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GENEL MÜDÜR SİNAN ŞAHİNBAŞ, 

 FİNANSBANK’IN 2004 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM SONUÇLARINI AÇIKLADI 
 
2004 yılının ilk altı ayında Finansbank A.Ş.’nin enflasyon muhasebesi uygulanmış vergi 
öncesi karı 82.7 trilyon TL ve özkaynakları 868.7 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. 
 
30 Haziran 2004 tarihli mali tablolar, Türkiye’de bankalar tarafından uygulanan enflasyon muhasebesi 
standartlarına göre hazırlanmıştır. 
 
Vergi öncesi kar 82.7 trilyon TL 
 
2004 yılının ilk altı ayı Finansbank A.Ş.’nin  vergi, karşılıklar ve enflasyon muhasebesi öncesi karı 148.6 
trilyon TL’sına ulaşmıştır. Banka’nın, 23.6 trilyon TL  tutarındaki karşılıklar ve 42.2 trilyon TL tutarındaki  
enflasyon muhasebesi sonrası karı 82.7 trilyon TL olmuştur. Banka’nın dönem karı ise 24.2 trilyon TL 
tutarındaki vergi provizyonu sonrası 58.6 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Altı aylık dönemdeki karda, 
240 trilyon TL’sına ulaşan net faiz gelirinin yanında, geçen yılın aynı dönemine göre % 44 oranında 
artan  78.9 trilyon TL tutarındaki net komisyon gelirinin önemli payı bulunmaktadır. 

 
Müşteri mevduatında % 24 artış  

 
 Haziran 2004’de toplam müşteri mevduatı 2003 yıl sonuna kıyasla  ABD Doları bazında % 24 artarak 3 
milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. TL Tasarruf mevduatındaki artış % 57, döviz tevdiat hesabındaki artış 
ise %4 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Ayrıca müşterilere ait menkul kıymet ve fon portföyü % 15 artarak  1.1 katrilyon TL’den 1.3 katrilyon 
TL’ye yükselmiştir.  
 
 
Toplam aktifler % 23 artmış, kredilerin toplam aktiflere oranı 2003 yılı sonunda%46 iken, 
30 Haziran 2004  itibariyle % 54’ye ulaşmıştır. 
 
 30 Haziran 2004 itibariyle toplam aktifler, ABD Doları bazında % 23 artış göstererek 5.1 milyar ABD 
Doları’na ulaşmıştır. 
 
 30 Haziran 2004 itibariyle toplam nakdi krediler portföyü, ABD Doları bazında % 44 artış göstererek 2.8 
milyar ABD Doları’na ,toplam gayrınakdi kredi portföyü ise ABD Doları bazında % 30 artış göstererek 2.2 
milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. 
 
Banka, kurumsal nakdi kredi portföyünü 2003 yıl sonuna  göre ABD Doları bazında % 36  artışla 1.9 
milyar ABD Doları’na , kurumsal gayrinakdi kredi portföyünü ise ABD Doları bazında % 28 artışla 2.1  
milyar ABD Doları’na yükseltmiştir. Böylece toplam kurumsal kredi portföyü 4 milyar ABD Doları’na 
ulaşmıştır. 
 
 Finansbank’ın aynı dönemde bireysel müşterilere ve KOBİ’lere kullandırdığı nakdi krediler   % 70 
artarak 471 milyon ABD Doları’na,gayrinakdi kredileri ise % 64 artarak 138 milyon ABD Doları’na 
ulaşmıştır. 
 

 
Kredi kartları pazar payı 2004 yılındaki 350,000 yeni kart ile % 6.37’ye ulaşmıştır. 
 
Finansbank’ın kredi kart sayısı 2004 yılının ilk altı ayında % 30’luk artışla 1,500,000’e ulaşmış ve 
Banka’nın pazar payı % 6.37 olmuştur. Kredi kartı alacakları 30 Haziran 2004 itibariyle 2003 yılı sonuna 
göre ABD Doları bazında % 67 artarak 367 milyon ABD Dolarına ulaşmıştır. Bu başarıda, 900’a yakın üye 
kuruluşun 30,000 satış noktasında  indirimli ve taksitli alışveriş imkanları sunan CARD FINANS büyük rol 
oynamıştır.  



 
 
Şube sayısı 164’e ulaşmıştır. 
 
Banka 2004 yılında 12 şube açarak şube sayısını 164’e çıkarmış, aynı dönem içerisinde 699 personel işe 
alarak personel sayısını 4,622’e yükseltmiştir. 
  
Özkaynaklarda güçlenme 
 
Özkaynaklar rakamı, Aralık 2003’den Haziran 2004’e % 13 artarak, 868.7 trilyon TL‘na ulaşmıştır. 
Banka’nın 30 Haziran 2004 itibariyle serbest sermayesi 314.7 trilyon TL’dir. 
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