AKBANK T.A.Ş.
1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU
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Yönetim Ku rulu Başkan
nı’nın Mesajı
ü çeyreğinde
e FED faiz artırımına
a
yö nelik beklentiler, Çin ek
konomisindekki yavaşlama ve finansall
Yılın üçüncü
piyasalardak
ki oynaklık, global piyasaları etkileyen önemli geliş
şmeler olmuş
ştur. FED, Eyylül ayındaki toplantısında
faiz artırımın
na gitmezken, global ekono
omik aktiviteyye yönelik end
dişeleri ön pla
ana çıkarmışttır.
ABD ekonom
misinin görünümüne bakıld
dığında; yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yıllıklandırıllmış olarak %3,9
%
ile güçlü
artış göstermiştir. Üçünccü çeyreğe illişkin son döönemde açıklanan veriler ekonomik akktivitenin bir miktar ivme
e
ktedir. İstihda
am piyasasındda iyileşme görülmekle
g
birlikte, enflassyon düşük petrol fiyatları
kaybettiğine işaret etmek
kaynaklı zayıf seyretmeye
e devam etme
ektedir. Dolayyısıyla FED, ekonomide top
parlanma dahha belirgin hale gelmesine
e
nın enflasyonu baskılama ya devam ettmesi ve Çin başta olmaak üzere gelişmekte olan
rağmen, pettrol fiyatların
ülkelerde görülen finansal oynaklığın ülke ekon
nomisine ola
an olası etkilerini değe rlendirebilme
ek için Eylüll
toplantısında
a faiz artırımına gitmemişttir.
Çin’de ekonomik veriler,, emtia fiyatllarındaki düşşüş ve zayıf iç
i talep nede
eniyle yavaşlaamanın sürdüğüne işarett
erkez bankasıı Ağustos’ta para
p
birimini ddevalüe etmiş
ştir. Ayrıca Çin Merkez Ba nkası kısa vadeli faizlerde
e
ederken, me
ve zorunlu k
karşılık oranla
arında indirim
mlere devam ederek ekon
nomiyi destek
klemeye deva m etmiştir. Son
S dönemde
e
açıklanan ve
eriler bu teşviklerin devam edeceğine işşaret etmektedir.
kez Bankası da
d gelişmekte
e olan ülkelerrdeki yavaşlamanın ve fina
ansal piyasalaardaki oynakllığın gelişmişş
Avrupa Merk
ülkeleri etkileme potanssiyeli olduğu
una işaret ettmiştir. Buna
a bağlı olara
ak bu yıl iç in büyüme ve
v enflasyon
ştir. Bu gelişm
melere bağlı olarak gerek
kli olduğu nooktada yeni bir
b genişleyici
tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş
önleme hazır olduklarını belirtmiştir.
a ettiği küres
sel finansal sıkılaşma ile
e ilgili kaygıla
ar ve Çin’dekki belirsizlikller nedeniyle
e
FED faiz artırımının ima
gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşşısında değerr kaybetmeye
e devam etm
miştir. $/TL yılın üçüncü
çeyreğinde %
%13 yükselmiştir. Döviz sepetindeki artıış da %13 olm
muştur.
ekonomik görrünüme bakıldığında; yılın
n ikinci çeyreğinde ekonom
mi yıllık %3,88 büyümüştürr. Büyümede,
Yurt içinde e
nmesi ve özel
özel tüketim
m harcamala
arında güçlü seyir gözlen
ö
sektör yatırım harc amalarının belirgin
b
artışş
göstermesi e
etkili olmuştu
ur. Yılın üçünc
cü çeyreğindee tüketim ve yatırım
y
harcamalarının birr miktar ivme kaybetmekle
e
birlikte sağllam seyrini sürdürmesini bekliyoruz. İhracat, jeo
opolitik ve Euro/dolar pa ritesi kaynak
klı düşüşünü
sürdürürken
n, ithalattaki daralma sürm
mektedir. 12 aylık kümüla
atif cari açık rakamı 20144 sonundaki 46,5
4
milyar $
seviyesinden
n Ağustos ayın
nda 43,0 milya
ar $’a gerilem
miştir.
Eylül ayı itib
bariyle yıllık enflasyon
e
gıda
a ve ulaştırm
ma kalemlerin
ndeki artışın etkisiyle %7,995’e yükselm
miştir. TL’deki
değer kaybıının etkisiyle
e çekirdek enflasyondaki
e
bozulma daha
d
belirgin hale gelm iş ve enflas
syon %8,23’e
e
yükselmiştirr. Enflasyon beklentilerind
b
ükselişler görrülmektedir. Bu bağlamda
e de kurdaki volatiliteye bağlı olarak yü
TCMB, sıkı p
para politikası duruşunu sü
ürdürmektediir.
Bütçe yılın ilk dokuz ayın
nda olumlu performans
p
ggöstermiş olu
up, bütçe rakamları yılsonnu hedeflerine uyumlu birr
seyir izleme
ektedir. AB-tanımlı borç
ç stokunun milli gelire oranı yılın ikinci çeyreğğinde %33,7 seviyesinde
e
gerçekleşmiiştir.
Bankacılık ssektörü yıllık
k kredi artışı hızında bir yavaşlama görülmüştür. Eylül sonu itibariyle ku
ur etkisinden
arındırılmış kredi artışı %15’ler
%
seviye
esine gerilem
miştir. TL’de yaşanan
y
volattiliteye rağmeen, sektörde takibe düşen
kredi rasyosu %2,9 ile düşük kalmaya devam ederkken, sermaye yeterlilik rasyyosu %15 ile yüksek seviyededir.
önetimi uygullamaları, istikrarlı mevdu
uat ve kalitelli aktif yapıs
sı ile Akbank
k
Güçlü sermaye tabanı, etkin risk yö
ö
gelen ffinansal kuru
uluşları arasında yer alm
maktadır. Yüks
sek sermaye
e
Türkiye’nin yanı sıra Avrrupa’nın da önde
anımız, düşü
ük kaldıraç oranımız,
o
yükksek likiditem
miz ve etkin risk yönetim
mi politikamız Bankamızın
yeterlilik ora
başlıca güçlü
ü noktaları ollmaktadır ve Bankamızın
B
ssürdürülebilirr karlı büyüme
esini destekleemektedir.
n ön planda ttutan Akbank
k, her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de
e
Tüm paydaşşlarına değer yaratmayı en
misinin büyüm
mesine destek
k olacak ve deeğer yaratmayya devam ede
ecektir.
Türk ekonom
Suzan Saba ncı Dinçer
nı
Yönetim Ku rulu Başkan
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ür’ün Mesajı
Özellikle uluslararası piyasalardaki tüm belirsizzliklere rağm
men, yılın ilk
k yarısında eekonomimiz beklentilerin
mlı bir büyüm
me performansı sergiledi. Bu perform
mans, gelişme
ekte olan bir ekonomi olan ülkemizde,
üzerinde, ılım
yatırım ve tü
üketim talebin
nin dinamik olduğunun
o
daa bir kanıtı old
du. Yılın ikinci yarısında daa büyük ölçüd
de benzer birr
trend öngörrüyoruz. Akba
ank da, bu dönemde
d
sağğlam sermayye yapısı ve etkin
e
risk yöönetimi sayes
sinde sağlıklı
büyüme perrformansını sürdürürken
s
ekonomimizin
n büyümesine destek oldu. Bankamızz, bu dönemd
de geçtiğimizz
yılsonuna kıyasla toplam
m nakdi ve gayrinakdi kkredilerini %12
%
büyüterek 188 milyaar TL seviyesine çıkardı.
Aktiflerimiz de aynı dönem
mde %17 büyüyerek 255 m
milyar TL seviyyesine çıktı.
akdi kredilerimiz vasıtasıy la ekonomim
mize sağladığımız desteği 188 milyar TL’nin
T
üstüne
e
Toplam nakdi ve gayrina
miz vasıtasıylaa reel sektörre verdiğimiz destek, yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yıll
çıkardık. KOBİ ve kurumsal kredilerim
k 149 milyarı n üzerine çıktı. Şirketlerimizin büyüm
mesine verdiğ
ğimiz destek,
sonuna kıyasla %18 artış göstererek
a KOBİ’lerimiize bankacılık
k işlemlerini avantajlı
a
şeki lde gerçekleş
ştirebilmeleri
kredilerle sınırlı kalmadı.. Eylül ayında
u sayede şirke
etlerimiz birç
çok bankacılıkk işlemini çok
k daha uygun
için ‘Kuruşun Değerini Bilen Tarifeler’i sunduk. Bu
apma imkanın
na kavuştu.
koşullarla ya
mızı sürdürürk
ken takipteki kredi oranımıızı düşük seviyede tutmayı
3. çeyrek sonunda da güççlü büyüme performansım
sürdürdük.
nında artan to
oplam mevdu atımız, 152 milyar
m
TL’nin üzerine
ü
çıktı. Mevduatımızd
daki bu güçlü
Yılın ilk 9 ayında %25 oran
ha fazla kredi desteği sağla
amamızda eliimizi güçlenle
endirecek.
büyüme, dah
nda 335 milyon dolar tutarıında 3 yıllık biir sendikasyon kredisi aldık. Bu kredim izle, 2008 glo
obal krizinden
Ağustos ayın
bu yana 3 yıllık vadede bir
b sendikasyo
on kredisi tem
min eden ilk Türk bankası olduk. Ayrıcca bu kredi ille bir yandan
vadeyi uzatırken, diğer yandan
Doğu'dan yen
y
da As
sya ve Orta D
ni katılımcı bankalar
b
kazaanarak Türk sendikasyon
ki yatırımcı tabanını da gen
nişlettik. Ağusstos ayında 1 yıl vadeli 1.2 milyar dolar tutarında birr sendikasyon
piyasasındak
daha gerçek
kleştirdik. Bu işlemle geçtiğimiz yıl Ağu
ustos’ta aldığımız sendikas
syon kredimizzi maliyetleri 15 baz puan
düşürerek yyeniledik. Bu kredimizi 15 ülkeden 441 bankanın katılımıyla, uluslararası piyasalarda hareketliliğe
e
rağmen, borrçlanma maliyetlerini düşürerek imzalaadık. Bu başarılar, sektörre yön veren, sendikasyon kredilerinde
e
maliyeti belirleyen banka olduğumuzun göstergesi.
m ediyoruz. Bugün artık işlemlerimizin %91’i şub e dışında yapılıyor. Mobill
Akbank’ı geleceğe hazırllamaya devam
k
yoğun bir çalışmaa içindeyiz. Geçtiğimiz
G
yıll
Bankacılık sstratejimizin temellerinden birini oluştturuyor. Bu konuda
GSMA’da “D
Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Uygulaaması” ödülü
ünden sonra bu yıl de G
Global Financ
ce tarafından
“Avrupa’nın En İyi Mobil Bankacılık
B
Uyygulaması” öddülünü aldık. Mobil Bankacılıkta dünya çapında örne
ek olabilecek
k
k. Çalışmalarımızı, dijital leşme, yükse
ek hizmet ka
alitesi, Türkiyye’nin en yettenekli insan
uygulamalarrımız sürecek
kaynağıyla çalışmak odağ
ğında gerçekleştirmeye devvam edeceğizz. Bankacılığı çok farklı birr boyuta taşıya
acağız.
World Finance tarafından
n üst üste ikin
nci yıl Türkiye ’nin En İyi Ba
ankası ödülünü aldık. Steviie International Awards da
nda Akbank’a farklı alanlarrda 8 ödül verrerek bizleri gururlandırdı.
g
Ağustos ayın
Bu başarılarrı devam ettirmek için tüm
Akbanklılar o
k motivasyonla çalışmaya devam edece
eğiz. Bu güçlü performans için hem müşterilerimize,
olarak yüksek
hem de hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza bir kez daha teşekkü
ür ediyorum.

Hakan Binb aşgil
ür
Genel Müdü
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A.
A
1.

GİRİŞ
Akbank
k ve Tarihsel Gelişimi:
Akbank, 30 Ocak 194
48 tarihinde özel
ö
sermayelli bir ticaret bankası
b
statüsünde kurulm
muştur. 1990 yılında halka
Akbank, 1998
8 yılında ikin
ncil halka arrz ile Americ
can Depository Receipt (A
ADR) olarak uluslararası
açılan A
piyasala
arda işlem görmeye başllamıştır. Akbbank hisse senetleri
s
% 51,1’lik
5
halkaa açıklık oranı ile Borsa
İstanbull’a kotedir.
Banka’n
nın temel faalliyet alanı bire
eysel bankacıılık, ticari ban
nkacılık, KOBİ bankacılığı, kurumsal bankacılık, özell
bankacılık, döviz, pa
ara piyasalarıı ve menkul kıymet işlem
mleri (Hazine işlemleri) ille uluslararası bankacılık
k
erini içeren bankacılık fa
aaliyetlerini kkapsamaktadır. Bankacılık
k dışı finansaal hizmetler ile sermaye
e
hizmetle
piyasası ve yatırım hizmetleri ise, Banka’nın işttirakleri tarafından verilme
ektedir.
plam 913 şube
esi bulunmakktadır.
30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Akbank’ın yurtiçi vve yurtdışı top

2.

Sermayye ve Ortaklık Yapısı:
Akbank’ın çıkarılmışş sermayesi 30 Eylül 20015 tarihi itibarıyla 4.000
0.000.000 TL’’dir. 30 Eylül 2015 tarihi
a, Yönetim Kurulu
K
Başkanı Suzan Sabbancı Dinçer’in sermayenin % 0,63’ü oranında Akbank hissesi
itibarıyla
bulunma
aktadır.

3.

k Yapısı
Ortaklık

Payy Oranı

mer Sabancı Holding
H
A.Ş., İlişkili Kurulu şlar ve Kişiler
Hacı Öm
Halka Açık Kısım

% 448,9
% 551,1

m Kurulu Başşkan ve Üyelleri, Denetim
m Komitesi Üyeleri:
Ü
Yönetim
Ünvanı

İsmi

Gö
örev

Görev süresi
başla
angıç ve bitiş
tarihleri

Yönetim K
Kurulu Başkanı:

Suzan
S
SABAN CI
DİNÇER
D

Ba
aşkan ve Mura
ahhas Üye

Mart 2015 – Mart 2016

Yönetim K
Kurulu Şeref Başkanı,
Üyesi, Dan
nışmanı:

Erol
E SABANCI

Şe
eref Başkanı, Üye
Ü ve Danışm
man

Mart 2015 – Mart 2016

Kurulu Üyelerri:
Yönetim K

Hayri
H
ÇULHAC
CI

Mart 2015 – Mart 2016

Cem
C
MENGİ
Ş.
Ş Yaman TÖR ÜNER
Aziz
A Aykut DEM
MİRAY
ER
İ. Aydın GÜNTE
Emre
E
DERMAN
N
Can
C PAKER
S.Hakan
S
BİNB
BAŞGİL

Ba
aşkan Yardım
mcısı ve Muraahhas
Üyye
Mu
urahhas Üye
Üyye
Üyye
Üyye
Üyye
Üyye
Üyye ve Genel Mü
üdür

Hayri
H
ÇULHAC
CI
Ş.Yaman
Ş
TÖRÜ
ÜNER

De
enetim Komite
esi Başkanı
De
enetim Komite
esi Üyesi

Ocak 2011 –
Mart 2013 –

Denetim K
Komitesi:

Mart 2015 – Mart 2016
Mart 2015 – Mart 2016
Mart 2015 – Mart 2016
Mart 2015 – Mart 2016
Mart 2015 – Mart 2016
Mart 2015 – Mart 2016
Ocak 2012 -
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4.

Banka Ü
Üst Yönetimii:

Ünvanı

İsmi

Görevi

Genel Müd
dür:

S.Ha
akan BİNBAŞG
GİL

Genel Müdürr

Me
esleki
Tecrübesi
28 Yıl

Teftiş Kuru
ulu Başkanı:

Eyüp
p ENGİN

Teftiş Kurulu
u Başkanı

36 Yıl

dür Yardımcılları:
Genel Müd

Ahm
met Fuat AYLA
A
K. Attıl ÖZUS
Kerim ROTA
C.Ka
aan GÜR
Turg
gut GÜNEY
Orku
un OĞUZ
Büle
ent OĞUZ
H.Bu
urcu CİVELEK
K YÜCE
Ege GÜLTEKİN
A. Özzer İSFENDİYYAROĞLU
Leve
ent ÇELEBİOĞ
ĞLU

Kredi Tahsis
ordinasyon
Finansal Koo
Hazine
Ticari Bankacılık
Teknoloji ve Operasyon
acılık
Direkt Banka
KOBİ Bankac
cılığı
İnsan Kaynak
kları ve Strateeji
Kredi İzleme ve Takip
Bireysel ve Özel
Ö Bankacılıık
Kurumsal ve Yatırım Bankkacılığı

26 Yıl
21 Yıl
25 Yıl
26 Yıl
24 Yıl
17 Yıl
17 Yıl
14 Yıl
22 Yıl
25 Yıl
30 Yıl

5.

Yönetiminde Meydana Ge
elen Değişik likler:
Banka Y
nden sorumlu
u Genel Müdü
ür Yardımcılığğı görevine, 13 Şubat 2015
5
Yeni kurrulan Kredi İzzleme ve Takip İş Birimi'n
tarihi itibarıyla Ege Gültekin atanm
mıştır.
k ve Ödeme Sistemleri İş Birimi'nden sorumlu G
Genel Müdürr Yardımcılığı
Yeni kurulan Bireysel Bankacılık
görevine
e, 2 Mart 2015
5 tarihi itibarıyla Arif Özer İsfendiyaroğlu atanmıştır.
nın 26 Mart 2015
2
tarihli Olağan
O
Gene l Kurul Topla
antısı’nda seçilen yeni Baanka Yönetim
m Kurulu’nda
Banka’n
James Charles Cow
wles ve M.Kaan Terzioğlu ’nun yerine Emre Derma
an ve Can Paaker yeni üyye olarak yerr
almışlarrdır.
Kurumssal Bankacılık
k İş Birimi'nde
en sorumlu G
Genel Müdür Yardımcısı
Y
ola
arak görev yaapan Alper Ha
akan Yüksel 8
Mayıs 2
2015 tarihi ittibarıyla göre
evinden ayrıllmıştır. Kurumsal Bankacılık İş Birim
mi, Kurumsa
al ve Yatırım
Bankacılığı İş Birimi olarak faaliyetine devam etmekte olup
p yeni kurulan
n İş Birimi'ndden sorumlu Genel Müdürr
Yardımccılığı görevine aynı tarih itib
barıyla Leventt Çelebioğlu atanmıştır.
a
met Sindel ve Özel Bankacıılık İş Birimi Genel Müdürr
Kurumssal İletişim İş Birimi Genel Müdür Yard ımcısı Mehm
Yardımccısı Saltık Ga
alatalı 30 Hazziran 2015 taarihi itibarıyla
a görevlerind
den ayrılmışlaardır. Aynı ta
arih itibarıyla
Bireysell Bankacılık ve
v Ödeme Sis
stemleri İş Bi rimi, Özel Ba
ankacılık İş Birimi ve Kuruumsal İletişim
m İş Birimi ile
e
birleştirrilmiş olup Birreysel ve Özel Bankacılık İşş Birimi olara
ak faaliyetine devam etmekktedir.
arası Bankaccılık İş Birim
mi Genel Müddür Yardımcısı Hülya Keffeli 31 Temm
muz 2015 tarihi itibarıyla
Uluslara
görevind
den ayrılmıştır. Aynı tarih itibarıyla Ulusslararası Bankacılık İş Birimi ile Hazine İş Birimi birlleştirilmiştir.
a görevinden
Operasyyon İş Birimi Genel Müdür Yardımcıssı Özlen Sanııbelli 28 Ağustos 2015 taarihi itibarıyla
ayrılmışştır. Aynı tarih itibarıyla Bilg
gi Teknolojileeri İş Birimi ve
e Operasyon İş Birimi ile biirleştirilmiş olup
o
Teknoloji
ve Opera
asyon İş Birim
mi olarak faaliyetine devam
m etmektedir.
m Kurulumuz kararıyla; Tek
knoloji ve Opeerasyon İş Birrimi Genel Mü
üdür Yardımccısı Turgut Gü
üney, 14 Eylüll
Yönetim
2015 tarrihi itibarıyla Tüketici
T
İlişkileri Koordinassyon Görevlis
si olarak atanmıştır.

6
6.

Dönem İçinde Ana Sözleşmede
S
Yapılan Değiişiklikler:
özleşme’de bir değişiklik o lmamıştır.
Dönem içinde Ana Sö

7.

mli Olay ve İş
şlemler:
Dönem İçinde Önem
nın takipteki krediler porttföyünün 248 ,5 milyon TL
L tutarındaki bölümü, 5 O
Ocak 2015 ta
arihinde 40,3
3
Banka’n
milyon T
TL bedel karşşılığında Girişiim Varlık Yön etimi A.Ş.'ne satılmıştır.
15 tarihinde nominal tutaarı 500 milyo
on ABD Doları olan, 5 yı l vadeli Eurrobond ihracı
Banka, 15 Ocak 201
gerçekle
eştirmiştir. İşşlemin kupon oranı %4,0000, faiz oranı ise %4,075 olarrak belirlenm
miştir.
Banka, 13 Şubat 2015
2
tarihinde 407.310.0000 TL tutarındaki İpote
ek Teminatl ı Menkul Kıymet
K
ihracı
gerçekle
eştirmiştir.
Citigroup, Bankamız sermayesinin
n %9,9'una te kabül eden hisselerinin sa
atış işlemini 5 Mart 2015 ta
arihi itibarıyla
a hızlandırılm
mış talep toplama yöntemii ile gerçekle
eştirmiştir. İşlem sonrası Bankamız’ın halka açıklık
k
piyasada
oranı %5
51,1’e yükselm
miştir.
mızın ADR'larıı (American Depositary
D
Reeceipts) AKBTY kotasyonu
uyla New Yorrk merkezli ADR
A
işlemleri
Bankam
elektron
nik işlem platfformu olan OTCQX piyasallarında 5 Mart 2015 tarihi itibarıyla işlem
m görmeye ba
aşlamıştır.
an 1,2 milyar ABD Doları kkarşılığı 421,3
3 milyon ABD
D
Banka 16 Mart 2015 tarihi itibarıyla uluslararassı piyasalarda
e 737,6 milyon Avro olmak
k üzere 364 g ün ve 367 gün
n vadeli iki ayyrı dilimden o luşan sendikasyon kredisi
Doları ve
sağlamıştır. Dış ticarretin finansmanı amaçlı ku
ullanılacak olan kredinin toplam maliyeeti sırasıyla 364 gün vadeli
RIBOR + %0,70 ve 367 gün vvadeli dilim iç
çin LIBOR/EU
URIBOR + %0, 80'dir.
dilim için LIBOR/EUR
n
tuta rı 500 milyon ABD Dolarrı olan, 10 yııl vadeli Eurrobond ihracı
Banka, 24 Mart 2015 tarihinde nominal
gerçekle
eştirmiştir. İşşlemin kupon oranı %5,1255, faiz oranı ise %5,250 olarrak belirlenm
miştir.
Banka’n
nın bağlı ortaklığı Ak Fina
ansal Kiralam
ma A.Ş.’nin 10
0 Nisan 2015
5 tarihinde öddenmiş serm
mayesi bedelli
olarak 6
60.000.000 TL arttırılarak 188.400.000 TL
L’den 248.400
0.000 TL'ye yü
ükseltmiştir.
Banka ttarafından dö
önem içinde çeşitli vadellerde toplam 2.262.710.00
00 TL nomin al değerinde
e bono ihracı
yapılmışştır.
arafından 25 Mayıs 2015 ta
arihinde 304.3338.800 TL no
ominal değerli 368 gün vaddeli, 92 günde bir kupon
Banka ta
ödemeli tahvil ihracı yapılmıştır.
Banka’n
nın bağlı ortaklığı Akbank AG,’nin 266 Haziran 2015 tarihinde
e ödenmiş ssermayesi be
edelli olarak
k
karşılan
nmak suretiyle
e 100.000.000
0 Euro arttırılaarak 100.000.000 Euro'dan
n 200.000.000 Euro'ya yüks
seltilmiştir.
2
tarihinde 65 gün vaddeli, 427.200.000 TL ve 10
00 gün vadelli 326.250.000
0 TL nominall
Banka, 05 Ağustos 2015
değerlerrinde bono ihraçları gerçekleştirmiştir.
2
tarihind
de 1,215 milyyon ABD Dola
arı (260,8 milyon ABD Dolları ve 873,1 milyon Euro)
Banka, 13 Ağustos 2015
bor/Euribor+%
%0,75 maliyet ile ve 335 milyon ABD Dolları tutarındaki bölümü de
e
tutarındaki bölümü 1 yıl vadeli Lib
%1,85 maliyet ile 3 yıl vadeli olmak üzerre toplam 1,550 milyon AB
BD Doları tutaarında iki ayrı sendikasyon
Libor+%
kredisi ttemin etmiştir.
Banka, 1
18 Eylül 2015 tarihinde 56 gün vadeli 3221.250.000 TL nominal değerinde bono i hracı gerçeklleştirmiştir.
nın kredi dere
ecelendirme notları
n
ve görü
ünümleri, ulu
uslararası kredi derecelenddirme kuruluşları Moody’ss
Banka’n
tarafından 16 Haziran
n ve 2 Ekim 2015 tarihlerin
nde, Fitch tara
afından da 15 Ekim 2015 taarihinde teyit edilmiştir.

7
8.

Bilanço
o Sonrası Hussuslara İlişk
kin Açıklama lar
amaktadır.
Bulunma

B.
B

BANK
KACILIK SE
EKTÖRÜ 3. ÇEYREK DEĞERLE
ENDİRMEL
LERİ
Bankacılık sektörünün genelinde
e yılın ilk do kuz ayında krediler
k
yıl sonuna göre %19,3 artark
ken, fonlama
tarafında mevduatlarr ise %19,7 artmıştır.
ün takipteki krediler rasyossu 2015 yılının
n ilk dokuz ayyında %2,9 sevviyesinde gerrçekleşmiştir.
Bankacılık sektörünü

C.
C
1.

KONS OLİDE FİN
NANSAL BİLGİLER
B
V
VE 3. ÇEYR
REK DEĞE
ERLENDİR MELERİ
Başlıca Finansal Bü
üyüklükler (M
Milyon TL) :

m Aktifler
Toplam
Kredile
er
Mevdua
at
Özserm
maye
Net Kâr ( 30.09.2014
4)

2.

31
1.12.2014
Konsolide
K
Mali Tablolar
218.697
136.131
122.294
26.140
2.416

30.09.2015
Konsolide
M ali Tablolar
60,3
59,8
11,3
1,3
2,0
%13,62
0,00556

31.12.2014
Konsolide
Mali Tablolar
62,2
55,9
14,1
1,6
1,7
%14,89
0,00604

Başlıca Finansal Orranlar (%) :

er / Toplam Ak
ktifler:
Kredile
Mevdua
at / Toplam Aktifler:
Özserm
maye Kârlılığı::
Aktif Kâ
ârlılığı:
Takipte
eki Kredi Oran
nı:
Sermayye Yeterlilik Oranı:
O
Hisse B
Başına Kâr (30
0.09.2014) (TL
L):

3.

30.09.2015
Konsolide
Maali Tablolar
254.926
153.827
152.421
26.417
2.222

an Temettü:
Dağıtıla
nın Olağan Ge
enel Kurul Toplantısı 26 Maart 2015 tarih
hinde yapılmış
ştır. Olağan G
Genel Kurul Toplantısı’nda
T
Banka’n
Banka’n
nın 2014 yılı fa
aaliyetlerinden sağlanan 3..159.677.881,5
52 TL.’lik net kârdan topla mda ödenmiş
ş sermayenin
%14,24’ü olan 569.6
600.000 TL. nakit brüt ttemettü dağıtılmasına, na
akit temettü ödemelerine 30.03.2015
5
b
unu’nun 5inci maddesininn 1inci fıkrasının (e) ve (f)
tarihinden itibaren başlanılmasın
a, Kurumlar Vergisi Kanu
mlar vergisind
den müstesnaa tutulan 4.50
05.374,19 TL.’nin “Özel Fonn Hesabı”na aktarılması ve
e
bendi uyyarınca kurum
“Kanuni Yedek Akçeler” olarak to
oplam 36.9600.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârınn “Olağanüstü Yedekler”e
e
tahsis edilmesine karar verilmiştir.

4.

k 3. Çeyrek Değerlendirm
D
meleri:
Akbank
Akbank, 2015 yılının ilk dokuz aylık dönemindee 2.898 milyon
n TL brüt kâr elde etmiştirr. Brüt kârı üzerinden 676
6
milyon T
TL vergi karşılığı ayıran Akbank’ın net k ârı 2.222 milyyon TL olmuştur.
milyar TL, na
015 sonu itiba
arıyla Akbank
k’ın konsolidee aktif büyüklüğü %16,6 artışla
a
254,9 m
akdi kredileri
Eylül 20
%13,0 artışla 153,8 milyar
m
TL, toplam mevduattı %24,6 artışlla 152,4 milya
ar TL olarak ggerçekleşmişttir.

8
Akbank’ın takipteki krediler oran
nı artarak 20015 yılının ilk
k dokuz ayında %2,0 sevviyesinde gerrçekleşmiştir.
dığı kredilerin
n %26’sı tükeetici, %38’i kurumsal,
k
%3
36’sı ise ortaa, küçük ve mikro
m
ölçekli
Akbank’ın kullandırd
kredilerrden oluşmaktadır.
y
oranı 30 Eylül 22015 itibarıyla
a %13,62 ile Türk bankac ılık sektöründe sınır olan
Akbank’ın sermaye yeterlilik
%12’nin oldukça üzerrindedir.

5.

ğu Risk Grubu ile İlgili Aççıklamalar (B
Bin TL):
Grubun Dahil Olduğ
un dahil oldu
uğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi,
h
dönem
m sonunda ssonuçlanmam
mış kredi ve
Grubu
m
mevduat işlem
mleri ile döne
eme ilişkin ggelir ve giderler:

1..

Cari dönem
m – 30 Eylül 2015:
2

Grubun D
Dahil Olduğu Risk Grubu

İştirak, Baağlı Ortaklık
Risk Grubuna Dahil
ve Birliktte Kontrol
Edilen O rtaklıklar
Grubun Doğrudan ve Olan Diğer Gerçek
G
ve
Dolaylı Ortakları
O
Tüzel Kişiler
(İş Ortaaklıkları)
G.Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakd i
Nakdi

Krediler vve Diğer Alaca
aklar
Dönem Başı Bakiyesi
onu Bakiyesi
Dönem So
Alınan Faiz ve Komisyo
on Gelirleri

2.

-

-

2.464.548
8
3.512.643
3
176.016
6

1.986.485
1.734.323
4.646

-

-

Önceki Dö
önem - 31 Ara
alık 2014:

Grubun D
Dahil Olduğu Risk Grubu
Krediler vve Diğer Alaca
aklar
Dönem Başı Bakiyesi
Dönem Sonu Bakiyesi
Alınan Faiz ve Komisyo
on Gelirleri(*)

İştirak, Baağlı Ortaklık
ve Birliktte Kontrol
Risk Grubun
na Dahil
Edilen O
Ortaklıklar
Grubun Doğ
ğrudan ve O
Olan Diğer Gerçek
G
ve
(İş Ortaaklıkları)
Dolaylı Ortakları
Tüzel Kişiler
Nakd i
G.Nakdi
Nakdi G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
-

-

2.368.097
7 2.414.017
2.464.548
8 1.986.485
126.463
3
1.822

-

-

(**) Önceki döne
em bakiyeleri 30 Eylül 201 4 tutarlarını ifade etmekte
edir.

3.

Grubun da
ahil olduğu ris
sk grubuna aiit mevduata illişkin bilgiler:

Grubun
n Dahil
Olduğu
u Risk Grubu

Mevdua
at
Dönem Başı
Dönem Sonu
Mevdua
at Faiz Gideri((*)

İştirak, Bağlı
B
Ortaklı k ve
Birlikte
e Kontrol Edi len
Ortaklıklar
(İş Ortaklıkları)
O
Ö
Önceki
Cari Dön
nem
D
Dönem
30.09.2
2015
31.1 2.2014
-

Grubun
G
Doğrudan ve
Dolaylı Orta
akları
Carri Dönem Ön
nceki Dönem
m
30
0.09.2015
31.12.20144
1.337.174
1
1.809.5655
2.607.921
2
1.337.1744
136.674
134.2388

(**) Önceki döne
em bakiyeleri 30 Eylül 201 4 tutarlarını ifade etmekte
edir.

Risk Grubuna Dahil Olan
O
Diğer Gerçe
ek ve Tüzel Kişiler
K
Cari Döne
em Önceki Dönem
D
30.09.2015
31.1 2.2014
2.115.5
511
1.9
995.056
2.207.2
257
2.115.511
88.021
94.0
045

9
4.

Grubun da
ahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleeşmeleri ile benzeri diğerr
sözleşmellere ilişkin billgiler:

Grub un Dahil
Olduğu Risk Grubu

Gerçeğe Uyg
gun Değer Farkı
Kâr veya Zarrara Yansıtılan
n
İşlemler
Dönem Ba
aşı
Dönem So
onu
Toplam Kâ
âr/Zarar(*)
Riskten Koru
unma Amaçlı
İşlemler
aşı
Dönem Ba
Dönem So
onu
Toplam Kâr/Zarar(*)

İştirak
k, Bağlı Ortakklık ve
Birlikte Kontrol E dilen
Ortaklıklar
(İş
ş Ortaklıklar ı)
Cari Dö
önem Öncekki Dönem
30.09.2015
311.12.2014

Risk Grub
buna Dahil Olan
Diğer Ge
erçek ve Tüzel
Kişiler

Grubun Doğ
ğrudan ve
Dolaylı Orrtakları
Cari
C
Dönem Önceki
Ö
Döneem
30.09.2015
31.12.20 14

Cari Dönem Öncek i Dönem
2015
31.12.2014
30.09.2

-

-

2.364.278
3.539.749
3.207

2.626.5344
2.364.2788
(11.6599)

-

-

-

-

-

-

-

-

(**) Önceki döne
em bakiyeleri 30 Eylül 201 4 tutarlarını ifade etmekte
edir.

6.

İlişkin Değerrlendirme:
nın Mali Durum ve Risk Yönetimi’ne
Y
Banka’n
Akbank, faaliyetlerini kârlılıkla sü
ürdürmekte vve özkaynakla
arını güçlendirmektedir. B
Banka özkaynaklarının çok
k
bir bölümü işttirakler ve sa
abit kıymetlerr gibi sabit ya
atırımlara yön
nlendirilmiş oolup, serbest özsermayesi
küçük b
yüksek sseviyelerdedir ve faiz getirrili aktiflerde değerlendirilmektedir. Banka etkin riskk yönetimi sayesinde, ilgilii
mevzuattta belirlenen
n asgari oranın oldukça üzeerinde bir serrmaye yeterlilliği standart ooranına sahiptir.
Risk yön
netimi faaliye
etleri, Akbank
k’ın etkinlikle rinin temel bir
b parçası olup, tüm yöneetim birimleriine doğrudan
etkisi b
bulunmaktadır. Risk yönetimi faaliyeetleri; riskin belirlenmes
si, ölçülmesi , konsolide edilmesi ve
e
yönetilm
mesini gerektirmektedir. Risk
R
politikalaarı, riskin ana
aliz edilmesi ve
v uygun limiitler dahilinde
e izlenmesini
amaçlam
maktadır. En önemli risk alanları kredi riski, piyasa riski,
r
operasyonel risk ve aaktif-pasif risk
kidir.
eri ya da karşı tarafın anllaşma sağlanmış yükümlü
ülüklerini yeriine getiremem
mesi olasılığı
Kredi risski, bir müşte
sonucun
nda maruz ka
alınan risktir. Müşterilerlee yapılan plasmanlar ve taahhütlerden
t
n akreditiflerre kadar tüm
ürünlerd
de bulunmak
kta olan kre
edi riski, Akkbank’ta deta
aylı kredi po
olitikaları ve prosedürlerri yardımıyla
yönetilm
mektedir. Akbank kredi kalitesini değerllendirerek tüm
m borçlu ve karşı
k
taraf içinn bir içsel derrecelendirme
e
notu bellirlemektedir..
asa fiyatlarınnda meydana
a gelebilecek
k
Piyasa riskine, dövizz kurları, faiz oranları vve hisse senetlerinin piya
m
kalınm
maktadır. Alım
m-satım porttföyüne ait piyasa riski rriske maruz değer (RMD)
hareketler sonucu maruz
mıyla ölçülme
ektedir. RMD modeli, % 999 güven arallığı ve 10 gün
nlük elde tut ma süresi va
arsayımlarına
yaklaşım
dayanmaktadır. RMD
D analizleri günlük olarak üst düzey yö
önetime raporlanmaktadırr. RMD analizzleri, senaryo
o
analizleri ve stres tesstleri ile deste
eklenmektediir.
netimi, Banka
a’nın yapısı vee faaliyetleri doğrultusund
da hazırlanann, değişen ve gelişen ürün
Operasyyonel risk yön
ve hizmetlere parale
el olarak süre
ekli güncelle nen kurum içi kapsamlı politika
p
ve prrosedürler da
ahilinde, Risk
k
mi Bölümü, İçç Kontrol ve Uyum Başka nlığı ve Teftiş Kurulu Baş
şkanlığı’ndann oluşan üçlü
ü bir yönetim
Yönetim
ekleştirilmektedir. Operrasyonel ris
sk ölçümü temel ggösterge ya
aklaşımı ile
e
sistemi ile gerçe
gerçekle
eştirilmektedir.
Aktif-Pa
asif Riski, APK
KO’nun günlü
ük ve haftalıkk toplantılarda
a aldığı kararrlar aracılığı ile yönetilmektedir. APKO
O
likidite yönetimiyle ilgili stratejiler oluşturu p, faiz oranları ve döviz
z kurlarında meydana gelen
g
günlük
k

100
gelişmelere paralel olarak
o
Banka’nın alacağı ppozisyonu beliirlemektedir. APKO, ayrıcaa beklenmedik ve olumsuzz
değişikliklere karşı risk azaltım (hedging) strat ejileri geliştirrmektedir.

7.

nın 2015 Yılın
na Dair Bekllentileri:
Banka’n

20155 Beklentilerri (%)
afi Milli Hasıla
a Büyümesi
Gayrisa
Enflasyyon

3,5-4,0
7

Bankaccılık Sektörü Beklentileri
mesi
Kredi Büyüm

14-16
1

Mevduat Bü
üyümesi

12-14
1

Akban k Beklentileri (konsolide bazda)
20015 Beklentileri (%)
üyümesi
Aktif Bü

13-15

Kredi B
Büyümesi

15-17

TL

15-17

YP (U
Usd cinsinden
n)

11-13

Mevdua
at Büyümesi
TL
YP (U
Usd cinsinden
n)

Aktif Kâ
ârlılığı
Kaldıraç Oranı
maye Kârlılığı
Özserm
Net Faiiz Marjı
Net Ücret & Komisyon Artışı
er Artışı
Operassyonel Giderle
er / Gelirler
Operassyonel Giderle
er / Aktifler
Operassyonel Giderle
O
Sermayye Yeterlilik Oranı
Kredile
er /Mevduat Oranı
Takipte
eki Krediler Oranı
Net Kre
edi Maliyeti
Hisse B
Başına Kar De
eğişimi

15-17
16-18
9-11

2015 Bekle
entileri
~1,6%
~8,8x
13-14%
~3,6%
5-7%
~10%
~41%
~1,7%
Min
n ~14%
Maxx 108%
~2,0%
90 baz puan
Pozitif

