
 
 

FINANSBANK 31 MART 2005 TARİHLİ MALİ TABLOLARINI AÇIKLADI 
 

 
 
İstanbul, Türkiye, 16 Mayıs 2005 - Finansbank (ISE: FINBN) 31 Mart 2005 tarihli mali 
tablolarını açıkladı.  
 
Bu basın bülteninde bulunan mali sonuçlar aksi belirtilmediği sürece Türkiye de bankalar 
tarafından uygulanan muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide mali sonuçlardır.  
 
2005 Yılının İlk Çeyreği 
 

• Finansbank’ın vergi ve karşılıklar öncesi konsolide karı 210.2 milyon YTL 
olurken, net karı bir önceki yılın aynı dönemine gore %485 yükselerek 110.7 
milyon YTL olarak gerçekleşti 

• Toplam kredi portföyündeki yükseliş devam ederken, nakit krediler 9,060 
milyon YTL seviyesine ulaşarak 2004 yılının ilk çeyreğine göre %61 oranında 
arttı 

• Karlılığa paralel olarak Finansbank’ın özkaynakları 1,231.4 milyon YTL’ye 
yükseldi 

• Toplam aktifler 14,380.2 milyon YTL’ye ulaştı  
• Finansbank’ın D olan Kurum notu ve B+ olan Uzun Vade Yabancı Para ve 

Yeni Türk Lirası notu Fitch tarafından sırasıyla C/D ve BB-‘ye yükseltildi 
• Finansbank Mart ayında Türkiye’de şu ana kadar yapılmış sigortasız en büyük 

seküritizasyonu yaparak yedi yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında dış kaynaklı 
finansman sağlamıştır 

 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş’ın notu… 
 
Geride bıraktığımız ve Türkiye için son derece önemli gelişmelerin yaşandığı 2004 yılını 
takiben 2005 yılının ilk çeyreği bu yılında ekonomik anlamda iyi geçeceğinin sinyallerini 
vermiştir.Sağlıklı büyümesini devam ettirerek müşterilerine desteğini devam ettiren 
Finansbank, yakaladığı güçlü karlılık ile ortakları için değer yaratmaya da devam etmiştir. 
2005 yılında özellikle bireysel müşterilerimize hizmet amaçlı 4 yeni şube açarak toplam şube 
ağımızı 174’e çıkardık. Bu gelişmelere paralel olarak güçlenen aktif yapımız sonucunda Fitch 
Ratings Finansbank’ın Kurum notunu D’den C/D’ye ve Uzun Vade Yabancı Para ve Yeni 
Türk Lirası notu’nu B+’dan BB-‘ye yükseltmiştir.  
 
Finansbank’ta yaşanan bu olumlu gelişmeler yabancı sermaye piyasaları tarafından da 
desteklenmiş ve Banka’mız yeni bir ilke daha imza atarak Mart ayında 500 milyon dolar 
tutarında yedi yıl vadeli bir seküritizasyon kredisi alarak Türkiye’nin şu ana kadar yapılmış en 
büyük sigortasız seküritizasyonunu gerçekleştirmiştir. Daima sektörün lider bankalarından 
biri olmayı hedefleyen Finansbank, 2005 yılında bu doğrultuda gelişimini sürdürecektir.  
 
 
 
 
 
 



 
Yüksek karlılık iyileşerek devam etti… 
 
2004 yılında kredi portföyünü önemli ölçüde genişletirken, yüksek karlılığını koruyan 
Finansbank 2005 yılının ilk çeyreğinde de güçlü faaliyet performansını sürdürdü.  Net faiz 
gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 artırarak 243.8 milyon YTL’ye yükselirken 
Finansbank’ın net ücret ve komisyon gelirleri de %110 yükselerek 101.1 milyon YTL’ye 
ulaşmıştır.  Gelirlerdeki bu önemli artışların sonucunda Finansbank’ın net karı 2005 yılının ilk 
çeyreğinde 110.7 milyon YTL olurken, karlılıkta sektörün öncü bankalarından biri olmaya 
devam etmiştir.  
 
Finansbank’ın konsolide olmayan mali tabloları incelendiğinde de aynı güçlü mali performans 
görülmektedir.  Konsolide olmayan net kar %172 oranında yükselerek 78.5 milyon YTL’ye 
ulaşırken, net faiz gelirleri %83’lük çıkış ile 190.3 milyon YTL’ye ulaşmış, net ücret ve 
komisyon gelirleri ise ikiye katlanarak 68.6 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.  
 
Müşteri odaklı kredi büyümesine devam… 
 
Türkiye’de %63 oranı ile halka açık bankalar arasında toplam kredilerinin aktiflerine oranı en 
yüksek ticari bankası olan Finansbank 2005 yılının ilk çeyreğinde de kredi potföyünü 
büyütmeye devam etmiştir. 2001 yılından itibaren uygulamaya başladığı stratejisinin bir 
parçası olarak müşteri sayısını ve kredi protföyünün çeşitliliğini artırmaya devam eden 
Finansbank kredilerini 2005 yılının ilk üç ayında %11 oranında büyüterek 9,060.4 milyon YTL 
seviyesine çıkarmıştır. Gerçek bankacılık faaliyetlerine odaklanan Finansbank  toplam 
menkul değerlerinin toplam aktiflerine olan oranını ise %14’e düşürmüştür 
 
TL mevduatta yüksek artış... 
 
2004 yılında toplam mevduatı 9,340.2 milyon YTL olarak gerçekleşen Finansbank’ın 
konsolide olmayan ve Türkiye’de toplanan müşteri mevduatı 2004 yılının ilk çeyreğine oranla 
%42 yükselerek 5,168.0 milyon YTL’ye ulaşmıştır.  2004 yılında olduğu gibi Türkiye’de 
mevduatta görülen bu büyüme TL cinsi mevduattan kaynaklanmış ve 2005 yılının ilk çeyreği 
itibarıyle TL cinsi mevduatın toplam mevduat içindeki payı 2004 yılındaki %43 seviyesinden 
artarak %47’ye çıkmıştır.  
 
Sağlam sermaye yapısı… 
 
Net kar artışına paralel olarak Finansbank’ın özkaynaklarındaki artış 2005’in ilk çeyreğinde 
de devam ederek %6 yükseliş ile 1,231.4 milyon YTL’ye ulaşmıştır. 2005 yılının ilk 
çeyreğinde  %8 oranında bir yükseliş ile serbest sermayesi 921.8 milyon YTL’ye ulaşan 
Finansbank bankacılık sektöründe özkaynaklarını en etkin kullanan bankalardan biri olmaya 
devam etmiştir. Bu gelişmelerin sonucunda Finansbank’ın sermaye yeterlilik rasyosu 
konsolide bazda %14.49 olarak gerçekleşmiştir.  
 
www.finansbank.com.tr  
 
Finansbank 
 
Finansbank 2005 yılının ilk çeyreği itibarıyle 11 milyar dolar olan toplam konsolide aktif 
büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük beşinci özel bankasıdır. Finansbank Türkiye’de 
sürdürdüğü bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra Hollanda, İsviçre, Romanya, Rusya’da bulunan 
iştirakleri ile geniş bir bankacılık ağına sahiptir.  Bu iştirakleri ile Finansbank ticari bankacılık 
faaliyetlerinin yanı sıra özel bankacılık ve yatırım bankacılığı gibi geniş bir alanda çeşitli ürün 
yelpazesi ile servis vermektedir. Toplam 8,700 çalışanı ve 237 adet şubesi ile Finansbank 10 
ülkede faaliyet göstermektedir.  


