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JCR Eurasia Rating, “Atılım Faktoring A.Ş.”’yi yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu
‘A-1 (Trk)’ olarak teyit etti. Söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Şikretin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli
Uluslararası Yerel Para Notları, ülke tavanı olan ‘BBB-’ düzeyinde değerlendirilmiş olup notlar ve detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
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)
A- (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
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Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin etkinliğinin artması ve 2012 yılsonunda getirilen yasal düzenlemeler ile faktoring, leasing, ve tüketici finansmanı şirketlerini
kapsayan “Finansal Kurumlar Birliği”nin sağladığı artan temsil kabiliyeti ve etkinliğin katkısıyla, ivmeli bir büyüme trendi sürdüren Faktoring Sektörü, yurtiçindeki
düşük penetrasyon seviyesi dikkate alındığında ilerleyen dönemler için önemli bir büyüme potansiyeli barındırmaya devam etmektedir. Ayrıca, 10 Nisan 2015
tarihinde yürürlüğe giren ve Leasing, Faktoring ve Finansman Şirketleri’nin Takasbank Para Piyasası (TPP) üyesi olabilmelerini sağlayan yeni TPP Prosedürü’nün
Türkiye’deki faktoring şirketlerine alternatif fonlama kanallarına ulaşım sağlaması ve izleyen dönemlerde sistemik destek seviyesini iyileştirmesi beklenmektedir.
Öte yandan sektöre hakim olan yoğun rekabet koşulları, firmaların müşteriye özgü çözümler sunmasını, süreçlerinin hızlı bir biçimde sonuçlandırılmasını ve
sürdürülebilir bir büyümeyi zorunlu kılmakta, buna mukabil artan işlem hacmi ise etkin risk yönetimi sistemlerinin tesis edilmesi gerekliliğini ön plana
çıkarmaktadır.
1993 yılında kurulan ve 2001 yılında mevcut ortaklık yapısına ulaşan Atılım Faktoring A.Ş., ağırlıklı olarak yurtiçi satıştan kaynaklanan alacakların devralınması
yoluyla, geri dönülebilir faktoring hizmeti sağlamaktadır. Şirket, karlılık odaklı büyüme stratejisi benimsemiş ve piyasa koşullarına göre dinamik olarak yönettiği
fiyatlama politikaları ile faiz marjını sektör ortalamalarının üzerindeki seviyelerde korumayı başarmıştır.
Faktoring alacakları ve iş hacmi 2014 yıl sonu itibarıyla önemli düzeyde artan Şirketin NPL rasyosu göreceli olarak azalmış, ayrıca aynı dönemde şüpheli hale gelen
alacakların oranı da mutlak değer olarak azalma göstermiştir. Faiz dışı giderlerin toplam gelire ve ortalama varlıklara oranı sektör ortalamalarının bir miktar
üzerinde olmakla birlikte, sağlıklı faiz marjı ve avantajlı piyasa koşullarında kullanılan muhtelif vadeli borçlanma araçlarının katkısıyla Şirket faaliyetlerini tatmin
edici bir karlılık ile sürdürmüştür. Kur riski barındırmayan bilançonun sağladığı direnç ve kredi riskinin proaktif olarak, yeterli teminatlandırma koşulları gözetilerek
yönetilmesi varlık kalitesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, 2014 yılında satın alınan ve gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının akabinde kullanılmaya başlanması
planlanan yeni genel merkez ofisi uzun vadeli bir kaynak bir kaynak ile finanse edilmiş, likidite yönetimi açısından esneklik elde edilmiştir.
2015 yılının ilk çeyreği itibarıyla Atılım Faktoring’in uzun süredir devam eden faiz marjının sürdürülmüş olması, görece zayıf bir trend izleyen ekonomik koşullarda
varlık kalitesinin korunması, risk yönetimi sisteminin verimliliği, finansman yapısının piyasa koşulları gözetilerek çeşitlendirilmesi, istikrarlı yönetim kadrosu,
mevcut temerküz oranları, operasyonel faaliyet giderlerinin karlılık üzerindeki etkisi ve sermaye düzeyi Şirketin Uzun Vadeli Ulusal not ve görünümünün “A(Trk)/Stabil” olarak teyit edilmesinin ana dayanaklarını oluşturmaktadır.
Şirketin hakim ortağı konumundaki ailelerin Atılım Faktoring A.Ş.’ye, ihtiyaç halinde, uzun vadeli fon veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili
operasyonel destek sunma deneyimini haiz oldukları kanaati sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu
içerisinde (3) olarak teyit edilmiştir.
JCR Eurasia Rating olarak, Şirketin içsel öz kaynak yaratma ve karlılık potansiyeli, elde edilen büyüme oranları, varlık kalitesi, sermayeleşme düzeyi, likidite
profili ve vade yapısı ile risk yönetimi uygulamaları dikkate alındığında, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, mevcut
portföyünün ve temkinli duruşun korunması ve makroekonomik görünümünün önemli ölçüde olumsuz yönde yoğunlaşmaması bu haliyle devam etmesi
kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, Atılım Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan
Bağımsızlık notu, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde yeterli düzeyi işaret eden (B) olarak teyit edilmiştir.
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