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Finansbank 3 yıllık iş hedeflerini açıkladı... 

 

Finansbank’ın hakim hissedarı National Bank of Greece (NBG) 22 Şubat 2007 tarihinde Londra’da 
yatırımcılarına 2006 yıl sonu konsolide bazda, Uluslararası Muhasebe Prensipleri bazında ve 
NBG’nin grup muhasebe politikaları doğrultusunda hazırlanan ve henüz denetlenmemiş rakamları 
ile 3 yıllık iş hedeflerini açıkladı. 
 
2006 yılının ilk dokuz ayında net karını önceki yılın aynı dönemine göre %157 artış ile 700 milyon 
YTL’ye çıkaran Finansbank, yıl sonunda da tüm ürünlerin pazar paylarındaki artış performansını 
sürdürdü.  
 
Finansbank’ın bireysel kredileri 2006 yılında %76 oranında büyüyerek 4,3 milyar YTL’ye, kurumsal, 
ticari ve KOBİ kredilerinin oluşturduğu ticari krediler ise %48 oranında büyüyerek 7,9 milyar YTL’ye 
ulaşmıştır.  
 
2006 yılı sonunda 9,9 milyar YTL’ye yükselen müşteri mevduatının % 43’ü YTL, % 57’si döviz 
olarak gerçekleşmiş, 2006-2009 yılları arasında yaklaşık %33 yıllık bileşik büyüme oranında artış ile 
birlikte mevduatın % 73’ünün YTL, % 27’sinin ise döviz mevduat olması hedeflenmektedir. 
 
Finansbank’ın toplam gelirleri 2006 yıl sonunda %28 oranında artış göstererek 1,6 milyar YTL 
seviyesine ulaşarak, toplam giderlerin toplam gelirlere oranı ( verimlilik oranı ) %45 oranında 
gerçekleşmiştir. Bankanın Uluslararası Muhasebe Prensipleri ve NBG’nin grup muhasebe politikaları 
doğrultusunda hazırlanan mali tablolarında vergi, yurtdışı iştiraklerin satış karı ve olağanüstü 
giderler öncesi kârı ise %29 oranında artış göstererek 725 milyon YTL olmuştur. 2009 yılında 
toplam gelirlerin yaklaşık ikiye katlanması, verimlilik oranının % 41’e düşürülmesi ve vergi öncesi 
karın ise iki katından fazla büyümesi hedeflenmektedir. 
 
Şüpheli alacaklar oranı 2006 yıl sonunda, sektörün altında bir oranda, % 2,1 olarak gerçekleşmiş 
ve bu oranın 2009 yılında azamî %3 seviyesinde olması beklenmektedir.  2006 yılında şüpheli 
alacaklar oranına % 100 olan karşılık ayrılarak, 2009 yılında da aynı oranda devam etmesi 
planlanmaktadır. 
 
2005 yılından bu yana hızlı bir şubeleşme yaşayan Finansbank, aynı yılda 208 olan şube sayısını, 
2006 yılında 101 şube açarak 309’a  çıkartmış ve 2009 yıl sonuna kadar 550 şubeye ulaşmayı 
planlanmaktadır. 2005 yıl sonunda 442 olan ATM sayısı ise 2006 yıl sonunda 758’e çıkmıştır. Bu 
sayının 2009 yıl sonunda 1.750 olması hedeflenmektedir.  
 
2006 yılı sonundaki çalışan sayısını 7,800 kişiye çıkaran Finansbank 2009 yılında bu sayıyı 11,000’e 
yükseltmeyi hedeflemektedir.  
 
 
 
 


