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 FİNANSBANK’IN 2003 YILI İLK ÜÇ AYLIK DÖNEM SONUÇLARINI AÇIKLADI 

 
2003 yılının ilk üç ayında Finansbank A.Ş.’nin enflasyon muhasebesi uygulanmış 
olarak net 18.5 trilyon TL kar etmiş ve özkaynakları 592.9 trilyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
 
31 Mart 2003 tarihli mali tablolar, Türkiye’de bankalar tarafından ilk kez 31 Aralık 2001 tarihinde 
uygulanmaya başlanan enflasyon muhasebesi standartlarına göre hazırlanmıştır. 
 

Net Kar 18.5 trilyon TL 
 
2003 yılının ilk üç aylık döneminde Finansbank A.Ş.’nin enflasyon muhasebesi uygulanmış net karı 
18.5 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Üç aylık dönemdeki karda; 96 trilyon TL’na ulaşan net faiz 
gelirinin yanında, 33.7 trilyon TL tutarındaki komisyon gelirlerinin önemli payı bulunmaktadır. 

 
Mevduat ve Kredilerdeki artış  
 

Toplam müşteri mevduatı, Mart 2002’de 1,447 milyon ABD Doları iken, bir yıllık dönemde %21 
oranında bir artış göstererek Mart 2003 itibariyle 1,751 milyon ABD Doları’na yükselmiştir. Müşteri 
mevduatındaki bu artış, Bankanın pazar payını %1.9 seviyesinden, %2.23 seviyesine yükseltmiştir. 
Banka’nın, Aralık 2002'de 2,025 milyon ABD Doları olan toplam müşteri portföyü, Mart 2003 
itibariyle 2,132 ABD Doları’na ulaşmıştır. 
 
2003 yılının ilk üç aylık döneminde, Finansbank, kurumsal bankacılık faaliyetlerini  genişletmeye 
devam etmiş ve kurumsal kredi portföyünü 2002 yılının aynı dönemine göre ABD Doları bazında 
%74 artırmıştır. 2003 yılının ilk 3 aylık dönemindeki artış ABD Doları bazında % 24 olmuştur. Bu 
dönem içinde, yeni müşterilere odaklanıp kredi portföyüne eklemenin yanı sıra, mevcut 
müşterilerin önemli bazı projelerinin ve dış ticaret işlemlerinin finansmanı konusunda da etkin rol 
oynamıştır. 
 
2003 yılının ilk üç aylık dönemi sonunda toplam krediler portföyü, 2002 yılının aynı dönemine göre 
ABD Doları bazında %53 ( 2003 yılının ilk 3 aylık dönemindeki artış %21 ) artış göstererek 1,316 
milyon ABD Dolarına ulaşmış ve pazar payını 2002 yılı Mart ayındaki %3 seviyesinden, 2003 
yılında %5.24’e yükseltmiştir.  

 
Kredi Kartları, Banka için önemli bir faaliyet alanı olmuştur 

 
Finansbank’ın toplam kart sayısı son bir yıl içinde %53 artış göstererek 1,100,000’e ulaşmıştır. Bu 
artışta, 553 taksitli işyerinin 10,000’i aşkın satış noktasında  indirimli ve taksitli alışveriş imkanları 
sunan CARD FINANS büyük rol oynamıştır.  
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