faktoring
Vdf Faktoring Anonim Sirketi
1 Ocak 2020 - 31 AraIlk 2020 Arasindaki Hesap Denemine Ait Faaliyet Raporu
1. Gene! Bilgiler
Raporun ilgili oldugu hesap
donemi
Ticaret Unvani
Ticaret Sicil Numarasi
Merkez Adresi
Iletisim Bilgileri
Telefon
Fax
Internet Sitesi Adresi

: 1 Ocak 2020 - 31 AraIlk 2020
: Vdf Faktoring Anonim $irketi
: 692373
: Merkez Mah. Baglar Cad. No:14/A Kagrthane Ofispark N2 Blok Kat:3
34406 Kagithane Istanbul
: 0212 335 70 00
: 0212 365 64 13
: www.vdf.com.tr

1.2 Sermaye Yaps' ye Ortaklik Hakkinda Bilgiler
31 Aralik 2020 itibanyla $irketin akarilmis sermayesi 50.000.000,00 TL olup sermaye yapisi asagidaki
sekildedir.
Pay sahibi

Pay Grubu

Pay Adedi

Paysann Toplam itibari
De4eri
(TL)

VDF Servis ve Ticaret A.$.

A

49.999.980

49.999.980

Garanti Turizm Yatinm ve isletme A.5.
Dogus Holding A.$.
'Cortez Havaalik Turizm ve Ticaret A.$.
Arasbrma
Projeler
Tanmsal
Dogus
Gelistirme Hizmetleri A.$.
Toplam

B
B
B

5
5
5

5
5
5

B

5
50.000.000

5
50.000.000

1.3 imtiyazli Paylar
31 Ara* 2020 tarihi itibanyla $irketimizde imtiyazli pay bulunmamaktadir. Sirketimiz pay sahiplerinin oy
haklanna ilikin olarak Turk Ticaret Kanunu hilkumlerinden farldi herhangi bir dilzenleme bulunmamaktadir.
Her pay, bir oy hakki vermektedir.
1.4 Yonetim Kurulu Oyeleri
$irket YOnetim Kurultinun yapisinda 2020 mali yili igerisinde, Y6netim Kurulu Baskani Sn. Christiane Hesse ve
Y6netim Kurulu Uyesi Sn. Patrick Ortwin Welter'in gorevlerinden aynlmasi ve kalan gorev sureleri lie sinurlu
olmak Ozere yerlerine garev yapmak Caere Sn. Lars Henner Santelmann ve Sn. Jan Ebertin atanmalanna ilikin
degisiklikler meydana gelmistir. 31 Arabi: 2020 tarihi itibanyla Y6netim Kurulu iiyelerinin gorev daulimu
asagiclaki sekildedir. Turn y6netim kurulu Oyelerinin garev siireleri 3 Ng) yii lie sinurlu olup 29.03.2021 tarihine
kadar gorevde kalacaldardir.
Yonetim Kurulu Clyesiinin Ach ye Soyach
Lars Henner Santelmann
Emir All Bilaloglu
Then Akdogan Unver
Martin Manfred Mehrgott

Tonetim Kurulu Oyesiinin Gorevi
Y6netim Kurulu Baskani
Thnetim Kurulu Baskan Vekili
Thnetim Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi
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Jan Ebert
Aytug Atag
Nazim Mutlu GO1.5

YOnetim Kurulu Oyesi
Yonetim Kurulu Clyesi
YOnetim Kurulu Uyesi

Ost Diizey Yoneticiler

Ost Dilzey Yoneticitnin Ath ye Soyadr
Aytug Atag

Ost Diizey Yoneticrnin Unvam
Genel Med&

Aynca, Genel Kurul tarafindan yasal mevzuata uygun olarak verilen izinler gergevesinde Y6netim Kurulu
Uyelerrnin rekabet yasagi kapsaminda Sirket, kendisi veya baskasi adina gergeklestirdigi herhangi bir islem
veya faaliyeti bulunmamaktadir
1.6 Personel Sayisi
31 AraIlk 2020 tarihi itibanyla, Sirket bUnyesinde 19 kisi calismaktadir.
1.7 Yonetim Kurulu Oyeleri lie Ost Duzey Yoneticilere Saglanan Mali Haklar
2020 hesap d6nemi iginde, Yonetim kurulu üyeieri lie ust diizey yoneticilere saglanan Ocret, prim, ikramiye,
kar payi, verilen Odenekler, yolculuk, konaldama ye temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve
benzeri teminatlann toplami 722.215,49 TL'dir.
1.8 Sirket'in Arasttrma ye Gelistirme cabalanna iliflin Bilgiler
Turn sekterlerde old* gibi, finans sektOrOnde de dijital danustim suregleri yeni teknolojilerin ve modern gain
gereklilikleri kapsaminda oldukga Onem kazanmistir. Sirketimiz, yenilikci tutumunu bu alanda da gostermekte
olup kurdugu proje ekipleri, bu ekiplerin cevik proje yaklasimi ve insan odakli tasanm aigisiyla, teknolojik
clOnusUm0 her sOrecinde kesintisiz hale getirmeyi amaglamaktadir.
Bu alandaki onceligimiz, bu sene igerisinde RPA teknolojisinin sOreclerimizde kuliandmasi olmustur. RPA
teknolojisinin kullaniminin artttrilmasi hedeflenmektedir.

2. Sirket Faallyetleri ye Faaliyetlere iliskin onemli Gelismeler
2.1 Faallyet Gosterilen Sektor ye Faaliyetlerimiz
ilk Orneklerine banka bilnyelerinde 19801i yillarda rastlanan faktoring faaliyetleri, 13.12.2012 tarih ve 28496
sayiii Resmi Gazete'de yawnlanan 6361 Sayili Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Kanunu'na
ve Bankacilik Duzenleme ve Denetieme Kurumu'nun 24 Nisan 2013 tarih ve 28627 sari' Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkinda Yonetmelikfe Ore yunitillmektedir,
bagli 56 faktoring sirketi bulunmaktachr. Faktoring, vadeli sabs
Vii sonu itibariyle Finansal Kurumlar
yapan firmalann her WHO mal ye hizmet sabsindan dogan ve dogacak alacak haklanni finansal kuruluslara
devretmek suretiyle nakit alas' ye alacak garantisi sagladiklan bir finansal enstrUmandir. Temelde finansman,
garanti ve tahsilat hizmeti olarak tanimlanmaktadir. TOrkiye'de yurt lc' ticaretin Onemh bir Kismint vadeli yapi,
ihracat islemlerinin anemli bir kusmini da mal mukabili, acik hesap islemler olusturmaktadir. Odeme alukanhklaru
ve yontemleri nedeniyle ticaret aktOrlerinin hem nakit ihtiyaglan hem de 6deme garantisi talepleri faktoring
ihtiyaani ortaya gkarmaktadir.
2010 yilinda, %51 Volkswagen Financial Services A.G. ve %49 Dogus Grubu'nun ortakligi lie kurulan vdf
Faktoring A.S., huzh ve ekonomik finansal cifizumler Ureterek musterilerinin taleplerini karsilamayi
hedeflemektedir.
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vdf Faktoring' in vizyonu; otomotiv deer zincirindeki mOsterilerimiz olan VW Grup marka araglannin
distribOtarleri ve yetkili satialan igin kaliteden Ockin vermeden hizh ve ekonomik finansal gezurnler sunmakbr.
Bu baolamda; vdf Faktoring, Do§us Otomotiv A.5, Yilice Auto A.$, MAN Kamyon ye °tabus Ticaret A.$, Do§us
Oto Pazarlama ve Ticaret A.$ arag ve/veya yedek parga faturalanni temlik almaktachr. Kendisine temlik edilen
alacak tutanni vadesinde satia firmaya ademektedir. Bu suregte tahsilat baca§inda kOprO gerevi Oren vdf
Faktoring, fatura vadesinde yetkili satialanmizdan, distributorler tarafindan tarafimiza temlik edilen, arag
ve/veya yedek parga fatura bedelini tahsil etmektedir.
2.2 girketin 2020 Intifada yapanas oldugu yabramlara iIikin bilgiler
Ozellikle 200011 yillann ikinci yansindan itibaren faktoring, islem hacimleri ve miisteri adetleriyle Olkemizde hizli
bir gelisme gOstermistir. 2006 yilinda BDDK .gozetim ye denetimine gegmesiyle birlikte de kurumsallasma ye
seffaflasma konusunda gelisim sergilemistir. Ulkemizde faktoring OrOnlerinin bilinirlioinin artmasi ve milsterilere
ulasim kanallannin yayginlasmasi lie birlikte finans piyasalannin son yillarda vazgegilmez enstrumani olmaya
devam etmelctedir.
2.3 Yasal cerceve
$irketimiz, basta 6361 swill Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketleri Kanunu, Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman $irketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Haldanda YOnetmelik, Finansal Kiralama,
Faktoring ye Finansman $irketlerince Uygulanacak TekcItizen Hesap Plani ve Izahnamesi Hakkinda Teb
Faktoring Islemlerinde Uygulanacak Usul ye Esaslar Haklanda YOnetmelik, Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalan lie Finansal Tablolan Hakkinda Yonetmelik hUkumieri olmak
(here; ilgili mevzuat hiikumlerine uygun olarak faaliyet gostermektedir.
2.4 girketin Dogrudan veya Dolayla istirakleri ye Pay Oranlanna ilikin Bilgiler
5irketimizin do§rudan veya dolayli olarak istirak etti§i basica bir ortaklik bulunmamaktadir.
2.5 ig Kontrol ye ig Denetim Faaliyetleri
Yanetim Kurulu'nun denetim ye gozetm faaliyetlerinin yerine getirilmesini sa§lamak Ozere olusturulan vdf
Denetim ye Risk Komitesi'ne ba§11 olarak galisan ve uluslararasi ig denetim standartlan do§rultusunda faaliyet
gifisteren Ig Denetim Birimi, vdf Grup 5irketlerinin faaliyetlerini yilluk plan gergevesinde denetler.
YiIlk risk analizi sonucunda yapilandinlan denetim planlan do§rultusunda gergeklestirilen denetimler, faaliyet
alanlannin mevzuat, uygunluk, risk yanetimi ye ig kontrol sistemleri ve mall tablolar gergevesinde
de§erlendirmesiyle vdf Denetim ve Risk Komitesi'ne raporlamr.
6361 sayili Finansal. Kiralama, Faktoring ye Finansman $irketleri Kanunu ye ilgili Yonetmelik doorultusunda
yapilandinlmis olan Ig Kontrol faaliyetlerimiz de ytliuk risk de§erlendirme kriterlerine gore olusturulan program
gergevesinde Sail& ve sonuglan Denetim ye Risk Komitesi'ne raporlanir.
vdf Denetim ye Risk Komitesi, ola§an toplantilannda iIgHi ig denetim ye ig kontrol bulgulanni de§erlendirir ye
alinacak aksiyonlar konusunda tavsiyelerde bulunur. Onemli bulgular Yeinetim Kurulu'na sunulmak Caere
gandeme aiunir. Dus Denetim galismalannin sonuglan da vdf Denetim ve Risk Komitesi tarafindan de§erlendirilir.
Win ilk Denetim ye Risk Komitesi toplantisinda, Dus Denetim tarafindan bir &Kaki ytla iliskin $irketin ig kontrol
ye risk y6netim sistemlerinin de§erlendirilmesi
vdf Denetim ye Risk Komitesi, 2020 yilinda 4 toplanti gergeklestirrnis ve sonuglanni izleyen Yonetim Kurulu
toplantlarinda de§erlendirmistir.
2.6 girketin iktisap Ettigi Kendi Paylanna ilikin Bilgiler
Sirketimizin sermaye yonetimi yaklasiminda 2020 yuli igerisinde herhangi bir de§isiklik olmamistir ve bu &nem
igerisinde iktisap ettijimiz kendi payimiz bulunmamaktathr.
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2.7 Hesap Donerni icerisinde YapIan azel Denetime ye Kamu Denetimine iIikin Agiklamalar

5irketimiz nezdinde, tiger aylik donemler itibariyle kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti kapsaminda vergi
denetim hizmetleri, ayrica UK hUkOmieri ile BDDK mevzuati gergevesinde bagimsiz denetim ye raporlama
hizmeti alinmaktadir.
5irketimiz iigiii faaliyet denemi igerisinde herhangi bir kamu denetimi gegirmemistir.
2.8 $irket AleyhineIan ve 5irketin Mali Durumunu ye Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki
Davalar ye Olas' Sonuclan Hakkmda Bilgiler

5irketin aleyhine baslatilan/agilan ve 5irketin mali durumunu ile faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi
bir icra takibi/dava bulunmamaktadir.
2.9 Mevzuat HOldimlerine Aykin Uygulamalar Nedeniyle $irket ye Y6netim Organ' Oyeleri
Hakkinda Uygulanan Idari veya Adli Yaptirimlara Iiikin Aciklamalar

Mevzuat hukurnlerine aykiri uygulamalar nedeniyle 5irket ve yOnetim organ' (lyeleri hakkinda uygulanan
herhangi bir idari veya adli yaptirim bulunmamaktadir.
2.10 Geymis Donemlerde Belirlenen Hedeflere Ulasilip Ulasilamadigi ve Genel Kurul
Kararlarmin Yerine Getirilip Getirilmedigine Iliskin Bilgiler

5irketimizin faaliyet donemi iginde ulasamadigi bir hedef ve yerine getirmedigi bir genel kurul karari
bulunmamaktadir.
2.11

Olaoan ye OlaöanUstU Genel Kurula Iiikin Bilgiler

5irketimizin 2020 yili igerisinde 2019 yilina iliskin Olagan Gene! Kurul Toplantisi, 24 Haziran 2020 tarihinde
yapilmi5 olup, yenetim kurulu faaliyet raporu ile bagimsiz denetim raporu, bilango ve yapilan kar/zarar
hesaplarinin kabuki, yenetim kurulu Uyelerinin ve bagimsiz denetginin ibrasi, bagimsiz denetim sirketinin segimi
ile tahvil ve diger menkul kiymetlerin gikarilmasi igin gergekle5tirilecek islemlere ili5kin olarak YOnetim Kurulu'na
15 (onbes) ay sure lie yetki verilmesi gibi olagan hususlar gOrOsulmOstOr.
Bununla birlikte isbu Olagan Genel Kurul Toplantisitida Bankacilik Duzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
01.04.2020 tarih ve 12509071-103.01.04(134-210)-E.4598 Sayili yazisi kapsaminda sirket sermayesi artirilarak
30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye gikarilmistir.
2.12 Bagislar ve Yardimlar

5irketin yil iginde yapmis oldugu herhangi bir bag's ve yardim ile sosyal sorumluluk projeleri gergevesinde
yapilan harcamalar bulunmamaktadir.
2.13 8irketler Topluluguna Bagh Bir Sirketse; Hakim $irketle, Hakim Birkete Bagh Bir 8irketle,
Hakim 5irketin Yonlendirmesiyle Onun ya da Ona Bagh Bir 5irketin Yararma Yaptigi Hukuki
Islemler ye Geymis Faaliyet Yilinda Hakim 5irketin ya da Ona Baal' Bir 5irketin Yararma
Milan veya Almmasindan Kagmilan Turn Diger Onlemler

VDF Faktoring A.5. igerisinde bulundugu sirketler toplulugu asagidaki sekilde sematize edilmistir.
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VOLKSWAGEN

DOOUS GRUBU

FINANCIAL SERVICES AG

t.

VDF SERVIS VE T1CARET

44.

•
VDF FAKTORING 44.

VDF SIGORTA AFtACILIK
HIZMETLERI

VDF FILO KIRALANIA A.S.

44.

Hakim 5irketimiz lie aramadaki ticari, hukuki i5 ve yemler, Turk Ticaret Kanunu'nun Sirketler Toplulu§u
hUkumlerine uygun olarak gergekle5lirilmektedir.
vdf Faktoring A.5.; Volkswagen AG (Almanya)'nin %100 oranda sermayesine yirak ettioi Volkswagen Financial
Services AG (Almanya)'nin ve Do§u5 Grubu $irketlerinin 51% — 49% hisse da§ilimi ile kurulmu5 bir 5irkettir.
Gerek hissedarlanmiz, gerekse ili5kili oldu§umuz di§er Do§u5 ve/veya Volkswagen Grup Sirketlerine ait 5irketler
ile 2020 hesap doneminde, di§er yillarda oldu§u gibi ticari ili5kilerimiz bulunmaktadir. S6z konusu ticari
yemlerimizde uygulanan fiyatlar, 5520 sap!' Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Transfer Fiyatlandirmasi Yoluyla
OrtUlU Kazang Da§itilmasi" konusunu duzenleyen 13. Maddesi ve ilgili mevzuat kapsaminda piyasa emsallerine
uygun olarak gergekle5mi5tir. Ticari i5lemler gergekle5tirilirken kar5i tarafin ba§li veya hakim 5irket olup
olmamasina g6re fiyatlama yapilmamaktachr.
2.14. Sirketler Topluluguna Bagh Sir Sirketse; 2.13 lie bahsedilen Hukuki Iiemin Yapildiu veya
Onlemin Ahndigi veyahut Ahnmasmdan Kagnilduoi Anda Her Sir Hukuki Islemde Kars' Edim
Saolamp Saglanmad4 ye Ahnmasmdan veya Ahnmasmdan Kacmdan Onlemin Sirketi Zarara
llgrabp Uoratmadigi ye Sirket Zarara Ugramissa Bunun Denklestirilip Denklesbrilmedigi
Hakkmda Bilgi
i513u faaliyet raporuna konu hesap doneminde, 5irketin Turk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi kapsaminda
hakim ve/veya ba§li 5irketler lie, bunlara bag!' 5irketler lie vdf Servis arasinda gergek1e5mi5 ticari veya hukuki
i5lemlerde, 5irketimiz aleyhinde aiunmu bir karar veya grip 5irketierinin menfaati doorultusunda alinmasindan
kaginilmi5 herhangi bir onlem/karar mevcut de§ildir. Bununla birlikte madde kapsaminda herhangi bir zarar
denkle5tirmesi de bulunmamaktadir.

3. Finansal Durum
Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuclarina iliskin Yonetim Orgammn Analizi ve
3.1
Degerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerceklesme Derecesi ve Belirlenen Stratejik Hedefler
Karsismda 5irketin Durumu Hakkmda Bilgi
$irket, 2020 yilini.13.795 bin TL net zarar lie kapatmia. Alctif toplami 999.156 bin TL olup kar5ili§inda 124.346
bin TL tutannda Oz Kaynak bulunmaktachr.
Sirketin, 20.772 bin TL tutannda Sabit Kiymetleri olup bu kiymetler igin 12.149 bin TL tutannda amortisman
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Gecmi5 YiHada Kar§da§tirmali Olarak Sirketin Yil igindeki Sati§lan, Verimiiiiöi, Gelir
3.2
Olu§turma Kapasitesi, Kârliiiôi ve Borc/Oz Kaynak Orani lie girket Faaliyetlerinin Sonuclan
Hakkinda Fikir Verecek Dioer Hususlara Iliflin Bilgiler ye Ileriye Difoniik Beldentiler

Sirketin, finansal tablolannda one gikan bazi degerleri agagida gosterilmektedir. 5irketin alctif buyliklugline
iligkin bilgiler:
2019

2020

336.666

999.156

Aktif EROSION ( Bin TL)

Sirketin bilango tarihi itiban lie faktoring alacaklanna iiikin bilgiler:
2019

2020

153.750

915.592

Falctoring Alacaklan ( Bin IL)

Sirketin borclanmalanna iligkin bilgiler:
2019

2020

24.008
129.742
153.750

684.524
119.089
803.613

TL Borglanmalar ( Bin TI)
Dtivizli Borglanmalar ( Bin TI)
Toplam Borglanmalar ( Bin TI)

$irketin Ozkaynaklanna ihflin bilgiler:
2019

2020
odenmiq Sermaye (Bin TI)
Yasal Yedekler (Bin FL)
Gecmi§ lid Kar/Zararlan (Bin
TL)
Donem Net Kan ( Bin TL)
Toplam tozkaynaklar ( Bin TL)

50,000
2.388

30,000
2.475

85.753

87.432

-13.795
124.346

18.344
138.251

$irketin vergi ancesi ve sonrasi kanna iiikin bilgiler:
2019

2020
Vergi Oncesi Kar ( Bin TI)
Dtinem Karindan Vergi ve Yasal
Yiikiimiiiliikler (-) ( Bin TL)
Donem Net Kan ( Bin TL)

-15.084

25.455

-1.289

7.111

-13.795

18.344

girketin Sermayesinin Kariiuksiz Kalip Kalmadioina veya Borca Batik Olup Olmadioina
3.3
Ili§kin Tespit ve Yonetim Organ' Deoerlendirmeleri

5irketin 2020 yili bagnsiz denetimden gecmig finansal tablolanna g6re; 31 Aralik 2020 tarihi itiban lie Odenmig
sermayesi 50 Milyon TL, Oz kaynaklannin toplami ise 124,3 Milyon TL'dir. Sirketin ozkaynaklannin kargiliksiz
kalmasi ve/veya borca batik olma durumu bulunmamaktadir.

4
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Kar Paw Dagitim Politikasina iligkin Bilgiler ye Kai' Dagituni Yapilmayacaksa Gerekgesi lie
3.4
Dagitilmayan Karin Nasil Kullanilacagina !ROM Oneriler
Sirketin 2020 hesap difinemine iiikin elde etmis oldugu vergi sonrasi net kan, sirket Oz kaynaklanni
guglendirmek amaa ile Yonetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayi dogrultusunda, Onceki dranemlere
iiikin zararlar mahsup edildikten sonra Kar Yedelderi hesabina
4. isletmenin Maruz Ka labilecegi Riskier
Risk faktorunde belirtilen dogabilecek olasi riskier disinda, ortakhk faaliyetlerini Onemliide etkileyebilecek
egilimler, belirsizlikler, talepler, yukUmliikikler veya olaylar bulunmamaktadir.
Vdf Faktoring bunyesinde risk yonetimi Mired ve buna bagh gergeklestirilen turn faaliyetler YOnetim Kurulu'nun
oncelikli sorumluluklan arasinda yer almaktadir. Kurumun maruz kaldigi tUrn finansal ye finansal olmayan
riskier, uluslararasi en iyi uygulamalara paralel olarak, Risk Winetimi Mama tarafindan analiz edilmekte,
izlenmekte ve periyodik olarak "Denetim ye Risk Komitesi" araciligt lie Yanetim Kurulu'na raporlanmaktadir.
Sirket in finansal araglardan kaynaklanan en onemli riskleri; kredi risk', piyasa riski, likidite riski ve operasyonel
rislderdir. Sirket yonetimi asagida ozetlenen risklerin her birini izlemekte ye stratejiler gelistirmektedir.
4.1 Kredi Riski
Kredi riski; kredi musterisinin veya borglunun kurum lie yaptigi sOzlesmenin gereklerine uymayarak,
yukurniUiUünü kismen ya da tamamen ye zamaninda yerine getirmemesine bah olarak kredi veren kurulusun
ifade etmektedir.
maruz kalacagi zarar
Faaliyet gOsterdigi sektar itibariyle, vdf Faktoringin maruz kaldigi en onemli risk olan kredi riski, VW grup
bayilerinin mal ye hizmet sabslanndan dogmus veya dogacak vadeli fatura alacaklannin vdf faktoring sirketi
tarafindan temlik alinmasi yoluyla sunulan finansman hizmeti lie baslar. Bayinin basvuru asamasi lie baslayan
degerlendirme surecine ilaveten, kredi riski; fatura alacaklanna karsilik alinan teminabn deeriiiii, vade,
temerkOz, risk derecesi, vb. kinlimlar itibariyle izienrnekteve portfayOn kompozisyonunda meydana gelen
degisimler fist yanetime duzenli olarak raporlanmaktadir. Ust yonetim stiz konusu bilgileri, degisen piyasa
kosullanna mumkiin olan en kisa surede adapte olabilmek ve karsilasilabilecek olasi riskleri bertaraf edebilmek
amaayla, alinacak aksiyon ve stratejilerin belirlenmesi ye limitlerin tesisi sarecinde etkin olarak kullanmaktachr.
Kurum genelinde firmalann degerlendirilmesi ye riskin Oicuimesi sarecinde igsel derecelendirme modeli
kullanilmaktadir. Bu kapsamda, maruz kalinan kredi riskinin degerlendirilmesi ve OlgiIlmesi asamasinda
faydalanilan en Onemli arag olan kredi karar destek sistemlerinin dogru ve guvenilir bir bigimde galismasini
temineh, gelistirilen tiim modeller belirli araliklarla izlenmekte ve validasyona tabi tutulmaktadir.
Uluslararasi muhasebe standartlari kapsaminda, beklenen kredi zaranni karsilamak amaayla tesis edilen "kredi
alacak karsiliklannin" hesaplanmasinda kullamlan oranlar, IFRS9 dilizenlemelerine uygun olarak, karar destek
sistemleri sonuglanni da igeren tarihsel veri analizi Uzerinden belirlenmektedir.
4.2 Piyasa Riski
Vdf faktoring'in piyasadaki fiyat ve oranlardaki degisimlere bagli olarak maruz kaldigi en einem!' risk Wed
sirawla faiz orani ye kur riskidir.
Sirketin alacak ve yukurnlillUlderi arasindaki vade ye &Wiz cinsi uyumsuzluguna bagli olarak ortaya akan
yamsal faiz orani ye kur riskinin OlgijmUnde; durasyon, gap ye senaryo analizleri lie riske maruz deer
tekniklerinden faydalanilmaktachr. Aynca, ust yanetim tarafindan soz konusu risklerin kontrol altinda tutulmasi
amaayla tesis edilrni olan limitlere uygunlugun saglanmasina yOnelik olarak, clOzenli izleme ye raporlama
faaliyetleri gergeklestirilmektedir.
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4.3 Likidite Riski

Sirketin, nakit akislannda yasanacak °Iasi bir sikintiya bagli olarak, taahhutlerini zamaninda yerine
getirememesi seklinde tanumlanan likidite riskinin List y6netim tarafindan belirlenen limitler dahilinde etkin bir
bigimde yOnetilmesini teminen, Volkswagen Financial Services AG ile birlikte takip edilmektedir.
4.4 Operasyonel Risk
Vdf faktoringicle, operasyonel risklerin belirlenmesi, tanimlanmasi, degerlendirilmesi, izlenmesi ye olçulrnesi ile
ilgili him faaliyetler Risk Y6netimi BOIOnal tarafindan gergeklestirilir ve raporlantr. Sirketin faaliyetleri esnasinda
karst karsiya kalabilecegi operasyonel nitelikli tilm risk tiirlerinin tanimlanmasi "Risk Katalogu" arachYyla
yapilmaktadtr. Sbz konusu !catalog, deg'isen kosullara ba'git olarak gozden gegirilmekte ve gerek duyulmasi
halinde giincellenmelctedir.
Maruz kaltnan operasyonel riskier, ilgili bokimlerden alinan gonlisler dogrultusunda belirlenmekte,
gergeldesmeleri halinde yaratacaklan finansal kayiplar cluzenli olarak Risk YOnetimi departmanina
raporlanmaktadir.
Kurum genelinde meydana gelen turn operasyonel nitelikli kap') olaylan, olusturulan "kayip olay veri bankast"
lizerinde kayit albna alinarak izlenmektedir. Sirketin turn galtsanlan, kendi i sfreglerinde meydana gelebilecek
operasyonel nitelikli kayiplann en aza indirilmesine yOnelik olarak bilinglendirilmekte, buna yenelik gerekli
aksiyon ve tedbirlerin alinmast sayanmaktadir.
Bunlara ilaveten, Vdf Faktoring'in kendi faaliyet konusu ile ilgili olarak chsanclan temin ettigi hizmetler
dolayistyla kart karsiya oldugu ve sirket agisindan maddi ve/veya itibari kaytp riski igeren tam unsurlar dUzenli
araliklarla analiz edilerek List Onetime raporlanmakta, gerekli gUruIduu hallerde aksiyon alinmast
saglanmaktadir.

5.

Di6er Hususlar

Faaliyet yilinin sona ermesinden sonra Sirkette ortaklann, alacaklilann ve diger ilgili kii ve kuruluslann haldannt
etkileyebilecek nitelilcte ve &el 6nem tasiyan herhangi bir olay meydana gelmemistir.
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