
 
 

 
 

FİNANSBANK 2006 YILI NET KARINI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %107 
ARTIRARAK 741  MİLYON YTL SEVİYESİNE YÜKSELTTİ 

 
 
 
İstanbul, Türkiye, 16 Mart 2007 - Finansbank (İMKB: FINBN) 2006 yılı 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 Yılı 
 

• Finansbank net karını bir önceki yıla göre %107 oranında artırarak 741 milyon YTL 
seviyesine, vergi ve provizyonlar öncesi karını ise %86 oranında artırarak 1.209,3 
milyon YTL’ye çıkarttı. 

• 2006 yılında net faiz geliri %16 oranında artarak 964,8 milyon YTL  olurken, net ücret 
ve komisyon gelirleri ise %33’ lük bir büyüme ile 383,6 milyon YTL oldu. 

• %45 oranında büyüyen toplam aktifler yıl sonunda 17.895,5 milyon YTL’ye ulaştı. 
• Toplam krediler 11.174,7 milyon YTL seviyesinde gerçekleşirken yıllık artış oranı %45 

oldu. 
• Yüksek karlılık ve ödenmiş sermaye artışı sonucunda Finansbank’ın toplam 

özkaynakları %43’lük bir büyüme ile 2.154,7 milyon YTL oldu. 
• Toplam şube sayısı  2006 sonu itibariyle 309’a yükseldi. 
 

 
 
Genel Müdür Sinan Şahinbaş’ın notu… 
 
Finansbank önemli bir yılı daha geride bıraktı.  
 
Uluslararası Derecelendirme Kuruluşları, Finansbank’ın %89.51 hissesinin Ocak 2007‘de 
gerçekleştirilen çağrı ile birlikte Güneydoğu Avrupa’nın önde gelen bankası olan National 
Bank of Greece’e devrini çok olumlu karşılayarak, Finansbank ‘ın kredi derecelendirme 
notlarını yükseltmiştir.  
 
Finansbank, daha geniş müşteri kitlelerine hizmet sunabilmek amacıyla şube ağını 
genişletmeye 2006 yılında da devam etmiş, bankanın toplam şube sayısı 101 yeni şubenin 
açılmasıyla birlikte yıl sonunda  309’a yükselmiştir. Artan şube sayısı paralelinde  
Finansbank, yıl içinde toplam çalışan sayısını %19‘luk bir artış ile 2006 yıl sonunda 7.751 ‘e  
yükseltmiştir. 
 
Güçlü aktif büyümesi… 
 
Müşteri ve satış odaklı faaliyetlerini 2006 yılında da devam ettiren Finansbank, özellikle 
bireysel krediler ve KOBİ kredileri alanlarında büyümesini başarıyla sürdürmüştür. 2006 yılı 
içerisinde YTL cinsi kredilerini %77 arttıran Finansbank’ın toplam kredileri 11.174,7 milyon 
YTL’ye ulaşırken aktif büyüklüğü ise %45’lık bir değişimle 17.895,5 milyon YTL’ye 



 
yükselmiştir. %62  kredi/aktif oranı ile Finansbank, özel Türk bankaları içerisinde en müşteri 
odaklı bankalardan birisi olma konumunu sürdürmüştür.    
 
 
Müşteri mevduatlarındaki  artış devam etti... 
 
Aktiflerde görülen bu büyümeye paralel olarak, Finansbank’ın toplam müşteri mevduatı 2006 
yıl sonunda 9.346 milyon YTL’ye çıkarken yıllık artış %54 seviyesinde olmuştur.  
 
 
Net kar 741 milyon YTL...  
 
Bilanço’da görülen bu olumlu gelişmeler doğrultusunda, Finansbank net karını bir önceki yıla  
göre %107 artırarak 741 milyon YTL’ye yükseltmiştir. Vergi ve provizyonlar öncesi  1,209.3 
milyon YTL olan kar ise bir önceki yıla göre %86 oranında artmıştır. Bu güçlü kar gelişiminin 
altındaki gelir kalemlerine bakıldığında, net faiz gelirleri yıllık bazda %16, net ücret ve 
komisyon gelirleri ise %33 oranında artarak sırasıyla 964,8 milyon YTL  ve  383,6 milyon YTL 
’ye ulaşmıştır.  
 
Güçlü sermaye tabanı ve  %51 oranında özkaynak büyümesi...  
 
İştirak satış karı ve güçlü karlılığın olumlu katkısıyla Finansbank’ın toplam özkaynakları %43 
oranında artışla yıl sonunda 2.154,7 milyon YTL’ye ulaşmıştır. Özkaynaklardaki bu artış 
sonrasında sermaye yeterlilik rasyosu 2006 yıl sonunda %16.79’a ulaşmıştır. 
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