
 
 

 
 
FINANSBANK’IN 2006 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE NET KARI BİR ÖNCEKİ YILA 

GÖRE %44 YÜKSELEREK 159 MİLYON YTL SEVİYESİNE ÇIKTI 
 

 
 
İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2006 - Finansbank (İMKB: FINBN) 31 Mart 2006 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.  
 
2006 Yılının İlk Çeyreği 
 

• Net kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artarak 159 milyon 
YTL’ye ulaşırken Banka’nın vergi ve provizyonlar öncesi karı 263 milyon YTL 
oldu 

• Net faiz geliri 317 milyon YTL seviyesinde gerçekleşerek 2005 yılının aynı 
dönemine göre %30 yükselirken, net ücret ve komisyon geliri ise %19 
oranında artarak 120 milyon YTL’ye ulaştı 

• Toplam krediler son bir yıllık dönemde %37 ve son üç ay içerisinde %13 
genişleme kaydederek 12,444 milyon YTL’ye yükseldi 

• Yıl başından bugüne kadar %11 büyüyen toplam aktifler 19,809 milyon YTL 
seviyesine çıktı 

• Kurumlar vergisi karşılığını %30 üzerinden hesaplayan Finansbank özkaynak 
karlılığını koruyarak %39 oranında ortalama özkaynak karlılığı kaydetti 

• Mart ayı sonunda Finansbank Türk bankacılık sektöründe yeni bir ilk’e daha 
imza atarak 300 milyon YTL tutarında yurt dışından ilk Türk Lirası cinsinden 
borçlanmayı gerçekleştirdi,  

• 3 Nisan 2006 tarihinde imzalanan anlaşma ile National Bank of Greece 
(“NBG”) ve Finansbank’ın ana ortağı olan Fiba Grubu, gerekli izinlerin 
alınmasını takiben, Grubun Banka sermayesinde sahip olduğu %46 payını 
2,323 milyon Amerikan Doları karşılığında NBG’ye devri konusunda 
mutabakata vardı  

 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş’ın notu… 
 
Finansbank 2006 yılında da hızını kesmeden büyümesini devam ettirmektedir.  2005 yıl 
sonunda Türkiye’de ulaştığımız 208 adetlik şube ağımızı bugün itibarıyla 236’ya yükseltirken 
sene sonu için toplam şube sayımızı 280’e yükseltmeyi hedeflemekteyiz.  2006 yılına 
bakıldığında Türkiye’nin iç dinamiklerinden çok global makro ekonomik gelişmelerin 
Türkiye’nin ekonomik dengeleri üzerinde belirleyici olacağı görülmektedir.  Bu gelişmeleri 
yakından takip ederken hedeflerimiz doğrultusunda 2006 yılında da ilerlememizi 
sürdürüreceğiz.   
 
 
 
 



 
Kredilerin aktiflere oranı %63 oldu… 
 
Finansbank 2006 yılının ilk üç ayında da genişlemesini sürdürdü. Toplam aktif büyüklüğü yıl 
başına göre %11 artarak 19,809 milyon YTL’ye ulaşırken bankanın güçlü kredi büyümesi de 
devam etti. Kredilerin aktiflerine olan oranı %63’e ulaşırken, banka’nın kredi portföyü 2005 
yılı sonuna göre %13 genişleyerek 12,444 milyon YTL’ye yükseldi.  2005 yılında olduğu gibi 
2006 yılının ilk çeyreğinde de, kredi büyümesinde özellikle ön plana çıkan alanlar ev 
kredilerinin liderliğinde %28 artan tüketici kredileri ve %18 yükselen KOBİ kredileri oldu 
(Türkiye’de verilen kredilerin artış oranlarıdır).  
 
TL cinsi mevduat artışı %24 oldu... 
 
Geçen yıl açılan 38 şubenin yarısından fazlasını ikinci altı ay içerisinde aktif hale getiren 
Finansbank’ın bu şubelerinin ve bu senenin ilk üç ayında açılan 13 şubesinin mali tablolarına 
katkısı görülmeye başlanmıştır.  Türkiye’de toplanan konsolide olmayan müşteri mevduat 
toplamı birinci çeyrek sonunda %11 büyüyerek 6,658 milyon YTL’ye ulaşırken, konsolide 
müşteri mevduatı %8 artarak 10,516 milyon YTL’ye ulaştı.  Türkiye’de sağlanan bu hızlı 
mevduat büyümesi, %23 oranında artan Türk Lirası mevduat ile sağlandı.  
 
Konsolide net kar %44 yükseldi... 
 
Finansbank güçlü aktif büyümesine paralel olarak karlılığını da korudu.  2006 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yıla göre %44 artış kaydederek 159 milyon YTL net kar elde eden 
Banka, ortalama özkaynak karlılığını 2005 yılının üzerine çıkartarak %39 olarak 
gerçekleştirdi.  Net faiz geliri bir önceki yıla göre %30 yükselerek 317 milyon YTL’ye çıkarken 
net ücret ve komisyon gelirleri de %19 artarak 120 milyon YTL oldu.  
 
Konsolide olmayan net kar artışı %67...  
 
Finansbank’ın sadece Türkiye’deki bankacılık faaliyetlerini yansıtan konsolide olmayan mali 
tabloları incelendiğinde de karlılıkta yüksek bir artış görülmektedir.  Banka’nın konsolide 
olmayan net karı 2005 yılının aynı dönemine göre %67 artarak 131 milyon YTL’ye ulaşırken, 
kurumlar vergisi karşılığı %30 oranı ile hesaplanmıştır.  Buna göre %37 ortalama özkaynak 
karlılık oranı ile %29 olan geçen yılın ortalama özkaynak karlılığının üzerinde bir performans 
gösterilmiştir.  Banka’nın konsolide olmayan mali tablolarına göre net faiz geliri 222 milyon 
YTL ve net ücret ve komisyon geliri 90 milyon YTL seviyesinde gerçekleşirken geçen 
senenin aynı dönemine göre artış oranları sırasıyla %16 ve %30 olmuştur.  
 
%5 oranında özkaynak büyümesi...  
 
Karlılıkta elde edilen bu gelişmeler sonucunda Finansbank’ın toplam özkaynakları 2005 
sonuna göre %5 büyüyerek 1,669 milyon YTL’ye ulaşmıştır.  Finansbank’ın konsolide 
sermaye yeterlilik rasyosu %13.95 seviyesinde gerçekleşmiştir.   
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Finansbank 
 
Finansbank Mart 2006 itibariyle 15 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 11,000 çalışanı ve 312 adet şubesi ile Finansbank 
12 ülkede faaliyet göstermektedir.  


