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JCR Eurasia Rating,
Atılım Faktoring A.Ş.’yi derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’,
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BBB-‘ olarak teyit etti ve
tüm not görünümlerini ‘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 ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte
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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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
paralelinde gelecek dönemler için pozitif bir görünüm yaratmıştır.
Atılım Faktoring A.Ş., içsel kaynak üretimi yönünde müşteri verimliliği ve karlılık odaklı stratejisi doğrultusunda ılımlı bir risk profili benimsemiş ve
yerel pazarda ve yoğun bir fiyat rekabetinin yaşandığı şartlar altında son yıllarda birikimli büyüme performansı sektör ortalamalarının altında
kalmakla hacim odaklı büyüme stratejilerinin uzağında bir duruş sergilemiştir.
Şirketin, 2012 yılında nispeten yüksek seyreden ve 2013 yılında düşme eğilimine giren NPL oranlarına rağmen geçmiş yıllara ilişkin NPL giderleri 2013
finansallarına yansımıştır. Şirket, 2013 yılı işlemlerinin düşük NPL ile sonuçlanması neticesinde 2014 yılında bu durumun son bulacağı beklentisi,
korunan düşük müşteri bazlı risk konsantrasyon seviyesi ve alacaklarının tamamını kapsayan teminat seviyesi ile varlık kalitesini korumaya devam
etmiştir. Doğal korunma yöntemleri vasıtasıyla kur ve faiz risklerinin yönetiminde geçmiş dönemlerde kaydedilen aşamalara ilaveten kredi riskinin
minimize edilmesi yönünde de kapsamlı değerlendirme sistemlerinin devreye sokulması da gündemde bulunmaktadır.
Her ne kadar diğer ticari ve sınai alanlarda faaliyetleri bulunmamakla beraber ihtiyaç halinde, ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan hakim ortak
ailelerin Atılım Faktoring A.Ş.’ye, uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve eğilime ve ayrıca etkili operasyonel destek
sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaati sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu
içerisinde (3) olarak teyit edilmiştir.
Diğer yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, özellikle içsel öz kaynak
yaratma anlamında karlılık potansiyeli, büyüme oranları, varlık kalitesi, sermayeleşme düzeyi, likidite profili ve risk yönetimi uygulamaları 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 teyit edilmiştir.
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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