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FİNANSBANK 
2004 YILI MALİ SONUÇLARINI AÇIKLADI 

 
 
Bu basın bülteninde bulunan mali sonuçlar Türkiye de bankalar tarafından uygulanan 
enflasyon muhasebesi standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan mali sonuçlardır.  
 
2004 YILI  

 
• Finansbank’ın 2004 yılı vergi, karşılıklar ve enflasyon öncesi karı 403,7 milyon 

YTL, net karı ise 191,5 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir 
• Nakit kredi portföyü reel bazda %73 yükselerek 5.190,7 milyon YTL oldu 
• Finansbank’ın özkaynakları 2003 yılına kıyasla %23 oranında bir reel artış 

kaydederek 1.047,0 milyon YTL’ye ulaştı 
• Toplam aktifler bir önceki yıla göre reel %32 oranında büyüyerek 8.630,1 

milyon YTL seviyesine yükseldi 
 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş n notu… ’ı
 
2004 yılında yaşanan olumlu makro ekonomik gelişmelerin yanı sıra göstermiş olduğumuz 
güçlü faaliyet performansımız ile başarılı bir yılı geride bıraktık. 2004 yılında ekonomimiz az 
görülen bir değişim sürecine girdi.  Bu değişim sonucunda yıllardır ekonomik istikrarın 
önündeki en büyük engel olan enflasyonun tek haneli rakamlara gerilediğini ve buna paralel 
faiz oranlarında belirgin ölçüde düşüşler yaşandığını gördük.  Bu süreç Türk bankalarının da iş 
yapış şeklini etkilemekte ve değişime ayak uydurmaya itmektedir. Biz Finansbank olarak 
müşteri odaklı yaklaşımımız ve maliyet verimliliğimiz ile bu değişime ayak uyduran sektörün 
öncü bankalarındanız. Bu dönem içerisinde başarılı bir mali performans gösterek 
özsermayemizi 1,0 milyar YTL’nin üzerine çıkarırken toplam aktiflerimizide reel bazda %32 
oranında büyüterek  8,6 milyar YTL’ye yükselttik. Bunun yanı sıra 2004 yılında yatırımlarımızı 
devam ettirerek şube ağımızı 170 şubeye genişlettik ve 1.523 yeni personel alımı yaparak 
toplam çalışan sayımızı 5.469’a artırdık. Bu yatırımlarımızın da desteği ile nakit kredi 
portföyümüz reel olarak yıllık bazda %73 oranında artarak 5.190,7 milyon YTL’ye ulaştı.  
Finansbank sahip olduğu yaratıcı ürün geliştirme yeteneği, aktif yönetim anlayışı ve müşteri 
odaklı yaklaşımı ile geride bıraktığımız 2004 yılında gösterdiği başarısını 2005 yılına da 
yansıtacaktır.  
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Güçlü gelir art şı… 
 
Olumlu makro ekonomik ortam ve güçlü faaliyet performansı sonucunda Finansbank net 
karını bir önceki yıla kıyasla reel bazda %8 oranında yükselterek 191,5 milyon YTL’ye 
ulaştırdı.  Reel bazda %64 oranında yükselerek 530,5 milyon YTL’ye  ulaşan net fazi geliri ve 
reel bazda %67 oranında artarak 189,6 milyon YTL’ye ulaşan net ücret ve komisyon geliri 
banka’nın toplam gelirlerindeki en önemli kalem olmuştur.  

Yüksek kredi büyümesi… 
 
Özellikle bireysel ve küçük ve orta ölçekli işletme alanlarında gösterilen yoğunlaşmanın 
sonucunda Finansbank toplam nakit kredilerini %73 oranında reel artış ile 5.190,7 milyon 
YTL’ye yükseltti.   Krediler alanındaki bu güçlü büyüme ayrıca Finansbank’ın bilançosundaki 
değişimide ortaya koymaktadır.  Düşük faiz ortamında Finansbank, toplam kredilerin toplam 
aktiflere olan oranını 2003 yılı sonundaki %46 seviyesinden %60’a çıkartırken, 2003 yılında 
29% seviyesinde olan toplam menkul değerlerin toplam aktiflere olan oranını ise %15 
oranına düşürmüştür.  
 
TL mevduatta yüksek artış .. 
 
2004 yılında Finansbank’ın toplam mevduatı reel olarak %23 oranında artarak 5.091,7 milyon 
YTL seviyesine ulaşmıştır.  Burada göze çarpan nokta mevduatta görülen bu büyümenin 
özellikle %85 oranında bir reel büyüme kaydeden TL cinsi müşteri mevduatından  
kaynaklanmasıdır. Bunun yanı sıra banka’nın yabancı para müşteri mevduatı da dolar bazında 
%24 oranında artmıştır.  
 
Mevduatta görülen bu sağlıklı büyüme özellikle şube ağında görülen genişleme ve bireysel ve 
ticari müşteri sayımızdaki artıştan kaynaklanmaktadır. Finansbank 2004 yılında özellikle 
bireysel müşterileri ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri  hedefleyen 21 adet yeni şube açarak 
toplam şube sayısını 170’e yükseltmiştir.  
 
Card Finans n başar s  devam ediyor... 

 
2004 yılının son çeyreğinde verilen 300.000 adet yeni kredi kartı ile Finansbank’ın toplam 
kredi kartı sayısı 2 milyon adeti geçmiştir.  Bunun sonucunda yıllık kredi kartı artışı 850,000 
adet olmuş ve bir önceki yıl 6.0% oranında olan Finansbank’ın kredi kartı pazarındaki payı 
%7.6 oranına yükselmiştir. Card Finans markası için yapılan başarılı promosyon 
kampanyalarının yanı sıra üye işyerleri ile yapılan güçlü işbirliği bu başarıda rol oynayan 
önemli etkenlerdir.  
 
Sağlam sermaye yap s … 
 
2004 yılında ki güçlü net kar üretimi Finansbank’ın sermaye yapısını daha da 
sağlamlaştırmıştır.  Banka’nın özkaynakları bir önceki yıla göre reel bazda %23 oranında 
yükselerek 1.047,0 milyon YTL’ye ulaşmıştır. 2004 yılının son çeyreğinde uluslararası 
piyasalardan alınan 200 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri kredinin de etkisi ile 
Finansbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu %14.07 olarak gerçekleşmiştir.  
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