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JCR Eurasia Rating,
Ak Faktoring A.Ş.’yi
derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB (Trk) / Stabil’
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB- / Stabil’
olarak yukarıya revize etti.
JCR Eurasia Rating, “Ak Faktoring A.Ş.”yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, ‘BBB(Trk)’ olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’, ‘BB+’ olan Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ‘BBB-‘ olarak yukarı
revize etmiş olup, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası 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)
BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
BC

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 da dikkate alındığında önümüzdeki dönemler için
pozitif bir görünüm yaratmıştır.
Ak Faktoring A.Ş., rekabetin yoğun olarak yaşandığı ve banka ilişkili kuruluşların ağırlık kazandığı sektörde, işlemlerini artan
personel sayısı ile İstanbul’daki genel müdürlüğünde sürdürmektedir. Şirket’in faaliyetleri 2011 yılında Altınbaş Holding’in ana
hissedarlarından biri olan ve temelleri 1950li yıllara dayanan Altınhas Holding’in gerçek kişi hissedarları İnan ALTINBAŞ ve Hüseyin
ALTINBAŞ’ın çoğunluk hissedar olmalarıyla sonuçlanan hissedarlık yapısındaki değişim sonrasında hız kazanmıştır. Şirket’in ağırlıklı
dış kaynaklarla fonlanan son iki yılda kaydettiği sektör ortalamalarının oldukça üzerindeki büyüme oranları öz kaynak seviyesi ve
yükümlülük yapısında baskı oluşturmakla birlikte, hızlı bir şekilde artan içsel kaynak üretme kapasitesi, nispeten yüksek müşteri
konsantrasyonun oluşturduğu baskıya rağmen etkin risk yönetim uygulamaları ile ulaşılan çok düşük seviyedeki NPL rasyosu,
yüksek teminat seviyesi ve düşük FX pozisyonuyla devam eden aktif kalitesi ve büyümenin finansmanına yönelik gerçekleştirilen
tahvil ihracıyla çeşitlenen fon kaynakları Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu bir notch yukarı revize edilmesinde ana faktörler
olarak oluşmuştur.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan ortakların ihtiyaç duyulması halinde Ak Faktoring A.Ş.’ye finansal güçlerinin yeterliliğine
bağlı olarak uzun vadeli likidite ve özkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek sunma deneyimine
sahip oldukları kanaatiyle Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin
büyüme grafiği ve potansiyeli, içsel kaynak üretme kapasitesi, aktif kalitesi ve risk yönetim uygulamaları dikkate alındığında,
müşteri tabanını genişleterek gelir yaratma kapasitesindeki gelişimi sürdürmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek
yeterli deneyim ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Ak
Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsız Notu (BC) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya
Kuruluşumuz analistleri Sn. Gökhan İYİGÜN ve Sn. Merve BÖLÜKÇÜ ile iletişim kurulabilir.
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