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İstanbul – 19 Haziran 2015
JCR Eurasia Rating,
Destek Faktoring A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısını
gözden geçirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘AA (Trk)’,
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB-‘ olarak teyit etti.
Uzun Vadeli Ulusal Notlara ilişkin görünümü ‘Pozitif’ olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Destek Faktoring A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısı” nı yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AA (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1+ (Trk)’ teyit etti, Uzun Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü ise ‘Pozitif’ 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) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B

Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) başta olmak üzere reel sektör firmalarına alternatif fonlanma kanalı yaratarak ülke ticari faaliyetlerine ve
ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren Faktoring Sektörü, KOBİ ağırlıklı ülke ticari faaliyet yapısı, kısa vadeli alacak yapısıyla piyasa koşullarına hızlı
uyum seviyesi, nispeten düşük penetrasyonu, yakın geçmişteki düzenlemeler ve yapılanmalarla güçlenen yasal altyapısı ve artan temsil kabiliyeti ile
oluşan pozitif görünümünü, yurt dışı ve yurt içi ekonomik-politik gelişmelerin piyasalarda yarattığı volatilitenin olası negatif etkilerine rağmen,
bankacılık dışı finansal kesim şirketlerine alternatif fonlama kanalı yaratan Takasbank Para Piyasası’na (TPP) üyelik uygulaması ve ihracatçı şirketlere
uygun maliyetli fonlanma imkanı yaratan Eximbank ve faktoring şirketleri işbirliğiyle, gelecek dönemler için de devam ettirmiş, sistemik destek
seviyesini güçlendirmiştir.
1996 yılında başlayan ve yerel bazda yoğunlaşan işlemlerini benimsemiş olduğu yönetim stratejisi ve faaliyet modeli kapsamında sadece genel
merkezinden yürüten Destek Faktoring A.Ş., nispeten yüksek konsantrasyona sahip müşteri portföyünün varlık kalitesi ve risk seviyesi üzerinde
yarattığı baskıyı etkin risk yönetim uygulamaları neticesinde sektörün oldukça altında süregelen NPL rasyosu ile dengelemiş, tamamlanan mali yılda
gerçekleştirdiği sektördeki özel sermayeli şirketlerin genel uygulaması haline dönüşen şüpheli alacak satışıyla varlık kalitesine ve risk seviyesine katkı
yapmayı bilmiştir.
Tamamlanan mali yılda sektörün iki katı seviyesinde büyüyerek pazar payındaki artış trendini sürdüren Şirket’in öz kaynak seviyesi varlık büyümesinin
gerisinde kalan öz kaynak gelişimine paralel olarak düşüş göstermekle birlikte ortalamaların oldukça üzerindeki konumunu devam ettirmiş, sektör
genelinde görülen faiz marjlarındaki daralmayla baskılanan karlılık rasyolarının yüksek nakit ve gelir yaratma kapasitesine sahip bağlı ortaklığının
azalma göstermekle birlikte devam eden kayda değer katkıları, ortalamaların altında devam eden faaliyet giderleri ve düzenlemelere paralel
ayrılan düşük karşılıklarla yüksek seviyelerdeki duruşunu korumuştur. Konsalidasyon içeriğinde yer alan grup firma bileşenlerindeki değişime bağlı
olarak finansal göstergelerde oluşan değişimin esasen Grubun finansal gücünde olumsuz bir etki yaratmadığı hususu, gelecek dönemler Destek
Faktoring için öngörülen kayda değer büyüme planları, konsadilasyon kapsamındaki Destek Menkul’ün piyasa etkinliğinin artırılmasına yönelik yakın
geçmişte gerçekleştirilen uygulama ve yapılanmalar ile kredilendirme ve onay süreçlerinde devam eden disipliner yaklaşım dikkate alınarak Uzun
Vadeli Ulusal Not’un ‘Stabil’ olan görünümü ‘Pozitif’ olarak yeniden belirlenmiştir.
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 Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2)
olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin organizasyon yapısı,
aktif kalitesi, öz kaynak seviyesi, borçlanma yapısı ve bağlı ortaklığının nakit ve gelir yaratma kapasitesi 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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