
 
 

 
 

FİNANSBANK’IN NET KARI  700 MİLYON YTL 
 

 
 
İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2006 - Finansbank (İMKB: FINBN) 30 Eylül 2006 tarihli  
konsolide olmayan mali tablolarını açıkladı.  
 
Bu basın bülteninde bulunan mali sonuçlar aksi belirtilmediği sürece Türkiye’de bankalar 
tarafından uygulanan muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan mali 
sonuçlardır.  
 
2006 Yılının Üçüncü Çeyreği 
 

• Finansbank’ın %46 hissesinin National Bank of Greece’e (“NBG”) devri 18 
Ağustos tarihinde tamamlandı. 

• Finansbank’ın net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %157 artarak 700 
milyon YTL’ye ulaştı. Vergi ve provizyon giderleri öncesi 1,138 milyon YTL 
olan net kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %117 yükseldi ve 
Finansbank’ın Malta dışında bulunan bankacılık iştiraklerinin Fiba Grubu’na 
satışından  546 milyon YTL’lik  iştirak satış karı elde edildi. 

• Kredi portföyü büyümesini özellikle TL cinsi kredilerde devam ettirirken yıl 
başından bu yana kredi büyümesi %33 seviyesinde gerçekleşerek portföy 
büyüklüğü 10,128 milyon YTL oldu.  

• Toplam aktif büyüklüğü 16,768 milyon YTL olurken yıl başına göre büyüme 
oranı %36 seviyesinde gerçekleşti. 

• Yüksek karlılık sonucu özkaynaklar ilk dokuz ayda %42 artarak 1,984 milyon 
YTL’ye ulaştı. 

 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş’ın notu… 
 
Finansbank önemli bir üç aylık dönemi geride bıraktı.  Fiba Grubu ve NBG arasında varılan 
anlaşma ile Bankamızın %46 hissesinin Güneydoğu Avrupa’nın önde gelen bankası NBG’ye 
devri gerçekleşti.  Bu işbirliği ile bankamız gücünü artırarak son yıllarda göstermekte olduğu 
yüksek performansını devam ettirirken, ürün zenginliği ve profesyonel hizmet anlayışı ile 
müşterilerine Finansbank kalitesini sunmaya devam edecektir.   
 
Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide yaşanan dalgalanma sonrasında taşların yeniden yerine 
oturmaya başladığını görmekteyiz.  Özellikle son iki yıldan beri hızlı bir büyüme içerisinde 
olan Finansbank, şube ağını genişletmeye devam etmektedir. Son üç aylık dönemde TL cinsi 
kredilerini %15 artıran Finansbank’ın toplam kredileri 10,128 milyon YTL’ye ulaşırken aktif 
büyüklüğü ise 16,768 milyon YTL olmuştur. Bu büyümenin bir sonucu olarak müşteri 
mevduatı 2006 Eylül ayı sonunda 7,758 milyon YTL’ye çıkarken dokuz aylık artış %29 
olmuştur.  
 
Türkiye’nin lider bankalarından biri olan Finansbank devamlılık kazanan güçlü faaliyet 
performansını önümüzdeki dönemde de devam ettirecektir.  
 



 
 
 
Yılın üçüncü çeyreğinde TL krediler %15 büyüdü… 
 
İkinci çeyrekte yaşanan dalgalanma sonrası üçüncü çeyrekte sektörün kredi büyümesinde bir 
yavaşlama görülse de Finansbank TL cinsi kredilerini %15 artırırken toplam kredilerini ise bir 
önceki çeyreğe göre %6 oranında yükseltti.  10,128 milyon YTL’ye ulaşan kredilerin dokuz 
aylık büyüme oranı ise %33 oldu.  Bu büyümede ön plana  bireysel krediler çıkarken, KOBİ 
kredileri de hızlı büyüme gösteren diğer bir faaliyet alanı oldu. Kredi kartları dışında dokuz 
aylık dönemde bireysel krediler %86 büyürken, KOBİ kredilerinin artışı %54 oldu.  
 
Net kar 700 milyon YTL...  
 
Finansbank net karını bir önceki yılın aynı dönemine göre %157 artırarak 700 milyona 
yükseltmiştir. Vergi ve provizyon giderleri öncesi 1,138 milyon YTL olan net kar ise bir önceki 
yılın aynı dönemine göre %117 yükselmiş  olup 18 Ağustos tarihinde Fiba Grubu’nun %46 
hissesinin NBG’ye devri sırasında gerçekleşen yurt dışı mali iştiraklerin  satışı sonucunda, 
Finansbank vergi öncesi 546 milyon YTL iştirak satış karı elde etmiştir.   
 
Bu güçlü kar gelişiminin altındaki gelir kalemlerine bakıldığında net faiz gelirleri üçüncü 
çeyrek sonunda yıllık bazda %11, net ücret ve komisyon gelirleri ise %40 oranında artarak 
sırasıyla, 687 milyon YTL ve 294 milyon YTL’ye ulaşmıştır.   
 
2006 yılında %42 oranında özkaynak büyümesi...  
 
Güçlü karlılığın yanı sıra iştirak satışınden elde edilen karın da katkısıyla Finansbank’ın 
özkaynakları 1,984 milyon YTL’ye ulaşırken yıl başından bu yana artış %42 oranında 
gerçekleşmiştir.  Özkaynaklardaki bu artış sonrasında bir önceki çeyrek %11.33 olan 
sermaye yeterlilik rasyosu 17.21%’e ulaşmıştır.  
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