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Burgan Bank 2017 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

BURGAN BANK 2017 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNİ,
86 MİLYON TL VERGİ ÖNCESİ KÂR ELDE EDEREK TAMAMLADI.
Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile Türkiye ekonomisine katkısını artırmak
için hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Burgan Bank; 2017 yılının üçüncü
çeyreğinde vergi öncesi kârını 86 milyon TL, net kârını ise önceki senenin aynı dönemine göre
%62 artışla 66 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank geçen yıla göre konsolide mali
tablolarında aktif büyüklüğünü %36 artışla 17 milyar TL’ye, nakdi kredilerini %38 artışla 14
milyar TL’ye, müşteri mevduatını %33 artışla 9 milyar TL’ye yükselterek 2017 yılının üçüncü
çeyreğini de başarıyla tamamladı.
30 Eylül 2017 itibariyle Burgan Bank’ın özkaynakları 1,1 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil
özkaynakları ise 2,2 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda %15,85 solo
bazda ise %17,48 olarak gerçekleşti.
Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, 2017 yılı üçüncü çeyreği ile ilgili; “Burgan Bank olarak
bu sene yine sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya
devam ediyoruz. Kredi riski yönetimine gösterdiğimiz özen ve güçlü teminat yapımız sayesinde,
2017 yılında takipteki kredilerin nakdi kredilerimize oranı sektör ortalamasının altında kalırken,
ilk dokuz ayımızı geçen senenin üzerinde bir büyüme ve karlılıkla kapattık.
Burgan Bank’ın en önemli ilkesinin müşterileri ile uzun vadeli çalışmak olduğunu ifade eden
Murat Dinç, “Kurumsal, Ticari ve Özel bankacılık tarafında ilişki bankacılığı anlayışımızı temel
alarak her geçen gün daha da güçleniyoruz, burada müşterilerimizin ilk üç bankasından biri
olma hedefimiz devam ediyor. Diğer yandan kitle bankacılığı tarafında ise stratejilerimize uygun
olarak alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılığa odaklanıyoruz. Yatırımlarımızı
sistemlerimizle bütünleşecek şekilde tamamlarken, dijital ve alternatif dağıtım kanalları aracılığı
üzerinden bireysel hizmetlerimizi sunmaya ve bu taraftaki payımızı arttırmaya devam
edeceğiz.” dedi.
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