
 

 
 

 
FINANSBANK 2005 YILI NET KARINI BİR ÖNCEKİ YILA GORE %68 ARTIRARAK 

470.2 MİLYON YTL SEVİYESİNE YÜKSELTTİ 

 
 
 
İstanbul, Türkiye, 16 Şubat 2006 - Finansbank (İMKB: FINBN) 2005 yıl sonu 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 Yılı 
 

• Finansbank net karını bir önceki yıla göre %68 oranında artırarak 470.2 milyon 
YTL seviyesine, vergi karşılığı ve provizyonlar öncesi karını ise %84 oranında 
bir yükselişle 844.9 milyon YTL’ye çıkardı 

• 1,101.4 milyon YTL olan net faiz geliri 2005 yılında %56 oranında artarken, net 
ücret ve komisyon gelirleri %45’lük bir büyüme ile  410.3 milyon YTL oldu 

• Toplam krediler 10,972.9 milyon YTL seviyesinde gerçekleşirken yıllık artış 
oranı %35 oldu 

• %33 oranında yükselen toplam aktifler 17,919.3 milyon YTL’ye ulaştı 
• Yüksek karlılık sonucunda Finansbank’ın toplam özkaynakları %36’lık bir 

büyüme ile 1,585.9 milyon YTL oldu 
 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş’ın notu… 
 
Finansbank son yıllardaki güçlü büyümesini 2005 yılında da hızlandırarak sürdürdü. 
Bankacılık faaliyetlerine odaklanarak son yıllarda özellikle müşteri tabanımızı geliştirerek 
genişletmeyi hedeflediğimiz kredi  portföyümüz son üç yıllık dönemde dolar bazında yaklaşık 
dörde katlanarak 8.4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Geride bıraktığımız 2005 yılında şube 
ağımız ise 38 yeni şube ile 208’e yükseldi. Kuruluşundan itibaren müşterilerine en iyi hizmet 
kalitesini sunmayı hedefleyen Finansbank bu gelişimini önümüzdeki yıl da devam ettirmeyi 
hedeflemektedir.  
  
 
Güçlü aktif büyümesi… 
 
Müşteri odaklı faaliyetlerini 2005 yılında da devam ettiren Finansbank özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletme ve bireysel krediler alanlarında büyümesini sürdürdü. Konsolide krediler %35 
oranında yükselerek 10,972.9 milyon YTL’ye ulaşırken Türkiye’de verilen konsolide olmayan 
krediler %47 oranında bir yükselişle 7,615.9 milyon YTL oldu. Özel Türk bankaları içerisinde 
kredilerinin aktiflerine olan oranı 61% ile en yüksek bankalardan biri olan Finansbank bu 
kredi büyümesi sonucunda toplam aktiflerini %33’lük bir değişimle 17,919.3 milyon YTL’ye 
çıkardı.   
 
 
 
 



 

TL mevudatlarda artış devam etti... 
 
Aktiflerde görülen bu büyümeye paralel olarak Finansbank TL cinsi mevduatlarını dengeli bir 
şekilde artırmaya devam etti. Konsolide müşteri mevduatı miktarı 9,708.9 milyon YTL’ye 
ulaşırken, konsolide olmayan müşteri mevduatı %24 yükselerek 6,007.9 milyon YTL olarak 
gerçekleşti. Aynı dönem içerisinde yabancı para cinsi mevduatlar 2004 seviyesini korurken 
TL cinsi mevduat %51 oranında bir artış ile YTL 3,243.8 milyon YTL oldu. 
 
Konsolide net kar %68 yükseldi... 
 
Bilanço’da görülen bu olumlu gelişmelere paralel olarak Finansbank net faiz gelirini %56 
oranında bir artış ile 1,101.4 milyon YTL’ye çıkardı. Buna ek olarak net ücret ve komisyon 
gelirlerinin %45’lik bir artış ile 410.3 milyon YTL’ye yükseldiği 2005 yılında, net kar %68 
oranında artarak YTL470.2 milyon YTL’ye ulaştı. Türkiye’nin en karlı özel bankalarında biri 
olan Finansbank’ın ortalama özkaynak karlılığı 2005 yılı için %36 oldu.  
 
Konsolide olmayan net kar artışı %83...  
 
Finansbank’ın sadece Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerinin sonuçlarını yansıtan konsolide 
olmayan mali performansı göz önüne alındığında ise Banka’nın 2005 yılı net karını %83 
oranında yükselterek 350.4 milyon YTL’ye çıkardığı görülmektedir. 832.5 milyon YTL ’ye 
yükselen net faiz geliri 2005 yılında %57 artarken , net ücret ve komisyon geliri ise %56’lık bir 
çıkış ile 295.7 milyon YTL’ye ulaştı. Aynı dönemde vergi ve provizyon öncesi net kar ise ikiye 
katlanarak 651.5 milyon YTL oldu.  
 
Güçlü sermaye tabanı...  
 
Finansbank’ın bu yüksek karlılığı sonucunda %36 artan özkaynakları 1,585.9 milyon YTL’ye 
çıkarken serbest sermayesi %48 oranında bir yükseliş ile 1,268.0 milyon YTL oldu. 2005 yılı 
sonunda sermaye yeterlilik rasyosu %14.8 seviyesinde gerçekleşti. 
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Finansbank Aralık 2005 itibarıyle 14 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 ve Malta’da bulunan iştirakleri ile 
geniş bir bankacılık ağına sahiptir.  Bu iştirakleri ile Finansbank ticari ve bireysel bankacılık 
faaliyetlerinin yanı sıra özel bankacılık ve yatırım bankacılığı gibi geniş bir alanda çeşitli ürün 
yelpazesi ile servis vermektedir. Toplam 10,300 çalışanı ve 287 adet şubesi ile Finansbank 
12 ülkede faaliyet göstermektedir.  


