
 

Şirket Raporu                                 08 Şubat 2019 

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 

(VAKFN) 

Vakıf Leasing 1988 yılında Vakıf Finansal Kiralama 

A.Ş. unvanı ile bir Vakıfbank iştiraki olarak 

kurulmuştur. Genel olarak, satın alma, ithal ve diğer 

hukuki yollarla, taşınır, taşınmaz mal, makina, araç 

ve teçhizatı iktisap etmek, bu iktisadi değerleri kanun 

ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve 

yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde kullanmak 

ve her türlü kiralama ve leasing işlemlerini yapmak 

şirketin ana amacıdır. 

 

Şirket 1991 yılında İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası’na kote edilmiş ve halka açılan ilk leasing 

şirketi olmuştur. Halen Şirketin % 22,54 oranındaki 

payı Borsa İstanbul A.Ş.’ de (BİST) işlem 

görmektedir. Şirket’ in imtiyazlı hisse senedi 

bulunmamaktadır.  

  

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon TL, 

ödenmiş sermayesi 140 milyon TL’dir. Ortaklık 

yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir. Şirketin çıkarılmış 

sermayesi son olarak 09/07/2018 tarihinde 2017 yılı 

karından karşılanmak suretiyle 109 milyon TL’den 

140 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 

 

Ortaklar Hisse Tutatı(TL)  % 

Vakıfbank 82.197.108 58,71 

Güneş Sigorta 21.908.578 15,65 

Diğer 35.894.314 25,64 

Genel Toplam 140.000.000,00 100,00 

  

Vakıf Leasing, uçak ve havacılık, rüzgar enerjisi gibi 

sektörlerde leasing hizmeti sağlayan ilk şirket olması 

itibariyle inovatif bir anlayışa sahiptir. Şirketin 

merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Şirket’ in 

Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Antalya Şubeleri 

bulunmakta ayrıca Vakıfbank’ın bine yakın 

şubesinin Kurumsal gücünü de kullanarak, müşteri 

portföyünü ve hizmet ağını güçlendirmektedir.  
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Son açıklanan 2018/9 aylık bilançosunda, Şirketin 

aktifleri 2017 yılsonuna göre  % 65 artarak yaklaşık 

3.5 milyar TL olmuştur. Aynı dönemde öz kaynaklar 

ise % 17,7 oranında artarak 241 milyon TL olmuştur. 

Gelir tablosu tarafında; esas faaliyet gelirleri geçen 

yılın aynı dönemine göre % 40 oranında artarak 144 

milyon TL olmuştur. Aynı dönemde finansman 

giderlerindeki artış % 68 olmuş ve bunun neticesinde 

brüt karlılık % 14 oranında gerileyerek 29 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir. Esas faaliyet giderleri 

sonrasında brüt faaliyet karı geçen yıla göre % 39 

düşerek 12,7 milyon TL olmuştur.  

 

Öte yandan Kambiyo gelirlerinin katkısıyla Şirketin 

diğer faaliyet gelirleri 76 milyon TL pozitif etki 

yapmıştır. Şirketin takipteki alacaklara ilişkin 

ayırdığı özel karşılıklar ise aynı dönemde 41,3 

milyon TL ye yükselmiştir. Bunların neticesinde 

2018/9 aylık dönemde Şirketin net dönem karı geçen 

yılın aynı dönemine göre % 62 oranında artırarak 

36,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

 

Sonuç olarak Vakıf Finansal Kiralama’ yı genel 

olarak beğeniyor ve şirketin güçlü büyümeyi 2018 

yılında da sürdürebileceğini öngörüyoruz. BİST’ te 5 

F/K ve yaklaşık olarak defter değeri ile işlem gören 

Şirket için 2,10 TL hedef fiyat ile endekse paralel 

getiri öngörüyoruz.  

 

 

   



 

 

 

1 Ocak - 30 Eylül 2018/2017 Hesap Dönemlerine Ait Konsolide  
 

Kar veya Zarar Tablosu (Bin TL) 
  

 
1 Ocak – 30 Eylül 2018 1 Ocak - 30 Eylül 2017    

Esas Faaliyet Gelirleri 144,573 102,754 

    -Kiralama Gelirleri 144,573 102,754 

Finansman Giderleri  -115,484 -68,823 

Brüt Kar/Zarar 29,089 33,931 

Esas Faaliyet Giderleri -16,314 -13,015 

Brüt Faaliyet Kar/Zarar 12,775 20,916 

Diğer Faaliyet Gelirleri 76,061 16,697 

Takipteki Alacaklara İlişkin Karşılıklar -41,398 -9,309 

Diğer Faaliyet Giderleri -1,060 -15 

Net Faaliyet Kar/Zarar 46,378 28,289 

Net Dönem Karı/Zararı 36,464 22,435 

GENEL MÜDÜRLÜK 

Adres 
: Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat:17 
  1.Levent / İstanbul 

Telefon : 0 212 344 09 00 
Fax : 0 212 344 09 13 

Email 
: info@metroyatirim.com.tr 
 

 

 
 
UYARI  
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti 

SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen 

bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen 

hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan 

bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali 

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 
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