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DenizBank’ın 2010 yılı ilk çeyrek finansal verileri açıklandı:

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş:
“2010 yılının ilk üç ayında net kârımızı %30 artırarak, 163
milyon TL’ye yükselttik”
Açıklanan 2010 yılı ilk çeyrek finansal verileri, DenizBank’ın karlılığını artırırken, sağlam bilanço yapısını
koruduğunu ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. DenizBank’ın 2010
yılı ilk çeyrek konsolide net kârı sektör ortalamasının üzerinde bir performans ile bir önceki yıla göre
%30 artarak 163 milyon TL olarak gerçekleşti.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Grubun;
9 Konsolide aktiflerini 2009 yılsonuna göre %5 artırarak 27 milyar 180 milyon TL’ye yükselttiğini,
9 Konsolide müşteri mevduatını 2010’nun ilk üç aylık döneminde %7 oranında büyüterek, 15
milyar 716 milyon TL’ye ulaştırdığını,
9 Konsolide özkaynaklarını bir yıl öncesine göre %30, yılsonuna göre %6 büyüterek, sektör
ortalamasının üzerinde bir artış ile 3 milyar 146 milyon TL’ye çıkarttığını,
9 Banka’nın konsolide sermaye yeterlilik rasyosunun ise %16,31 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Hakan Ateş: “2010 yılının ilk çeyreğinde de sağlıklı bir büyüme performansı sergiledik”
2010 yılının ilk çeyreğinde imza attıkları performansın memnuniyet verici olduğunu belirten Ateş şunları
söyledi: “2010 yılında net kârımız sektör ortalamasının üzerinde bir performansla %30 arttı ve 163
milyon TL’ye ulaştı. Krizden çıkış sürecini yaşadığımız dönemde ulaştığımız bu başarıda, kuşkusuz
geliştirdiğimiz DenizBank’a özel çözümlerin önemli etkisi var. 2010 yılının ilk çeyreğinde de, genişleyen
hizmet ağı ve zengin ürün yelpazemiz ile müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına uygun çözümler
sunarak; kamu finansmanı, tarım, kredi kartı ve bireysel başta olmak üzere bütün segmentlerdeki
kredilerimizi artırarak 2010 yılında konsolide kredilerimizi 19 milyar 428 milyon TL’ye ulaştırdık. 2010
yılının ilk çeyreğinde de ana fon kaynağımız olan müşteri mevduatımızı sektörün üzerinde bir
performansta artırarak 15 milyar 716 milyon TL’ye yükselttik. DenizBank olarak, Büyük Mükellefler
Vergi Dairesi Başkanlığı 2009 yılı hesap dönemi Kurumlar Vergisi listesinde, ödediğimiz 215 milyon 540
bin 256 TL ile 6. sırada yer almak gurur verici. Gerek sosyal sorumluluk faliyetleri gerekse istihdam
gücüne sağladıgımız katkının yanında ülkenin en çok vergi ödeyen kurumları listesinde ön sırada yer
alarak Türkiye’ye katkıda bulunmak hepimizi mutlu etti.”

DenizBank, çeşitlenen hizmet ve ürünlerini daha fazla müşteriyle buluşturabilmek için kadrosu ve
hizmet ağını genişletirken, bilgi teknolojisi ve insan kaynağı yatırımlarına 2010 yılında da devam etti.
Grubun büyüklüğü yurt içinde ve yurt dışındaki toplam 450 DenizBank şubesi ve 12 adet iştirak şubesi
ile 462 şube ve 9,000 çalışana ulaştı.

