
 

 

 

Sajtóközlemény (2018. április 15.) 

 

A Sberbank Europe eddigi legjobb éves eredményét 

jelentette 

 Az európai piacra 2012-ben történt belépése óta 2018 volt a legsikeresebb év a 
Sberbank Europe Csoport számára: a csoport nettó 34 millió eurós eredménnyel 
zárt. 

 A bankcsoport minden leányvállalata pozitív eredményt jelentett. Leginkább a 
csehországi (14,7 millió euró) és a szerbiai (11,1 millió euró) bankok járultak 
hozzá e sikerhez. 

 2018 erős év volt a lakossági üzletágban: az ügyfélbázis 7,4%-os (év/év), a bruttó 
hitelállomány 13,7%-os (év/év) növekedést mutat. 

 Csökkenő NPL ráta (nem teljesíthető hitelek aránya) az előző évhez képes 11,0%-
ról 7,3%-ra csökkent, stabil tőkehelyzet (CET1 elsődleges alapvető tőke arány: 
16,6%). 

 

A 2018-ban elért 34 millió eurós adózás utáni nyereségével a Sberbank Europe Csoport 
megmutatta, hogy erős és sikeres szereplője a közép- és délkelet-európai bankpiacnak. A 
nettó nyereség a jobb üzleti teljesítmény, a javuló költséghatékonyság és az alacsonyabb 
kockázati költségek eredménye. Az új személyi kölcsön bevezetése Németországban, a 
leánybankok irányában megnövekedett hiteligény és a digitális termékskála következetes 
fejlesztése az ügyfelek számának további növekedéséhez vezetett 2018-ban. 
 
Sonja Sarközi, a Sberbank Europe Csoport vezérigazgatója a következőképpen nyilatkozott: 
„Azzal, hogy a Sberbank Europe rövid történetének legsikeresebb pénzügyi évén vagyunk túl, 
visszaigazolást nyert, hogy a megfelelő termékeket és szolgáltatásokat kínáltuk.” 
 
A Sberbank Europe leányvállalatai jelentősen hozzájárultak a pozitív eredményhez, és 2018-
ban még növelték is nettó nyereségüket az előző évihez képest. Kivételt képez Csehország, 
ahol az eredmények a restrukturálási intézkedéseket tükrözték. A nyereséghez leginkább a 
csehországi (14,7 millió eurós nettó nyereség) és a szerbiai (11,1 millió euró) bankok járultak 
hozzá 2018-ban. Más leányvállalatok is masszív nyereséget jelentettek 2018-ban: 
Magyarország: 4,3 millió euró, Szlovénia: 8,1 millió euró, Horvátország: 6,2 millió euró, 
Bosznia és Hercegovina: 3,6 millió euró és Banja Luka: 2,6 millió euró. 
 
A Sberbank Europe stratégiai célja a 2018-as évre az volt, hogy közép- és délkelet-európai 
üzleti tevékenységét megerősítse. Sonja Sarközi: „Ez a stratégia tökéletesen működött: 
Leányvállalataink sikerének egyik fő oka az volt, hogy a régióban aktívabb tevékenységet 
folytattunk a lakossági és a kkv üzletágban. 
 
 
 
 
 
 



 
Erős év a lakossági üzletágban 
 
A lakossági üzletág fejlődése különösen szembetűnő volt 2018-ban. Aktív lakossági 
ügyfélbázisunk 2017-hez képest 7,4%-kal, 654 000 főről 702 000 főre nőtt. Új ügyfeleink 
többségét Csehországban, Szerbiában és Magyarországon szereztük. A bruttó hitelállomány 
13,7%-kal, közel 3,9 milliárd euróra emelkedett 2018-ban. A fogyasztási hitelek iránti kereslet 
25,9%-kal nőtt az előző évhez képest, ami kifejezetten jelentős emelkedés. Összességében 
véve a bankcsoport által (a lakossági ügyfelek, a kkv szektor és a vállalati ügyfelek részére) 
nyújtott hitelek mennyisége enyhén visszaesett az előző évihez képest, a vállalati ügyfelekből 
álló portfólió Ausztriában tervezett csökkentése következtében. 
 
2018-ban fontos mérföldkő volt a Sberbank Europe számára az online hitelezés bevezetése 
Németországban, ami fontos lépés a bankcsoport digitalizálási stratégiájának 
megvalósításában. A 2018-as év végén a Sberbank Direct 71 millió euró összegben nyújtott 
hitelt, és egyszerű termékeivel, vonzó feltételeivel, valamint digitális teljes körű folyamataival 
sikerült tartósan megvetnie a lábát a kompetitív német piacon. 
 
A csoport nettó kamatbevétele lényegében stabil maradt 2017-hez képest, 290,2 millió euró 
összeggel (-3,3 millió euró vagy -1,1% év/év). A nettó díj- és jutalékbevétel összege 90,8 
millió euróra emelkedett 2018-ban (+10,6 millió euró vagy +13,2% év/év). 2018-ban minden 
leánybank növelte a nettó jutalékbevételét, ez különösen a magyarországi, csehországi és 
szerbiai bankokról volt elmondható. 
 
A működési költségek 2018-ban lényegében stabilak maradtak, 284,3 millió eurót tettek ki. 
 
Még alacsonyabb NPL ráta, egészséges tőkehelyzet 
2018-ban a csoport NPL rátája több mint egy harmadával 7,3%-ra javult, főként a nem teljesítő 
hitelállomány hatékony csökkentésének köszönhetően. A kockázati céltartalékok 103,6 
millió euróval 51,4 millió euróra csökkentek 2018-ban a 2017-es évhez képest, a kedvezőbb 
kockázati környezetnek köszönhetően. 
 
A Sberbank Europe 2018 végén stabil tőkehelyzettel rendelkezett. 16,6%-os elsődleges 
alapvető tőkéjével (CET1), a bankcsoport könnyedén teljesíti a szabályozási 
követelményeket. 2018. december 31-én a tőkemegfelelési mutató 20,7% volt. 
 
A Fitch nemzetközi hitelminősítő ügynökség 2018 szeptemberében megerősítette a Sberbank 
Europe AG BB+ besorolását, pozitív kilátással, a „megfelelő tőkeellátottság, az egészséges 
pénzügyi és likviditási helyzet és a megvalósítható finanszírozási stratégia” alapján. 
 
2018. december 31-én a Sberbank Europe Csoport összes eszközének értéke a jelentés 
szerint 11,7 milliárd eurót tett ki. 

 

 

 

 

 

 

 



A Sberbank Europe Csoport konszolidált 2018. évi eredményeinek 

legfontosabb pénzügyi mutatói* 

 
Az eredmény-kimutatás főbb mutatószámai 
 

millió euró 2018 2017 

Adózás utáni nettó eredmény 
(beleértve a megszűnt 
tevékenységeket) 34,0 -201,6 

Céltartalék előtti működési 
bevétel 

 
381,9 367,6 

Működési költségek 284,9 286,6 

Nettó kamatbevétel  290,2 293,5 

Nettó kamatmarzs (%) 2,5 2,3 

Nettó díj- és jutalékbevétel 
 

90,8 80,3 

Költség/bevétel arány (%) 74,6 77,9 

 

A mérleg főbb mutatószámai 

 

millió euró 2018. december 31-én 2017. december 31-én 

Bruttó hitelállomány 8168 8498 

Összes lakossági betét 8222 8272 

Hitel (nettó)/betét mutató 
(%) 

93 
96 

Elsődleges alapvető tőke 
(CET 1) mutató (%) 

16,6 
17,1 

Tőkemegfelelési mutató 
(%) 

20,7 
21,0 

Nem teljesítő hitelek 
aránya 

7,3 
11,0 

Nem teljesítő hitelek 
fedezeti aránya (%) 

62,3 
68 

Összes eszköz 11662 12581 

 

 2018. december 31-én 2017. december 31-én 

Munkavállalói létszám 
(teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak) 

4007 
4048 

Fiókok száma 188 190 

Ügyfélszám ~ 713000 ~ 665000 
 

Megjegyzések:  

(*) A Sberbank Europe auditált, konszolidált 2018. december 31-én kelt IRFS pénzügyi jelentései alapján  

 

A Sberbank Magyarország Zrt-ről: 

A Sberbank Magyarország Zrt. a Sberbank Europe AG leányvállalata, lakossági-, mikro-, KKV- és nagyvállalati 

ügyfeleknek nyújt teljes körű banki szolgáltatást Magyarországon. A bank 1993 óta működik sikeresen a magyar 

piacon. A bécsi központú Sberbank Europe csoport Európa 8 piacán van jelen: Ausztriában, Bosznia-

Hercegovinában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában és 

Németországban. 


