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2003 yılının ilk dokuz aylık döneminde Finansbank A.Ş.’nin enflasyon muhasebesi 
uygulanmış net karı 103 trilyon TL ve özkaynakları 686.4 trilyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. 
 
 
30 Eylül 2003 tarihli mali tablolar, Türkiye’de bankalar tarafından uygulanan enflasyon 
muhasebesi standartlarına göre hazırlanmıştır. 
 

Net Kar 103 trilyon TL 
 
2003 yılının ilk dokuz aylık döneminde Finansbank A.Ş.’nin  vergi ve net parasal kayıp öncesi 
karı 180.6 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın, 58 trilyon TL tutarındaki vergi 
provizyonu ve enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu oluşan 19 trilyon TL tutarındaki net 
parasal pozisyon zararı sonrası net karı 103 trilyon TL olmuştur. Dokuz aylık dönemdeki 
karda; 126.6 trilyon TL’na ulaşan net faiz gelirinin yanında, 72.5 trilyon TL tutarındaki net 
komisyon gelirlerinin önemli payı bulunmaktadır. 

 
Mevduat ve Krediler  
 

Banka 2003 yılında 23 şube açarak şube sayısını 149’a çıkarmış, aynı dönem içerisinde 
personel sayısı 2,807’den 3,746’ya yükselmiştir. Bankanın 33 merkezde faaliyet gösteren 
şubelerinin katkısıyla , Eylül 2003’de toplam müşteri mevduatı  yıl sonuna kıyasla  ABD Doları 
bazında %17.7 artmıştır. Ayrıca müşterilere ait menkul kıymet ve fon portföyü önemli ölçüde 
artarak  631 trilyon TL’den 1,140 trilyon TL’ye yükselmiştir.  
 
2003 yılının ilk dokuz aylık döneminde Finansbank, kurumsal bankacılık faaliyetlerini  
genişletmeye devam etmiş ve kurumsal kredi portföyünü 2002 yıl sonuna  göre ABD Doları 
bazında %41 artırmış ve kurumsal kredi tutarı 1,733 trilyon TL’ye (1,284 milyon ABD Doları) 
ulaşmıştır. 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 oynamaya devam etmiştir. 
 
Finansbank aynı dönemde bireysel müşterilere ve KOBİ’lere krediler vermeye devam etmiştir. 
Toplam bireysel ve KOBİ kredileri 2003 yılı içerisinde ABD Doları bazında % 207 artarak 227.4 
trilyon TL (168.4 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir. 
 
30 Eylül 2003 itibariyle toplam krediler portföyü, ABD Doları bazında %54 artış göstererek 
1,650 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Bankanın takipteki net kredi bakiyesinin  toplam 
kredilere oranı 2002 sonunda %4.07 iken bu oran 30 Eylül 2003 itibariyle %0.78’e inmiştir. 
Kredilerin toplam aktiflere oranı 2002 yılı sonunda %35 iken, 30 Eylül 2003 itibariyle %41’e 
ulaşmıştır. Banka’nın 2002 sonunda %5.07 olan kredilerdeki pazar payı %5.20’ye yükselmiştir. 
 
 Özkaynaklarda Güçlenme 
 
Özkaynaklar rakamı, Aralık 2002’den Eylül 2003’e ABD Doları bazında  %52 artarak, 508.5 
milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. 

 
Kredi Kartları 

 
Finansbank’ın toplam kart sayısı ilk dokuz aylık dönemde %39’luk artışla 1,342,417’ye ulaşmış 
ve Banka’nın pazar payı %5.38 olmuştur. Kredi kartı alacakları 30 Eylül 2003 itibariyle 2002 
yılı sonuna göre ABD Doları bazında % 134 artarak 249 trilyon TL’ye (184.5 milyon ABD 
Doları) ulaşmıştır. Bu başarıda, 700’ü aşkın üye kuruluşun 14,000 satış noktasında  indirimli ve 
taksitli alışveriş imkanları sunan CARD FINANS büyük rol oynamıştır. 
     ******* 
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