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Vdf Filo Kiralama Anonim 5irketi
1 Ocak 2020 - 31 AraIlk 2020 Arasmdaki Hesap Donemine Alt Faaliyet Raporu
1. Genel Bilgiler
Raporun liglil oldugu hesap
D6nemi
Ticaret Unvant
Ticaret Sicil Numarast
Merkez Adresi
Bilgileri
Telefon
Fax
Internet Sitesi Adresi

: 1 Ocak 2020 - 31 Aralik 2020
: Vdf Fib Kiralama Anonim 5irketi
: 29761-5
: Merkez Mah. Baglar Cad. No:14/A Kagtthane Ofispark A2 Blok K:3
34406 Kagithane Istanbul
: 0212 312 27 00
: 0212 346 01 99
: www.vdffilo.com.tr

1.2 Sermaye Yams' ve OrtaIdik Hakkinda Bilgiler
5irketin sermayesi 146.942.217,00 Turk Liras' degerindedir. Bu sermaye, her bin 1,00 Turk Liras! (Bir
Turk Liras') itibari degerde 146.942.217 adet nama yazili paya aynlmistr. Sermayenin yap'si asagidaki
gibidir:
Pay sahibi
VDF Servis ve Ticaret A.5.
Toplam

Pay Adedi
146.942.217
146.942.217

Nominal Deer (TL)
146.942.217,00
146.942.217,00

1.3 imtiyazli Paylar
5irketimizde imtiyazli pay bulunmamaktadir. 5irketimiz pay sahiplerinin oy haldanna iliskin olarak TUrk
Ticaret Kanunu hifidimlerinden farkli herhangi bir dOzenleme bulunmamaktadtr. Her pay, bir oy hakb
vermektedir.
1.4 Yonetim Kurulu Oyeleri
$irket Y6netim Kuruluinun yaptsinda 2020 mall yin igerisinde, Yanetim Kurulu Baskant Sn. Christiane
Hesse ve YOnetim Kurulu Uyesi Sn. Patrick Ortwin Welter'in garevlerinden aynlmast ve kalan gorev
sureleri ile smut olmak Uzere yerlerine garev yapmak Caere Sn. Lars Henner Santelmann ve Sn. Jan
Ebert'in atanmalanna ili§ldn degisiklikler meydana gelmistir. 31 Aralik 2020 tarihi itibanyla Yonetim
Kurulu Uyelerinin gorev dagilimi asagbaki sekildedir. Tam *left kurulu iiyelerinin gOrev slireleri 3 (IV
yil ile smirk olup 29.03.2021 tarihine kadar gorevde kalacaklardir.
Yonetim Kurulu tiyesiinin Ach ve Soyadi
Lars Henner Santelmann
Emir Ali Bilalogiu
Hijsnii Akhan
Martin Manfred Mehrgott
Jan Ebert
Tijen Akdogan Onver
Nam Mutlu Gar

Yonetim Kurulu Oyesiinin Gorevi
YOnetim Kurulu Baskant
YOnetim Kurulu Baskan Vekili
YOnetim Kurulu Uyesi
Y6netim Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi
Y6netim Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu Oyes'
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Aynca, Genel Kurul tarafmdan yasal mevzuata uygun olarak verilen izinler gergevesinde Yonetim Kurulu
Uyelerrnin rekabet yasao't kapsaminda Sirket, kendisi veya bagkasi adina gergeklegtirdi§i herhangi bir
iglem veya faaliyeti bulunmamaktadir.
1.5 Ost Duzey Yoneticiler
Ost Dikey Yonetienin Adi ye Soyach
Didem Altu6lu Oztas

Ost Diizey Yoneticiinin Gorey'
Gene! MticlUr

1.6 Personel Saws.
31 Aralik 2020 tarihi itibanyla, girket biinyesinde 57 galigan bulunmalctadir.
1.7 Yonetim Kurulu Oyeleri lie Ost Mizey Yoneticilere Saglanan Mali Haklar
2020 hesap dOnemi igerisinde, YOnetim kurulu Uyeleri lie List citizey yoneticilere saolanan (icret, prim,
ikramiye, kar pap, verilen lidenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri lie ayni ve nakdi imkanlar,
sigortalar ve benzeri teminatlann toplami 1.771.553,59 TL'dir.
1.8 5irketin Aragbrma ye Geligtirme cabalanna iligkin Bilgiler
vdf Rio, "Dijital Rio" slogarnyla mobil uygulama ve web fizerinden magterilerine sabg sonrasi
sUreglerinde hizmet kalitesini artirmak amaayla, mevcut bilgi iglem altyapisini devamli olarak
geligtirmelctedir.
Magterilerine gok daha verimli bir gekilde hizmet vermek igin RPA (Robotics Process Automation)
siiregleri entegre edilmigtir. Bu sayede bir gok sUreg robotlar tarafindan
2. 4irket Faaliyetleri ye Faaliyetlere iligkin Onemli Geligmeler
2.1

Faaliyet Glistenlen Sektor ye Faaliyetlerimiz

Vdf Fib Kiralama A.$. 25 Mart 2016 tarihinde Istanbul, TUrkiyetle kurulmugtur. Sirket'in ana faaliyeti,
gerek sahibi old* gerekse herhangi bagka bir suretle üçUncU kigi ve kurumlardan temin etmig oldugu
her MO otomobil, minibus, otobus, jeep, kamyon, aijir vasita gibi motorlu ve motorsuz lora araglan ile
her dirk) yat tekne bot gibi deniz tagitlanni, her tUrlii hava tagitlanni ve traktOr dahil i makinasi olarak
nitelendirilebilecek turn makinalan bunlarla birlikte bilumum menkul mallan kiraya vermek veya igletmek
ye her bill arag kiralama iglemleri yapmaktir.
2.2

5irketin 2020 yilinda yapmig oldugu yabnmlara iligkin bilgiler

TOrkiye'de Fib Kiralama Sakti:nil, 2020 yiiu sonunda 58.000 adet yeni araa filosuna katb. 2020 yiiu sonu
itibariyle Filo Kiralama Sekt6rUntin toplam arag parki bUyliklii60, 2019 sene sonuna layasla %5,6
IdigUlerek 263.000 adede
TOKKDERIn agikladisji verilere gore, 2020 yuiu iginde 12 milyar 700 milyon -lark Lirasi tutannda yeni arag
yatinmi yapan Filo Kiralama SektortinUn aktif lailk1000 39 milyar 600 milyon Tiirk Lirasina ulagb.
TOKKDER'in raporuna g6re Renault 0/024,4'11k payi lie TOrkiye operasyonel kiralama sektorantin arag
parkinda en gok tercih edilen marka olmayi surclartirken, %15,2 lie Fiat ikind, %11,7 lie Ford Ugiincii,
%11,6 lie Volkswagen clordiinoli sirayi aldilar. Sektorlin arag parkmin yaklagik yang! (%50,8) C segment
araglardan olugurken, B segment araglar %26,7, D segment araglar ise %12,9 pay aldi.
Sekteriin arag parkinin %86,411 dizel araglardan olugurken, otomatik vites araglar %64,6 pay aldilar.

kir r{-,4
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2.3

Yasal geryeve

Sirketimiz, Turk Ticaret Kanunu ve Borglar Kanunu ba5ta olmak Ozere ilgili mevzuat hiikumlerine uygun
olarak faaliyet gostermektedir.
2.4

$irketin Doorudan veya DoWO istirakleri ve Pay Oranlanna

Bilgiler

Sirketimizin do‘6rudan veya dolayli olarak i5tirak ett4 ba5ka bir ortaklik bulunmamaktadir.
2.5

ig Denetim Faaliyetleri

YOnetim Kurulu'nun denetim ve gozetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini sa§lamak lizere olu5turulan
vdf Denetim ve Risk Komitesi'ne ba§li olarak gali5an ve uluslararasi ig denetim standartlan do§rultusunda
faaliyet gosteren Ig Denetim Birimi, vdf Grup Sirketlerinin faaliyetlerini yilhk plan gergevesinde denetler.
2.6

8irketin iktisap Ettioi Kendi Paylanna Ilikin Bilgiler

Sirketimizin sermaye yonetimi yaklasiminda 2020 yili igerisinde herhangi bir de6i5iklik olmami5tir ve bu
clOnem igerisinde iktisap etti6imiz kendi payimiz bulunmamaktadir.
2.7 Hesap D6nemi igerisinde Yapdan az& Denetime ye Kamu Denetimine iIikin
Agiklamalar
$irketimiz ilgili faaliyet donemi igerisinde herhangi bir kamu denetimi gegirmemi5tir.
Sirket Aleyhine Agilan ye $irketin Mali Durumunu ye Faaliyetlerini Etkileyebilecek
2.8
Nitelikteki Davalar ye Olas' Sonuglan Hakkmda Bilgiler
Sirket aleyhine ba5latilmi5 herhangi bir icra takibi bulunmad0 gibi, 5irketin aleyhine agilan ye 5irketin
mall durumunu lie faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadir.
Mevzuat Hukümlerine Aykin Uygulamalar Nedeniyle Sirket ye Yonetim Organ'
2.9
Oyeleri Hakkinda Uygulanan Idari veya Adli Yaphrtmlara IIikin Aciklamalar
Mevzuat hilkumlerine aykin uygulamalar nedeniyle 5irket ve yanetim organ' Uyeleri hakkinda uygulanan
herhangi bir idari veya adli yaptinm bulunmamaktadir.
2.10 Gecmis Donemlerde Belirlenen Hedeflere Ulasilma ve Gene! Kurul Kararlannm
Yerine Getirilmesine IIikin Bilgiler
Sirketimizin faaliyet donemi iginde ula5amad4 bir hedef ve yerine getirmed4 bir genel kurul karan
bulunmama ktad tr.
2.11 Olaoan ye OlaoaniistO Genel Kurula iliflin Bilgiler
5irketin 2019 yilina alt 014an Genel Kurul Top'antis' 26.03.2020 tarihinde gergekle5mi5 olup, toplantida
yOnetim kurulu faaliyet raporu lie bairnsiz denetim raporu, bilango ve yapilan kar /zarar hesaplannin
kabuki, yOnetim kurulu Oyelerinin ve ba'dimsiz denetginin ibrasi, yeni yOnetim kurulu Oyelerinin segimi
ve baimsiz denetim 5irketinin segimi gOrii501m05tOr.
5irketin 01.06.2020 tarihinde gergekle5tirilen 01a6aniistO Genel Kurul Toplantislinda 5irketin sermayesi
121.942.217,00.-TUden 146.942.217,00.-TLye
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2.12 Baoislar ye Yardimlar
Sirketimiz tarafindan 2020 yill hesap d6nemi iginde herhangi bir vakfa ya da kuruma bagi§ta
bu lunulma m pr.
2.13 5irketler Topluluouna Bag Bir 5irketse; Hakim Sirketle, Hakim Sirkete BaöIi Bir
Sirketle, Hakim .Sirketin Yonlendirmesiyie Onun ya da Ona Bag!' Bir Sirketin Yararma
Taptioi Hukuki Islemler ye Gegmis Faaliyet `Minch Hakim 5irketin ya da Ona Bali Bir
5irketin Yaranna Alinan veya Alinmasindan Kacinilan Tiim Diger Onlemler
VDF Fib o Kiralama A.S. igerisinde bulundugu 5irketler toplulugu a5agiclaki 5ekilde 5ematize

Dootgaavou

VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICESAG

•
VDF SERVIS VE TICARET
A.S.

VDF FAKTORING A.$.

VIDE SIGORTA ARACILIK
HIZMETLERI

VDF FILO KWALAMA A4.

44.

Hakim 5irketimiz ile aramizdaki ticari, hukuki i5 ve i5lemler, Turk Ticaret Kanunu'nun Sirketler Toplulugu
hfikumlerine uygun olarak gergeklegirilmektedir.
Gerek hissedanmiz, gerelcse ili§kili oldugumuz ba'011 sirketler ve Dogu§ Grubu 5irketlerine alt 5irketler lie
2020 hesap d6neminde, ticari iliskilerimiz bulunmaktadir. Soz konusu ticari i§lemlerimizde uygulanan
fiyatlar, 5520 sari' Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla OrtGIO Kazang
Dagitilmasi" konusunu dilzenleyen 13. maddesi ye ilgili mevzuat kapsaminda piyasa emsallerine uygun
olarak gergekle§mi§tir. Ticari i5lemler gergekle5tirilirken kar5i tarafin bah veya hakim 5irket olup
olmamasina Ore fiyatlama yapilmamaktadir.
2.14 5irketler Topluluguna Bali Bir 5irketse; 2.13 ile bahsedilen Hukuki islemin Tapildigi
veya Onlemin Aiindai veyahut Alinmasindan Kacinildigi Anda Her Bir Hukuki Islemde Karsi
Edim Saolanip Saglanmadioi ve Alinmasindan veya Alinmasindan Kaginilan Onlemin 5irketi
Zarara Ugratip Ugratmadigi ye $irket Zarara Ugramissa Bunun Denklestirilip
Denklestirilmedigi Hakkmda Bilgi
Rapora konu hesap doneminde, 5irketin Turk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi kapsaminda hakim
ve/veya bah 5irketler ile, bunlara bagh 5irketler lie vdf Servis arasmda gergek1e§mi5 ticari veya hukuki
i5lemlerde, 5irketimiz aleyhinde alinrm5 bir karar veya grup 5irketlerinin menfaati dogrultusunda
alinmasindan kaginilm15 herhangi bir Onlem/karar mevcut deiidir. Bununla birlikte madde kapsaminda
herhangi bir zarar denkle5tirmesi de bulunmamaktadir.
3. Finansal Durum
Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuclarina iIikin Yonetim Organinin Analizi ye
3.1
Degeriendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Geryeklesme Derecesi ye Belirlenen Stratejik
Hedefler Karsisinda 5irketin Durumu Hakkinda Bilgi
Sayfa 4 / 6

ff)4

Sirketimiz, 2020 yiiini 62.222.019-TL net kar ile kapatmighr. Aktif toplami 2.467.128.758 TL olup
kargiliginda 195.928.646 TL tutannda Ozkaynak bulunmaktadir.
Sirketin, 1.959.668.911 TL tutannda Sabit Kiymetleri olup bu loymetler icin 33.729.781 TL tutannda
amortisman
Gegmi§ YIDarla Karplagirmali Olarak Sirketin YiI icindeki Sati§lan, VerimIiiii, Gelir
3.2
Olu§turma Kapasitesi, KarlMu ye Borg/Oz Kaynak Oram lie Sirket Faaliyetlerinin Sonuglan
Hakkinda Fikir Verecek Diger Hususlara Ili§kin Bilgiler ye Ileriye Doniik Beklentiler
Sirketimizin, d6nem kan, vergi ve net kan lie iigili tablo aga§idadir;
2020
Deinem Karl ( Bin TL)
Dtinem Kan/Zaran Vergi ye Yasal Yid kii m I ii I ii k / Varlik ( Bin TL)
Net Difinem Kan ( Bin TL)

2019

75.057

30.289

-12.835

-7.509

62.222

22.780

3.3 igletmenin Finansman Kaynaklan ye Varsa gikardmq Bulunan Sermaye Piyasam
Araglannm Niteligi ye Tutan
Sirket, Bankalar ve Volkswagen Grubundan salamig old* krediler lie finansman saglamaktachr. Bunlar
haricinde aktif olarak ihrac edilmi5 sermaye piyasasi araglan bulunmamaktadir.
4. igletmenin Maruz Kalabilecegi Riskier
Risk faktOrUnde belirtilen do'gabilecek olasi riskier diginda, ortaklik faaliyetlerini anemli OlgUde
etkileyebilecek egilimler, belirsizlikler, talepler, yOkUmlUlUkler veya olaylar bulunmamaktadir.
Sirketin en anemli finansal araglan nakit, kisa vadeli mevduatlar, tagtt finansman kredileri ve uzun/losa
vadeli finansal borclanmalardir. Bu finansal araglann en onemli amaa, girket operasyonlan igin
finansman kaynag) saglamaktir.
vdf banyesinde risk yOnetimi sureci ve buna baOli gerceklegtirilen turn faaliyetler Y6netim Kurulifnun
Oncelikli sorumlululdan arasinda yer almaktadir. Kurumun maruz kaldi§i tUrn finansal ve finansal olmayan
riskier, uluslararasi en iyi uygulamalara paralel olarak Risk Y6netimi BalUm0 tarafindan analiz edilmekte,
izlenmekte ve periyodik olarak "Denetim ve Risk Komitesi" araciligi lie Y6netim Kuruluina
raporlanmaktadir.
Sirketin finansal araglardan kaynaldanan en onemli riskleri kredi riski, piyasa riski, likidite riski ve
operasyonel risklerdir. Sirket Yonetimi, agagida azetlenen risklerin her birini izlemekte ve bunlara uygun
stratejiler geligtirrnektedir.
UMW.

4.1 Kredi Riski
Kredi riski; kredi milgterisinin veya borglunun kurum lie yapti6i sOzlegmenin gereklerine uymayarak,
yukum1010§0n0 losmen ya da tamamen ve zamaninda yerine getirmemesine ba§li olarak kredi veren
kurulugun arag kira alacaklannin tahsil edilememesine durumunda maruz kalacagi zarar oiasuluuni ifade
etmektedir.
Faaliyet gosterdigi sektor itibariyle, vdf Filo'nun maruz kaldigi en anemli risk olan kredi riski, farkli
portfoyler ve Seri gruplan ozelinde analiz edilmekte ve izlenmektedir. Mugterinin bagvuru agamasi
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lie baslayan deOerlendirme sOrecine ilaveten kredi riski; vade, temerldiz, &wiz cinsi, risk derecesi,
masted segmenti, vb. lanlimlar itibariyle izlenmekte ve portfOyOn kompozisyonunda meydana gelen
deOisimier ust Onetime duzenli olarak raporlanmaktachr. Ust y6netim, soz konusu bilgileri deOisen
piyasa kosullanna mUmkUn olan en kisa sUrede adapte olabilmek ve karsilasilabilecek alasu riskleri
bertaraf edebilmek amaayla, alinacak alcsiyon ve stratejilerin belirlenmesi ve limitlerin tesisi surecinde
etkin olarak kullanmaktadir.
Kurum genelinde kredi basvurulannin deOerlendirilmesi ve riskin OlgOlmesi siirecinde igsel
derecelendirme kullanilmaktadir. Bu kapsamda, maruz kalinan kredi riskinin de§erlendirilmesi ve
olgulmesi asamasinda faydalanilan en anemli arag olan kredi karar destek sistemlerinin dogru ve
guvenilir bir bigimde galismasini teminen, geligtirilen turn modeller belirli araliklarla izlenmekte ye
validasyona tabi tutulmaktadir.
Uluslararasi muhasebe standartlan kapsaminda, beklenen kredi zaranni karsilamak amaayla tesis edilen
"kredi alacak karsilildannin" hesaplanmasinda kullanilan oranlar, IFRS9 dlizenlemelerine uygun olarak,
karar destek sistemleri sonuglanni da igeren tarihsel veil analizi Ozerinden belirlenmektedir.
4.2 Piyasa Riski
Vdf Filo'nun piyasadaki fiyat ve oranlardaki deOisimlere ba§li olarak maruz kaldiOi en onemli risk tided,
sirasiyla faiz orani ve kur riskidir.
5irketin alacak ve yukumiUiUkieri arasindald vade ve &Wiz cinsi uyumsuzluOuna baOli olarak ortaya akan
yapisal faiz orani ve kur riskinin algOrnOnde; durasyon, gap ve senaryo analizleri lie riske maruz deer
tekniklerinden faydalanilmalctadir. Aynca, Ust yonetim tarafindan soz konusu rislderin kontrol altinda
tutulmasi amaayla tesis edilmis olan limitlere uygunluOun saolanmasina yonelik olarak, clUzenli izleme
ve raporlama faaliyetleri gergeklestirilmektedir.
4.3 Likidite Ftiski
Sirketin, nakit akislannda yasanacak olasi bir sikintiya bagli olarak taahhiltlerini zamaninda yerine
getirememesi seklinde tanimlanan likidite riskinin, üst yonetim tarafindan belirlenen limitler dahilinde
etkin bir bigimde yOnetilmesi amaayla Volkswagen Financial Sevices AG lie birlikte taldp edilmektedir.
5. Dioer Hususlar
Faallyet yilinin sona ermesinden sonra Sirkette ortaklann, alacaklilann ve diOer ilgili kisi ve kuruluslann
haklanni etkileyebilecek nitelikte ve azel Onem tasiyan herhangi bir clay meydana gelmemistir.

Naznn Mutlu GERI

Tijen AKDOdAN (INVER

Yonetim Kurulu Oy si

Yonetim Kurulu Oyes'
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