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FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2009 ‐ 30 EYLÜL 2009
DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I.

Ana Ortaklık Banka’nın Tarihçesi
Finansbank Anonim Şirketi (Banka) 23 Eylül 1987 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.
Banka’nın hisse senetlerinin ilk halka arzı 3 Şubat 1990 tarihinde İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda yapılmıştır. Banka’nın hisseleri 1998 yılından itibaren Londra
Menkul Kıymetler Borsası’nda da Global Depository Receipts (GDRs) olarak işlem
görmektedir.

II.

Ana Ortaklık Banka’nın Sermaye Yapısı, Yönetim Ve Denetimini
Doğrudan Veya Dolaylı Olarak Tek Başına Veya Birlikte Elinde
Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl İçindeki Değişiklikler İle
Dahil Olduğu Gruba İlişkin Açıklama
30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla Finansbank Anonim Şirketi hisselerinin %77.22’si National
Bank of Greece S.A.(NBG), %7.90’ı NBGI Holdings B.V. ve %9.68’i ise NBG Finance
(Dollar) PLC’nin kontrolü altındadır.
Banka, National Bank of Greece S.A. (“NBG”) grubuna dahildir. 1841 yılında kurulan
NBG, 1880 yılından beri Atina Borsası’nda, 1999 yılından beri ise New York borsasında
işlem görmektedir. NBG kurulduğu yıldan beri bankacılık ağını genişletmekte, bireysel
ve ticari bankacılık, varlık yönetimi, aracılık hizmetleri ve yatırım bankacılığının da
içinde bulunduğu birçok finansal hizmeti müşterilerine sağlamaktadır.
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III. Ana Ortaklık Banka’nın, Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyeleri, Denetim
Kurulu Üyeleri İle Genel Müdür Ve Yardımcıları
İsim
Hüsnü M. Özyeğin
Dr. Ömer A. Aras
Mehmet Güleşci(**)
Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan
Demetrios Lefakis
Edward Nassim
Anthimos Thomopoulos
Ioannis Pechlivanidis
Yener Dinçmen
Sinan Şahinbaş
Adnan Menderes Yayla
Bekir Dildar
Nergiz Ayvaz (*)
Vedat Mungan
Dimitrios Anagnostopoulos
Hakan Şenünal
Fatma Deniz Ergen
Murat Şakar
Köksal Çoban
(***)
Saruhan Doğan
Lale Maro
Özlem Cinemre
Kerim Rota
Olcayto Onur
Murat Bayburtluoğlu
Kaan Arslan
Temel Güzeloğlu
Kubilay Güler
Filiz Şafak
Ahmet Cihat Kumuşoğlu
Sedat Eratalar

Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Denetçi
Denetçi

Göreve Atanma
Tarihi
1 Şubat 1988
9 Kasım 2006
9 Kasım 2006
9 Kasım 2006
17 Nisan 2007
17 Nisan 2007
9 Kasım 2006
9 Kasım 2006
20 Ağustos 2001
20 Ekim 2003
20 Mayıs 2008
10 Eylül 2003
1 Ocak 2008
1 Ocak 2008
18 Ağustos 2008
18 Ağustos 2008
18 Ağustos 2008
18 Ağustos 2008
18 Ağustos 2008
9 Ekim 2009
13 Ekim 1999
9 Temmuz 1997
6 Ağustos 2004
2 Ekim 1997
19 Ağustos 2004
31 Mayıs 2005
19 Eylül 2007
16 Ocak 2004
19 Eylül 2007
27 Mart 2008
1 Nisan 2000

Tahsil
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Doktora
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Lisans
Lisans
Lisans

(*) Nergiz Ayvaz, 18 Haziran 2009 tarihi itibarıyla, Finansbank Grubu içinde bir başka göreve atanmak suretiyle, Ticari Bankacılık Genel
Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılmıştır.
(**) Mehmet Güleşci, 22 Ekim 2009 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği görevinden istifa etmiştir, yerine Dimitrios
Anagnostopoulos atanmıştır.
(***) Saruhan Doğan, 9 Ekim 2009 tarihi itibarıyla, Hazine Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.
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IV. Ana Ortaklık Banka’da Nitelikli Paya Sahip Kişi ve Kuruluşlara İlişkin
Açıklamalar:

Ad Soyad/Ticari Unvanı
National Bank of Greece S.A.
NBGI Holdings B.V.
NBG Finance (Dollar) PLC

Pay
Tutarları

Pay
Oranları

1,216,145
124,425
152,450

%77.22
%7.90
%9.68

Ödenmiş Ödenmemiş
Paylar
Paylar
1,216,145
124,425
152,450

‐
‐
‐

Ana Ortaklık Banka’nın Ana Sözleşmesi gereğince 100 adet kurucu hissesi
bulunmaktadır. Ana Ortaklık Banka’nın kar dağıtımı, geçerli olan yasal düzenlemeler ve
Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde hesaplanır. Buna göre, Ana ortaklık Banka’nın
kanuni ve mali yükümlülükler indirildikten sonra kalan safi karından yüzde beş oranında
bir meblağ kanuni yedek akçeye, sermayenin yüzde beşi oranında bir meblağ birinci kar
payı olarak hissedarlara, kalan safi karın yüzde onu tutarında bir meblağ ise kurucu
senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır. Ayrıca, kurucu senedi kar payı üzerinden
yüzde on oranında ilave yedek akçe ayrılır.

V.

Ana Ortaklık Banka’nın Hizmet Türü Ve Faaliyet Alanlarına İlişkin Özet
Bilgi
Ana faaliyet alanı, ticari finansman ve kurumsal bankacılık, fon yönetimi işlemleri,
bireysel bankacılık ve kredi kartı işlemlerini kapsamaktadır. 30 Eylül 2009 tarihi
itibarıyla Ana Ortaklık Banka, 61 kurumsal ve ticari (31 Aralık 2008 ‐ 61), 398 perakende
ve bireysel bankacılık şubesi (31 Aralık 2008 ‐ 395), 1 kıyı bankacılığı (31 Aralık 2008‐ 1)
ve 1 Atatürk Havalimanı Serbest bölgesindeki şube ile faaliyetlerini sürdürmektedir (31
Aralık 2008 ‐ 1).
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Son 70 yılın en büyük finansal krizinin birinci yaşını doldurduğu bugünlerde, etkileri
hafiflemiş olsa da kriz hala dünya gündeminin ana maddelerinden birini oluşturmaya devam
ediyor.
Finansal krizin küresel ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkilerine paralel olarak
2009’un ilk üç çeyreklik döneminde Türkiye ekonomisinde dış ticaret hacmi ve sanayi
üretiminde daralmalar yaşandı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde alınan maliye ve para
politikası önlemlerinin desteğiyle, yılın ilk çeyreğinde ekonomik aktivitede yaşanan daralma
yavaşlarken, güven endekslerinde ikinci çeyrekte hızlı yükselişler kaydedildi. Hızlı toparlanma
üçüncü çeyrekte yerini istikrara bırakırken, yılın son çeyreğinde pozitif büyüme oranları
görülme olasılığının güçlendiğini söyleyebiliriz.
2009 sonrasına bakıldığında ise, bankalar ve hanehalklarının sağlıklı bilanço yapısı ile dış
talebe bağımlılığın sınırlı olması nedeniyle Türkiye, dünyanın geri kalanından daha hızlı
toparlanma şansına sahiptir.
Bu yıl ekonomideki küçülme eğiliminin sonuçlarının hissedildiği önemli parametreler ise
enflasyon ve dış denge oldu. Zayıflayan toplam talep ve emtia fiyatlarındaki sert düşüşler
sayesinde yıllık enflasyon son 39 yılın en düşük seviyelerine gerilerken; enflasyon
görünümündeki iyileşme Merkez Bankası’nın 2008 sonlarından itibaren faiz indirimlerine
gitmesine ve reel faizi tarihi düşük seviyelere indirerek iktisadi faaliyeti desteklemesine
olanak sağladı.
Dış denge tarafında ise, iç talepteki daralma ve ithalat fiyatlarının gerilemesine bağlı olarak
cari işlemler açığı daralma trendine girmesi, Türkiye’nin dış finansman ihtiyacını azaltırken
hızlı büyüme dönemlerinde kendini gösteren temel dengesizliğin giderilmesine katkıda
bulunmaya devam ediyor.
Küresel finansal krizden oldukça olumsuz etkilenen ancak en kötü noktayı geride bıraktığını
söyleyebileceğimiz Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde kademeli bir toparlanma
sürecine gireceğini öngörüyoruz. Güçlü bankacılık sistemi ve diğer gelişen ekonomilere
kıyasla daha büyük ve sağlıklı bir iç piyasaya sahip olması, 2009 sonlarından itibaren Türkiye
ekonomisinde pozitif büyüme trendinin başlamasını destekleyecektir.
Tüm bu koşullar altında Finansbank’ın 2009 3. çeyrek konsolide net dönem kârı 2008 yılının
aynı dönemine göre %35’lik artış ile 529 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam özkaynakları,
menkul kıymetler portföyü, net ücret ve komisyon gelirleri, vergi ve provizyonlar öncesi kârı,
ve net faiz gelirleri bir önceki yıla göre artış gösterdi.
Finansbank’ın konsolide net faiz gelirleri %27'lik bir büyüme ile 1,722 milyon TL’ye ulaştı. Net
ücret ücret ve komisyonları ise aynı dönemde %7 büyüyerek 497 milyon TL olarak
gerçekleşti. Toplam konsolide özkaynaklarımız ise %19’luk bir büyüme ile 3,872 milyon TL
4
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olurken, 2009 yılı 3. çeyrek konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %18.22 seviyesinde
gerçekleşti.
Geçirdiğimiz negatif döneme rağmen bu başarıyı yakalamada bizlere destek olan
çalışanlarımız, ortaklarımız ve müşterilerimize destekleri ve Finansbank’a olan inançlarından
dolayı müteşekkirim. Bu destek ve güvene layık olup önümüzdeki dönemlerde de başarı
grafiğimizi çok daha yukarılara taşıyacağımıza inancım sonsuz.

Hüsnü M. Özyeğin
Yönetim Kurulu Başkanı
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Genel Müdür’ün Mesajı
Yılın son dönemine girdiğimiz bu günlerde, gelişmiş ülkelerin finansal piyasalarında başlayıp
2008 yılının son çeyreğinden itibaren dünya ekonomilerini sarsan hızlı gerilemenin yerini
ılımlı bir toparlanmaya bıraktığını gözlemlemekten mutluluk duymaktayız. Bulunduğumuz
dönemde, finansal sisteme ve ekonomiye dair açıklanan veriler iyileşme sürecinin başladığına
işaret ederken, küresel büyüme hızına ilişkin tahminler de, kısmen yaşanan sorunlara
rağmen, daha pozitif görüşlerle anılmaya başlanmıştır. Bu rüzgarın etkisi ile Türkiye de reel
ekonomide ivmesini yükselten ülkeler arasında yerini almıstır. Bu düzelme, büyük ölçüde
vergi teşviklerinin iç talep üzerindeki uyarıcı etkisi ile özel tüketimin öne çekilmesi sonucu
gerçekleşmistir. Ayrıca 2008 yılı Kasım ayından bu yana sürdürülen faiz indirimlerinin etkisi
ve küresel risk algılamalarındaki iyileşmenin desteği ile kredi piyasasında olumlu gelişmeler
gözlenmeye başlamıştır. Bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde kredi kanalının toplam talebe
olan desteğinin artacağına işaret etmektedir.
Türkiye’deki finansal sistemin diğer ülkelere nazaran göreceli sağlamlığı krizin ekonomimiz
üzerinde yarattığı olumsuzlukları sınırlayan en önemli olgulardan bir tanesi olmuştur.
Finansal sistemin bu derece likit ve sağlam yapıda olmasının gerek reel sektörü destekleme
anlamında gerekse ekonominin işlemesine katkıda bulunması anlamında önemi çok
büyüktür.
Bu bağlamda Bankamız reel sektöre daima destek veren bankacılık anlayışı, ürün ve hizmet
geliştirmedeki lider tutumu ve çok özel insan kaynağı potansiyeli ile 2009 yılının üçüncü
çeyreğinde de büyümesini sürdürmüş ve başarılı finansal kurumlar liginde yerini almıştır. Bu
dönemde çıkarmış olduğumuz ürün ve hizmetlerimize yenilerini eklerken her zaman
müşterimizin yanında, onlara destek ve müşterimiz ile elele olarak tüm bankacılık
işlemlerinde en uygun çözümleri üretmeye devam ettik.
Finansal rakamlarımıza genel olarak bakacak olur isek; Bankamızın 2009 yılı 3. çeyrek
konsolide net dönem kârı 2008 yılının aynı dönemine göre %35’lik artış ile 529 milyon TL
olarak gerçekleşti. Toplam konsolide özkaynaklarımız, net ücret ve komisyon gelirlerimiz,
vergi ve provizyonlar öncesi karımız, ve net faiz gelirlerimiz bir önceki yıla göre artış gösterdi.
Aynı dönemde vergi, provizyonlar ve iştirak satışı karı öncesi konsolide karımız ise %59
artarak 1,235 milyon TL, iştirak satış karı öncesi konsolide brüt karımız ise 614 milyon TL
olarak gerçekleşti. İştirak satış karımız hariç tutulduğunda, konsolide net dönem karımız,
2009 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42’lik bir artış ile 482 milyon
TL oldu.
Aktif kalemlerimizin gelişimi için müşteri odaklı faaliyetlerimizi 2009 yılının 3. çeyreğinde de
devam ettirdik ve dönem sonunda sektör ortalamasının üstünde %65 kredi/aktif rasyosu ile
reel sektörümüze en yüksek faydayı sağlamayı çalışan bankalar liginde yeralmayı
başarabildik.
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Toplam konsolide özkaynaklarımız %19’luk bir büyüme ile 3,872 milyon TL olurken, 2009 yılı
3. çeyrek konsolide sermaye yeterlilik rasyomuz %18.22 seviyesinde gerçekleşti.
2009 yılı 3. çeyrek sonunda 461 şube ve 10.017 çalışan sayısına ulaşan Bankamız,
hissedarları, müşterileri ve çalışanlarından aldığı güç ve güven ile ilişkide olduğu tüm
paydaşlarına değer yaratmaya devam edecektir. Başarımızın ardındaki en büyük payın bize
güven duyan ortaklarımıza, müşterilerimize ve özveri ile çalışan Finansbank ailesine ait
olduğunu biliyoruz. Bu vesile ile tüm stratejik iş ortaklarımıza, muhabir bankalarımıza ve
çalışanlarımıza teşekkür ederim.
Sinan Şahinbaş
Genel Müdür
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Finansbank’ta Faaliyet Gösteren Komiteler
Kredi Komitesi
Görevi; Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi yetkisinde olan kredi limitlerinin Banka’nın kredi
stratejilerine ve yasal mevzuata uygun, incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması,
Banka’nın kredi portföyünün kalitesinin kontrol altında tutulması, risk‐getiri ilişkisi
çerçevesinde kredilerin kullandırılması sürecinde yer almak ve yönetmektir. Kredi
Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

: Demetrios Lefakis
: Dr. Ömer Aras
: Sinan Şahinbaş
: Dimitrios Anagnostopoulos

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, yönetim kurulu adına Banka’nın iç sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini,
bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin Kanun ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim
kuruluşları ile derecelendirme, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarının yönetim kurulu
tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından
seçilen ve sözleşme imzalanan bu kuruluşların faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, Kanuna
istinaden yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca konsolidasyona tâbi ortaklıkların iç denetim
faaliyetlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak amacı ile
kurulmuştur. Denetim Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

: Prof. Dr. Mustafa A. Aysan
: Demetrios Lefakis
: Edward Nassim

Risk Komitesi
Risk Komitesi, Banka’nın risk yönetimine ilişkin politika ve stratejilerini belirler, maruz kaldığı
tüm risk türlerini gözden geçirir, risk yönetimi strateji uygulamalarını izler ve önemli risk
konularını Yönetim Kurulunun ilgisine sunar. Risk Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

: Dr. Ömer Aras
: Demetrios Lefakis
: Yiannis Pehlivanidis
: Dimitrios Anagnostopoulos

Aktif‐Pasif Komitesi
Aktif–Pasif Komitesi, Yönetim Kurulu’na Banka’nın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak
8
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basiretli, tüm kanun ve düzenlemelerle uyumlu aktif pasif yönetimi politika ve prosedürlerini
önerir.
Aktif‐pasif yönetimi politikalarının uygulamaya konulması ve bilançodaki faiz riskinin Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen genel sınırlar içinde kalacak şekilde yönetilmesi Aktif Pasif
Komitesinin sorumluluğundadır. Komite iki haftada bir Risk Yönetimi tarafından sunulan
raporları değerlendirir ve risk ile ilgili kritik konuları belirler. Aktif–Pasif Komitesi’nin
organizasyonu şu şekildedir:
Genel Müdür
Mali Kontrol ve Planlama GMY
Hazine Genel Müdür Yardımcısı
Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı
Risk Yönetimi Başkanı

: Sinan Şahinbaş
: Adnan M. Yayla
: Kerim Rota
: Özlem Cinemre
: M. Oya Güvercinci

Kurumsal Kredi Politikaları Komitesi
Banka’nın kurumsal kredi portföyüne ilişkin politikaların belirlenmesinden, portföyün
kalitesinin sürekli olarak kontrolünden ve kredilerin risk‐getiri ilişkisi çerçevesinde, Banka
karlılığını maksimize edecek şekilde kullandırılmasından sorumludur. Kurumsal Kredi
Politikaları Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Genel Müdür
Risk Yönetimi Başkanı
Krediler Genel Müdür Yardımcısı
Kurumsal Krediler Genel Müdür Yrd.

: Dr. Ömer Aras
: Sinan Şahinbaş
: M. Oya Güvercinci
: Dimitris Anagnostopoulos
: Filiz Şafak

Bireysel Kredi Politikaları Komitesi
Banka’nın bireysel kredi portföyüne ilişkin politikaların belirlenmesinden, portföyün
kalitesinin sürekli olarak kontrolünden ve portföyün risk‐getiri ilişkisi çerçevesinde, Banka
karlılığını maksimize edecek şekilde yönetilmesinden sorumludur. Bireysel Kredi Politikaları
Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Genel Müdür
Risk Yönetimi Başkanı
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Krediler Genel Müdür Yardımcısı
Perakende Krediler Koordinatörü

: Dr. Ömer Aras
: Sinan Şahinbaş
: M. Oya Güvercinci
: Temel Güzeloğlu
: Dimitris Anagnostopoulos
: Kunter Kutluay
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Operasyonel Risk Yönetim Komitesi
Operasyonel Risk Yönetim Komitesi, bankanın operasyonel risk politikalarının belirlenmesini,
risklerinin gözden geçirilmesini, tartışılmasını ve risklerin azaltılmasına yönelik aksiyonların
alınmasını sağlar. Operasyonel Risk Yönetim Komitesi’nin organizasyonu şu şekildedir:
Risk Yönetimi Başkanı
Operasyondan Sorumlu GMY
Bireysel Pazarlama Grup Yöneticisi
Plastik Kartlar ve ADK Paz. Grup Yön.
Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu GMY
İç Kontrol Merkezi Başkanı
Yasal Uyum Bölümü Başkanı
Kıdemli Operasyonel Risk Yöneticisi

: M. Oya Güvercinci
: Kubilay Güler
: Erkin Aydın
: Elçin Yanık Aslan
: Lale Maro
: Gülsen Özten
: Ahmet Erzengin
: İsmail Akın
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30.09.2009 Dönemine İlişkin Konsolide Özet Finansal Bilgiler

Başlıca Finansal Göstergeler

30‐Eyl‐09

30‐Eyl‐09

Toplam krediler
Menkul Kıymetler
Toplam aktifler
Müşteri mevduatı
Özkaynaklar

Bin TL
18,184,907
5,284,932
28,084,724
15,317,576
3,872,096

Bin ABD Doları
12,270,518
3,566,081
18,950,556
10,335,746
2,612,750

Karlılık

Sürdürülen Faaliyetler vergi ve provizyonlar öncesi kar
Kredi ve diğer alacaklar karşılığı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi öncesi kar
Sürdürülen Faaliyetler Vergi karşılığı (‐)
Sürdürülen Faaliyetler Net dönem karı
Durdurulan Faaliyetler Vergi öncesi kar
Durdurulan Faaliyetler Vergi karşılığı (‐)
Durdurulan Faaliyetler Net dönem karı
NET DÖNEM KARI

30‐Eyl‐09

30‐Eyl‐09

Bin TL
1,235,310
621,090
614,220
132,174
482,046
58,355
10,978
47,377
529,423

Bin ABD Doları
833,543
419,089
414,453
89,186
325,267
39,376
7,408
31,968
357,235

Finansbank’ın 2009 üçüncü çeyrek konsolide net dönem kârı 2008 yılının ayını dönemine
göre %35’lik artış ile 529 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam özkaynakları, menkul kıymetler
portföyü, net ücret ve komisyon gelirleri, vergi ve provizyonlar öncesi kârı, ve net faiz gelirleri
bir önceki yıla göre artış gösteren Finansbank, 2009 yılı üçüncü çeyreğinde 461 şube ve
10.017 çalışanıyla faaliyet göstermiştir.
2009 yılında vergi ve provizyonlar öncesi sürdürülen konsolide faaliyetler kârı %59 artarak
1,235 milyon TL olan Finansbank’ın konsolide net dönem karı, 2009 yılının üçüncü çeyreğinde
bir önceki yılın aynı dönemine göre %35’lik bir artış ile 529 milyon TL olmuştur.
Finansbank’ın net faiz gelirleri %27 bir büyüme ile 1,722 milyon TL’ye ulaştı. Net ücret ve
komisyonları ise aynı dönemde %7 büyüyerek 497 milyon TL olarak gerçekleşti.
Finansbank’ın toplam konsolide özkaynakları %19’luk bir büyüme ile 3,872 milyon TL
olurken, 2009 yılı üçüncü çeyrek konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %18.22 seviyesinde
gerçekleşti.
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Ana Ortaklık Banka’nın Mali Durumu, Karlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin
Bilgiler
Finansbank son yıllardaki güçlü büyümesini 2009 yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürmüştür.
Bankacılık faaliyetlerine odaklanarak son yıllarda özellikle müşteri tabanını geliştirerek
genişletmeyi hedeflediği kredi portföyü, 18.2 milyar TL seviyesinde gerçekleştirmiştir. Şube
ağı ise 461’e ulaşmıştır.

Aktif kalemler:
Müşteri odaklı faaliyetlerini 2009 yılının üçüncü çeyreğinde de devam ettiren Finansbank
özellikle küçük ve orta ölçekli işletme ve bireysel krediler ve kredi kartları alanlarında
büyümesini sürdürmüştür.
Kredi kartları alacakları yılın 3. çeyreğinde %19 oranında artışla toplam 4,121 milyon TL’ye
ulaşmıştır. Ayrıca konut ve tüketici kredileri 2008 yıl sonuna göre sırasıyla %9 ve %20 artış
göstermiştir. Yılın 3. çeyreği itibariyla pazar payları kredi kartlarında %10’dan %11.5’e,
bireylere kullandırılan konut kredilerinde %10.4’ten %10.7’ye, ihtiyaç kredilerinde ise
%3.5’ten %4.2’ye yükselmiştir.

Pasif Kalemler:
Finansbank mevduatını dengeli bir biçimde devam ettirmiş ve müşteri mevduatları 15,318
milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Finansbank’ın toplam konsolide özkaynakları %19’luk bir büyüme ile 3,872 milyon TL
olurken, 2009 yılı üçüncü çeyrek konsolide sermaye yeterlilik rasyosu %18.22 seviyesinde
gerçekleşti.

Karlılık:
1,722 milyon TL’ye yükselen konsolide net faiz geliri 2008 yılının aynı dönemine göre %27
artarken, net ücret ve komisyon geliri ise %7’lik bir büyüme ile 497 milyon TL’ye ulaşmıştır.
İştirak satış karı hariç tutulduğunda, konsolide net dönem karı, 2009 yılının üçüncü
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %35’lik artış ile 529 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.

Borç Ödeme Gücü:
Fonlama yapısı göz önünde bulundurulduğunda ise, Finansbank sahip olduğu geniş mevduat
tabanının yanı sıra uzun vadeli dış kaynak kullanımı ile kredilerini fonlamaktadır. Bu çeşitli
fonlama kaynaklarının kullanımı ile maliyet avantajı sağlanırken aynı zamanda vade
farklılıklarından dolayı ortaya çıkan riskler asgariye indirilmektedir. Türkiye’nin mali
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piyasalarında önemli bir yere sahip olan Finansbank’ın güçlü mali bünyesi, vermiş oldukları
yüksek notlar ile, bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından da ortaya konmaktadır.

Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Ana Sözleşmede herhangi bir değişiklik yoktur.

Dönem içinde Yapılan Bağışlar
30 Eylül 2009 dönemi itibariyle yapılan bağış tutarı 356 bin TL’dir.
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