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Volkswagen Do 'Ous Finansman Anonim 5irketi
1 Ocak 2020 — 31 Aralik 2020 Arasindaki Hesap DOnemine Alt Faaliyet Raporu
1. Genel Bilgiler
Raporun ilgili oldu6u hesap dOnemi; 1 Ocak 2020 — 31 Aralik 2020 arasindaki hesap clanemidir.
Volkswagen DoNs Finansman A.S. 30 Aralik 1999 tarihinde Turkiyede kurulmustur. Kart!' adresi, Merkez
Mah. Baolar Cad. No: 14 / A A2 Blok K:1 Ka§ithane Ofispark 34406 Ka§ithane, Istanburdur.
Ticaret sicil numarasi 431213; vergi numarasi 925 012 88 41'dir.
Volkswagen DoNs Finansman Anonim $irketi Dre), mtisterileri ve is ortaklan lie stireldi iletisim iginde
olmak amaayla resmi web sitesi olarak www.vdf.com.tr adresini, telefon numarasi olarak (0212) 335 70
001 ve faks numarasi olarak (0212) 346 01 99'u kullanmaktadir.
1.1. Faaliyet Konumuz
vdrnin faaliyet konusu, 6361 myth Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 5irketleri Kanunu ye ilgili
mevzuat gergevesinde, musterilerimizin arag ihtiyaglanm karsilayacak Orlin ve hizmetlerin finansmanini
sa§lamaktir.
1.2. Vizyon, Misyon ve Stratejimiz
VIzyontimuz
vdf, 2000 yilindan bu yana faaliyet gosterdioi finans sektorunde, musterilerimizin mobilitesi igin, finansal
hizmetler alaninda yenilikgi ve hizmet kalitesinde kilit konumda olmayi hedeflemektedir.
Misyonumuz
GOvenilir is ortaOima olan yetkili satialann sadakatini arbrarak; karli buytimemiz igin musterilerimize gekici
&tinier sunarak ve kurumsal dejerlerimizi yasatan azverili galiganlammz lie yiiksek mOsteri memnuniyetini
sa6layarak; Kim VW Grubu marka araglann sati§mi desteklemektir.
Degerlerlmiz
Miisterilerimizin tined ve beklentilerini dikkate altr, onlara katma detjeri yOksek &Order sunar, sadakat
duygusu olusturarak miisterilerimizle uzun donemli isbirlikleri kuranz. calisan motivasyonumuzu yiiksek
tutup, ytiksek performansli ekiplerle yOlcsek standartta hedeflere ulasinz.
isimize deoer katmamn Oneminin farlondarz. Bunu destekleyici ortamlar yaratir, sorumluluk alamma kadar,
Milne de deer katmaya bilingli olarak tincelik veririz. Yaratialujimizi ortaya akarabileceijimiz yeni fikirleri
destekleyen, galisanlan yeni fikirler Oretmek igin cesaretlendiren esnek ortamlarda, uygulanabilir fikirler
yaratir ve hallo hayata gegiririz.
i§ arkadaslanmain, yoneticilerimizin, is ortaklantnizin ve mtisterilerimizin tUrn garaslerine, fikirlerine,
inanglanna ve deNnerine saygi gasteririz. Vapti6irniz islerde sorumluluklanmizi yerine getirebilmek igin
gerekli sorumlululdan aiir ve veririz. Uzun denemli, kaki ve stirdOrtilebilir basanlar igin her birimiz arkamizdan
gelecek kisilerin gelisiminden sorumluyuz ve bunun igin yam yapanz.
Stratejimlz
Vizyonumuza ula§mak gayesiyle, kurum ve insan sermayemize yapacalirmz yatinmlarla en iyi ekibi
olusturarak, otomotiv deer zincirinde mOsterilerimize en iyi hizmeti sunup onlann memnuniyetini ve
sadaka • i devamli hale getirmeyi amaglamalctayiz.
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MUsterilerimizin otomotiv deter zincirindeki her thrill ihtiyaglanna yonelik UrUnler sunarak, fonlama
maliyetlerini clusilirerek, verimiilii artirarak ve etkin bir maliyet y6netimi lie surclUnilebilir kârlilii saolamayi
hedeflemekteyiz
1.3. Sermaye Yams' ye Ortakhk Hakkmda Bilgiler
31 Aralik 2020 tarihi itibanyla sirketin gikarilmis sermayesi 180.000.000 TL'dir.
1.4. imtiyazh Paylar
$irketimizde imtiyazli pay bulunmamaktadir. $irketimiz pay sahiplerinin oy haklanna iliskin olarak Turk Ticaret
Kanunu hilkilmlerinden farldi herhangi bir dilzenleme bulunmamaktadir. Her pay, bir oy hakki vermektedir.
Pay sahibi
Volkswagen Financial Services AG
Doous Otomotiv Servis ve Tic. A$.
DoNg Holding A.$.
Doous Tanmsal Projeler Arastirma
Gelistirme Hizmetleri A.$.
Garanti Turizm Yatinm ve isletme
A.S.
TOPLAM

1.5.

Pay
Grubu
A
B
B

Nominal Deer (TL)

Pay Adedi
91.800.000
86.399.987
1.800.001

91.800.000
86.399.987
1.800.001

B

6

6

B

6

6

180.000.000

180.000.000

Organizasyon Yaptrtmz
VONETIM
KURULU

UST TONETIM

DENETIM & RISK
KOMITESI

SA

OPR & MEDI
DEaERLENDIRME

PAZARIAMA

SISTEM
GELISTIRME

Ic DENETINI &
KONTROL

1
HAZINE

KREDI TAXIP &
MUSTERI
ILISKILERI

IX & IDARI *LER

FINANSAL
KONTROL & RISK
TONETIMI

SEANIA SATIS

MALI ISLER

MAN SA71$

HUKUK & MUM
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1.6. Yonetim Kurulu Oyeleri
Sirket Yonetim Kurulu'nun yapisinda 2020 mali yil. igerisinde, Yonetim Kurulu Baskani Sn. Christiane HPCCP
ye YOnetim Kurulu Uyesi Sn. Patrick Ortwin Welterin garevlerinden aynlmasi ye kalan gorev sureleri lie sinirli
olmak iizere yerlerine gorev yapmak Caere Sn. Lars Henner Santelmann ve Sn. Jan Eberrin atanmalanna
ilisldn degisiklikler meydana gelmistir. 31 AraIlk 2020 tarihi itibanyla YOnetim Kurulu tiyelerinin garev dagilimi
asagidaki sekildedir. Turn yOnetim kurulu Uyelerinin gerev sill-Sri 3 (IV yil lie smith olup 29.03.2021 tarihine
kadar gOrevde kalacaklardir.
Yonetim Kurulu Oyesitnin Ad. ve Soyach
Lars Henner Sante!mann
Emir All Bilaloglu
Hiisnii Akhan
Martin Manfred Mehrgott
Jan Ebert
Then Akdogan Onver
Nazim Mutlu Gik

Yonetim Kurulu Oyesiinin G8revi
YOnetim Kurulu Baskani
Yonetim Kurulu Baskan Veldli
YOnetim Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu Oyes'
Yonetim Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi

Gene! Kurul tarafindan yasal mevzuata uygun olarak verilen izinler gergevesinde Y6netim Kurulu Dyelerrnin
rekabet yasagi kapsaminda Sirket, kendisi veya baskasi adina gergeklestirdigi herhangi bir islem veya faaliyeti
bulunmamaktadir.
1.7. Ost Dazey Yoneticaer ve YetId Simian
Ost Diizey Y8netici'nin Ad, ye Soyadi
Tijen Akdogan Omer
Nam Mutlu Giir

Ost Dazey Yoneticiinin Unvani
Genel Mild&
Genel Mild& Veldli

Her iki y6netim kurulu Uyesi de y6netim kurulu ig yanergesi lie tespit edilen sinirlar dahilinde sirketi temsil ve
ilzam etmeye yetkilidirler.
1.8. Personal Sayisi ve Personele Sa§lanan Hak ye Menfaatler
31 AraIlk 2020 tarihi itibariyle, sirket banyesinde 94 ki5i cali§maktadir.
1.9. insan Kaynaklan Politikam
Sirketimizin stratejik plan ye hedefleri dogrultusunda stirekli ogrenen ve gelisen organizasyon yapistyla
degisimlere hum °Imam saglamak igin gelisim ihtiyaglanmai hem bireysel hem de departman bazmda analiz
ederiz. Sirket stratejimiz paralelinde, her sene basinda birim yoneticileri lie bir araya gelip, galisanlann ve
departmanlann hedeflerini gergeklestirebilmek adma ihtiyaglanni, gelisim alanlanni dikkate alarak egitim
ihtiyaglanni belirleriz. Bireysel gelisim planlan, teknik ve davrantssal sinif egitimleri, outdoor Ogrenme
teknikleri, e-ogrenme, konferans ve paneller, galisma gruplan, vale galismalan, yonetici/lider ye potansiyel
gelistirme programlan, akademiler lie gallsanlanmizi destekleriz. Bunun yaninda mevcut sirket galisanlarimizin
bilgi ve becerilerini diger galisanlar lie paylasmalan iginIc egitmenler lie egitimier drizenleriz.
TOm birimlerin operasyonel ve detay sureglerden daha yalin bir anlay's ve sistematik bir ckizene gegmeleri
igin Yalu, Program' kapsaminda tam birimlerin bakis agsini yalin galisma anlayisina gekeriz. Bu kapsamda,
insan kaynagini en etkin ve verimli kullandmasini saglayarak sirketimizin yonetim giictine deer katanz.
vdf Performans YOnetimi Sistemisni, sirket hedefleriyle bireysel hedefleri biltunlestirerek gabsanlann yarattigi
katma degerin ortak amaglar ye hedefler dogrultusunda yOnlendirilmesini saolayan etkin ye &iamb bir
yrinetim araci olarak kullaninz.
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Performans Yonetimi Sistemimiz lie galiganlann bireysel performansina paralel girketin genel performansi da
de§erlendirir, geligtirir ve Ust(in performans g6steren galiganlan belirlemeyi, dioerlerinden farldilagtirmayi
amaglanz. Performans de§erlendirmesi Ocretlendirme (maag) ve ad011endirrne sistemlerimizin (ikramiye) de
temelini olugturur.
vede Ocret Yonetiminin esasi; galiganlann e§itim dUzeyieri, yetkinlikleri, performanslan ye yapilan igin piyasa
de§erleri dikkate alinarak Ocretlerin belirlenmesine dayanir. Her yii piyasa Ocret aragtirmasi galigmasina
kablarak, $irketin licret yapsu ye bireysel iicretler analiz edilir, gerekli durumlarda ilcret ayarlamalan
gergeklegtirilir.
Toplam gelir, maagye yilda 1 kez girket ve kii performansina ba§li 6denen ikramiyeden olugur. Ocretler 12
net maag olarak adenmektedir. Aynca ozel saolik sigortasi, ferdi laza sigortasi, servis, 6§le yemegi standart
yan haklara ilaveten gareve azel yan hak paketlerimiz bulunmaktadir. caliganlarimaa lodem ye performanslan
do§rultusunda yOksek lisans bursu, yabana dil e§itim deste§i gibi imkanlar da sunulmaktadir.
Segme ye Yerlegtirme yaldagirnimada; girketimize e§itim dUzeyi yilksek, de§igime ack, dinamik, kendisini ve
igini geligtirme potansiyeli olan,. takim galigmasi yapabilen, girket degerlerimizi benimseyecek klileri
kazandirmak temel amaamadir. Ige aiim siirecinde temel prensibimiz ise kimseye ayncalik tanimadan igin
gerektirdi§i bilgi, beceri ye davraniglara sahip ldgilere egit firsat vermektir.
Bog pozisyonlann doldurulmasinda, gareyin gerektirdi§1 uzmanlik ve deneyim dikkate alinarak ancelik girket
galiganlanna verilmektedir. Bu oncelik, galiganlann girket igerisinde farldi kariyer olanaklannu
deoerlendirebilmelerine olanak sa§lamakta, geligimlerine yon vermekte ve galiganlan motive etmelctedir.
Aynca girket galigan referans ye yOnlendirmelerini de onemli bir ige aiim araa olarak kullaninz.
Sirket igi yOkselmelerde performansin yanisira liderlik pozisyonlanna yOnelik Degerlendirme ye Geligim
Merkezi uygulamalan kullanilir. Yonetici adaylannin yetigtirilmesine yonelik girketimize Ozel geligtirilmig egitim
ye geiiim programlanma bulunmaktadir.
DUzenhi anketler (Stimmungsbarometer, Great Place to Work, ig Mgt& Memnuniyeti vb.) lie galiganlanmain
ye departmanlann sesini dinler, genel memnuniyeti ye girket iklimini de§erlendiririz. Yaplan tOrn anketler
kapsaminda girket prosechirlerine uyum sa§lamak, yetkinliklerimizin farkinda olarak sorumluluk almak
oIntegrity* kavrami igerisinde yer almaktadir. Integrity tanimi Olga= sorumluluk bilinci, tutarlikk, sabit
fikirlerden uzak, kurum killtUrane uyumlu ve etik gekilde dayranmasidir.
vdf gen11110 galiganlan tarafindan olugturulan caligan Meclisi (vdf echo) galigan beklentileri ye cliaenli yapilan
anket akblannin sonuglanni de§erlendirerek galiganlannin seslerini tagiirce dile getirebildi§i mutlu bir galigma
ortamina erigmek igin
Tam kademelerde etkin ve agik iletigimi destekleriz. $irketimize ye galiganlanmaa One& tam bilgileri cliizenli
toplanblar, yaziii bildirimler ye IK Digital Portalimada (ydflife) duyururuz.
caliganlanmain sa§k§ini koruma ye galiganlanmai bilinglendirme konusunda gerekli adimlan atanz.
caliganlarima her yil girketin sagladi§i hak kapsaminda check up'dan geger.t..5 Sa§14 ye Givenli§i Uzmanima
duzenli kontrolleri sa§lar ve gereksinimler konusunda yanlendirmeleri yapar.
1.10. Winetim Kurulu Oyeleri ile Ost Diizey Yoneticilere Saglanan Mali Haldar
1 Ocak 2020 — 31 AraIlk 2020 arasindaki hesap d6nemi igerisinde, Y6netim kurulu Uyeleri ile List diaey
yaneticilere saolanan Ocret, prim, ikramiye, kar payi, verilen odenekler, yolculuk, konaklama ve temsil
giderleri lie ayni ye nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlann toplami 2.769.221,14 TL'dir.
2. Faaliyetlerimiz ye Faallyetlerimize Iiikin onemli Geligmeler
2.1. Ekonomik Gortiniim
2.1.1. 2020 Wh Ekonomik Geligmeled
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2020 yilinda TUrkiye ekonomisi dOnyanin geri kalani gibi Covid-19 salgini sebebiyle oldukga zorlu bir yii
gegirdi. Ilk Covid19 vakasinin Mart ayinda gOrillmesinin ardindan birinci geyrekte %4,5 bOyOyen Turk
ekonomisi ikinci geyrekte %9 oraninda daraldi. SaIginin ilk 5okunun atlatilmasmin ardindan yaz aylannda
ekonomik aktivite huz kazandi ve GSYH yilin 3. geyreginde %6,7 oraninda
Tesvik programlan ye kamu destekli kredi musluklannin agilmasi ekonomik toparlanmayi hizlandirmasina
ragmen enflasyonist baskilara neden oldu. Bu suregte merkez bankasmin da para politikalanni sikila5tirmada
yavas davranmasi yilin 2. yansinda enflasyonun yukselmesine yol agan bir diger Onemli etken oldu.
Birinci geyrekteki bOyilmeye ragmen azalma egiliminde olan enflasyon Covid19 salgminin agir olarak
hissedildigi Maps ayindan sonra ekonomik daralmaya ragmen yOkselise gegti. TOketici enflasyonu Kasim
ayinda yuliuk bazda %14,03'e ye sonrasinda AraIlk ayinda yuliik bazda %14,61ya gikarak yilin en yOksek
seviyesine utast'.
Merkez Bankasi ise yila %11,25 olarak baslayan gosterge faiz oranini kademeli olarak %8,251e kadar gekti.
Agustos ayma kadar gesterge faizlerini bu seviyede tutmaya devam eden Merkez Bankasi faizleri Ey1Olayinda
Once %10,25'e, Kasim ayi basinda yasanan yonetim degisikligi sonrasinda ise once Kamm ayinda 0/0151e
sonrasinda AraIlk ayinda %17'ye yukseltti. Bu donemde Merkez Bankasi Baskani lie Hazine ve Maliye
Bakaninin degismesi lie yeni ekonomi yOnetiminin yaklasiminm da degiMi gadild0. Ekonomi yonetimindeki
degisime kadarki siiregte ise Merkez Bankasi meydana gelen kur soklanni geg likidite penceresi gibi ildncil
para politikalan ye &Adz rezervIerini kullanarak dengelemeye
2020 yilina yaklasik 78 milyar dolar dilzeyinde baslayan Merkez Bankasmin brut &wiz rezervi kasim ayinda
40 milyar dolar thizeyine kadar geriledi. Ote yandan akin rezerv ise yul boyunca artarak 27 milyar dolardan
agustos ayinda 45 milyar dolara kadar aktiktan sonra bir miktar gedleyerek Kamm ayinda 40 milyar dolar
dUzeyine indi. Merkez bankasinin swap (takas) lie Ming alinan dayiz ye albnlar dahil net rezervleri ise Kasim
ayi sonu itibariyle 13,7 milyar dolar oldu.
Fakat Merkez bankasi ye hiikumetin euro ve dolardaki yukselisi engelleme gabalan pek de basanli olamadi.
Yurtdisina sermaye glasinin halanmasi ve yurt iginde de dolarizasyon olarak adlandinlan halkm tasarruflanni
dovize gevirmesi lie kurlar yOkselme trendini surdOrd0.
Yila 6,67 lira seviyesinde baslayan EUR/TRY 9 Kasim'da 10,15 lira lie tarihi zirvesini gerdOkten sonra yil
sonunda 9,00 seviyelerine kadar geriledi. USD/TRY ise yila 5,96 lira lie basladiktan sonra yine 9 Kasim'da
8,55 lie tarihi zirvesini gOrdU. Merkez Bankasitnin yonetim degisimiyle birlikte para politikasinda garOlen
normallesme e6ilimi sayesinde USD/TRY kuru da yulu 7,35 seviyelerinden tamamladi.
Kurlardaki yOkseligin olumlu etkilemesi beklenen ihracatm katkisi sayesinde Tiirkiye ekonomisinin en kronik
sorunlanndan bid olan cari aak Ekim ayinda ciddi anlamda geriledi. Fakat yulin tamamina bakildiginda ise cari
agik hala onemli bir sorun olmaya devam ettigi goriikiyor. Bunun alanda da lid temel etken yabyor. TOrkiye'de
ihracatm bilyuk bir oranda ara mall ithalatma dayaniyor olmasi ve enerji ithalab gibi einem° bir kalemin de
&wiz Ozerinden yapilmasi.
TOrkiyeinin 2020 yilindaki ekonomik performansi lie iigiii di6er &emit gOsterge ise isizlik. Yila 0/013,8
dUzeyinde baslayan i5sizlik oram yui boyunca yuksek seyrini surdiird0 ye eyiUl ayi itibariyle %12,7 oldu. Diger
yandan Ey101 ayinda %24,3 olarak agiklanan geng issizlik oram ve %32,2 olan kart dui galisanlann orani ise
endige vend istatistikler olarak kayitlara gegti.
2.1.2. 2021 Wu Beklentileri
Yeni uygulanmaya baslayan COVID-19 asisinin yul boyunca yayginla5acagi varsayimina dayali olarak, kUresel
ekonominin 2021 yilinda yOzde 4 buyiimesi bekleniyor. Ancak politika yapialann salgmi haflfletmek ve
yabrimlan arttina reformlan uygulamak igin kararli bir sekilde harekete gegmemeleri halinde toparlanmanin
muhtemelen zapf kalacagi tahmin ediliyor. Tiirkiye ekonomisinin, 2021 yilinda ig talepteki toparlanmanin
sOrmesi ye dus talebin artmasi lie birliicte yOzde 4,5 biiyuyecegi tahmin edilmektedir.
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2020 yilinin sonunda degigen para politikasindan sonra aselen faizlerin, 20219n ilk yansi boyunca yUksek
seviyelerde kalmasi beklenen enflasyon sebebiyle yilin ilk yansini mevcut seviyelerinde gegirmesi sonrasinda
baz etkisi ve clUgmekte olan cloviz kuru sebebiyle clugmesi beldenen enflasyona paralel olarak yilin 2. Yansinda
dOgiig gOstermesi beklenmektedir.
2.1.3. Faaliyet Glister!len Sektor ye Faaliyetlerimiz
Volkswagen Financial Services A.G. ile Doug Grubu'nun (%51-%49) ortakligi ile kurulan Volkswagen Doug
Finansman A.S. (vdf), Volkswagen Binek ve Ticari Araglar, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti,
SEAT, Skoda, Ducati, Scania ve MAN marka araglar ile Dogug Oto Degerlendirme (DOD) b(inyesinde satilan
ikinci el araglann kredilendirilmesini amaglamalctadir.
2020 yilinda TOrkiye otomotiv pazannda binek ve haflf ticari arag sabglan bir &mid yila g6re % 61 oraninda
bliyUyerek 772.788 adet olarak gergeklegmigtir.
Finansman girketlerinin toplam raga kredilerindeki pay' yiliar igerisinde azalmigtir. 2019 yilinda %55.36
seviyesinde olan bu oran, 2020 yilsonu itibariyle % 49,54 seviyesindedir. 2020 yilsonu Toplam Pazar 55,4
Milyar TL olarak gergeklegmigtir.
vdf, 2020 yilinda toplam 37.382 adet tagit kredisi kullandirmig ve bu donem itibariyle yagayan kredi adedi 61
Bine, hacmi ise 7.4 milyar Teye ulagmigbr.
2.1.4. Sirketimizin 2020 ythnda yapmq oldugu yatmmlara iiikin bilgiler
Sirketimiz, 2020 yilinda da finansal hizmet sunulan Ulm markalarla birlikte etkin kredi kampanyalan
clUzenlemigtir. FarIdi gelir dOzeylerine sahip naterilerin finansal ihtiyaglarina uygun olarak egit odemeli
planlar diginda, tek Odeme planinda sigorta &tinted ile birlikte sunulan paket finansal &tinier, yine servis
hizmetinin tek Odeme plani ile birlikte satin alinabildigi servis paketleri ile balon odemeli planlar ye geri aiim
stalegmeli firUnlerini raterilere sunulmaya devam edilmigtir.
Butik hizmet anlayigi ile vdf, Idgiye ozel finansal gOzUmleri Uretmekte ve miigteriye yetkili sabadan akmadan,
rekabetgi faiz oranlan, tek noktadan hizmet ve burokratik kredi sureglerinden uzak, hizh kredi modeliyle
hizmet vermektedir. Sundugu gazurnierle markalann satiglanna pozitif etki eden vdf, 2020 yili itibariyle %
24.81Uk bir kredi penetrasyonu gergeklegtirmigtir.
vdf, sundugu finansal hizmetlerin yani sira, kardeg girketi vdf Sigorta ile birlikte yOrattig0 kampanyalar
yoluyla tagit kredisinin tamamlayiasi olan sigorta urtinierini de tek Odeme planinda birlegtirmelcte ve
raterilerin hizmetine sunmaktadir.
vdf finansman gezurnlerini terdh eden milgterilerin sayisinin artmasiyla, muster' sadakatini saglamak
iginde geiitiriien CRM kampanyalannin da Onemi artirmigtir.Utor, markalar
amaayla markalarla
ve yetkili sabalaria yapilan ortak CRM galtgmalan sayesinde milgteri memnuniyeti oranlannin artbgi
garulmelctedir.
vdf, yuksek operasyonel hizmet seviyesiyle verdigi kaliteli hizmeti, bagank nakit ve risk yOnetimiyle
birlegtirerek kârliiiini devamli hale getirmek amaandadir.
Kredi degerlendirme sureci, skor kart olarak adlandinlan otomatik karar destek modeliyle desteklenmekte,
riski minimize etmeye yanelik, otomatik karar verme algoritmalan geligtirilmekte ve kullanilmaktadir. TUrn
silregler vdrnin konusunda uzman kadrolan sayesinde surekli gUncei ve dinamik tutulmaktadir.
Bununla birlikte, kredi portfoyiinUn saglikli olarak yOnetilmesi ve tahsilat etkinliginin artinlmasi amaayla yeni
tahsilat 'canalIan denenmelcte ye mevcut tahsilat kanallannin yUlcsek performansla galigmasi saolanmaktadir.
Bayilyen portf6y hacmine ragmen proaktif tahsilat uygulamalan, etkin kredi takip siireciyle birlikte yUnitillen
baganli ve hizit sonug alabilen kanuni takip Aired ile, tahsili gecikmig alacaklann turn portf6y igindeki payi
2020 yili itibariyle %2,7 seviyelerinde gergeklegmigtir.
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vdf, 2020 yilinda oldu§u gibi gelecek wIlarda da operasyonel ye sistemsel yeniliklerin sa§laclegt etkin kredi
sUregleri, gergeklegtirdi§i yaratta pazarlama uygulamalan, naterilerine halt ve tek noktadan sundtigu
finansal Orlin ge§itlili§i, hizmet kalitesi, distribiitor ve yetkili satialarla kurduou 0410 i§birli§i ye mil§teri odaklt
yakia§irmyla, Volkswagen Grup markalannin TUrkiye otomotiv pazanndaki sab§lanni artirmaya yonelik
destegine devam edecektir.
2.2. Araghrma ve Geligtirme Faaliyetlerimiz
vdf, finansal UrUntenni hizmet verdi§i marlcalann sati§ nolcialannda mO§terilerine sunmakta ve bOylece
raterilerin tam finansal ihtiyaglannin showroom iginde ve kolaylikla kar§tlanmastni sa§lamaktachr.
venin stratejik plant lie kisa ve orta vadeli planlan ye Wilk butge galt§malan do§rultusunda sUreg
makemmeliyetinin sa§lanmasina yonelik donantm, yaztlim ve dani§manlik hizmeti yatinmlan yapilmaktadtr.
TUrn sektorlerde oldu§u gibi, finans sektorUnde de dijital dUnUUm sOregleri yeni teknolojilerin ve modern
gain gereldilikleri kapsaminda oldukga Onem kazanmia. $irketimiz, yenilikgi tutumunu bu alanda da
gostermelcte olup kurdu§u proje ekipleri, bu ekiplerin gevik proje yakla§imt ve insan odakli tasanm algtstyla,
tuketici finansmant sektOrUnde yikici inovasyonlar yaratmayi ve masted deneyimini her sOrecinde kesintisiz
hale getirmeyi amaglamaktadir.
2.3. Yasal cergeve
Sirketimiz, ba§ta 6361 sap!' Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketled Kanunu, Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulu§ ve Faaliyet Esaslan Haldanda Yonetmelik, Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Sirketlerince Uygulanacak Tekcluzen Hesap Plant ye Izahnamesi Haklanda Tebli§,
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalan lie Finansal Tablolan
Haklunda Yonetmelik hOkOmleri olmak there; ilgili mevzuat hukumlerine uygun olarak faaliyet
gestermektedir.
2.4. 5irketin Dogrudan veya Dolayli igtirakleri ve Pay Oranlanna iligidn Bilgiler
$irketimizin do§rudan veya dolayli olarak i§tirak etti§i ba§ka bir ortaklik bulunmamaktadir.
2.5. Ic Denetim ve ig Kontrol Faaliyetlerimiz
Yonetim Kuruluinun denetim ye g6zetim faaliyetlerinin yerine getirilmesini sa§lamak Uzere olugurulan vdf
Denetim ve Risk Komitesi'ne ba§li olarak gali§an ve uluslararasi Ic denetim standartlan doorultusunda faaliyet
gOsteren Ig Denetim Birimi, vdf Grup $irketlerinin faaliyetlerini yullik plan gergevesinde denetler.
Wilk risk analizi sonucunda yapilandinlan denetim planlan do§rultusunda gergelde§tirilen denetimler, faaliyet
alanlannin mevzuat, uygunluk, risk yonetimi ye ig kontrol sistemleri ve mall tablolar gergevesinde
derlendirmesiyle vdf Denetim ve Risk Komitesi'ne raporlantr.
6361 sari' Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketleri Kanunu ye ilgili YOnetmelik do§rultusunda
yapilandinlmt§ olan Ig Kontrol faaliyetlerimiz de pink risk de§erlendirme kriterlerine gOre olugurulan program
gergevesinde yUrutuiür ve sonuglan Denetim ye Risk Komitesi'ne raporlantr.
vdf Denetim ye Risk Komitesi, ola§an toplantdannda ilgili ig denetim ve ig kontrol bulgulanni de§erlendirir ve
altnacak aksiyonlar konusunda tavsiyelerde bulunur. Onemli bulgular Yonetim Kuruluina sunulmak there
gandeme ahnir. Di§ Denetim galt§malanntn sonuglan da vdf Denetim ye Risk Komitesi tarafindan
de§erlendirilir. Ytlin ilk Denetim ve Risk Komitesi toplanttsinda, Du§ Denetim tarafindan bir Onceki yila ili§kin
5irketin Ic kontrol ye risk y6netim sistemlerinin de§erlendirilmesi yapiltr.
vdf Denetim ye Risk Komitesi, 1 Ocak 2020 — 31 Aralik 2020 arasindaki hesap dOneminde 4 toplanti
gergeklegirmi§ ye sonuglanni izleyen YOnetim Kundu toplantlannda detjerlendirmi§tir.
2.6. 5irketin iktisap Ettigi Kendi Paylanna iliskin Bilgiler
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$irketin sermaye y6netimi yakla§iminda 1 Ocak 2020 — 31 Aralik 2020 arasindaki hesap d6neminde herhangi
bir de6i§iklik olmamistir ve bu donem igerisinde iktisap etti6imiz kendi payimiz bulunmamaktadir.
2.7. Hesap Donerni igerisinde Val:Wan doze! Denetime ye Kamu Denetimine iiikin Aciklamalar
Sirketimiz nezdinde, Uger aylik donemler itibariyle kurumlar yergisi tam tasdik hizmeti kapsaminda vergi
denetim hizmetleri, aynca UK hukurnleri lie BDDK meyzuati gergevesinde ba6imsiz denetim ye raporlama
hizmeti alinmaktadir.
2.8. 8irket Aleyhine Acilan ve Sirketin Mali Durumunu ye Faaliyetlerini Etkileyebilecek
Nitelikteki Davalar ye Olast Sonuclan Haklunda Bilgiler
5irket aleyhine agilan ye sirketin mail durumunu ye faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava
veya icra takibi bulunmamaktadir.
2.9. Mevzuat HilikOmlerine Aylun Uygulamalar Nedeniyle $irket ye Yonetim Organ' Oyeleri
Hakkmda Uygulanan Idari veya Adli Yaptinmlara Iiikin Agklamalar
Bankacilik Duzenleme ye Denetleme Kurulu'nun 01.07.2020 tarih ve 28412635-858-E.5922 Sayili yazisi
kapsaminda $irketimiz hakkinda Bankacilik DOzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ye 9081
Sayik Karan lie Kurumun Covid-19 Etkilerinin Sinirlandinlmasi hakkindaki 20.03.2020 tarih ye 3324 sayili
talimatina ve/veya Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketlerinin Kurulu ye Faaliyet Esaslan
maddesindeki usul ye esaslara aykin uygulamalar nedeniyle 6361 Finansal
Hakkinda YOnetmeli6in
Kiralama, Faktoring ve Finansman 5irketleri Kanunu'nun 4410nc0 maddesinin 31.1ndi fikrasi uyannca
50.000,00 TL idari para cezasi uygulanmasina karar verilmi5tir. S6z konusu idari para cezasi $irketimiz
tarafindan, 60 gunk* dava agma suresi iginde 1/4 oraninda indirim uygulanmak suretiyle 10.07.2020 tarihinde
37.500,00 TL olarak Kuruma oclenmi5tir.
2.10. Gegmis Donemlerde Belirlenen Hedeflere Ulasilma ye Genel Kurul Kararlannm Yerine
Getirilmesine Iliskin Bilgiler
Sirketin faaliyet dOnemi iginde ula5amadr6i bir hedef ye yerine getirmedi6i bir genel kurul karan
bulunmamaktadir.
2.11. Olaoan ye Olaoaniist0 Gene! Kurula iiikin Bilgiler
Sirketin 2019 Willa ait 01a0an Gene! Kurul Toplantisi 26.03.2020 tarihinde gergekle§mi olup, toplantida
yonetim kurulu faaliyet raporu ile baOlmsiz denetim raporu, bilango ve yapilan kar /zarar hesaplannin kabuki,
yonetim kurulu Oyelerinin ye ba6imsiz denetginin ibrasi, yeni yOnetim kurulu uyeierinin segimi ye ba'dirnsiz
denetim §irketinin segimi gor05Ulmii4 olup tahvil ye di6er menkul kiymetlerin grkanlmasi igin gergekle§tirilecek
i5lemlere ili5kin olarak Yonetim Kurulu'na 15 (on be) ay sure lie yetki verilmesi ybnunde karar
2.12. Baouslar ye Yarchmlar
5irketimiz tarafindan, 1 Ocak 2020 — 31 Aralik 2020 arasindaki hesap dertemi iginde sosyal dernek ye yakiflara
20.550,00 TL tutannda ba615 ve yardim
2.13. $irketler Topluluouna Baoh Bir Sirketse; Hakim $irketle, Hakim Sirkete Ba611Bir Sirketle,
Hakim 5irketin Yonlendirmesiyle Onun ya da Ona Bali Bir 8irketin Yaranna Yaptiou
Hukuki Islemler ye Gecmis Faaliyet Yilinda Hakim 5irketin ya da Ona Baoll Bir 8irketin
Yaranna Aiinan veya Almmasindan Kacmilan Tiim Dioer Onlemler
Volkswagen DoN§ Finansman A.5.; Volkswagen AG (Almanya)'nun %100 oraninda sermayesine i5tirak ett4
Volkswagen Financial Services AG (Almanya)'nin ve Do(dus Grubu Sirketlerinin 51% - 49% hisse dagilimi ile
kurulmu5 bir finansman §irketidir.
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Gerek hissedarlanmiz gerekse iliskili olduoumuz diOer Doous ve/veya Volkswagen Grup $irketlerine alt
sirketler lie 31 Aralik 2020 tarihinde sona eren hesap dOnemi igerisinde, diOer yillarda olduou gibi ticari
iliskilerimiz bulunmaktadir. Sez konusu ticari islemlerimizde uygulanan fiyatlar, 5520 sayili Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun "Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla OrtOki Kazang DaOitiImam" konusunu cluzenleyen 13. Maddesi
ve iigiii mevzuat kapsaminda piyasa emsallerine uygun olarak gergeklesmistir. Ticari islemler
gergeklestirilirken karsi twain baOli veya halm sirket olup olmamasina g6re fiyatlama yapilmamalctadir.
3.

Finansal Durum

Finansal Duruma ye Faaliyet Sonuglanna ili§kin Yonetim Organ:run Analizi ye
3.1
Deijerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gercekle§me Derecesi ye Belirlenen Stratejik Hedefler
Kar§:sinda Sirketin Durumu Hakkinda Bilgi
$irketimiz, 1 Ocak 2020 — 31 Aralik 2020 arasindaki hesap d6nemini 57.248 Bin TL net KAR lie kapatmistir.
Aktif toplami 7.509.447 TL olup, 350.115 Bin TL tutannda Oz Kaynak bulunmalctadir.
Gegmi; Yillarla Kamla§tirmal: Olarak 5irketin Yil icindeki Sati§lari, Verimlilioi, Gelir
3.2
01u6turma Kapasitesi, Karl:ho: ye Borg/oz Kaynak Oran: lie $irket Faaliyetlerinin Sonuglan
Hakkmda Fikir Verecek Digier Hususlara ili§kin Bilgiler ye ileriye Dona Beklentiler
Sirketin, finansal tablolannda one gikan bazi de§erler asiOida gosterilmektedir:
4irketin aktif bilybkifigiine iii§kin bilgiler:

Aktif Buyiiklii§ii (Bin TL)

31.12.2020
7.509.447

31.12.2019
5.568.525

Sirketin kullandirdigi laedilere iligkin bilgiler:

TOketici Kredileri ( Bin TL)
Taksitli Ticari Krediler [Bin TL)
Toplam Finansman Krediler ( Bin
U)

31.12.2020
2.201.098
4.948.368
7.149466

31.12.2019
1.450.113
3.546.793
4.996.906

irketin borclanmalarma iiiflin bilgiler:

TL Borglanmalar ( Bin TL)
Davizli Borglanmalar ( Bin TL)
Dirac Edilen Menkul 1(4/metier (Bin TL)
Toplam Borclanmalar ( Bin ii)

31.12.2020
6.112.719
845.209
52.567
7.010.497

31.12.2019
3.300.486
1.480.241
369.744
5.150.471

31.12.2020
180.000
15.953
1.118
96.790
57.248
-994

31.12.2019

$irketin Oz kaynaklarma ili§kin bilgiler:

Odenmis Sermaye (Bin TL)
Yasal Yedekler (Bin TL)
Sermaye Yedekleri (Bin TL)
Gegmis l'il Karlan (Bin TL)
()Einem Net Kan / Zaran (-) (Bin TL)
DiOer kapsamli gelirler/giderler (Bin
TL)

180.000
15.953
1.118
149.022
-52.232
-840
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Toplam ozkaynaldar (Bin IL)

350.115

293.021

$irketin ozkaynaklannin karsiliksiz kalmasi ve/veya borca batik olma durumu bulunmamaktadir.
26.02.2021 tarih ve 2021/02 Sark YOnetim Kurulu loran lie onaylanan 1 Ocak 2020 — 31 Aralik 2020
arasindald hesap d6nemine iliskin denetimden gegmis karsilastirmall finansal tablolan ve Ba§irnsiz Denetim
Raporu Ek'te yer almaktadir (Ek-1).
3.3. isletmenin Finansman Kaynaklan ye Varsa cikanimis Bulunan Sermaye Piyasasi
Araglannm Nitelloi ye Tutan
isletme finansmanini airIikli olarak banka kredileri lie fonlamaktadir. Bunun haricinde Subat 2018'de ihrag
etmis oldu§u 816.500.000 TL nominal de6ere sahip 3 yii vadeli varga dayali menkul kiymetin 31.12.2020
itibariyle ihrag edilen nominal degeri 52.500.950 TL'dir.
4.

isletmenin Maruz Kaiabileceöi Riskier

Risk faktorunde belirtilen dogabilecek olasi riskier disinda, ortaklik faaliyetlerini onemli OlgOde etkileyebilecek
belirsizlikler, talepler, yukUmlulUkler veya olaylar bulunmamaktadir.
$irketin en Onemli finansal araglan nakit, kisa vadeli mevduatlar, tasit finansman kredileri ve uzun/losa vadeli
finansal borglanmalardir. Bu finansal araglann en Onemli amaa, sirket operasyonlan igin finansman kaynagi
saglamaktir.
vdf banyesinde risk yonetimi sureci ve buna baii gergeklestirilen tam faaliyetler YOnetim Kurulu'nun Oncelikli
sorumluluklan arasinda yer almalctadir. Kurumun maruz kaldi6i tam finansal ve finansal olmayan riskier,
uluslararasi en iyi uygulamalara paralel olarak Risk YOnetimi BOKIm0 tarafindan analiz edilmekte, izlenmekte
ye periyodik olarak "Denetim ve Risk Komitesi" aracigi lie Yonetim Kuruluina raporlanmaktadir.
$irketin finansal araglardan kaynaklanan en Onemli riskleri kredi riski, piyasa riski, likidite riski ve operasyonel
risklerdir. $irket Y6netimi, asa'gicla ozetlenen risklerin her birini izlemekte ve bunlara uygun stratejiler
gelistirmektedir.
4.1. Kredi Riski
Kredi riski; kredi musterisinin veya borglunun kurum lie yapteg'i sozlesmenin gereklerine uymayarak,
yOkilm1010§0n0 kismen ya da tamamen ve zamaninda yerine getirmemesine ba611 olarak kredi veren
ifade etmektedir.
kurulusun maruz kalacag'i zarar
Faaliyet gesterdioi sektor itibariyle, vanin maruz kalchiji en Onernll risk olan kredi risk], farldi portfOyler ve
mUsteri gruplan Ozelinde analiz edilmekte ve izlenmektedir. MUsterinin basvuru asamasi lie baslayan
deNriendirme surecine ilaveten kredi riski; vade, temerkuz, claviz cinsi, risk derecesi, muster' segmenti, vb.
kiriiimlar itibariyle izlenmekte ve portfOyUn kompozisyonunda meydana gelen de6isimler Ust yOnetime duzenii
olarak raporlanmaktadir. Ust yOnetim, s6z konusu bilgileri de6isen piyasa kosullanna milmk(In olan en kisa
sOrede adapte olabilmek ve karsilasilabilecek olasi riskleri bertaraf edebilmek amaayla, alinacak alcsiyon ve
stratejilerin belirlenmesi ye limitlerin tesisi surecinde etkin olarak kulIgnmaktadir.
Kurum genelinde kredi basvurulannin deoerlendirilmesi ye riskin Olgulmesi sOrecinde igsel derecelendirme
modelinin yani sira bireysel ve KOBI mOsterilerine ozel olarak tasarlanmis basvuru ve davranis skor kartlan
kullanilmaktadir. Bu kapsamda, maruz kalinan kredi riskinin deOerlendirilmesi ve OlgOlmesi asamasinda
faydalanilan en onemli arag olan kredi karar destek sistemlerinin do'gru ve gOvenilir bir bigimde galismasini
teminen, gelistirilen tam modeller belirli araliklarla izlenmekte ve validasyona tabi tutulmaktadir.
Uluslararasi muhasebe standartian kapsaminda, beklenen kredi zararini karsilamak amaayla tesis edilen
"kredi alacak karsiliklannin" hesaplanmasinda kullanilan oranlar, IFRS9 dOzenlemelerine uygun olarak, karar
destek sistemleri sonuglanni da igeren tarihsel veri analizi Uzerinden belirlenmektedir.
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4.2. Piyasa Risld
vdrnin piyasadaki fiyat ve oranlardaki degisimlere bagli olarak maruz kaldigi en Onemli risk hided, sirasiyla
faiz orani ve kur riskidir.
Sirketin alacak ve yükUmlulukleri arasindaki vade ve &wiz cinsi uyumsuzluguna bagli olarak ortaya gkan
yapisal faiz orani ye kur riskinin Olgfirdinde; durasyon, gap ye senaryo analizleri ile riske maruz deer
tekniklerinden faydalanilmaktadir. Aynca, (1st y6netim tarafindan sea konusu risklerin kontrol altinda
tutulmasi amaayla tesis edilmis olan limitlere uygunlugun saglanmasina yanelik olarak, duzenli izleme ye
raporlama faaliyetleri gerceklestirilmektedir.
4.3. Likidite Riski
Sirketin, nakit akislannda yaganacak olasi bir sikintiya bagli olarak taahhutlerini zamaninda yerine
getirememesi seklinde tanimlanan likidite riskinin, fist y6netim tarafindan belirlenen limitler dahilinde etkin
bir biamde yanetilmesi amaayla Volkswagen Financial Services AG ile birlikte takip edilmektedir.
4.4. Operasyonel Risk
vdifde, operasyonel risklerin belirlenmesi, tanimlanmasi, degerlendirilmesi, izlenmesi ve 6Iculmesiyle ilgili tfirn
faaliyetler Risk Y6netimi 13610m0 tarafindan gergeklestirilir ye raporlanir. Sirketin faaliyetleri esnasinda Fars'
karsiya kalabilece'gi operasyonel nitelikli tam risk tfirlerinin tanimlanmasi "Risk Katalogu" araciliiyIa
yapilmaktadir. Soz konusu katalog, degisen kosullara bagli olarak gezden gecirilmekte ye gerek duyulmasi
halinde gUncellenmektedir.
Maruz kalinan operasyonel riskier, ilgili bolUmlerden alinan gOrtisler dogrultusunda belirlenmelcte,
gerceklesmeleri halinde yaratacaklan finansal kayiplar duzenli olarak Risk Y6netimi departmanina
raporlanmaktadir.
Kurum genelinde meydana gelen tUrn operasyonel nitelikli kayip olaylan, olusturulan "kayip day yeti bankasi"
fizerinde kart albna alinarak izlenmektedir. Sirketin tam calisanlan, kendi is sfireglerinde meydana
gelebilecek operasyonel nitelikli kayiplann en aza indirilmesine yonelik olarak bilinglendirilmekte, buna yanelik
gerekli alcsiyon ye tedbirlerin alinmasi saglanmaktadir.
Bunlara ilaveten, ydrnin kendi faaliyet konusu ile ilgili olarak disandan temin ettigi hizmetler dolayisiyla karsi
kargiya oldugu ve sirket agisindan maddi ve/veya itibari kayip riski igeren him unsurlar dfizenli araliklarla
analiz edilerek fist Onetime raporlanmalcta, gerekli gOrfildfigfi hallerde aksiyon alinmasi saglanmaktadir.
5.

Dioer Hususlar

Faaliyet yilinin sona ermesinden sonra Sirkette ortaklann, alacaklilann ye diger ilgili kii ye kurulu§larin
haklanni etkileyebilecek nitelikte ve ozel 6nem tasiyan herhangi bir olay meydana gelmemigtir.
Then AKDOdAN ONVER

Nazim Mutlu GOR
Y6netim Kurulu

&kir Vekili

Yonetim Kurulu Oyesi/Genel Mud&

Elder
1. Volkswagen Dogus Finansman A.S.inin 26.02.2021 tarihinde sinirii denetimden gecen 1 Ocak 2020 — 31
Aralik 2020 hesap denemine ait karsilastirmali finansal tablolan ye Slut Denetim Raporu.
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