BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 18 Haziran 2014
JCR Eurasia Rating,
Destek Faktoring A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının konsolide yapısını

derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu „AA (Trk)‟ olarak yukarıya revize etti,
görünümünü ise „Stabil‟ olarak belirledi.
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise „BBB- / Stabil‟ olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, “Destek Faktoring A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının konsolide yapısı” nı ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir
kategorisinde değerlendirerek, „AA- (Trk)‟ olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu „AA (Trk)‟ olarak yukarıya revize etmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal
Notu’nu „A-1+ (Trk)‟ ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise „Stabil‟ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı
Para ve Yerel Para Notları „BBB-‟ olarak teyit edilmiş 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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BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
AA (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
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Finansal hizmetlerin çeşitlenmesi, gelişmesi ve derinleşmesi yolunda önem taşıyan bankacılık dışı finansal sektörlerin son yasal
düzenlemelerle temsil kabiliyeti ve gücü artmış, etkin gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşmuş olup, bankacılık dışı finansal
kesimin öncü sektörlerinden bir olan ve ağırlıklı KOBİ finansmanını hedefleyen Faktoring Sektörü’nün bu gelişmelere paralel olarak büyüme
hızı ivmelenmiş, ülke ekonomisinin artan volatilitesi ve azalan büyüme oranlarının olası negatif etkilerine rağmen düşük penetrasyon
seviyesi ve KOBİ ağırlıklı ülke ticari faaliyet yapısı da dikkate alındığında önümüzdeki dönemler için pozitif bir görünüm yaratmıştır.
1995 yılında faaliyetlerine başlayan Destek Faktoring A.Ş., banka ilişkili şirketlerin domine ettiği ve yoğun rekabetin süregeldiği sektördeki
yerel bazdaki işlemlerini ağırlıklı kurumsal müşterileri hedefleyen yönetim stratejisi paralelinde sadece genel merkezinden yürütmektedir.
Tamamlanan mali yılda ortalamalarının altında oluşan büyümeye rağmen pazar payındaki artış trendini sürdüren Şirket’in sektör
genelinde görülen faiz marjlarındaki daralmayla baskılanan karlılık rasyoları yüksek nakit ve gelir yaratma kapasitesine sahip bağlı
ortaklıklarının da artan katkılarıyla ortalamaların oldukça üzerinde oluşmuştur.
Ülke ekonomisinde yaşanan büyüme yavaşlaması ve devam etmekte olan seçim süreçlerine bağlı olarak yükselen yurtiçi politik riskler
neticesinde faiz oranlarında ve kurda yaşanan volatilite sektör genelinde karlılığı baskılayarak NPL rasyoları üzerinde yukarı yönlü bir
hareket potansiyeli oluşturmuş olsa da, etkin risk yönetim uygulamaları ve yüksek teminat seviyesi ile Şirket NPL rasyosundaki pozitif
gelişimini sürdürmüş, hedefler doğrultusunda oluşan nispeten yüksek müşteri konsantrasyonuna karşılık aktif kalitesine olumlu etki
yaratmıştır. Süregelen tahvil ihraçları ile sektörün altında oluşan kısa vadeli borçlanma yapısı ve ortalamaların oldukça üzerinde
konumlanan öz kaynak seviyesindeki iyileşme ile gelecek dönemlere ilişkin büyüme potansiyelini artırarak sürdürmüştür. Sektörün oldukça
üzerinde dengelenen ve süregelen önemli finansal göstergeleri ile bilanço kompozisyonunun düşük risk yaratma potansiyeli kapsamında
Destek Faktoring A.Ş.’nin Uzun Vadeli Ulusal Notu „AA (Trk)‟ olarak oluşmuştur.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan ana ortak Altunç KUMOVA ile bağlı ortaklıkların (Destek Menkul Değerler A.Ş. ve Domino Forex
Ltd.) 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 Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin organizasyon yapısı,
aktif kalitesi, öz kaynak seviyesi, borçlanma yapısı ve bağlı ortaklıklarının nakit ve gelir yaratma kapasiteleri dikkate alındığında, mevcut
müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı
düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating 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. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
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