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JCR Eurasia Rating,
Atılım Faktoring A.Ş.’yi
derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’
görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Atılım Faktoring A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde 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. 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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BB / (Stabil Görünüm)
BB / (Pozitif Görünüm)
A- (Trk) / (Stabil Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
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‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’ Kanunu’nun Aralık 2012’de yürürlüğe girmesiyle bankacılık dışı finansal kesim şirketlerinin etkin
gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşmuş, Türk Faktoring Sektörü kanun seviyesindeki ilk yasal düzenlemesine kavuşmuştur. Faktoring
şirketi kuruluş başvurularının ve yabancı yatırımcı ilgisinin arttığı süreç güçlü sermaye gruplarını içeren yerli yatırımcı ilgisiyle artarak devam
etmektedir. Türk Faktoring sektörünün başlatıcısı, geliştiricisi ve en büyük fon sağlayıcısı Türk Bankacılık sektörü olmakla beraber, uzun vadeli fon
çeşitliliği sağlamak amacıyla özellikle sermaye piyasalarına yönelim çabaları 2012 yılında hız kazanmıştır.
Yerel pazarda ve yoğun bir fiyat rekabetinin yaşandığı şartlar altında sektördeki faaliyetlerini yürüten Atılım Faktoring A.Ş., ılımlı bir risk profili
doğrultusunda hacim odaklı büyüme stratejilerinin uzağında bir duruş benimsemekle ve son beş yıl içindeki birikimli büyüme performansı sektör
ortalamalarının altında kalmakla beraber yukarı yönlü bir eğilim çizgisi arz eden pazar payı artışları sağlamış bulunmaktadır. Kısmen Şirketin
benimsediği muhafazakar yaklaşım kısmen de ekonomik büyümenin yavaşlaması ile sektör geneli doğrultusunda artan karşılıksız çek hacmine bağlı
olarak son yılda yükselen NPL oranlarına rağmen müşteri bazındaki risk konsantrasyonu oldukça düşük olan ve alacaklarının tamamını kapsayan
teminat seviyesi ile Atılım Faktoring A.Ş., varlık kalitesini korumuştur. Diğer taraftan, oluşturulan kurumsal birimlerin de yardımıyla faiz riskinin
yönetilmesinde vade uyumu ve kur riskinin yönetilmesinde de pozisyon eşleştirme yoluyla maruz kalınabilecek risklerin yönetimi ve izlenmesi
doğrultusunda önemli aşamalar kaydedilmiş bulunmaktadır.
İhtiyaç halinde, ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan hakim ortak ailelerin Atılım Faktoring A.Ş.’ye, her ne kadar diğer ticari ve sınai alanlarda
faaliyetleri bulunmamakla beraber, uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve eğilime ve ayrıca etkili operasyonel destek
sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR EURASIA RATING notasyonu
içerisinde (3) olarak belirlenmiştir.
Diğer yandan, JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin pazar payının gelişimi, öz kaynak
ve fonlama kompozisyonu, risk yönetimi uygulamaları, organizasyon yapısı, kurumsal yönetim uygulamaları ve aktif kalitesi dikkate alındığında,
mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik seviyenin bu haliyle devam etmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri
yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR EURASIA RATING notasyonu içerisinde, Atılım 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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