları  23  (3)  26  A/D 
Faiz dışı giderler:         

Ücret ve sosyal haklar  962  1,061  (99)  (9) 
Genel ve idari giderler  2,424  2,568  (144)  (6) 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  A/D 
Yeniden yapılandırma faaliyetler  7  14  (7)  (50) 
Toplam faiz dışı giderler  3,393  3,643  (250)  (7) 
Azınlık payları  1  3  (2)  (71) 
Vergi öncesi kar (zarar)  (88)  203  (291)  A/D 
         

Toplam Varlıklar (milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  1,069  1,132  (64)  (6) 
Krediler (kredi değer düşüş karşılıkları öncesi brüt, milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  140  127  13  11 
Çalışanlar (tam zamanlı dengi, çeyrek sonu itibarıyla) 17,117 17,892 (775) (4)  
A/D – Anlamlı değil 
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Deutsche Bank Faaliyet Bölümü sonuçları 
31 Mart 2019 itibarıyla Kazanç Raporu  

 
 
 

 

Özel & Ticari Banka (ÖTB) 

 
Net gelirler yıldan yıla %5 oranında düşerek 2.5 milyar Euro olmuştur. Kredi hacimlerindeki büyüme, mevduat marjının 

sıkılaşmaya devam etmesinin negatif etkisini dengelerken, yukarıdaki tabloda belirtilen spesifik kalemler1 hariç gelirler yatay 

seyretmiştir. 
 
Özel & Ticari İşletmede (Almanya), gelirler, raporlanan esasa %7 düşerek, önceki yılın aynı çeyreğinde bir gayrimenkulün 

satışından 156 milyon Euro tutarında kazançtan oluşan spesifik kalemin tekrarlanmaması nedeniyle düzeltmeye tabi tutulması 

halinde ise %2 yükselerek 1.7 milyar Euro olmuştur. İş hacimlerindeki büyüme, mevduat marjının sıkılaşmasını dengelemiştir. 
 
Özel & Ticari İşletme (Uluslararası) yıldan yıla %4 düşüşle 359 milyon Euro tutarında gelir kaydetmiştir. Önceki yılın aynı 

çeyreğinde ufak bir varlığın satışının tekrarlanmaması ve İtalya’da kredi ücretlerinin muamelesindeki bir değişikliğin etkisi, 

kredi gelirlerinde büyümenin ve yeniden-fiyatlandırma tedbirlerinin etkisinden fazla olmuştur. 
 
Varlık Yönetimi gelirleri yıldan yıla istikrarlı kalarak 427 milyon Euro olmuş ve miras kalan Sal. Oppenheim pozisyonları ile 

ilgili workout  faaliyetlerinin kazançlarından oluşan spesifik kalem için eğer düzeltmeye tabi tutulan haliyle %7 düşmüştür. Bu, 

gerileyen piyasalar ve önceki yılın aynı çeyreğinde yapılan daha ufak elden çıkarma işlemlerinin tekrarlanmaması karşısında, 

2018’in dördüncü çeyreğinde yönetim altındaki varlıkların daha düşük oluşunu yansıtmaktadır. 
 
Faiz dışı giderler %5 düşüşle 2.1 milyar Euro olurken, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler %4 azalmış olup, Polonya’daki 

operasyonların 2018 yılında kısmen elden çıkarılmasını, devam eden kadro azaltımını ve  maliyet disiplinini yansıtmaktadır. 
 

Vergi öncesi kar %11 düşüşle 287 milyon Euro olmuş olup, kısmen yukarıdaki tabloda1 belirtilen spesifik kalemleri 

yansıtmaktadır. Vergi öncesi kar ayrıca, kısmen modelde yeniden ayarlamalar yapılması nedeniyle kredi değer düşüş 

karşılıklarının yıldan yıla 29 milyon Euro artarak 117 milyon Euro olmasından etkilenmiştir. Karşılıklar kredilerin 17 baz puanı 

gibi düşük düzeylerde kalmış olup, düşük risk portföyünü ve titiz yüklenim standartlarını yansıtmaktadır. Vergi sonrası maddi 

özkaynak getirisi (RoTE) bu çeyrekte %6.4 olmuştur. 
 
İş hacimlerinde büyüme: ÖTB’nin yönetim altındaki varlıkları bu çeyrekte 29 milyar Euro veya %6 oranında yükselerek 502 

milyar Euro olmuştur. Varlık Yönetimi buna 14 milyar Euro civarında katkı yapmıştır. ÖTB’nin artışı kısmen iyileşen 

performanstan, kısmen de 8 milyar Euro tutarında net para girişinden (6 milyar Euro vadeli mevduattan, 2 milyar Euro da 

yatırım ürünlerinden) kaynaklanmıştır. Kredi büyümesi bu çeyrekte 3 milyar Euro olmuştur. Son on iki ayda ÖTB, çıkılan işler 

için düzeltmeye tabi tutulmuş haliyle 20 milyar Euro tutarında mevduat büyümesi ve 13 milyar Euro tutarında kredi büyümesi 

sağlamıştır. 
 

Bir bakışta Özel & Ticari Banka sonuçları 
 
  Sona eren üç aylık dönem     

m. € 31 Mar  31 Mar  Mutlak  Değişim 
(aksi belirtilmedikçe)  2019  2018  Değişim  % 
Net gelirler:         

Özel ve Ticari İşletme (Almanya)  1,707  1,836  (129)  (7) 
Özel ve Ticari İşletme (Uluslararası)1  359  374  (15)  (4) 
Servet Yönetimi (Global)  427  426  1  0 
Çıkılan işler 2  21  4  17  A/D 
Toplam net kar  2,513  2,640  (127)  (5) 

Bunların içinden:        

Net faiz gelirleri 1,478 1,485 (7) (0) 
Komisyonlar ve ücret gelirleri 820 868 (48) (5) 
Geri kalan gelirler  215  287  (72)  (25) 

Kredi değer düşüş karşılıkları  117  88  29  33 
Faiz dışı giderler:         

Ücret ve sosyal haklar  973  980  (6)  (1) 
Genel ve idari giderler  1,161  1,264  (103)  (8) 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  A/D 
Yeniden yapılandırma faaliyetler  (26)  (17)  (9)  53 
Toplam faiz dışı giderler  2,108  2,227  (118)  (5) 
Azınlık payları  0  0  (0)  A/D 
Vergi öncesi kar (zarar)  287  325  (37)  (11) 
         

Toplam Varlıklar (milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  348  331  17  5 
Krediler (kredi değer düşüş karşılıkları öncesi brüt, milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  273  265  8  3 
Yönetim altındaki Varlıklar (milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  502  497  5  1 
Çalışanlar (tam zamanlı dengi, çeyrek sonu itibarıyla) 41,392 43,785 (2,393) (5)  
A/D – Anlamlı değil 
1 Belçika, Hindistan, İtalya ve İspanya’daki operasyonları kapsamaktadır.

 

2 Polonya ve Portekiz’deki operasyonları ve tarihsel dönemlerdeki Özel Müşteri Hizmetleri (PCS) ve Hua Xia’yı kapsamaktadır
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Deutsche Bank Faaliyet Bölümü sonuçları 
31 Mart 2019 itibarıyla Kazanç Raporu  

 
 
 
 

 

Varlık Yönetimi (VY) 

 
Net gelirler önceki yılın aynı çeyreğe göre %4 düşerken, 2018’in zorlu geçen dördüncü çeyreğine göre hafif yükselerek 525 

milyon Euro olmuştur. Yıldan yıla gerilemenin kaynağı kısmen, para çıkışlarından ve piyasadaki gerilemelerden dolayı 2018 

yılı sonunda yönetim altındaki varlıkların daha düşük olması sonucu buna bağlı olarak yönetim ücretlerinin de daha düşük 

kalmasıdır. Bu etkiler, sona erdirilen bir işin 2018’in ilk çeyreğinde satılmasından bir defalık bir zararın tekrarlanmaması ile 

kısmen dengelenmiştir. 
 
Faiz dışı giderler %16 düşüşle 398 milyon Euro olurken, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler %11 düşüşle 395 milyon Euro 

olmuştur. Bunun sebebi, önceki yılda faiz dışı giderleri etkilemiş hukuki ihtilaf giderlerinin tekrarlanmaması ve altyapı giderlerini 

azaltmak ve profesyonel ücretlerde tasarruf için yönetimin aldığı tedbirlerdir. 
 
Maliyet kesintileri, hem gelirlerdeki gerilemeyi hem de 2018’in ilk çeyreğinde DWS’nin ilk halka arzı sonrası azınlık paylarının 

31 milyon Euro tutarındaki etkisini fazlasıyla karşıladığı için, vergi öncesi kar yıldan yıla %34 artarak 96 milyon Euro olmuştur. 

Azınlık payları için düzeltmeye tabi tutulması halinde vergi öncesi kar %77 artmış olurdu. 
 
Yönetim altındaki varlıklar bu çeyrekte 42 milyar Euro tutarında veya %6 oranında artarak 706 milyar Euro olmuştur. Bu artışın 

kaynağı piyasa performansı, döviz kuru hareketleri ve Pasif, Alternatifler, ve Top Dividende ve Konsept Kaldemorgen gibi 

amiral gemisi fonlar dâhil olmak üzere önemli varlık sınıflarında 2 milyar Euro (veya nakit ürünleri hariç 7 milyar Euro) tutarında 

net yeni para girişleridir. DWS’nin Nippon Life, Zurich, DVAG ve Generali ile stratejik işbirliklerinin 3 milyar Euro civarında 

para girişi katkısı olmuştur. 
 
Sorumlu yatırım yapma taahhüdünün sürekliliği. DWS, Insurance Asset Risk tarafından art arda ikinci yıldır “Yılın Sorumlu 

Yatırımcısı” seçilmiştir A.B.D. Xtrackers, Finlandiyalı emeklilik sigorta şirketi Ilmarinen ile birlikte geliştirilen en büyük Çevresel, 

Sosyal ve Yönetişim (ESG) Borsa Yatırım Fonunu piyasaya getirmiştir, 

 

Bir bakışta Varlık Yönetimi sonuçları  
 
  Sona eren üç aylık dönem     

m. € 31 Mar  31 Mar  Mutlak  Değişim 
(aksi belirtilmedikçe)  2019  2018  Değişim  % 
Net gelirler:         

Yönetim ücretleri  509  531  (22)  (4) 
Performans ve işlem ücretleri  11  18  (7)  (39) 
Diğer gelirler  5  (4)  9  A/D 
Toplam net gelirler  525  545  (20)  (4) 
Kredi değer düşüş karşılıkları  (0)  0  (1)  A/D 
Toplam faiz dışı giderler:         

Ücret ve sosyal haklar  200  194  6  3 
Genel ve idari giderler  196  276  (80)  (29) 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  A/D 
Yeniden yapılandırma faaliyetleri  2  3  (0)  (14) 
Toplam faiz dışı giderler  398  473  (75)  (16) 
Azınlık payları  31  0  31  A/D 
Vergi öncesi kar (zarar)  96  72  25  34 
         

Toplam Varlıklar (milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  10  10  0  4 
Yönetim altındaki Varlıklar (milyar Euro, çeyrek sonu itibarıyla)  706  678  28  4 
Çalışanlar (tam zamanlı dengi, çeyrek sonu itibarıyla) 4,055 4,056 (1) (0)  
A/D – Anlamlı değil 
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Deutsche Bank Faaliyet Bölümü sonuçları 
31 Mart 2019 itibarıyla Kazanç Raporu  

 
 
 
 

 

Kurumsal & Diğer (K&D) 

 
  Sona eren üç aylık dönem     

m. € 31 Mar   31 Mar  Mutlak  Değişim 
(aksi belirtilmedikçe)  2019  2018  Değişim  % 
Net gelirler  (15)  (54)  38  (71) 
Kredi değer düşüş karşılıkları  (0)  2  (2)  A/D 
Faiz dışı giderler:          

Ücret ve sosyal haklar  730  767  (37)  (5) 
Genel ve idari giderler  (710)  (652)  (58)  9 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  A/D 
Yeniden yapılandırma faaliyetleri  0  (0)  0  A/D 
Toplam faiz dışı giderler  20  114  (94)  (82) 
Azınlık payları  (32)  (3)  (29)  A/D 
Vergi öncesi kar (zarar) (4) (167) 163 (98)  
A/D – Anlamlı değil 
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Deutsche Bank Konsolide Bilanço 
31 Mart 2019 itibarıyla Kazanç Raporu  

 
 
 
 

 

Konsolide Bilanço 

 

 
Varlıklar 
 
m. €  31 Mar 2019  31 Ara 2018 
Nakit ve Merkez Bankası bakiyeleri  187,314  188,731 
Bankalar arası bakiyeler (Merkez Bankaları dışında)  11,428  8,881 
Geri satım sözleşmeleri çerçevesinde satılan Merkez Bankası fonları ve alınan menkul kıymetler   9,831  8,222 
Ödünç alınan menkul kıymetler  4,792 3,396 
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar     

Alım-satım varlıkları 164,840 152,738 
Türev finansal araçların pozitif piyasa değerleri 331,040 320,058 
Gerçeğe uygun değer farkı zorunlu olarak kar/zarara yansıtılan, alım-satım amaçlı olmayan finansal varlıklar 108,502 100,444 
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar üzerinden tayin edilen finansal varlıklar  0  104 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar toplamı  604,382  573,344 
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan finansal varlıklar  53,879  51,182 
Özkaynaklar yöntemine tabi yatırımlar  921  879 
Krediler, amortismana tabi tutulmuş maliyetten  410,564  400,297 
Maddi duran varlıklar  5,439  2,421 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar  9,183  9,141 
Diğer varlıklar  130,884  93,444 
Cari vergi varlıkları  1,147  970 
Ertelenmiş vergi varlıkları  7,413  7,230 
Toplam varlıklar 1,437,179 1,348,137 

 
Yükümlülükler ve Özkaynaklar 
 
m. €  31 Mar 2019  31 Ara 2018 
Mevduatlar   575,108  564,405 
Geri alım veya Repo sözleşmeleri çerçevesinde alınan Merkez Bankası fonları ve satılan menkul kıymetler   5,662  4,867 
Ödünç verilen menkul kıymetler  2,887 3,359 
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler     

Alım-satım yükümlülükleri 71,307 59,924 
Türev finansal araçlardan negatif piyasa değerleri 316,106 301,487 
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar üzerinden tayin edilen finansal yükümlülükler  66,835 53,757 
Yatırım sözleşmesi yükümlülükleri  548  512 

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler toplamı  454,796  415,680 
Diğer kısa vadeli borçlanmalar  13,024  14,158 
Diğer yükümlülükler  154,940  117,513 
Karşılıklar  2,959  2,711 
Cari vergi yükümlülükleri   889  944 
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri  517  512 
Uzun vadeli borç   153,942  152,083 
Tröst imtiyazlı menkul kıymetler  3,261  3,168 
Hisse senetlerini alma yükümlülüğü   0  0 
Toplam yükümlülükler  1,367,985  1,279,400 
Hisse senetleri, itibari değeri olmayan, € 2,56 nominal değerde  5,291  5,291 
İlave ödenmiş sermaye   40,271  40,252 
Dağıtılmamış karlar   16,587  16,714 
Şirket nezdinde tutulan hisse senetleri, maliyetten   (28)  (15) 
Hisse senetlerini satın alma yükümlülüğü olarak sınıflandırılan özkaynaklar   0  0 
Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası net  794  253 
Toplam özkaynaklar  62,914  62,495 
İlave özkaynak bileşenleri  4,675  4,675 
Azınlık payları  1,605  1,568 
Toplam özkaynaklar  69,194  68,737 
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 1,437,179 1,348,137 
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Deutsche Bank Konsolide Bilanço 
31 Mart 2019 itibarıyla Kazanç Raporu  

 
 
 
 

 

Varlıklardaki ve Yükümlülüklerdeki Hareketler 

 
31 Mart 2019 itibarıyla toplam bilanço 2018 yıl sonuna kıyasla 89.0 milyar Euro (veya %7) büyümüştür. Bu gelişmenin ana 

kaynakları aşağıdaki gibidir: 
 
Diğer varlıklar 37.4 milyar Euro artmış olup, bunun 29.7 milyar Euro tutarındaki kısmı aracılık ve menkul kıymetlerle ilgili alacaklar 

olup, bu alacakların  21.9 milyar Euro tutarındaki kısmı normal olarak bekleyen bakiyelerdir. Bu esasen faaliyet düzeylerinde düşük 

yıl-sonu düzeylerine kıyasla mevsimsel artışa atfedilebilir. Bu mevsimsellik, aracılık ve menkul kıymetlerle ilgili borçlarda da 

denk bir artışa neden olup, diğer yükümlülüklerde 37.4 milyar Euro tutarında artışa 29.8 milyar Euro tutarında katkıda 

bulunmuştur. 
 
Alım-satım varlıkları ve yükümlülükleri, esasen dönem içinde global endekslerin güçlenmesi sayesinde sırasıyla 12.1 milyar 

Euro ve 11.4 milyar Euro artmıştır. 
 
Türev finansal araçların pozitif piyasa değeri 11.0 milyar Euro tutarında artarken, buna karşılık türev finansal araçların negatif 

piyasa değerinde de 14.6 milyar Euro tutarında artış olmuştur. Bu esasen piyasa hareketleri, özellikle de faiz oranları 

nedeniyledir. 
 
Büyüme inisiyatifleri, amortismana tabi tutulmuş maliyetten taşınan kredilerde 10.3 milyar Euro ve mevduatlarda 10.7 milyar 
Euro tutarında artışlara katkıda bulunmuştur. 

 
Bilançodaki genel hareketler arasında, esasen A.B.D. Doları’nın Euro’ya karşı güçlenmesinden kaynaklanan döviz kuru 

hareketleri nedeniyle yaklaşık 15 milyar Euro tutarında artış bulunmaktadır. Döviz kuru hareketlerinin etkileri, bu bölümde 

bahsedilen bilanço satırı kalemlerinin hareketleri içerisinde yer almaktadır. 
 

Likidite 

 
Likidite rezervleri 31 Mart 2019 itibarıyla 260 milyar Euro’dur (%71 nakit ve nakde eşdeğer varlıklar ve %29 çok likit ve diğer 

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

ve %29 çok likit ve diğer menkul kıymetler). 
 

Özkaynaklar 

 
Toplam özkaynaklar 31 Mart 2019 itibarıyla, 31 Aralık 2018’e kıyasla 456 milyon Euro artmıştır. Bu gelişmeye katkıda bulunan 

ana faktörler, ABD Dolarının bu çeyrekte Euro’ya karşı güçlenmesi sonucu yabancı para çevriminden elde edilen kazançlar 

(vergi sonrası net 417 milyon Euro), Deutsche Bank hissedarlarına ve ilave özkaynak bileşenlerine atfedilebilir net kar (178 

milyon Euro), gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan finansal varlıklardan gerçekleşmemiş net 

kazançlardır (vergi sonrası net 125 milyon Euro). Bu artış, tanımlı fayda planlarıyla ilgili yeniden ölçüm zararları (vergi sonrası 

net 170 milyon Euro), ve UFRS 16’nın benimsenmesi nedenli negatif etki (vergi sonrası net 137 milyon Euro) nedeniyle kısmen 

gerilemiştir. 
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Deutsche Bank Genel Görünüm 
31 Mart 2019 itibarıyla Kazanç Raporu  

 
 
 
 

 

Stratejinin uygulanmasındaki ilerleme 

 

 
2019’un ilk çeyreğinde, kilit hedeflere yönelik daha fazla ilerleme sağlanmıştır. 2019 düzeltmeye tabi tutulmuş maliyet hedefi 

olan 21.8 milyar Euro ve 90,000’in altında kadro hedefine ulaşma yolunda ilerlenmektedir. Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 

yıldan yıla 420 milyon Euro düşerek 2019’un ilk çeyreğinde 5.9 milyar Euro olmuştur. 2018’in ilk çeyreğine kıyasla çalışanlar 

neredeyse 5,700 azaltılarak 91,463 olmuştur. CRR/CRD 4 Özkaynaklar Tier 1 sermaye oranı %13.7 seviyesinde ve hedefle 

tutarlıdır ve CRR/CRD 4 kaldıraç oranı (aşamalı) %4.1 olarak gerçekleşirken, zaman içindeki hedef %4.5’tir. 
 

Genel Görünüm 

 

 
Aşağıdaki bölümde, genel görünümdeki güncellemelerin ana hatları verilmiş olup, 2018 Faaliyet Raporu’nda yer alan Yönetim 

Raporunun Genel Görünüm kısmı ile birlikte okunmalıdır. 
 
2019 yılında, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler ve çalışanlar bakımından yakın dönem faaliyet hedeflerine yönelik olarak 

geçen yıl kaydedilen ilerlemenin üstüne çıkmak amaçlanmıştır. 2019 yılı için vergi sonrası maddi özkaynak getirisi hedefi olan 

%4’e ulaşmak, doğrudan kontrolümüz altındaki faktörlere, fakat aynı zamanda daha piyasaya-duyarlı ve olaya-duyarlı 

faktörlere de bağlıdır. 
 
2019 yılında gelirlerin 2018 yılına kıyasla aslen yatay seyretmesi beklenmektedir. Amaç, özellikle kredi ve hacim büyümesi 

dahil olmak üzere hedeflenen büyüme alanlarında yatırımlar yaparak, ve aynı zamanda da likidite ve bilançonun 

optimizasyonu ve yeniden düzenlenmesi yoluyla gelirlerin artırılmasıdır. Genel görünümde, 2019’un ilk çeyreğinde piyasa 

ortamının ve müşteri faaliyetlerinin, daha piyasaya-duyarlı işlerimizdeki gelirlerin, daha belirgin bir toparlanmayı 

desteklemediği de hesaba katılmıştır. 
 
Kurumsal & Yatırım Bankası (KYB) için, 2019’un ilk çeyreğinde sektör için olumsuz makroekonomik ve finansal piyasa ortamı 

görülmüştür. Belirsizliği, Brexit, ABD – Çin ticaret ilişkileri ve Ocak ayında ABD hükümetinin kapanması dahil ancak bunlarla 

sınırlı olmaksızın bir dizi jeopolitik faktör etkilemiştir. Bu faktörlerin tamamı, geniş ölçüde genel sektör trendine paralel şekilde, 

spesifik olarak Satış & Alım-Satımda, müşteri faaliyetlerini baskı altına almış ve gelirleri olumsuz etkilemiştir. Bu çeyreğin ilk 

iki ayına kıyasla Mart ayı biraz daha olumlu geçmiş olup, yılın ilerleyen bölümlerinde makroekonomik ve finansal piyasa 

ortamında bir miktar iyileşme görülmesi beklenmektedir. Toparlanmanın devam etmesi halinde, 2019 yılı KYB gelirlerinin 

2018’den bir miktar yüksek olması beklenmektedir. 

 
Özel & Ticari Bankada (ÖTB), 2019 yılında yatırım ve kredi işlerinde büyüme yaşanması beklenmektedir. Yatırım işlerinde 

net yeni varlık büyümesi ve çekirdek piyasalarda İlişki Yöneticileri işe alınmaya devam edilmesi ve normalleşen bir piyasa 

ortamında fiyatlandırma fırsatlarından yararlanabilmesi beklenmektedir. Kredi işlerinde, 2018 yılında elde edilen büyümeden 

yararlanılması planlanmakta ve mevcut risk yönetimi çerçevemiz dahilinde tüketici ve ticari kredilere odaklanılarak 2019 

yılında büyümemizin daha da hızlandırılması hedeflenmektedir. Spesifik kalemlerin daha düşük olmasının, yıldan yıla gelir 

artışını olumsuz etkilememesi, ve spesifik kalemlerin 2018’dekiyle aynı boyutta tekrarlanmaması beklenmektedir. Ayrıca, 

devam eden düşük faiz oranı ortamında, mevduat ürünlerimizde marj baskısının devam etmesi ile Polonya ve Portekiz’deki 

işlerimizin elden çıkarılması sonucu gelir tabanımızın gerilemesi beklenmektedir. Yukarıda belirtilen olumsuz gelir trendleri 

ortamında, ÖTB gelirlerinin 2019’da esasen 2018’e kıyasla yatay kalması beklenmektedir. 
 
Varlık Yönetimi (VY) için, pasif stratejiler, alternatifler ve birden-fazla varlık içeren çözümlerde güçlü net akışlar sayesinde, 

sektörün global yönetim altındaki varlıklarının orta vadede önemli ölçüde artması beklenmektedir. Sektördeki bu büyüme 

trendleri ortamında VY’nin pazar payını artırmak için iyi konumlanmış olduğuna inanılmaktadır. Büyüme inisiyatiflerimizin, 

kendimizi farklılaştırabileceğimiz ürünlere ve hizmetlere odaklanılması amaçlanmaktadır. Yönetim altındaki varlıklarımızın 

2019 yılı sonunda daha yüksek olması beklenmektedir. Pasif ve alternatif yatırımlar sayesinde, net akışların belli başlı bütün 

varlık sınıflarında pozitif olması beklenmektedir. VY gelirlerinin 2019’da esasen 2018’e kıyasla yatay kalması beklenmektedir. 
 
Grup için, düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetleri 2019 yılında 21.8 milyar Euro’ya düşürme ve iç iş gücümüzü 2019 yıl sonu 

itibarıyla 90,000 tam zamanlı çalışanın altına düşürme hedeflerine bağlılık devam etmektedir. 2018’de gerçekleştirilen 

tedbirlerin run-rate etkisinden, ayrıca Postbank entegrasyonunun etkisinden ve Portekiz’deki perakende işinden çıkılmasından 

yararlanılması beklenmektedir. Yapısal maliyet meselelerine eğilmeye ve süreçleri optimize etmeye devam edilecek ve gelir 

ortamı beklendiği gibi gelişmezse ek maliyet tasarrufları sağlamaya gayret edilecektir. 
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Ek olarak, kredi değer düşüklüğü karşılıklarının 2019 yılında geçen yıla kıyasla artacağı ve daha normalleşmiş bir vergi 

oranından yararlanılacağı varsayılmaktadır. 
 
CRR/CRD 4 Özkaynaklar Tier 1 sermaye oranımızın, beklemedeki denetsel değerlendirmelerden olumsuz etkilenmesi, fakat 

2019 yılı boyunca %13’ün üzerinde kalacağı beklenmektedir. CRR/CRD 4 kaldıraç oranımızın (aşamalı) 2019 yılında %4’ün 

üzerinde kalması beklenmektedir. 2019 yıl-sonu risk ağırlıklı varlıkların (RWA) esasen yatay kalması ve CRR/CRD 4 kaldıraç 

riskinin 2018 yıl-sonuna kıyasla hafif yüksek olması beklenmektedir. 
 
 

Riskler ve Fırsatlar 

 

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

fırsatlara dair değerlendirmemizi önemli ölçüde değiştirmemiştir. 
 
Ancak, Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden ayrılmasına ilişkin olarak Madde 50 son tarihinin 31 Ekim 2019’e uzatılması, 

“anlaşmasız” Brexit durumunda operasyonel riskleri daha da azaltmamıza imkân sağlamaktadır. Son tarihin uzatılması, 

müşterilerin Londra’dan Frankfurt’a taşınması ve kontratların sürekliliği için daha fazla zaman tanımaktadır. 
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Risk bilgileri 
 

 
Aşağıdaki bölümde, kredi, piyasa, likidite ve diğer risk ölçütleri hakkında nitel ve nicel açıklamalar ve 2019’un ilk 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. 
 
Kilit risk kategorileri hakkında ve önemli risklerimizin yönetimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen 2018 Faaliyet Raporunun 

“Risk Raporu” kısmına bakınız. 
 

Genel risk değerlendirmesi 
 
2019’un ilk çeyreğinde finansal risk varlık piyasaları, 2018 sonlarında gözlemlenen gerilemelerden büyük ölçüde 

toparlanmıştır. ABD’de ekonomik faaliyetler sağlıklı kaldığı için global büyüme endişeleri hafiflerken, Avrupa ve Çin’deki 

büyüme göstergeleri, belirsiz süreli stabilizasyona işaret etmektedir. Görüşümüze göre global ekonomi stabilize olmakta, ABD 

ve Çin’deki toparlanma sayesinde ve Avrupa’daki yurt içi dayanıklılık sayesinde ayakta kalmakta, fakat bu yıl hala ılımlı bir 

yavaşlamaya doğru gitmektedir. 
 
Aşağı yönlü önemli riskler arasında Brexit bulunmaktadır. Madde 50 son tarihinin bu kez 31 Ekim’e uzatılması, Birleşik 

Krallığın bir ayrılma anlaşması olmadan Avrupa Birliğinden ayrılması riskini hala ortadan kaldırmış değildir. Anlaşmasız Brexit, 

İngiltere ve Avrupa’da zaten gevşek olan ekonomik görünümü ağırlaştırabilir. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin başarıya 

ulaşmaması ve/veya Avrupa’ya yayılması (otomobil ithalat tarifeleri hala ihtimal dahilinde olduğundan, global ticaret 

savaşlarının şiddetlenmesi potansiyeli de önemli bir risk kaynağı olarak durmaktadır. 
 
Bu risklerin potansiyel etkileri, portföy incelemeleri ve grup-çapında stres testleriyle değerlendirilmektedir. Bu testlerin 

sonuçları, halen müsait olan sermaye ve likidite rezervlerinin, kullanılabilecek hafifletici önlemlerle birlikte, bu risklerin 

öngörüldüğü gibi gerçekleşmeleri halinde etkisini absorbe etmemize imkân sağlayacağına işaret etmektedir. 
 

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), 

Likidite Karşılama Oranı (LCR), ve Strese tabi Net Likidite Pozisyonu (sNLP) üst düzey ölçütler olarak kullanılmakta olup, 

Yönetim Kurulumuz tarafından en azından yılda bir kez gözden geçirilen ve onaylanan stratejik planlama, risk iştahı çerçevesi, 

stres testi (LCR hariç), ve toparlanma ve karar planlama uygulamalarımıza tamamen entegre edilmiştir. Mevzuata göre 

tanımlanan CET 1, LR, Kaldıraç Riski, LCR ve risk-ağırlıklı varlıklar oranları ve ölçütleri, CRR/CRD 4 kapsamında tamamen 

uygulanmış kurallara dayalıdır. ECA, Ekonomik Sermaye ve sNLP, yukarıda belirtilen idari ölçütlere ek olarak Deutsche 

Bank’ın spesifik iç risk ölçütleridir. 

 
Özkaynaklar Tier 1 Oranı   Toplam Risk-Ağırlıklı Varlıklar  

31.3.2019 13.7 % 31.3.2019 347.5 mlr € 
31.12.2018 13.6 % 31.12.2018 350.4 mlr € 

Ekonomik Sermaye Yeterliliği Oranı ¹  Toplam Ekonomik Sermaye  
31.3.2019 201 % 31.3.2019 25.6 mlr € 
31.12.2018 196 % 31.12.2018 26.1 mlr € 

Kaldıraç Oranı (tamamen uygulanmış)  Kaldıraç Riski (tamamen uygulanmış)  
31.3.2019 3.9 % 31.3.2019 1,345 mlr € 
31.12.2018 4.1 % 31.12.2018 1,273 mlr € 
 
Kendi kaynaklarımız ve uygun yükümlülükler için asgari gereksinim (MREL)  
31.3.2019 10.8 %   

31.12.2018 11.1 %   

Likidite Karşılama Oranı (LCR)  Strese Tabi Net Likidite Pozisyonu (sNLP)  
31.3.2019 141 % 31.3.2019 45.3 mlr € 
31.12.2018 140 % 31.12.2018 48.1 mlr €  
1 Önceden “İçsel Sermaye Yeterlilik Oranı” olarak raporlanmakta idi.
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Risk-ağırlıklı varlıklar 

 
Risk türü ve iş birimi bazında risk-ağırlıklı varlıklar  
 
          31 Mar 2019 
  Kurumsal &  Özel &       
  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &   

m. €  Bankası  Banka  Yönetim  Diğer  Toplam 
Kredi riski  120,300  79,780  5,235  18,320  223,634 
Ödeme Riski  53  0  0  65  118 
Kredi Değerleme Düzeltmesi (CVA)  6,634  227  102  100  7,063 
Piyasa Riski  30,950  77  0  0  31,027 
Operasyonel Risk  70,559  10,106  4,968  0  85,633 
Toplam 228,495 90,191 10,305 18,485 347,475 

          31 Ara 2018 
  Kurumsal &  Özel &       
  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &   

m. €  Bankası  Banka  Yönetim  Diğer  Toplam 
Kredi riski  115,035  76,592  5,236  15,964  212,827 
Ödeme Riski  39  0  0  47  86 
Kredi Değerleme Düzeltmesi (CVA)  7,642  202  112  42  7,997 
Piyasa Riski  37,446  89  0  0  37,535 
Operasyonel Risk  76,145  10,827  5,017  0  91,989 
Toplam 236,307 87,709 10,365 16,053 350,432 

 
RWA, 2018 yılı sonunda 350.4 milyar Euro iken, 31 Mart 2019 itibarıyla 347.5 milyar Euro olmuştur. 3.0 milyar Euro tutarında 

azalışın kaynağı esasen piyasa ve operasyonel risk için RWA olup, kredi riski için RWA’daki artışla kısmen dengelenmiştir. 

Piyasa riski RWA’da 6.5 milyar Euro tutarında azalış esasen, artırımlı risk gideri ve strese tabi riske-maruz-değer bileşenleri 

içerisindeki riske maruz pozisyonlarda azalıştan kaynaklanmıştır. Operasyonel risk RWA’da 6.4 milyar Euro tutarında azalış 

esasen, yakın zamandaki idari zorunluluklara paralel olarak, beklenen zarar için düşülebilen kaleme yönelik olarak modeldeki 

değişimden ve iç zarar profilimizin ve risk iştahı ölçütlerinin olumlu yönde gelişmesi sonucu riskin daha da azalmasından 

kaynaklanmıştır. CVA RWA’da 0.9 milyar Euro tutarında azalış metodoloji ile ilgili değişikliklerden ve riske maruz 

pozisyonlardaki azalıştan kaynaklanmıştır. KYB ve ÖTB’de iş büyümesi ve UFRS 16’nın uygulanması sonucu kredi riski RWA 

10.8 milyar Euro tutarında artmıştır. Ayrıca, kredi riski RWA artışı, parametrelerin yeniden ayarlanmasını, döviz kuru 

hareketlerini ve ertelenmiş vergi varlıkları için daha yüksek RWA’yı yansıtmaktadır. 
 

CET 1 sermayenin hissedarlara ait özkaynaklar ile mutabakatı 
 
  31 Mar 2019  31 Ara 2018 
m. €  CRR/CRD 4  CRR/CRD 4 
Muhasebe bilançosuna göre toplam özkaynaklar  62,914 62,495 
Kuruluşların konsolidasyona dahil edilmesi/konsolidasyon dışına çıkarılması  (38) (33) 

Bunların içinden:    

İlave ödenmiş sermaye   (12) (12) 
Dağıtılmamış karlar (170) (150) 
Birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zarar), vergi sonrası net  143  130 

Mevzuata göre düzenlenen bilançoya göre toplam özkaynaklar  62,875  62,462 
Azınlık payları (konsolide CET 1’de ayrılan tutar) 877 846 
Temettü ve AT1 kupon tahakkuku1 (445) (267) 
Geçiş döneminde birikmiş diğer kapsamlı gelirler (zararlar) pozisyonunun konsolidasyona dâhil     

edilmesinin/konsolidasyon dışına çıkarılmasının ters kaydı, Vergi sonrası net  0  0 
Mevzuattan kaynaklanan düzeltmeler öncesi Özkaynaklar Tier 1 (CET 1) sermaye  63,307  63,041 
İhtiyat filtreleri (1,946) (1,833) 

Bunların içinden:    

Ek değer düzeltmeleri (1,659) (1,504) 
Özkaynaklarda, menkul kıymetleştirilmiş varlıklardan kaynaklanan artış 0 (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  

   

(287) (329) 
CRR md. 467 ve 468 uyarınca, gerçekleşmemiş kazançlar ve zararlar ile ilgili olarak mevzuattan kaynaklanan 
düzeltmeler   0  0 

Mevzuattan kaynaklanan düzeltmeler (13,649) (13,722) 
Bunların içinden:    

Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar (ilgili vergi yükümlülükleri sonrası net) (8,639) (8,566) 
Gelecekteki karlılığa dayanan ertelenmiş vergi varlıkları  (2,648) (2,758) 
Beklenen zarar tutarlarının hesaplamasından kaynaklanan negatif tutarlar  (328) (367) 
Tanımlı fayda emeklilik fonu varlıkları (1,091) (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  (942)  (920) 

Özkaynaklar Tier 1 sermaye 47,712 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. 
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CRR/CRD 4 CET 1 sermaye oranı 31 Aralık 2018 itibarıyla %13.6 iken 31 Mart 2019 itibarıyla %13.7’ye yükselmiştir. Artış, 

CRR/CRD 4’e göre RWA’da yukarıda belirtilen azalıştan ve CRR/CRD 4 CET 1 sermayemizde 2018 yıl sonuna kıyasla 0.2 

milyar Euro tutarında artıştan kaynaklanmıştır. CET 1 sermayede 0.2 milyar Euro tutarında artış, 0.4 milyar Euro tutarında 

Para birimi Çevrim Düzeltmelerinin pozitif etkilerinin sonucu olup, sermayeden düşülebilecek kalemlerde yabancı para 

birimlerinin bir miktar negatif karşı-etkisi olmuştur. 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere UFRS 16’nın yürürlüğe girmesi, 

sermayeyi 0.1 milyar Euro tutarında azaltmıştır. 0.2 milyar Euro tutarındaki pozitif net karın tamamı, Yönetmelik (EU) No 

575/2013 (ECB/2015/4) Madde 26(2)’ye göre ara dönem veya yıl sonu karlarının CET 1 sermayede kaydedilmesine yönelik 

Avrupa Merkez Bankası Kararına (EU) (2015/656) paralel olarak 2019’un ilk çeyreği için 0.2 milyar Euro tutarında temettü ve 

AT1 kupon tahakkuku ile eksilmiştir. 
 

Diğer ölçütler  
 

Toplam ekonomik sermaye ve ekonomik sermaye yeterlilik oranı 
 
31 Mart 2019 itibarıyla ekonomik sermaye kullanımı 25.6 milyar Euro olup, 31 Aralık 2018 itibarıyla 26.1 milyar Euro tutarındaki 

ekonomik sermaye kullanımından 0.5 milyar Euro veya %1.8 daha düşüktür. Bu değişim, kısmen dengeleyici birçok bileşenden 

kaynaklanmıştır. Bu bileşenler, esasen kredi stoku düzeyinin daha düşük olması nedeniyle piyasa riskinde 0.5 milyar Euro 

tutarında, modeldeki değişimler nedeniyle operasyonel riskte 0.5 milyar Euro tutarında ve son on iki aylık iş görünümünün 

hafif iyileşmesi nedeniyle stratejik riskte 0.5 milyar Euro tutarında azalıştır. Dengeleyici etkiler arasında, kredi riskinden dolayı 

0.5 milyar Euro tutarında daha yüksek ekonomik sermaye kullanımı bulunmakta olup, faiz türevi işlemleriyle ilgili karşı taraf 

temerrüt riski bileşeni risk tutarlarında artıştan, ödeme bileşenindeki genel artıştan ve riskler arası çeşitlendirmenin 

azalmasının 0.5 milyar Euro tutarındaki etkisinden kaynaklanmıştır. 

 
Ekonomik sermaye yeterlilik oranı 31 Aralık 2018 itibarıyla %196 iken 31 Mart 2019 itibarıyla %201’dir. Orandaki değişim, sermaye 

ihtiyacındaki azalıştan ve sermaye arzındaki artıştan kaynaklanmıştır. Sermaye arzı 0.3 milyar Euro artmış olup, esasen 0.4 milyar 

Euro tutarında para birimi çevrim düzeltmesi nedeniyle özkaynaklardan kaynaklanırken, UFRS 16’nın 0.1 milyar Euro 

tutarındaki düşürücü etkisiyle kısmen eksilmiştir. Sermaye ihtiyacındaki azalış, yukarıda açıklandığı gibi ekonomik sermaye 

kullanımının daha düşük olmasından kaynaklanmıştır. 

 

Kaldıraç oranı ve kaldıraç riski 
 
31 Mart 2019 itibarıyla geçerli risk tutarı ölçütü 1,345 milyar Euro üzerinden, 52.3 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 31 Mart 2019 itibarıyla %3.9 olmuştur. 2019’un ilk çeyreğinde, 

kaldıraç riski tutarı 72 milyar Euro artarak 1,345 milyar Euro olmuştur. Bu esasen bilançomuzdaki gelişmeyi yansıtmaktadır: 

bekleyen ödemeler, mevsimsel olarak düşük yıl-sonu düzeylerinden 22 milyar Euro daha yüksektir, SFT ile ilgili kalemler (geri 

satım sözleşmeleri kapsamında alınan menkul kıymetler, ödünç alınan menkul kıymetler ve prime brokırlık alacakları) 14 

milyar Euro artmış, türev dışı alım-satım varlıkları 13 milyar Euro artarken, krediler de 10 milyar Euro büyümüştür. 

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

15 milyar Euro tutarında pozitif kur etkisini içermektedir. Döviz kuru hareketlerinin etkisi, bu bölümde bahsedilen kaldıraç riski 

tutarlarının hareketlerinin içerisinde yer almaktadır. 
 
31 Mart 2019 itibarıyla geçerli risk tutarı ölçütü 1,345 milyar Euro üzerinden, 55.4 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 çeyreğinde %4.3’ten %4.1’e düşmüştür. 

 

MREL 

 
31 Mart 2019 itibarıyla, Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklarımız (TLOF) 1,134 milyar Euro, kullanılabilir MREL ise 123 

milyar Euro ve rasyo %10.84 olmuştur. 31 Aralık 2018 itibarıyla ise TLOF 1,058 milyar Euro, MREL 118 milyar Euro ve rasyo 

%11.14’tür. Bu, Deutsche Bank’ın kendi kaynaklarından oluşan rahat bir tamponu bulunduğu, nitelikleri taşıyan 

yükümlülüklerinin ise MREL seviyesinin 19 milyar Euro üzerinde olduğu anlamına gelmektedir. Değişim, bilançodaki 

mevsimsel artıştan ve 2019’un ilk çeyreğindeki yeni ihraç faaliyetlerinden kaynaklanmıştır. 

 

LCR 

 
LCR, 31 Aralık 2018 itibarıyla %140 iken 31 Mart 2019 itibarıyla %141’dedir. Bu hafif değişim, Yüksek Kaliteli Likit 

Varlıklarımızda (HQLA), Net Nakit Çıkışlarına (NCO) kıyasla daha yüksek artış olması nedeniyledir. 
 

sNLP 

 
2019 yılında sNLP, risk iştahı dâhilinde kalmış, 31 Aralık 2018 itibarıyla 48.1 milyar Euro fazla kaydedilmişken 31 Mart 2019’da 

45.3 milyar Euro fazla kaydedilmiştir. Bu, esasen iş faaliyetlerinin artmasından kaynaklanmış olup, ince ayarlama yapılmış 

likidite riski metodolojileri nedeniyle kısmen eksilmiştir.  
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Varlık kalitesi 
 

Varlık Kalitesi bölümünde, değer düşüklüğüne konu borçlanma araçlarının kalitesi açıklanmaktadır. Değer düşüklüğüne konu 

borçlanma araçları UFRS 9 kapsamında, amortismana tabi tutulmuş maliyetten ölçülen (AC) borçlanma araçlarından, gerçeğe 

uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan finansal araçlardan (FVOCI) ve kredi taahhütleri ve finansal garantiler 

gibi bilanço dışı kredi verme taahhütlerinden (bundan böyle topluca ‘Finansal Varlıklar’ olarak anılacaktır). 
 
Aşağıdaki tablolarda, UFRS 9 zorunluluklarına göre aşamalara ayrılmış olarak finansal varlık sınıfı bazında risk tutarları ve 

kredi değer düşüklüğü karşılıkları ana hatlarıyla belirtilmiştir. 

 
31 Mart 2019 itibarıyla değer düşüklüğüne konu finansal varlıkların genel görünümü 
 
                    31 Mar 2019 

        Brüt Defter Değeri       

Kredi Değer düşüklüğü 

Karşılığı 
2 

        Aşama 3           Aşama 3    

m. €  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3  POCI  Toplam  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI   Toplam 
Amortismana tabi tutulmuş 

maliyet1 669,594 29,428 7,312 2,289 708,623 533 527 3,252 17 4,329  
1 Amortismana tabi tutulmuş Maliyetten taşınan Finansal Varlıklar şunlardan oluşmaktadır: Amortismana tabi tutulmuş maliyetten Krediler, Nakit ve Merkez Bankası bakiyeleri, 

bankalar arası bakiyeler (o Merkez Bankaları hariç), Geri satım sözleşmeleri çerçevesinde satılan Merkez Bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, Ödünç alınan Menkul 
kıymetler ve Diğer varlıkların belli alt kategorileri.

 

2 Kredi değer düşüklüğü karşılıklarına, 31 Mart 2019 itibarıyla 7 milyon Euro tutarındaki ülke riski karşılığı dahil değildir.
 

 
                     31 Mar 2019 

           

Gerçeğe 
uygun 
değer       

Kredi Değer düşüklüğü 
Karşılığı  

         Aşama 3           Aşama 3    

m. €  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI  Toplam  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI   Toplam 
Gerçeğe uygun değer farkı 
diğer kapsamlı gelirlere 
yansıtılan 53,593 287 0 0 53,879 14 1 0 0 15 

                     31 Mar 2019 

         Varsayılan Tutar        
Kredi Değer düşüklüğü 

Karşılığı ¹ 
         Aşama 3           Aşama 3    

m. €  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI  Toplam  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI   Toplam 
Bilanço dışı 253,530 8,998 494 0 263,023 131 71 95 0 297  
1 Kredi değer düşüklüğü karşılıklarına, 31 Mart 2019 itibarıyla 4milyon Euro tutarındaki ülke riski karşılığı dahil değildir.

 

 

 
31 Aralık 2018 itibarıyla değer düşüklüğüne konu finansal varlıkların özeti 
 
                     31 Ara 2018 

         Brüt Defter Değeri        

Kredi Değer düşüklüğü 

Karşılığı 
2 

         Aşama 3           Aşama 3    

m. €  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI  Toplam  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI   Toplam 
Amortismana tabi tutulmuş 

maliyet1 637,037 32,335 7,452 1,963 678,787 509 501 3,247 3 4,259  
1 Amortismana tabi tutulmuş Maliyetten taşınan Finansal Varlıklar şunlardan oluşmaktadır: Amortismana tabi tutulmuş maliyetten Krediler, Nakit ve Merkez Bankası bakiyeleri, 

bankalar arası bakiyeler (o Merkez Bankaları hariç), Geri satım sözleşmeleri çerçevesinde satılan Merkez Bankası fonları ve alınan menkul kıymetler, Ödünç alınan Menkul 
kıymetler ve Diğer varlıkların belli alt kategorileri.

 

2 Kredi değer düşüklüğü karşılıklarına, 31 Aralık 2018 itibarıyla 6 milyon Euro tutarındaki ülke riski karşılığı dahil değildir.
 

 
                      31 Ara 2018 

            

Gerçeğe 
uygun 
değer       

Kredi Değer düşüklüğü 
Karşılığı  

          Aşama 3           Aşama 3    

m. €  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3    POCI  Toplam  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI   Toplam 
Gerçeğe uygun değer farkı 
diğer kapsamlı gelirlere 
yansıtılan  50,932 247 2 1 51,182 11 1 0 (0) 13 

                      31 Ara 2018 

          Varsayılan Tutar       
Kredi Değer düşüklüğü 

Karşılığı ¹ 
          Aşama 3           Aşama 3    

m. €  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3    POCI  Toplam  Aşama 1  Aşama 2  Aşama 3   POCI   Toplam 
Bilanço dışı 252,039 10,021 599 0 262,659 132 73 84 0 289  
1
 Kredi değer düşüklüğü karşılıklarına, 31 Aralık 2018 itibarıyla 5 milyon Euro tutarındaki ülke riski karşılığı dahil değildir. 
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Ek bilgiler 

 

 

Yönetim ve Denetim Kurulu  

 

Yönetim Kurulu 

 
1 Ocak 2019 itibarıyla Frank Kuhnke, Deutsche Bank AG Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Kendisi CEO’dur ve Bilgi Müdürlüğü, 

Güvenlik Müdürlüğü, Veri & İnovasyon Müdürlüğü, Kurumsal Hizmetlerden ve KYB Operasyonlarından ve Müşteri Yaşam 

Döngüsü Yönetiminden sorumludur. 
 

Denetim Kurulu  
 
Denetim Kurulu’nda herhangi bir değişim olmamıştır. 
 

 

Sermaye Harcamaları ve Elden Çıkarılanlar  

 
2019’un ilk üç ayında Grup önemli bir sermaye harcaması veya elden çıkarma yapmamıştır. 
 

 

Raporlama döneminden sonraki Olaylar 

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

gerçekleşmemiştir. 

 

Hazırlama esası / muhasebe ilkelerindeki değişikliklerin etkisi 
 
Genel muhasebe politikalarımız 2019’un ilk çeyreğinde 2018 yılsonuna kıyasla büyük ölçüde değişikliğe uğramamıştır . 
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Yakın zamanda benimsenen muhasebe tebliğleri 
 
Grup ile ilgi olan ve 2019’un ilk çeyreğinde uygulanmış 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 kullanma hakkını temsil eden kullanma-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. UFRS 16, 1 Ocak 2019’da veya sonrasında başlayan yıllık 

dönemler için geçerlidir. Düzenlemeler AB tarafından Avrupa kanunu olarak kabul edilmiştir. 

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

için olup; diğer kategoriler şirket araçları ve teknik/IT ekipmandır. 

 
Grup, geçiş aşamasında UMS 17 “Kiralamalar”, ve IFRIC 4 “Bir Düzenlemenin Kiralama İçerip İçermediğinin 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) kullanma-hakkını kira 

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

ölçmeyi seçebilmiştir. Yaklaşım (ii) için, kullanma-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 dağıtılmamış karlar açılış 

bakiyesinde vergi sonrası net toplam 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 kullanma-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, Grup’un toplam özkaynaklarında vergi 

sonrası net 136 milyon Euro tutarında genel düşüşe yol açmıştır. 
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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. Güncellemeler in Grup’un konsolide finansal 

tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 

Yeni muhasebe tebliğleri  
 
Aşağıdaki muhasebe tebliğleri 31 Mart 2019 itibarıyla yürürlükte olmaması nedeniyle 2019’un ilk çeyreğinde uygulanmamıştır.  
 

UFRS 3 Şirket birleşmeleri 
 
Ekim 2018’de IASB, UFRS 3 “Şirket birleşmelerinde” güncellemeler yayımlamıştır. Bu güncellemeler, bir işletmenin veya grup 

varlığın satın alındığının tespitini sağlamaktadır. 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 imkânı 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. 
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Toplam net gelirler 

 
  Sona eren üç aylık dönem 
m. €  31 Mar 2019  31 Mar 2018 
Faiz ve benzer gelirler1  6,502  5,995 
Faiz giderleri  3,199  3,044 
Net faiz gelirleri  3,303  2,951 
Komisyonlar ve ücret gelirleri  2,382  2,652 
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan    

finansal varlıklardan/yükümlülüklerden net kazançlar (zararlar)  769  1,149 
Amortismana tabi tutulmuş maliyetten taşınan finansal varlıklardan net kazançlar (zararlar)  0  2 
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan     

finansal varlıklardan net kazançlar (zararlar)  46  154 
Özkaynak yöntemine tabi yatırımlardan net kar (zarar)   33  102 
Diğer gelirler (zararlar)  (183)  (34) 
Toplam faiz dışı gelirler  3,048  4,026 
Toplam net gelirler 6,351 6,976  
1 Faiz ve benzer gelirler arasında, etkin faiz yöntemine göre hesaplanan ve 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2018’de sona eren üçer aylık dönem için sırasıyla 4.6 milyar Euro ve 3.9 

milyar Euro bulunmaktadır.
 

 
 

Hisse başına kar 

 
  Sona eren üç aylık dönem 
  31 Mar 2019  31 Mar 2018 
Adi hisse başına kar:     

Temel   € 0.08  € 0.06 
Seyreltilmiş  € 0.08  € 0.06 
Hisse adedi (milyon):     

Hisse başına temel karın paydası – tedavüldeki ağırlıklı ortalama hisse adedi  2,096.9  2,094.6 
Hisse başına seyreltilmiş karın paydası – varsayılan çevrimler sonrası düzeltmeye tabi tutulmuş  
ağırlıklı ortalama hisse adedi  2,152.2 2,151.3 
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Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 

 
  Sona eren üç aylık dönem 
m. €  31 Mar 2019  31 Mar 2018 
Gelir tablosuna yansıtılan net kar (zarar)  201  120 
Diğer kapsamlı gelirler     

Kar / zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemler     

Tanımlı fayda planları ile ilgili yeniden ölçüm kazançları (zararları), vergi öncesi  (254) (164) 
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülüklerle ilgili kredi riskine atfedilebilir net     

gerçeğe uygun değer kazancı (zararı), vergi öncesi  3  48 
Kar / zarara yeniden sınıflandırılmayacak kalemlerle ilgili gelir vergisi toplamı   81  48 
Kar / zarara yeniden sınıflandırılan veya sınıflandırılabilecek kalemler     

Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan finansal varlıklar     

Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmemiş net kazançlar (zararlar), vergi öncesi  226 (152) 
Dönem içinde ortaya çıkan (ara veya zarara yeniden sınıflandırılan) realize edilmiş net (kazançlar) zararlar,     

vergi öncesi  (46)  (154) 
Nakit akım değişkenliği riskinden korunma amaçlı türevler     

Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmemiş net kazançlar (zararlar), vergi öncesi  2 (7) 
Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmiş net kazançlar (zararlar)    

(kar/zarara yeniden sınıflandırılan), vergi öncesi  (2)  0 
Satmak için elde tutulan olarak sınıflandırılan varlıklar    

Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmemiş net kazançlar (zararlar), vergi öncesi 0 0 
Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmiş net kazançlar (zararlar)    

(kar/zarara yeniden sınıflandırılan), vergi öncesi  0  (0) 
Yabancı para çevrim işlemleri    

Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmemiş net kazançlar (zararlar), vergi öncesi 391 (410) 
Dönem içinde ortaya çıkan realize edilmiş net kazançlar (zararlar)    

(kar/zarara yeniden sınıflandırılan), vergi öncesi  0  0 
Özkaynak Yöntemine tabi Yatırımlar    

Dönem içinde ortaya çıkan net kazançlar (zararlar)   (4)  (2) 
Kar / zarara yeniden sınıflandırılan veya sınıflandırılabilecek kalemlerle ilgili     

gelir vergisi toplamı  (5)  63 
Diğer kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası net  393  (730) 
Toplam kapsamlı gelirler (zararlar), vergi sonrası net  594  (610) 
Şunlara atfedilebilir:    

Azınlık payları 45 (8) 
Deutsche Bank hissedarları ve ek özkaynak bileşenleri 549 (602) 

 
 

 

Karşılıklar 

 
31 Mart 2019 itibarıyla Grup, bilançosunda 3.0 milyar Euro (31 Aralık 2018: 2.7 milyar Euro) tutarında karşılık ayırmıştır. Bunlar 

operasyonel risk, hukuk davası, idari icra, yeniden yapılanma, kredi ile ilgili bilanço dışı pozisyonlar için karşılıklar ve banka vergileri 

dahil diğer konular ile alakalıdır. 2018 Faaliyet Raporunda yer alan konsolide finansal tablolarda 31 Aralık 2018 itibarıyla karşılıklar, 

Not 21 “Kredi Değer Düşüklüğü Karşılıkları”, ve Not 29’da “Karşılıklar” açıklanmıştır. 
 

Hukuk davası ve idari icra meseleleri 
 
Karşılıklar içerisinde Grup, hukuki davalar ile ilgili olarak 0.6 milyar Euro (31 Aralık 2018: 0.7 milyar Euro) tutarında, 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, 31 Mart 2019 itibarıyla, uzak ihtimalden yüksek  fakat muhtemelden düşük 

olan toplam gelecekteki zararların, hukuki dava meseleleri için yaklaşık 2.5 milyar Euro (31 Aralık 2018: 2.5 milyar Euro) ve idari icra 

meseleleri içinse 0.2 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 dâhildir. 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 dâhil 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 dâhil etmemiştir. 
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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 materyal 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, Deutsche Bank hissedarlarına 

atfedilebilir net karı (zararı), sırasıyla ortalama özkaynakların ve ortalama maddi özkaynakların yüzdesi olarak 

hesaplamaktadır. 
 
Faaliyet bölümleri için Deutsche Bank hissedarlarına atfedilebilir net kar (zarar), GAAP dışı bir finansal ölçüttür, ve vergi ve 

azınlık paylarına atfedilebilir kar (zarar) sonrası net kar (zarar) olarak tanımlanmaktadır. Grup için bu, 2019’un 1. çeyreğinde 

%31 ve önceki yılın aynı döneminde %72 olan, raporlanan etkin vergi oranını yansıtmaktadır. Faaliyet bölümleri için, 

uygulanan vergi oranı 2019 yılında ve 2018 yılının bütün çeyreklerinde %28’dir. 
 
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: 

 
      31 Mart 2019’da sona eren üç aylık dönem 
  Kurumsal &  Özel &       

m. € Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
(aksi belirtilmedikçe)  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
Vergi öncesi kar (zarar)  (88)  287  96  (4)  292 
Gelir vergisi giderleri          (91) 
Net kar (zarar)  (64)  207  69  (12)  201 
Azınlık paylarına atfedilebilir net kar (zarar)   0  0  0  (23)  (23) 
DB hissedarlarına atfedilebilir net kar  (64)  207  69  (35)  178 
           

Ortalama özkaynaklar  42,610  15,075  4,842  0  62,527 
Ekleme (düşüm) :           

Ortalama şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar  (3,219)  (2,139)  (3,016)  0  (8,374) 
Ortalama maddi özkaynaklar  39,392  12,935  1,826  0  54,153 
Vergi sonrası ortalama özkaynak getirisi (%)  (0.6)  5.5  5.7  A/D  1.1 
Vergi sonrası ortalama maddi özkaynak getirisi (%) (0.6) 6.4 15.2  A/D 1.3  
A/D – Anlamlı değil 
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      31 Mart 2018’de sona eren üç aylık dönem 
  Kurumsal &  Özel &       

m. € Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
(aksi belirtilmedikçe)  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
Vergi öncesi kar (zarar)  203  325  72  (167)  432 
Gelir vergisi gideri          (312) 
Net kar (zarar)  146  234  52  (311)  120 
Azınlık paylarına atfedilebilir net kar (zarar)   0  0  0  0  0 
DB hissedarlarına atfedilebilir net kar  146  234  52  (311)  120 
           

Ortalama özkaynaklar  43,856  14,170  4,605  0  62,631 
Ekleme (düşüm) :           

Ortalama şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar  (2,895)  (2,061)  (3,654)  0  (8,610) 
Ortalama maddi özkaynaklar  40,961  12,109  951  0  54,021 
Vergi sonrası ortalama özkaynak getirisi (%)  1.3  6.6  4.5  A/D  0.8 
Vergi sonrası ortalama maddi özkaynak getirisi (%) 1.4 7.7 21.7  A/D 0.9  
A/D – Anlamlı değil 
 

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. Grup, net karın bu kalemlerin etkisini dışarıda tutarak sunulmasının, işlerimizle ilgili 

karların daha anlamlı bir resmini ortaya koyduğuna inanmaktadır. 

 

        
31 Mart 2019’da  

sona eren üç aylık dönem 
 

  Kurumsal &  Özel &       
 

  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
 

m. €  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
 

Net kar  3,328  2,513  525  (15)  6,351 
 

DVA 
(49) 0 0 0 (49)  

- KYB Diğer  
 

         
 

Bir yatırımın değerlemesindeki değişim  
36 0 0 0 36  

- Satış & Alım-Satım (Sabit Getiri)  
 

         
 

Sal. Oppenheim workout 
0 43 0 0 43  

- Servet Yönetimi  
 

         
 

Gayrimenkul satışından elde edilen kazanç  
0 0 0 0 0  

- Özel ve Ticari İşletme (Almanya)  
 

         
 

Spesifik kalemler hariç kar 3,341 2,470 525 (15) 6,320 
 

…          
 

        31 Mart 2018’de 
 sona eren üç aylık dönem 

 

  Kurumsal &  Özel &       
 

  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
 

m. €  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
  

Net kar   
DVA  
- KYB Diğer   
Bir yatırımın değerlemesindeki değişim  
- Satış & Alım-satım (Sabit Getiri)  

- Sal. Oppenheim workout 

- Servet Yönetimi  

- Gayrimenkul satışından elde edilen kazanç  

- Özel ve Ticari İşletme (Almanya)  

- Spesifik kalemler hariç kar 
 

 
 

3,845  2,640  545  (54)  6,976 

61 0 0 0 61 
         

84 0 0 0 84 
         

0 14 0 0 14 
         

0 156 0 0 156 
         

3,700 2,470 545 (54) 6,661   
… 
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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) hukuki ihtilaf giderleri/(serbest bırakılan karşılıklar) 

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. 

 
      31 Mart 2019’da sona eren üç aylık dönem 
  Kurumsal &  Özel &       

  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
m. €  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
Faiz dışı giderler  3,393  2,108  398  20  5,919 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  0  0 
Hukuki ihtilaf giderleri/(serbest bırakılan karşılıklar)  3  (23)  (1)  3  (17) 
Yeniden yapılandırma ve kıdem tazminatı  23  (18)  4  (3)  6 
Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 3,367 2,149 395 20 5,930 

      31 Mart 2018’de sona eren üç aylık dönem 
  Kurumsal &  Özel &       

  Yatırım  Ticari  Varlık  Kurumsal &  Toplam 
m. €  Bankası  Banka  Yönetimi  Diğer  Konsolide 
Faiz dışı giderler  3,643  2,227  473  114  6,457 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıkların değer düşüklüğü  0  0  0  0  0 
Hukuki ihtilaf giderleri/(serbest bırakılan karşılıklar)  58  (20)  27  2  66 
Yeniden yapılandırma ve kıdem tazminatı  27  9  4  0  41 
Düzeltmeye tabi tutulmuş maliyetler 3,558 2,238 442 112 6,350 
 
 

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. €  31 Mar 2019  31 Ara 2018 
Toplam özkaynaklar (Defter değeri)  62,914  62,495 
Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar1  (8,404)  (8,372) 
Maddi özkaynaklar (Maddi defter değeri) 54,509 54,122  
1 DWS’nin kısmi satışına atfedilebilir Şerefiye ve diğer maddi-olmayan varlıklar hariçtir.

 

 
Tedavüldeki temel hisseler  
 
Milyon     

(aksi belirtilmedikçe)  31 Mar 2019  31 Ara 2018 
Çıkarılmış hisse adedi   2,066.8  2,066.8 
Hazine hisseleri  (3.6)  (1.3) 
Kazanılmış hisse ödülleri  45.1  39.8 
Tedavüldeki temel hisseler   2,108.2  2,105.2 
     

Tedavüldeki temel hisse başına defter değeri €  29.84  29.69 
Tedavüldeki temel hisse başına Maddi defter değeri € 25.86 25.71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
 

Deutsche Bank Ek bilgiler 
31  Mart 2019 itibarıyla Kazanç Raporu  

 
 
 
 

 

Tamamen uygulanmış CRR/CRD 4 Ölçütleri 
 
İdari varlıklar, risk tutarları, risk-ağırlıklı varlıklar, sermaye ve bunların rasyoları, idari bakımından hesaplanmakta ve bu 

dokümanda CRR/CRD 4 altında belirtilmektedir. CRR/CRD 4, idari düzeltmelere dair yeni kurallar aşamalı olarak devreye 

alınırken, yeni kurallar kapsamında gerekli şartları artık taşımayan sermaye araçlarının aşamalı olarak devreden çıkarılmasına 

izin verilen, ve belli varlık kategorilerinin risk ağırlıklarına “geçiş” (veya “aşamalı”) kuralları öngörmektedir. 

 
Geçiş kurallarına göre Deutsche Bank sonuçlarından bahsederken, “CRR/CRD 4” terimi kullanılmaktadır. CRR/CRD 4 

çerçevesinin (uygulanabilen geçiş yöntemi dikkate alınmadan) tamamen uygulandığı durumdaki sonuçlardan bahsederken, 

“CRR/CRD 4 tamamen uygulanmış” terimi kullanılmaktadır. 
 
2015 yılından bu yana, Grup için geçerli olan Özkaynaklar Tier 1 (CET 1) minimum sermaye gereksinimi, risk ağırlıklı 

varlıkların %4.5’idir. Bu minimum sermaye gereksinimlerine ek olarak, 2016 yılından başlayarak aşamalı şekilde çeşitli 

sermaye tamponu zorunlulukları getirilmiş olup, 2019 yılından itibaren tamamen yürürlüğe girmiştir. Esasen Özkaynaklar Tier 

1’den oluşması gereken yüksek kalitede bir sermaye tabanı geliştirilmesi ve sürdürülmesi, CRR/CRD 4 çerçevesinin temel 

unsurlarından birisidir. Spesifik idari düzeltmeler, geçiş kurallarına tabi olmuştur. Örneğin, gelecekteki karlılığa dayanan 

ertelenmiş vergi varlıkları için kesintiler, veya dolaylı ve sentetik olarak kendi araçlarımızın elimizde tutulması ve finansal 

sektör kuruluşları tarafından ihraç edilmiş sermaye araçları için kesintiler aşamalı olarak devreye girmiştir. 1 Ocak 2018’den 

itibaren aşama yüzdesi %100’e çıkarıldığından dolayı bunlar artık geçerli uygulanmamaktadır. Aynı zamanda, sadece geçiş 

kuralları kapsamında tanınan azınlık payları artık 1 Ocak 2018’den bu yana %100 aşamalı olarak devreden çıkarılmıştır. 
 
Geçiş düzenlemeleri Ek Tier 1 (AT1) ve Tier 2 (T2) sermaye için halen geçerlidir. CRR/CRD 4 tamamen uygulanmış kuralları 

kapsamında artık AT1 veya T2 sermaye niteliği taşımayan sermaye araçları, geçiş döneminde grandfathering kurallarına 

tabidir ve 2013 yılından 2022 yılına kadar aşamalı olarak devreden çıkarılmaktadır. Bunların kabul oranları için tavan 2018’de 

%40, 2019’a %30’dur ve sonraki her yıl tavan yüzde on puan düşmektedir. 

 
CRR/CRD 4’ün nihai uygulanması beklentilerimizden farklı olabileceğinden ve rakiplerimizin bu uygulamaya dair varsayımları 

ve tahminleri farklılık gösterebileceğinden, tamamen uygulanmış CRR/CRD 4 ölçütlerimiz, rakiplerimizin kullandığı benzer 

isimli ölçütlerle karşılaştırılamayabilir. 
 
Bu tamamen uygulanmış CRR/CRD 4 hesaplamalarının, yeni idari sermaye standartlarına yönelik ilerlemeyi yansıttıklarından 

ve rakiplerimizin pek çoğu CRR/CRD 4 hesaplamalarını tamamen uygulanmış esasa göre tarif ettiğinden dolayı, yatırımcılara 

yararlı bilgi sağladığına inanılmaktadır. 
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Deutsche Bank Group results at a glance
Earnings Report as of March 31, 2019

Group results at a glance

Three months ended
in € m.
(unless stated otherwise)

Mar 31,
2019

Mar 31,
2018

Absolute
Change

Change
in %

Net revenues:
Of which:
Corporate & Investment Bank (CIB)  3,328   3,845 (517) (13)
Private & Commercial Bank (PCB)  2,513   2,640 (127) (5)
Asset Management (AM) 525 545 (20) (4)
Corporate & Other (C&O) (15) (54) 38 (71)
Total net revenues1  6,351   6,976 (626) (9)
Provision for credit losses 140 88 52 60
Noninterest expenses:
Compensation and benefits  2,866   3,002 (136) (5)
General and administrative expenses  3,070   3,456 (386) (11)
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 N/M
Restructuring activities (17) (1) (16) N/M
Total noninterest expenses  5,919   6,457 (538) (8)
Profit (loss) before tax 292 432 (140) (32)
Income tax expense (benefit) 91 312 (221) (71)
Net income (loss) 201 120 81 67
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests 23 0 22 N/M
Net income (loss) attributable to Deutsche Bank shareholders and additional equity components 178 120 58 48

Common Equity Tier 1 capital ratio 13.7 %  13.4 %   0.4 ppt N/M
CRR/CRD 4 Leverage ratio (fully loaded) 3.9 % 3.7 %   0.2 ppt N/M
CRR/CRD 4 Leverage ratio (phase-in) 4.1 % 4.0 %   0.2 ppt N/M
Loans (gross of allowance for loan losses, in € bn, as of quarter-end) 415 392 23 6
Deposits (in € bn, as of quarter-end) 575 572 3 1
Assets under Management (in € bn, as of quarter-end)  1,208   1,175 33 3
Employees (full-time equivalent, as of quarter-end)  91,463   97,130   (5,667) (6)
N/M – Not meaningful
1 A detailed breakdown of revenues by profit and loss line items is provided under “Additional Information: Total net revenues”.
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Deutsche Bank reports net income of € 201 million in
the first quarter of 2019
Christian Sewing, Chief Executive Officer, said: “Our first-quarter results demonstrate the strength of our franchise and our
continued progress in executing our plans in a very challenging market environment. We have made progress on key business
drivers: growth in loans and deposits, a recovery in assets under management and market share improvements in corporate
finance. Our continued cost discipline helped us to offset lower revenues and we are well on track to meet our 2019 cost target
of 21.8 billion euros.”

First quarter 2019 highlights

– Net income up 67 % year-on-year to € 201 million, after bank levy charges of € 604 million
– Revenues down 9 % year-on-year, down 5 % ex-specific items1

– Revenues in Global Transaction Banking up 6 %
– Key business indicators positive during the quarter

– Loan growth of € 10 billion
– Net asset inflows of € 10 billion, with assets under management up € 70 billion in the quarter

– Cost savings broadly offset lower revenues
– Noninterest expenses down 8 % and adjusted costs2 down 7 % - fifth consecutive quarterly reduction in adjusted costs2

ex-bank levies
– Well on track to meet 2019 adjusted cost2 target of € 21.8 billion
– Common Equity Tier 1 ratio rises to 13.7 %
– Managing toward Return on Tangible Equity target of above 4 % in 2019

Deutsche Bank reported group net income of € 201 million for the first quarter of 2019, up 67 % year-on-year. Profit before
tax was € 292 million, after bank levy charges of € 604 million in respect of the full year 2019, taken in the first quarter. The
effective tax rate for the quarter was 31 %. In the prior year quarter, the effective tax rate of 72 % was mainly impacted by
non-tax deductible expenses, including litigation, and tax effects related to share based payments.
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Group results

Revenues: resilient in less market-sensitive businesses, lower in Sales & Trading

Net revenues were € 6.4 billion, down 9 % year-on-year, or 5 % if adjusted for specific items1 which had a positive impact of
€ 31 million in the quarter, versus a positive impact of € 315 million in the prior year quarter.

Revenues in less market-sensitive businesses, Global Transaction Banking (GTB), Private & Commercial Bank (PCB) and
Asset Management, were resilient, down 2 % but rising 1 % excluding specific items1. GTB revenues were up 6 % year-on-
year to € 975 million. Revenues in PCB were € 2.5 billion, down 5 % on a reported basis but stable if adjusted for specific
items1. Revenues in Asset Management were € 525 million, down 4 % year-on-year, reflecting lower assets under manage-
ment due to outflows in 2018 and market declines in the fourth quarter of 2018 which reversed in the first quarter.

Revenues in the Corporate & Investment Bank (CIB), which includes GTB, were down 13 % year-on-year or 10 % if adjusted
for specific items1. Revenues in Sales & Trading (Fixed Income) were down 19 % to € 1.5 billion while Sales & Trading (Equity)
revenues were down 18 % to € 468 million, reflecting perimeter reductions during 2018 and challenging market conditions.
Revenues in Origination and Advisory were down 5 % but the business gained market share globally (source: Dealogic).

1 Specific revenue items in the current and prior year quarter were as follows:

Three months ended Mar 31, 2019

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Net revenues 3,328 2,513 525 (15) 6,351
DVA
   - CIB Other (49) 0 0 0 (49)
Change in valuation of an investment
   - Sales & Trading (FIC) 36 0 0 0 36
Sal. Oppenheim workout
   - Wealth Management 0 43 0 0 43
Gain from property sale
   - Private and Commercial Business (Germany) 0 0 0 0 0
Revenues excluding specific items 3,341 2,470 525 (15) 6,320

Three months ended Mar 31, 2018

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Net revenues 3,845 2,640 545 (54) 6,976
DVA
   - CIB Other 61 0 0 0 61
Change in valuation of an investment
   - Sales & Trading (FIC) 84 0 0 0 84
Sal. Oppenheim workout
   - Wealth Management 0 14 0 0 14
Gain from property sale
   - Private and Commercial Business (Germany) 0 156 0 0 156
Revenues excluding specific items 3,700 2,470 545 (54) 6,661

Positive indicators: volume growth in loans, deposits and assets under manage-
ment

Loan growth during the quarter was € 10 billion, including € 5 billion in CIB and € 3 billion in PCB. Over the past twelve months,
loan growth was € 23 billion, or € 28 billion if adjusted for exited businesses in PCB.

Across PCB and Asset Management, assets under management increased by € 70 billion during the quarter, driven by net
inflows of € 10 billion, market performance and exchange rate movements. PCB’s assets under management increased by
€ 29 billion in the quarter, of which € 14 billion were in Wealth Management. PCB’s increase included approximately € 8 billion
of net inflows. Asset Management’s assets under management increased by € 42 billion including net inflows of € 2 billion, or
€ 7 billion excluding cash products.
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Costs: sustained year-on-year reductions, 2019 target reaffirmed

Noninterest expenses were € 5.9 billion, down 8 % year-on-year. Adjusted costs2 were also € 5.9 billion, down 7 %, which
substantially offset a challenging revenue environment. Costs included € 604 million in bank levies, which are incurred mainly
in the first quarter of each year in respect of the full year, down by approximately € 60 million versus the prior year quarter.
This reduction mainly reflects balance sheet reductions in recent years and a positive impact from the Postbank merger.
Adjusted costs2 excluding bank levies were € 5.3 billion in the quarter, as compared to € 5.7 billion in the first quarter 2018,
and were the fifth consecutive reduction in quarterly adjusted costs2 excluding bank levies.

Deutsche Bank achieved year-on-year reductions in both compensation and non-compensation costs. Lower compensation
and benefits expenses reflected reductions in the internal workforce, while savings across all major areas of non-compensation
costs were driven by active management of consumption and vendor spending. Management reaffirmed its commitment to
Deutsche Bank’s 2019 target for adjusted costs2 of € 21.8 billion.

2 Noninterest expenses and adjusted costs in the current and prior year quarter were as follows:

Three months ended Mar 31, 2019

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Noninterest expenses 3,393 2,108 398 20 5,919
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 0 0
Litigation expenses/(releases) 3 (23) (1) 3 (17)
Restructuring and severance 23 (18) 4 (3) 6
Adjusted costs 3,367 2,149 395 20 5,930

Three months ended Mar 31, 2018

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Noninterest expenses 3,643 2,227 473 114 6,457
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 0 0
Litigation expenses/(releases) 58 (20) 27 2 66
Restructuring and severance 27 9 4 0 41
Adjusted costs 3,558 2,238 442 112 6,350

Credit quality remains strong

Provision for credit losses was € 140 million in the quarter, up 60 % year-on-year. This development partly reflects lower net
releases in CIB, driven mainly by releases in the CIB shipping portfolio in the prior year quarter, and a rise in PCB provisioning
driven partly by model recalibrations. At 13 basis points of loans, provision for credit losses remains low by historical standards,
reflecting the low risk profile of the bank’s portfolio.

Continued capital and balance sheet strength

Deutsche Bank’s CET 1 ratio strengthened to 13.7 % in the quarter, an improvement of 18 basis points versus the end of the
fourth quarter of 2018, despite absorbing the impact of 16 basis points relating to adoption of IFRS 16. The improvement was
driven in part by a reduction in risk weighted assets (RWAs) of € 3 billion, driven by reductions in market risk and operational
risk RWAs which more than offset growth in credit risk RWAs. Liquidity, at € 260 billion, remained comfortably in excess of
regulatory requirements. The Liquidity Coverage Ratio (LCR) at the end of the quarter was 141 %. At this level, the LCR is 41
percentage points above the required level of 100 %, which is equivalent to a surplus of € 68 billion.

Returns to shareholders: targets reaffirmed

Post-tax return on tangible equity (RoTE) was 1.3 % in the quarter, versus 0.9 % in the prior year quarter. Assuming an equal
apportionment of bank levies paid in the first quarter across the four quarters of 2019, RoTE would have been 3.6 % in the
quarter. Deutsche Bank continues to manage toward a post-tax RoTE of over 4 % for 2019, and toward further improving
shareholder returns over time.
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Segment results

Corporate & Investment Bank (CIB)

Net revenues were € 3.3 billion, down 13 % year-on-year, or 10 % if adjusted for the specific items set forth in the table above1.

Global Transaction Banking revenues grew by 6 % to € 975 million, driven by higher net interest income, notably in Cash
Management.

Revenues in Sales & Trading (Fixed Income) were down 19 %, and down 18 % excluding a specific item consisting of a
change in the valuation of an investment which impacted Rates. This development partly reflected business perimeter reduc-
tions in previous quarters and challenging market conditions. Revenues in FX and Credit were down slightly; growth in flow
credit was offset by year-on-year declines in distressed debt versus a strong prior year quarter.

Revenues in Sales & Trading (Equity) were down 18 % at € 468 million, reflecting challenging market conditions and perimeter
adjustments in the prior year.

Revenues in Origination & Advisory were € 455 million, down 5 % against a backdrop of lower industry fee pools. Significant
growth in Advisory revenues was more than offset by declines in Equity and Debt Origination.

Noninterest expenses were down 7 % to € 3.4 billion, and adjusted costs were reduced by 5 %, reflecting continued cost
discipline and the measures taken during 2018 to refocus the business. CIB’s first-quarter costs included € 535 million in bank
levies in respect of the full year 2019.

CIB reported a loss before tax of € 88 million in the quarter after the aforementioned bank levies. Assuming an equal appor-
tionment of bank levies across the year, profit before tax would have been € 313 million.

Focused growth investments have included targeted hires in fixed income and debt origination and loan growth in GTB. Loans
in CIB grew by € 5 billion during the quarter and by € 13 billion since the end of the prior year quarter.

Market share gains: In a difficult market environment, Deutsche Bank improved market share in corporate finance (source:
Dealogic). Deutsche Bank was joint No. 1 in US IPOs and returned to a top-5 position in global leveraged debt capital markets
(source: Dealogic). Deutsche Bank gained share in investment grade debt origination during the quarter and acted as bookrun-
ner on 14 of the 20 largest transactions globally in the quarter (source: Dealogic).
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Corporate & Investment Bank results at a glance

Three months ended
in € m.
(unless stated otherwise)

Mar 31,
2019

Mar 31,
2018

Absolute
Change

Change
in %

Net revenues:
Global Transaction Banking 975 918 57 6

Equity Origination 43 76 (33) (43)
Debt Origination 290 316 (27) (8)
Advisory 122 88 34 39

Origination and Advisory 455 480 (25) (5)
Sales & Trading (Equity) 468 571 (103) (18)
Sales & Trading (FIC) 1,516 1,882 (367) (19)

Sales & Trading 1,984 2,454 (470) (19)
Other (84) (5) (79) N/M
Total net revenues 3,328 3,845 (517) (13)
Provision for credit losses 23 (3) 26 N/M
Noninterest expenses:
Compensation and benefits 962 1,061 (99) (9)
General and administrative expenses 2,424 2,568 (144) (6)
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 N/M
Restructuring activities 7 14 (7) (50)
Total noninterest expenses 3,393 3,643 (250) (7)
Noncontrolling interests 1 3 (2) (71)
Profit (loss) before tax (88) 203 (291) N/M

Total Assets (in € bn, as of quarter-end) 1,069 1,132 (64) (6)
Loans (gross of allowance for loan losses, in € bn, as of quarter-end) 140 127 13 11
Employees (full-time equivalent, as of quarter-end)  17,117   17,892 (775) (4)
N/M – Not meaningful



9

Deutsche Bank Segment results
Earnings Report as of March 31, 2019

Private & Commercial Bank (PCB)

Net revenues were € 2.5 billion, down 5 % year-on-year. Revenues were flat excluding the specific items set forth in the table1

above, as growth in loan volumes offset the negative impact of continued deposit margin compression.

In the Private & Commercial Business (Germany), revenues were € 1.7 billion, down by 7 % on a reported basis and up 2 %
if adjusted for the non-recurrence of a specific item consisting of a € 156 million gain on the sale of a property in the prior year
quarter. Growth in business volumes offset deposit margin compression.

The Private & Commercial Business (International) generated revenues of € 359 million, down 4 % year-on-year. Growth in
loan revenues and re-pricing measures were more than offset by the non-recurrence of a small asset sale in the prior year
quarter and a change in the treatment of loan fees in Italy.

Wealth Management revenues were € 427 million, stable year-on-year, and down 7 % if adjusted for the specific item consist-
ing of gains on workout activities relating to legacy Sal. Oppenheim positions. This reflects lower Assets under Management
in the fourth quarter of 2018 against a backdrop of declining markets, and the non-recurrence of smaller divestitures in the
prior year quarter.

Noninterest expenses were € 2.1 billion, down 5 %, while adjusted costs were down by 4 %, reflecting the partial disposal of
Polish operations in 2018, further headcount reductions and continued cost discipline.

Profit before tax was € 287 million, down 11 %, partly reflecting specific items set forth in the table1 above. In addition, profit
before tax was impacted by a year-on-year rise of € 29 million in provision for credit losses to € 117 million, partly driven by
model recalibrations. Provisions remained at low levels at 17 basis points of loans, reflecting a low risk portfolio and rigorous
underwriting standards. Post-tax return on tangible equity (RoTE) was 6.4 % in the quarter.

Growth in business volumes: PCB’s assets under management increased by € 29 billion, or 6 %, to € 502 billion during the
quarter, of which Wealth Management contributed some € 14 billion. PCB’s increase was driven in part by improved perfor-
mance, and partly by net money inflows of € 8 billion, including € 6 billion in term deposits and € 2 billion in investment prod-
ucts. Loan growth was € 3 billion during the quarter. In the past twelve months, PCB achieved loan growth of € 13 billion and
deposit growth of € 20 billion if adjusted for exited businesses.

Private & Commercial Bank results at a glance

Three months ended
in € m.
(unless stated otherwise)

Mar 31,
2019

Mar 31,
2018

Absolute
Change

Change
in %

Net revenues:
Private and Commercial Business (Germany) 1,707 1,836 (129) (7)
Private and Commercial Business (International)1 359 374 (15) (4)
Wealth Management (Global) 427 426 1 0
Exited businesses2 21 4 17 N/M
Total net revenues 2,513 2,640 (127) (5)

Of which:
Net interest income 1,478 1,485 (7) (0)
Commissions and fee income 820 868 (48) (5)
Remaining income 215 287 (72) (25)

Provision for credit losses 117 88 29 33
Noninterest expenses:
Compensation and benefits 973 980 (6) (1)
General and administrative expenses 1,161 1,264 (103) (8)
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 N/M
Restructuring activities (26) (17) (9) 53
Total noninterest expenses 2,108 2,227 (118) (5)
Noncontrolling interests 0 0 (0) N/M
Profit (loss) before tax 287 325 (37) (11)

Total Assets (in € bn, as of quarter-end) 348 331 17 5
Loans (gross of allowance for loan losses, in € bn, as of quarter-end) 273 265 8 3
Assets under Management (in € bn, as of quarter-end) 502 497 5 1
Employees (full-time equivalent, as of quarter-end)  41,392   43,785 (2,393) (5)
N/M – Not meaningful
1 Covers operations in Belgium, India, Italy and Spain.
2 Covers operations in Poland and Portugal as well as Private Client Services (PCS) and Hua Xia in historical periods.
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Asset Management (AM)

Net revenues were € 525 million, down 4 % versus the prior year quarter but up slightly on a challenging fourth quarter of
2018. The year-on-year decline was driven in part by lower management fees resulting from lower assets under management
at the end of 2018, which related to outflows and market declines. These effects were partly offset by the non-recurrence of a
one-time loss on the sale of a discontinued business in the first quarter of 2018.

Noninterest expenses were € 398 million, down 16 %, with adjusted costs down 11 % to € 395 million, due to the non-recur-
rence of litigation expenses which impacted noninterest expenses in the prior year, management action to reduce infrastruc-
ture expenses and savings on professional fees.

Profit before tax was € 96 million, up 34 % year-on-year, as cost reductions more than offset both the decline in revenues and
the impact of € 31 million of non-controlling interests following the IPO of DWS in the first quarter of 2018. Adjusted for non-
controlling interests, profit before tax would have risen by 77 %.

Assets under management increased by € 42 billion, or 6 %, to € 706 billion during the quarter. This increase was driven by
market performance, exchange rate movements and net new money inflows of € 2 billion, or € 7 billion excluding cash prod-
ucts, in key asset classes including Passive, Alternatives, and flagship funds, Top Dividende and Concept Kaldemorgen.
Some € 3 billion of inflows were contributed by DWS’s strategic alliances with Nippon Life, Zurich, DVAG and Generali.

Sustained commitment to responsible investing. DWS was named “Responsible Investor of the Year” for the second year in
a row by Insurance Asset Risk. The US Xtrackers business launched the largest Environmental, Social and Governance (ESG)
Exchange-Traded Fund to come to market, developed in collaboration with Ilmarinen, the Finnish pension insurance company.

Asset Management results at a glance

Three months ended
in € m.
(unless stated otherwise)

Mar 31,
2019

Mar 31,
2018

Absolute
Change

Change
in %

Net revenues:
Management Fees 509 531 (22) (4)
Performance and transaction fees 11 18 (7) (39)
Other revenues 5 (4) 9 N/M
Total net revenues 525 545 (20) (4)
Provision for credit losses (0) 0 (1) N/M
Total noninterest expenses:
Compensation and benefits 200 194 6 3
General and administrative expenses 196 276 (80) (29)
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 N/M
Restructuring activities 2 3 (0) (14)
Total noninterest expenses 398 473 (75) (16)
Noncontrolling interests 31 0 31 N/M
Profit (loss) before tax 96 72 25 34

Total Assets (in € bn, as of quarter-end) 10 10 0 4
Assets under Management (in € bn, as of quarter-end) 706 678 28 4
Employees (full-time equivalent, as of quarter-end) 4,055 4,056 (1) (0)
N/M – Not meaningful
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Corporate & Other (C&O)

Three months ended
in € m.
(unless stated otherwise)

Mar 31,
2019

Mar 31,
2018

Absolute
Change

Change
in %

Net revenues (15) (54) 38 (71)
Provision for credit losses (0) 2 (2) N/M
Noninterest expenses:
Compensation and benefits 730 767 (37) (5)
General and administrative expenses (710) (652) (58) 9
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 N/M
Restructuring activities 0 (0) 0 N/M
Total noninterest expenses 20 114 (94) (82)
Noncontrolling interests (32) (3) (29) N/M
Profit (loss) before tax (4) (167) 163 (98)
N/M – Not meaningful
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Consolidated Balance Sheet

Assets
in € m. Mar 31, 2019 Dec 31, 2018
Cash and central bank balances 187,314 188,731
Interbank balances (w/o central banks) 11,428 8,881
Central bank funds sold and securities purchased under resale agreements 9,831 8,222
Securities borrowed 4,792 3,396
Financial assets at fair value through profit or loss

Trading assets 164,840 152,738
Positive market values from derivative financial instruments 331,040 320,058
Non-trading financial assets mandatory at fair value through profit and loss 108,502 100,444
Financial assets designated at fair value through profit or loss 0 104

Total financial assets at fair value through profit or loss 604,382 573,344
Financial assets at fair value through other comprehensive income 53,879 51,182
Equity method investments 921 879
Loans at amortized cost 410,564 400,297
Property and equipment 5,439 2,421
Goodwill and other intangible assets 9,183 9,141
Other assets 130,884 93,444
Assets for current tax 1,147 970
Deferred tax assets 7,413 7,230
Total assets 1,437,179 1,348,137

Liabilities and Equity
in € m. Mar 31, 2019 Dec 31, 2018
Deposits 575,108 564,405
Central bank funds purchased and securities sold under repurchase agreements 5,662 4,867
Securities loaned 2,887 3,359
Financial liabilities at fair value through profit or loss

Trading liabilities 71,307 59,924
Negative market values from derivative financial instruments 316,106 301,487
Financial liabilities designated at fair value through profit or loss 66,835 53,757
Investment contract liabilities 548 512

Total financial liabilities at fair value through profit or loss 454,796 415,680
Other short-term borrowings 13,024 14,158
Other liabilities 154,940 117,513
Provisions 2,959 2,711
Liabilities for current tax 889 944
Deferred tax liabilities 517 512
Long-term debt 153,942 152,083
Trust preferred securities 3,261 3,168
Obligation to purchase common shares 0 0
Total liabilities 1,367,985 1,279,400
Common shares, no par value, nominal value of € 2.56 5,291 5,291
Additional paid-in capital 40,271 40,252
Retained earnings 16,587 16,714
Common shares in treasury, at cost (28) (15)
Equity classified as obligation to purchase common shares 0 0
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax 794 253
Total shareholders’ equity 62,914 62,495
Additional equity components 4,675 4,675
Noncontrolling interests 1,605 1,568
Total equity 69,194 68,737
Total liabilities and equity 1,437,179 1,348,137
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Movements in Assets and Liabilities

As of March 31, 2019, the total balance sheet increased by € 89.0 billion (or 7 %) compared to year-end 2018. Key drivers for
the development were as follows:

Other assets increased by € 37.4 billion, of which € 29.7 billion related to brokerage and securities related receivables, therein
€ 21.9 billion from regular way pending settlements balances. This was mainly attributable to a seasonal increase in activity
levels compared to low year-end levels. This seasonality was also reflected in an equivalent increase in brokerage and secu-
rities related payables, which contributed € 29.8 billion to the € 37.4 billion increase in other liabilities.

Trading assets and liabilities increased by € 12.1 billion and € 11.4 billion, respectively, primarily driven by strengthening of
global indices during the period.

Positive market value of derivative financial instruments increased by € 11.0 billion, with a corresponding increase of € 14.6 bil-
lion in negative market value of derivative financial instruments. This was mainly due to market movements, primarily in interest
rates.

Growth initiatives also contributed to increases of € 10.3 billion in loans at amortized cost and € 10.7 billion in deposits.

The overall movement of the balance sheet included an increase of approximately € 15 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 move-
ments are embedded in the movement of the balance sheet line items discussed in this section.

Liquidity

Liquidity reserves amounted to € 260 billion as of March 31, 2019 (71 % cash and cash equivalents and 29 % highly liquid
and other securities). As of December 31, 2018 the liquidity reserves amounted to € 259 billion (71 % cash and cash equiva-
lents and 29 % highly liquid and other securities).

Equity

Total equity as of March 31, 2019 increased by € 456 million compared to December 31, 2018.The main factors contributing
to this development were gains from foreign currency translation, net of tax of € 417 million, mainly resulting from the strength-
ening of the US dollar against the euro during the quarter, net income attributable to Deutsche Bank shareholders and addi-
tional equity components of € 178 million and unrealized net gains of financial assets at fair value through OCI, net of tax, of
€ 125 million. Partly offsetting the increase were remeasurement losses related to defined benefit plans, net of tax, of
€ 170 million and a negative impact due to the adoption of IFRS 16 of € 137 million, net of tax.
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Progress on strategy implementation

In the first quarter of 2019, we made further progress executing against our key objectives. We are on track to achieve our
2019 adjusted costs target of € 21.8 billion and headcount target of below 90,000. Adjusted costs were € 5.9 billion in the first
quarter of 2019, a year-over-year reduction of € 420 million. Compared to the first quarter of 2018 we reduced our internal
employees by almost 5,700 to 91,463. Our CRR/CRD 4 Common Equity Tier 1 capital ratio at 13.7 % is consistent with our
target, and our CRR/CRD 4 leverage ratio (phase-in) 4.1 % compared to the 4.5 % target over time.

Outlook

The following section provides an overview of updates to our outlook and should be read in conjunction with the Outlook
section in the Management Report provided in the Annual Report 2018.

In 2019, we intend to build on the progress made last year to pursue our near-term operating targets for adjusted costs and
employees. Reaching our 2019 target of 4 % post-tax return on tangible equity depends on factors within our direct control,
but also on factors which are more market-sensitive and-event sensitive.

We expect revenues in 2019 to be essentially flat compared to 2018. The aim is to improve our revenues in particular through
investments in targeted growth areas including loan and volume growth as well as through liquidity and balance sheet optimi-
zation and redeployment. Our outlook also takes into account that market environment and client activity in the first quarter of
2019 were not supportive of a more pronounced revenue recovery in our more market sensitive businesses.

For Corporate & Investment Bank (CIB), the first quarter of 2019 saw an unfavorable macroeconomic and financial market
environment for the industry. Uncertainty was driven by a number of geopolitical factors such as, but not limited to, Brexit, US
- China trade relations and the US government shutdown in January, all of which suppressed client activity and negatively
impacted revenues, specifically in Sales & Trading and broadly in line with the overall industry trend. We do expect to see
some improvement in the macroeconomic and financial market environment as the year progresses, with March having been
more favorable than the first two months of the quarter. Should we experience continued recovery, we expect CIB revenues
for 2019 to be slightly higher compared to 2018.

In Private & Commercial Bank (PCB), we expect growth in our investment and loan businesses in 2019. In the investment
businesses, we plan to grow net new assets, and to continue to hire relationship managers in core markets and we expect to
be able to leverage pricing opportunities in a normalizing market environment. In the loan businesses, we plan to benefit from
the growth achieved in 2018 and target to further accelerate growth in 2019 within our existing risk management framework
and with a focus on consumer and commercial loans. We expect the year-over-year revenue development will be negatively
impacted by lower specific items, which we do not expect to repeat in the same magnitude as in 2018. We also expect the
margin pressure on our deposit products to continue in the ongoing low interest rate environment and that our revenue base
declines as a result of our business divestitures in Poland and Portugal. Given these aforementioned opposing revenue trends,
we expect PCB revenues to remain essentially flat in 2019 compared to 2018.

For Asset Management (AM), the industry’s global assets under management are expected to substantially increase over the
medium term, driven by strong net flows in passive strategies, alternatives and multi asset solutions. We believe that AM is
well-positioned to grow market share amid these industry growth trends. We intend to focus our growth initiatives on products
and services where we can differentiate ourselves. We expect our assets under management to be higher at the end of 2019.
Net flows are expected to be positive across all major asset classes driven by passive and alternative investments. We expect
AM revenues to be essentially flat for 2019 compared to 2018.

For the Group, we are committed to reducing our adjusted costs in 2019 to € 21.8 billion and to reducing our internal workforce
to below 90,000 full-time employees by year-end 2019. Our expectation is to benefit from the run-rate impact of measures
executed in 2018, as well as from the impact of Postbank integration and from the exit of our retail business in Portugal, and
we will continue to address structural cost issues and optimize processes while also striving for additional cost savings if the
revenue environment does not develop as we expect.
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In addition, we assume an increase in provision in credit losses in 2019 compared to last year, and to benefit from a more
normalized tax rate.

We expect our CRR/CRD 4 Common Equity Tier 1 capital ratio to be negatively impacted by pending supervisory assessments
but to remain above 13 % throughout the year 2019. We expect our CRR/CRD 4 leverage ratio (phase-in) to remain above
4 % in 2019. We anticipate that year-end 2019 risk weighted assets (RWA) will stay essentially flat and CRR/CRD 4 leverage
exposure to be slightly higher compared to year end 2018.

Risks and opportunities

The developments noted in the quarter did not materially alter our assessment of the risks and opportunities that our busi-
nesses are exposed to as laid out in our Annual Report 2018.

However, the extension of the Article 50 deadline until October 31, 2019, regarding the withdrawal of the United Kingdom from
the European Union allows us to further reduce the operational risks in the event of a “no deal” Brexit. The extension gives us
more time for client migration from London to Frankfurt and related continuity of contracts.
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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 first 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.

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

In the course of the first quarter 2019 financial risk asset markets largely recovered from the setback observed in late 2018.
Global growth concerns eased as US economic activity remained robust whereas growth indicators in Europe and China
pointed to a tentative stabilization. In our view the global economy is indeed stabilizing, buoyed by a rebound in the US and
China and domestic resilience in Europe, but still headed for a moderate slowdown this year.

Key downside risks include Brexit, where the further extension of the Article 50 deadline until October 31st has still not elimi-
nated the risk of the United Kingdom leaving the European Union without a withdrawal agreement. A disorderly Brexit could
aggravate the already softer economic outlook in the UK and Europe. The potential for an escalation in the global trade conflict
also remains a key source of risk as a failure of US-China trade talks and/or an extension to Europe (including import tariffs
on cars) are still possible.

The potential impacts of these risks are assessed through portfolio reviews and group-wide 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.

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), 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. The CET 1, LR, Leverage Exposure, LCR and risk-
weighted assets ratios and metrics, which are regulatory defined, are based on the fully loaded rules under the CRR/CRD 4.
ECA, Economic Capital and sNLP are Deutsche Bank specific internal risk metrics in addition to the above described regula-
tory metrics.

Common Equity Tier 1 Ratio
31.3.2019 13.7 %
31.12.2018 13.6 %

Economic Capital Adequacy Ratio¹
31.3.2019 201 %
31.12.2018 196 %

Leverage Ratio (fully loaded)
31.3.2019 3.9 %
31.12.2018 4.1 %

Minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)
31.3.2019 10.8 %
31.12.2018 11.1 %

Liquidity Coverage Ratio (LCR)
31.3.2019 141 %
31.12.2018 140 %

Total Risk-Weighted Assets
31.3.2019  € 347.5 bn
31.12.2018   € 350.4 bn

Total Economic Capital
31.3.2019 € 25.6 bn
31.12.2018 € 26.1 bn

Leverage Exposure (fully loaded)
31.3.2019  € 1,345 bn
31.12.2018   € 1,273 bn

Stressed Net Liquidity Position (sNLP)
31.3.2019 € 45.3 bn
31.12.2018 € 48.1 bn

1 Formerly reported as “Internal Capital Adequacy Ratio”.
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Risk-weighted assets

Risk-weighted assets by risk type and business division
Mar 31, 2019

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other Total
Credit Risk 120,300 79,780 5,235 18,320 223,634
Settlement Risk 53 0 0 65 118
Credit Valuation Adjustment (CVA) 6,634 227 102 100 7,063
Market Risk 30,950 77 0 0 31,027
Operational Risk 70,559 10,106 4,968 0 85,633
Total 228,495 90,191 10,305 18,485 347,475

Dec 31, 2018

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other Total
Credit Risk 115,035 76,592 5,236 15,964 212,827
Settlement Risk 39 0 0 47 86
Credit Valuation Adjustment (CVA) 7,642 202 112 42 7,997
Market Risk 37,446 89 0 0 37,535
Operational Risk 76,145 10,827 5,017 0 91,989
Total 236,307 87,709 10,365 16,053 350,432

Our RWA were € 347.5 billion as of March 31, 2019, compared to € 350.4 billion at the end of 2018. The decrease of € 3.0 bil-
lion was primarily driven by RWA for market and operational risk partly offset by increased RWA for credit risk. The market
risk RWA reduction of € 6.5 billion primarily resulted from decreases in risk exposures within the incremental risk charge and
stressed value-at-risk components. The operational risk RWA reduction of € 6.4 billion was primarily due to the model change
of the expected loss deductible in alignment with recent regulatory requirements as well as a further reduction arising from
favorable development of our internal loss profile and risk appetite metrics. The CVA RWA reduction of € 0.9 billion was driven
by methodology-related changes and decreases in risk exposures. Credit risk RWA increased by € 10.8 billion as a result of
business growth in CIB and PCB as well as the introduction of IFRS 16. Moreover, the credit risk RWA increase reflected
parameter recalibrations, foreign exchange movements and higher RWA for deferred tax assets.

CET 1 capital reconciliation to shareholders equity

Mar 31, 2019 Dec 31, 2018
in € m. CRR/CRD 4 CRR/CRD 4
Total shareholders’ equity per accounting balance sheet 62,914 62,495
Deconsolidation/Consolidation of entities (38) (33)

Of which:
Additional paid-in capital (12) (12)
Retained earnings (170) (150)
Accumulated other comprehensive income (loss), net of tax 143 130

Total shareholders’ equity per regulatory balance sheet 62,875 62,462
Minority Interests (amount allowed in consolidated CET 1) 877 846
Accrual for dividend and AT1 coupons1 (445) (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 63,307 63,041
Prudential filters (1,946) (1,833)

Of which:
Additional value adjustments (1,659) (1,504)
Any increase in equity that results from securitized assets 0 (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 (287) (329)
Regulatory adjustments relating to unrealized gains and losses pursuant to Art. 467 and 468 CRR 0 0

Regulatory adjustments (13,649) (13,722)
Of which:
Goodwill and other intangible assets (net of related tax liabilities) (8,639) (8,566)
Deferred tax assets that rely on future profitability (2,648) (2,758)
Negative amounts resulting from the calculation of expected loss amounts (328) (367)
Defined benefit pension fund assets (1,091) (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
Other (942) (920)

Common Equity Tier 1 capital 47,712 47,486
1 No interim profits 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).



18

Deutsche Bank Risk information
Earnings Report as of March 31, 2019

Our CRR/CRD 4 CET 1 capital ratio as of March 31, 2019 increased to 13.7 % compared to 13.6 % as of December 31, 2018.
The increase was due to the above mentioned decrease in RWA in accordance with CRR/CRD 4 and € 0.2 billion increase in
our CRR/CRD 4 CET 1 capital compared to year end 2018. The € 0.2 billion increase of CET 1 capital was the result of positive
effects from Currency Translation Adjustments of € 0.4 billion with some negative foreign exchange counter-effects in capital
deduction items. The adoption of IFRS 16 effective January 1, 2019 decreased capital by € 0.1 billion. Our positive net income
of € 0.2 billion was completely offset by our dividend and AT1 coupon accrual of € 0.2 billion for the first quarter of 2019 which
is in line with the ECB Decision (EU) (2015/656) on the recognition of interim or year-end profits in CET 1 capital in accordance
with the Article 26(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (ECB/2015/4).

Other measures

Total economic capital and economic capital adequacy ratio

As of March 31, 2019, our economic capital usage amounted to € 25.6 billion, which was € 0.5 billion or 1.8 % lower than
€ 26.1 billion economic capital usage as of December 31, 2018. This change was driven by several partially off-setting com-
ponents, mainly decreases in market risk of € 0.5 billion due to lower level of credit inventory, operational risk of € 0.5 billion
due to model changes and strategic risk of € 0.5 billion due to slightly improved twelve month rolling business outlook. Off-
setting effects include the higher economic capital usage from credit risk of € 0.5 billion mainly driven by increased exposures
in the counterparty default risk component related to interest derivative trades and overall increase in the settlement compo-
nent plus the reduction of the inter-risk diversification effect of € 0.5 billion.

The economic capital adequacy ratio was 201 % as of March 31, 2019, compared with 196 % as of December 31, 2018. The
change of the ratio was due to decrease in capital demand and increase in capital supply. The capital supply increased by
€ 0.3 billion mainly driven by shareholders’ equity due to currency translation adjustment of € 0.4 billion partially offset by
reduction due to IFRS 16 impact of € 0.1 billion. The decrease in capital demand was driven by lower economic capital usage
as explained above.

Leverage ratio and leverage exposure

As of March 31, 2019, our fully loaded leverage ratio was 3.9 % compared to 4.1 % as of December 31, 2018, taking into
account as of March 31, 2019 a fully loaded Tier 1 capital of € 52.3 billion over an applicable exposure measure of € 1,345 bil-
lion (€ 52.1 billion and € 1,273 billion as of December 31, 2018, respectively). In the first quarter 2019, our leverage exposure
increased by € 72 billion to € 1,345 billion. This primarily reflected the development of our balance sheet: pending settlements
were € 22 billion higher from seasonally low year-end levels, SFT related items (securities purchased under resale agree-
ments, securities borrowed and receivables from prime brokerage) rose by € 14 billion, non-derivative trading assets increased
by € 13 billion and loans grew by € 10 billion.

The increase in leverage exposure in the first quarter 2019 included a positive foreign exchange impact of € 15 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 4.1 % during the first quarter 2019 taking into account as of
March 31, 2019 a phase-in Tier 1 capital of € 55.4 billion over an applicable exposure measure of € 1,345 billion (€ 55.1 billion
and € 1,273 billion as of December 31, 2018, respectively).

MREL

As of March 31, 2019, Total Liabilities and Own Funds (TLOF) were € 1,134 billion and available MREL were € 123 billion,
corresponding to a ratio of 10.84 %, compared to € 1,058 billion TLOF and € 118 billion MREL and a ratio of 11.14 % as of
December 31, 2018. This means that Deutsche Bank has a comfortable buffer of own funds and eligible liabilities which is
€ 19 billion above our MREL. The change was driven by a seasonal increase of the balance sheet and new issuance activities
in the first quarter 2019.
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LCR

The LCR as of March 31, 2019 stands at 141 % compared to 140 % as of December 31, 2018. This marginal change was due
to a higher increase in our High Quality Liquid Assets (HQLA) compared to the Net Cash Outflows (NCO).

sNLP

During 2019, our sNLP remained well within the risk appetite and at March 31, 2019 we recorded a surplus of € 45.3 billion
compared to € 48.1 billion as of December 31, 2018. This was mainly due to increased business activities, partially offset by
refined liquidity risk methodologies.

Asset quality

The Asset Quality 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 tables provide 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 as of March 31, 2019
Mar 31, 2019

Gross Carrying Amount Allowance for Credit Losses2

in € m. Stage 1 Stage 2 Stage 3
Stage 3

POCI Total Stage 1 Stage 2  Stage 3
Stage 3

POCI Total
Amortized Cost1   669,594   29,428   7,312   2,289   708,623 533 527   3,252 17   4,329
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 € 7 million as of March 31, 2019.

Mar 31, 2019
Fair Value Allowance for Credit Losses

in € m. Stage 1 Stage 2 Stage 3
Stage 3

POCI Total Stage 1 Stage 2  Stage 3
Stage 3

POCI Total
Fair Value through OCI   53,593 287 0 0   53,879 14 1 0 0 15

Mar 31, 2019
Notional Amount Allowance for Credit Losses¹

in € m. Stage 1 Stage 2 Stage 3
Stage 3

POCI Total Stage 1 Stage 2  Stage 3
Stage 3

POCI Total
Off-balance sheet   253,530   8,998 494 0   263,023 131 71 95 0 297
1 Allowance for credit losses do not include allowance for country risk amounting to € 4 million as of March 31, 2019.

Overview of financial assets subject to impairment as of December 31, 2018
Dec 31, 2018

Gross Carrying Amount Allowance for Credit Losses2

in € m. Stage 1 Stage 2 Stage 3
Stage 3

POCI Total Stage 1 Stage 2  Stage 3
Stage 3

POCI Total
Amortized Cost1   637,037   32,335   7,452   1,963   678,787 509 501   3,247 3   4,259
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 € 6 million as of Dec 31, 2018.

Dec 31, 2018
Fair Value Allowance for Credit Losses

in € m. Stage 1 Stage 2 Stage 3
Stage 3

POCI Total Stage 1 Stage 2  Stage 3
Stage 3

POCI Total
Fair Value through OCI   50,932 247 2 1   51,182 11 1 0 (0) 13

Dec 31, 2018
Notional Amount Allowance for Credit Losses¹

in € m. Stage 1 Stage 2 Stage 3
Stage 3

POCI Total Stage 1 Stage 2  Stage 3
Stage 3

POCI Total
Off-balance sheet   252,039   10,021 599 0   262,659 132 73 84 0 289
1 Allowance for credit losses do not include allowance for country risk amounting to € 5 million as of Dec 31, 2018.
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Additional information

Management and Supervisory Board

Management Board

As of January 1, 2019, Frank Kuhnke became a member of the Management Board of Deutsche Bank AG. He is our Chief
Operating Officer and is responsible for the Chief Information Office, the Chief Security Office, the Chief Data & Innovation
Office, Corporate Services as well as CIB Operations and Client Lifecycle Management.

Supervisory Board

There were no changes in the Supervisory Board.

Capital expenditures and divestitures
During the first three months of 2019, the Group has made no significant capital expenditures or divestitures.

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
Our general accounting policies remained materially unchanged within the first quarter of 2019 compared to year-end 2018.

Recently adopted accounting pronouncements

The following are those accounting pronouncements which are relevant to the Group and which have been applied in the first
quarter 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. IFRS 16 is effective for annual periods beginning on or after January 1, 2019. The regulations have been adopted
into European law by the EU.

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 tran-
sition discount rate. For approach (ii), the resulting difference between the right-of-use asset and the lease liability was recog-
nized as an adjustment to the opening balance of retained earnings on transition.
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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 the opening balance of
retained earnings on transition of in total € 137 million, net of tax.

In addition, provisions previously recognized for onerous operating leases as well as accrued operating liabilities were derec-
ognized 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 the Group’s total sharehold-
ers’ equity of € 136 million, net of tax.

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.

New accounting pronouncements

The following accounting pronouncements were not effective as of March 31, 2019 and therefore have not been applied in the
first quarter of 2019.

IFRS 3 Business combinations

In October 2018, the IASB issued amendments to IFRS 3 “Business combinations”. These amendments clarify the determi-
nation 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, measure-
ment, 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, result-
ing in a multitude of different approaches. IFRS 17 solves the comparison problems created by IFRS 4 by requiring all insur-
ance 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.
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Total net revenues
Three months ended

in € m. Mar 31, 2019 Mar 31, 2018
Interest and similar income1 6,502 5,995
Interest expense 3,199 3,044
Net interest income 3,303 2,951
Commissions and fee income 2,382 2,652
Net gains (losses) on financial assets/liabilities at fair value
through profit or loss 769 1,149
Net gains (losses) on financial assets at amortized cost 0 2
Net gains (losses) on financial assets at fair value through
other comprehensive income 46 154
Net income (loss) from equity method investments 33 102
Other income (loss) (183) (34)
Total noninterest income 3,048 4,026
Total net revenues 6,351 6,976
1 Interest and similar income include € 4.6 billion and € 3.9 billion for the three months ended March 31, 2019 and March 31, 2018 respectively, calculated based on the effec-

tive interest method.

Earnings per common share
Three months ended

Mar 31, 2019 Mar 31, 2018
Earnings per common share:
Basic € 0.08 € 0.06
Diluted € 0.08 € 0.06
Number of shares in million:
Denominator for basic earnings per share – weighted-average shares outstanding 2,096.9 2,094.6
Denominator for diluted earnings per share – adjusted weighted-average shares after assumed conversions 2,152.2 2,151.3
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Consolidated Statement of Comprehensive Income
Three months ended

in € m. Mar 31, 2019 Mar 31, 2018
Net income (loss) recognized in the income statement 201 120
Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to profit or loss

Remeasurement gains (losses) related to defined benefit plans, before tax (254) (164)
Net fair value gains (losses) attributable to credit risk related to financial
liabilities designated as at fair value through profit or loss, before tax 3 48

Total of income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss 81 48
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 226 (152)
Realized net (gains) losses arising during the period (reclassified to profit
or loss), before tax (46) (154)

Derivatives hedging variability of cash flows
Unrealized net gains (losses) arising during the period, before tax 2 (7)
Realized net (gains) losses arising during the period
(reclassified to profit or loss), before tax (2) 0

Assets classified as held for sale
Unrealized net gains (losses) arising during the period, before tax 0 0
Realized net (gains) losses arising during the period
(reclassified to profit or loss), before tax 0 (0)

Foreign currency translation
Unrealized net gains (losses) arising during the period, before tax 391 (410)
Realized net (gains) losses arising during the period
(reclassified to profit or loss), before tax 0 0

Equity Method Investments
Net gains (losses) arising during the period (4) (2)

Total of income tax related to items that are or may be reclassified to
profit or loss (5) 63
Other comprehensive income (loss), net of tax 393 (730)
Total comprehensive income (loss), net of tax 594 (610)
Attributable to:

Noncontrolling interests 45 (8)
Deutsche Bank shareholders and additional equity components 549 (602)

Provisions
As of March 31, 2019, the Group recognized € 3.0 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, 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 March 31, 2019, the
aggregate future loss of which the possibility is more than remote but less than probable is approximately € 2.5 billion for civil
litigation matters (December 31, 2018: € 2.5 billion) and € 0.2 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. 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.
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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 net income
(loss) attributable to Deutsche Bank shareholders as a percentage of average shareholders’ equity and average tangible
shareholders' equity, respectively.

Net income (loss) attributable to Deutsche Bank shareholders for the segments is a non-GAAP financial measure and is
defined as net income (loss) after tax and income (loss) attributable to noncontrolling interests. For the Group, it reflects the
reported effective tax rate which was 31 % for the 1st quarter 2019 and 72 % for the prior year’s comparative period. For the
segments, the applied tax rate was 28 % for 2019 and all quarters in 2018.

At the Group level, tangible shareholders’ equity is shareholders’ equity as reported in the Consolidated Balance Sheet ex-
cluding goodwill and other intangible assets. Tangible shareholders´ equity for the segments is calculated by deducting good-
will 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 Mar 31, 2019

in € m.
(unless stated otherwise)

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Profit (loss) before tax (88) 287 96 (4) 292
Income tax expense (91)
Net Income (loss) (64) 207 69 (12) 201
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests 0 0 0 (23) (23)
Net Income attributable to DB shareholders (64) 207 69 (35) 178

Average shareholders’ equity 42,610 15,075 4,842 0 62,527
Add (deduct) :
Average goodwill and other intangible assets (3,219) (2,139) (3,016) 0 (8,374)
Average tangible shareholders’ equity 39,392 12,935 1,826 0 54,153
Post-tax return on average shareholders’ equity (in %) (0.6) 5.5 5.7 N/M 1.1
Post-tax return on average tangible shareholders’ equity (in %) (0.6) 6.4 15.2 N/M 1.3
N/M – Not meaningful
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Three months ended Mar 31, 2018

in € m.
(unless stated otherwise)

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Profit (loss) before tax 203 325 72 (167) 432
Income tax expense (312)
Net Income (loss) 146 234 52 (311) 120
Net income (loss) attributable to noncontrolling interests 0 0 0 0 0
Net Income attributable to DB shareholders 146 234 52 (311) 120

Average shareholders’ equity 43,856 14,170 4,605 0 62,631
Add (deduct) :
Average goodwill and other intangible assets (2,895) (2,061) (3,654) 0 (8,610)
Average tangible shareholders’ equity 40,961 12,109 951 0 54,021
Post-tax return on average shareholders’ equity (in %) 1.3 6.6 4.5 N/M 0.8
Post-tax return on average tangible shareholders’ equity (in %) 1.4 7.7 21.7 N/M 0.9
N/M – Not meaningful

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. 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.

Three months ended Mar 31, 2019

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Net revenues 3,328 2,513 525 (15) 6,351
DVA
- CIB Other (49) 0 0 0 (49)

Change in valuation of an investment
- Sales & Trading (FIC) 36 0 0 0 36

Sal. Oppenheim workout
- Wealth Management 0 43 0 0 43

Gain from property sale
- Private and Commercial Business (Germany) 0 0 0 0 0

Revenues excluding specific items 3,341 2,470 525 (15) 6,320
…

Three months ended Mar 31, 2018

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Net revenues 3,845 2,640 545 (54) 6,976
DVA
- CIB Other 61 0 0 0 61

Change in valuation of an investment
- Sales & Trading (FIC) 84 0 0 0 84

Sal. Oppenheim workout
- Wealth Management 0 14 0 0 14

Gain from property sale
- Private and Commercial Business (Germany) 0 156 0 0 156

Revenues excluding specific items 3,700 2,470 545 (54) 6,661
…
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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 expenses/(releases) and (iii) restructuring and sever-
ance. 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.

Three months ended Mar 31, 2019

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Noninterest expenses 3,393 2,108 398 20 5,919
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 0 0
Litigation expenses/(releases) 3 (23) (1) 3 (17)
Restructuring and severance 23 (18) 4 (3) 6
Adjusted costs 3,367 2,149 395 20 5,930

Three months ended Mar 31, 2018

in € m.

Corporate &
Investment

Bank

Private &
Commercial

Bank
Asset

Management
Corporate &

Other
Total

Consolidated
Noninterest expenses 3,643 2,227 473 114 6,457
Impairment of goodwill and other intangible assets 0 0 0 0 0
Litigation expenses/(releases) 58 (20) 27 2 66
Restructuring and severance 27 9 4 0 41
Adjusted costs 3,558 2,238 442 112 6,350

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. Mar 31, 2019 Dec 31, 2018
Total shareholders’ equity (Book value) 62,914 62,495
Goodwill and other intangible assets1 (8,404) (8,372)
Tangible shareholders’ equity (Tangible book value) 54,509 54,122
1 Excludes Goodwill and other intangible assets attributable to partial sale of DWS.

Basic shares outstanding
in million
(unless stated otherwise) Mar 31, 2019 Dec 31, 2018
Number of shares issued 2,066.8 2,066.8
Treasury shares (3.6) (1.3)
Vested share awards 45.1 39.8
Basic shares outstanding 2,108.2 2,105.2

Book value per basic share outstanding in € 29.84 29.69
Tangible book value per basic share outstanding in € 25.86 25.71
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Fully loaded CRR/CRD 4 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 CRR/CRD 4. CRR/CRD 4 provides for “transitional” (or “phase-in”) rules, under
which capital instruments that are no longer eligible under the new rules are permitted to be phased out as the new rules on
regulatory adjustments are phased in, as well as regarding the risk weighting of certain categories of assets.

When referring to Deutsche Bank results according to transitional rules we use the term “CRR/CRD 4”. When referring to
results according to full application of the final CRR/CRD 4 framework (without consideration of applicable transitional meth-
odology) we use the term “CRR/CRD 4 fully loaded”.

Since 2015 the Common Equity Tier 1 (CET 1) minimum capital requirement applicable to the Group is 4.5 % of risk weighted
assets. In addition to these minimum capital requirements, various capital buffer requirements were phased in starting 2016
and became fully effective from 2019 onwards. The development and maintenance of a high quality capital base which should
primarily consist of Common Equity Tier 1 reflects one of the core elements of the CRR/CRD 4 framework. Specific regulatory
adjustments were subject to transitional rules. For instance, deductions for deferred tax assets that rely on future profitability
or deductions for indirect and synthetic holdings of own instruments and capital instruments issued by financial sector entities
were phased in. They are not applicable from January 1, 2018 onwards as the phase-in percentage increased to 100 %. At
the same time minority interest only recognizable under the transitional rules is now phased out with a 100 % phase-out rate
since January 1, 2018.

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 CRR/CRD 4 fully loaded rules 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.

As the final implementation of CRR/CRD 4 may differ from our expectations, and our competitors’ assumptions and estimates
regarding such implementation may vary, our fully loaded CRR/CRD 4 measures may not be comparable with similarly la-
belled measures used by our competitors.

We believe that these fully loaded CRR/CRD 4 calculations provide useful information to investors as they reflect our progress
against the new regulatory capital standards and as many of our competitors have been describing CRR/CRD 4 calculations
on a fully loaded basis.
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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 as-

sumptions 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 im-

portant factors could therefore cause actual re-

sults to differ materially from those contained in

any forward-looking statement. Such factors in-

clude 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 de-

faults of borrowers or trading counterparties, the

implementation of our strategic initiatives, the reli-

ability of our risk management policies, proce-

dures 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”.
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Financial Calendar

May 23, 2019
Annual General Meeting in the Festhalle 
Frankfurt am Main (Exhibition Center)

May 28, 2019
Dividend payment

July 24, 2019
Interim Report as of June 30, 2019

October 30, 2019
Earnings Report as of September 30, 2019

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


