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JCR-Eurasia Rating,
Destek Faktoring A.Ş.’yi
yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’,
görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak belirledi.
görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Destek Faktoring A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A
(Trk)’ görünümünü ‘Pozitif’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1+ (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BB’ olarak değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları
aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
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Yerel bazda yoğunlaşan işlemlerini sadece genel merkezinden yürüten Destek Faktoring A.Ş., ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren
iştirak firması Destek Menkul Değerler A.Ş. özellikle son üç yılda sağlanan yüksek büyüme oranları ve pazar payının artış sürecini
süreklileştiren yapısıyla sektörden farklılaşan şirketler arasındadır. Türk Faktoring Sektörünün en karakteristik özelliği; fiilen ‘banka
sahipliğinde olan’ ve ‘banka sahipliğinde olmayan’ şeklindeki yapısal farklılaşma altında şekillenen yoğun ve eşitsiz bir rekabetin varlığıdır.
Operasyonel giderler ile fiyatlama politikalarının etkin yönetimi ve etkili risk yönetim uygulamalarına bağlı düşük NPL rasyoları sonucunda
Şirket, sektör ortalamalarının üzerinde bir karlılık performansına ulaşmıştır. Benimsenen kar dağıtım politikalarıyla içsel öz kaynak yaratma
kapasitesini artırmış ve tamamlanan mali yıldaki sermaye artırımıyla öz kaynak yapısını daha da güçlendirmiştir. Mevcut likidite ihtiyacının
giderilmesi ve kaynak çeşitliliği yaratılması amacıyla, yıl içinde öngörülen tahvil ihracına ilişkin projeksiyonları kabul edilebilir seviyede
büyüme ve iç karlılık içermekte ve Şirket’in faktoring alacaklarının tamamını kapsayan teminat, şüpheli alacaklar için eşik değerlerin üzerinde
oluşturulan karşılık düzeyi, iştirak firma Destek Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyet gelişim potansiyeli grubun aktif kalitesini artıran ve uzun
erimli gelecek görünümünün “pozitif” olmasını sağlayan diğer önemli unsurlar olarak devam etmektedir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan ana ortak Altunç KUMOVA ile bağlı ortaklığı Destek Menkul Değerler A.Ş.’nin ihtiyaç halinde finansal
güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek
sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (3)
olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin organizasyon yapısı, aktif
kalitesi, artan pazar payı, büyüme oranları ve karlılık rasyoları dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması
ve makro ekonomik seviyenin bu haliyle devam etmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı
düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR-ER notasyonu içerisinde, Destek Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak
belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti
Sn. Zeki M.ÇOKTAN ve Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
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