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Sberbank Europe Csoport: 13,8 millió euró nettó nyereség a 

növekvő működési bevételeknek és költséghatékonyságnak 

köszönhetően 

13,8 millió eurós adózás utáni profitot jelentett a Sberbank Europe 2016. első félévére 

vonatkozóan. A vállalat folyamatosan bővítette ügyfélkörét, miközben mind bevételi, mind 

kiadási szempontból jó eredményeket ért el. Erősödött tőke- és likviditási pozíciója is, így 

lehetővé vált a bank számára, hogy minden piacán tovább növelje vállalati és lakossági 

üzletágát. 

 A Sberbank Europe erősödéssel kezdte az évet; jelentős fejlődést ért el tőkeszerkezetét 

illetően, 370 millió eurós alárendelt kölcsön (Tier 2 tőke) Tier 1 közös saját tőkévé 

konvertálásával. Júliusban a csoport újabb lépést tett üzleti modelljének alakításában, 

lezárva a Sberbank Slovensko 99,5%-os értékesítését. Az ügylet befejezése után a 

Sberbank Europe tőkehelyzete szilárd, 15,8%-os Core Tier 1 (CET1) rátával, a 2015. végi 

10,7%-hoz képest. 

Az alacsony kamatok és szankciók által fémjelzett, kihívásokkal teli üzleti környezet ellenére 

a nettó kamatbevétel éves szinten 21%-kal, 148 millió euróra emelkedett, főként az 

ausztriai vállalati üzletágnak, és a csoportszintű likviditás-optimalizációnak köszönhetően. A 

nettó díj- és jutalékbevételek 10%-kal emelkedtek, így 39 millió eurót tesznek ki. Ezzel 

párhuzamosan az általános adminisztratív kiadások éves szinten 13%-kal csökkentek, 

152 millió euróról 132 millió euróra süllyedve, köszönhetően a megnövelt 

költséghatékonyságnak. 

A Sberbank Europe folyamatosan csökkenti a nem teljesítő hitel-portfólióját. A bank NPL 

aránya 2015. első félévéhez képest 12%-kal zsugorodott, 10,5%-osra csökkent NPL ráta 

mellett, míg az NPL fedezeti arány 39%-ról 45%-ra nőtt. 2015-höz viszonyítva a kockázati 

költségek stabilizálódtak, leginkább az alacsony NPL beáramlásnak köszönhetően. Ennél 

fogva a kockázati költségek 61 millió euróról 37 millióra csökkentek az előző év azonos 

időszakához képest. 

A Sberbank Europe Csoport konszolidált eszközeinek összesített értéke 2016. június 30-

án 14 242 millió eurót tett ki (a Sberbank Slovensko-t is beleértve), amely 2015. végéhez 

képest szolid, 0,7%-os csökkenést mutat. A szlovákiai leányvállalat nélkül a csoport összes 

eszköze 12 504 millió euróra rúg (2015. év végén, szintén a szlovák piaci érdekeltséget 

leszámítva ez az összeg 12 532 millió euró volt). 

A Sberbank Europe 9,4%-kal növelte aktív ügyfeleinek körét (nem számítva a szlovákiai 

Sberbankot), ezzel a 2015. végi 604 ezer ügyfélhez képest 2016. június 30-án 661 ezer 

ügyféllel rendelkezett. A növekedés nagyrészt a szerbiai és csehországi lakossági üzletág 

ügyfélkör-bővülésének köszönhető. 

A vállalati üzletágat illetően a Sberbank Europe továbbra is egyik erősségére, az 

Oroszország és a FÁK államok, illetve az európai piacok közti közvetítői szerepére helyezi a 

hangsúlyt. A bank továbbra is a legjobb ajánlatokkal szolgálja ki lakossági ügyfeleit Kelet-



 
Közép-Európában és Németországban, szem előtt tartva a különböző piacokon felmerülő 

eltérő ügyféligényeket. 

A Sberbank Europe AG 2016. első félévi, főbb konszolidált pénzügyi adatai (a 

szlovákiai Sberbank adatait megszakított működésűként tartalmazza)*: 

Eredmény adatok: 

Millió euró HY 2016  HY 2015  

Adózás utáni nettó eredmény 13,8  -65,2  

Nettó kamatbevétel (NII) 148 122 

Nettó kamatmarzs (%) 2,4 2,1 

Nettó díj- és jutalékbevétel 38,5 34,9 

Költség/bevétel arány  (%) 72 104 

Általános adminisztratív 

költségek 

132 152 

NPL fedezeti arány (%) 45 39 

 

Mérleg adatok 

Millió euró 2016.06.30-án 2015.12.31-én 

Összes nettó ügyfél hitel 8 446 8 492 

Összes ügyfélbetét 7 582 7 677 

Hitel/betét arány (%) 111 110,6 

Core Tier 1 (CET1) ráta (%) 14,5 (15,8 SBSK nélkül) 10,7 

Tőkemegfelelési arány (%) 17.9 17,7 

NPL ráta 10.5 11,3 

Összes eszköz 14 242 (12 504 SBSK nélkül) 14 347 

 

Dolgozók (ezer fő) 4 880 (4 264 SBSK nélkül) 5 079 

Fiókok (száz db) 274 (232 SBSK nélkül) 280 

 

A Sberbank Magyarország eredményei összhangban állnak a Sberbank Europe Group 

célkitűzéseivel, amely a költségek csökkentése és az ügyfélszám növekedése mellett a 

hitelezési portfólió minőségének javítására összpontosít. 2016 első nyolc hónapjában a 

Bank több területen is az elvárások felett teljesített. Ez a pénzügyi mutatószámokban is 

tükröződött, mivel ebben az időszakban a Sberbank Magyarország adózás utáni 

eredménye 3,5 mrdt Ft-tal jobb 2015-nél, míg a hitelállománya 3,7 mrd forinttal, a 

betétállománya pedig 9,1 mrd forinttal volt magasabb a tervezettnél. A Sberbank 

Magyarország általános stabilitása is pozitív tendenciát mutat, pénzügyi kondíciói 

felülmúlják a szabályozói elvárásokat. A bank tőke-megfelelési mutatója 25,4%, a likviditása 

nagyon erős, a hitel-betét mutatója pedig 98%. 

*A 2015/06-os és 2016/06-os adatok auditálás előtti IFRS szerinti eredményeken alapulnak. 


