BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 9 Ekim 2014
JCR Eurasia Rating ,
“Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.” ’yi ve
“Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları” ‘nı derecelendirerek
Derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)/Stabil’
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ise ‘BBB-(Trk)’/Stabil’ olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.”yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek,
‘Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)/Stabil’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ‘BBB-’/Stabil teyit etmiş ve Kısa Vadeli Ulusal
Notu’nu ise ‘A-3’/Pozitif olarak teyit etmiştir. Diğer notlarla birlikte detaylar 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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Finansal hizmetlerin çeşitlenmesi, gelişmesi ve derinleşmesi yolunda önem taşıyan bankacılık dışı finansal kuruluşların son yasal düzenlemelerle
etkin gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşmuş olup, ağırlıklı KOBİ finansmanını hedefleyen Faktoring Sektörü’ nün bu gelişmelere
paralel olarak rekabet dinamikleri güçlenmiş, sunulan hizmetlerin esnekliği ve müşteriye özgü ürünler artmış ve sektör kuruluşlarının lisan
değerleri, kurumsallık seviyeleri, şeffaflık algıları, varlık kalitesi, varlık miktarı ve işlem hacmi giderek yükselmiştir. Yurt dışı ve özellikle ihracat
faktöringi faaliyetlerinde sektörün daha istekli ve başarılı ürünler ortaya koyması, banka iştiraki olan faktöring şirketlerinin önemli bir ayrıcalığı
haline gelirken, esneklik ve yüksek manevra kabiliyeti de banka sahipliğinde olmayan diğer faktöring şirketlerinin ayrıcalığı olmuştur. Türkiye
Faktöring Sektörü ’nün İşlem hacmini artırarak Dünya sıralamasındaki yerini yukarılara taşıma sürecinin devam etmesi, gelecek dönemler için
pozitif bir görünüm yaratmıştır
1998 yılında başlayan faaliyetlerinin, 2010 yılında hissedarlık yapısının satış sürecinde değişmesiyle; Türkiye’de inşaat, turizm, enerji, gıda gibi
alanlarda uzun süreli faaliyetleri bulunan Başaran Grubun bünyesine katılan “Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.” büyümeninde etkisiyle
azalan mevcut öz kaynak seviyesinin yasal alt limitlerin üzerinde olmakla birlikte; sektör ortalamasının üzerinde seyreden NPL oranı, şirketin
varlık kalitesi ve karlılık rasyoları üzerinde baskı unsuru olmuştur. Ülke ekonomisinde yaşanan büyüme yavaşlaması ve yurtiçi politik riskler, faiz
oranlarında ve kurda yaşanan sert dalgalanma sektör genelinde karlılık rasyoları üzerinde olumsuzluk yaratmış olsa da, şirketin öz kaynak
seviyesindeki düşüşün artan içsel kaynak üretme kapasitesi ile desteklenmesiyle beraber,yil sonuna kadar yapilmasi planlanan nakit sermaye
artışı, büyümenin finansmanına yönelik ihtiyaçlar planlanan tahvil ihracıyla çeşitlenecek olan fon kaynaları şirketin mevcut likidite seviyesini
artıracaktır. Şirket yönetim biriminin finansal piyasalarda olan tecrübesi ve profesyonel alt yapısının ilerleyen dönemlerde şirketin sektör
ortalamasından pozitif yönlü ayrışmasında başlıca etken olması beklenmektedir. Planlamaların realize olma kabiliyetinin yüksek olduğu ve
oluşacak nakit akımlarının anapara ve faiz ödemelerine uygun olarak gerçekleşeceği kanaatiyle Şirketin görünümü uzun vadede ‘Stabil’ olarak
teyit edilmiştir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Hüseyin BAŞARAN, ihtiyaç halinde Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’ye finansal güçlerinin
yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma
deneyimine sahip oldukları kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (2) olarak
belirlenmiştir.
JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin büyüme potansiyeli, aktif kalitesi,
organizasyon ve likidite yapısı dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını genişleterek gelir yaratma kapasitesini artırması kaydıyla üstlendiği
yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyime ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR-ER notasyonu içerisinde, Kredi Finans Faktoring
Hizmetleri 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
analistleri Sn. Gökhan İYİGÜN ve Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
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