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JCR Eurasia Rating,
Ak Faktoring A.Ş.’yi ve ‘’Planlanan Tahvil İhracınının Nakit Akımları’’ nı

derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)/Stabil’ ,
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümlerini ise ‘BBB-/Stabil’ olarak teyit etti. Bununla beraber,
kısa vadeli ulusal görünümünü ‘Pozitif’ olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating, “Ak Faktoring A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB (Trk)/Stabil'
olarak teyit etti ve kısa vadeli ulusal nota ilişkin görünümünü ‘Pozitif’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları
‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

BBB-/(Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu

:
:

BBB-/(Stabil Görünüm)
BBB (Trk)/(Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:
:

A-3(Stabil Görünüm)
A-3(Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:
:
:

A-3(Trk)(Pozitif Görünüm)
2
BC

Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin etkinliğinin artması ve 2012 yılsonunda getirilen yasal düzenlemeler ile faktoring, leasing, ve tüketici finansmanı
şirketlerini kapsayan “Finansal Kuruluş 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 girecek olan ve Leasing, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin 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 ve baskı ise etkin risk yönetimi
sistemlerinin tesis edilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Uluslararası ve yerel piyasalarda gözlemlenen ekonomik ve politik belirsizliklerin etkisiyle
firma bilançolarının ve likidite akımlarının aksamaya uğraması ihtimali, faktoring şirketlerinin 2015 yılı içerisinde önceki dönemlere nazaran bir miktar
ihtiyatlı hareket etmeye yönlendirebilecektir.
Geçmişi 1950'lere dayanan Altınhas Holding A.Ş.'nin ana hissedarı olduğu Ak Faktoring A.Ş. 1992 yılında kurulmuş olup 2011 yılında ortaklık yapısının
değişmesine paralel olarak yavaşlatılmış faaliyetleri tekrar canlanmıştır. Türkiye’deki faktoring sektörünün banka ve bankalara ait kuruluşlar tarafından
domine edilmiş yapısı içerisinde, faaliyetlerini yerel bazda Türkiye’de yürüten Ak Faktoring A.Ş., Şirket yönetimin finansal piyasalarda olan tecrübesi ve
profesyonel alt yapısı ile yoğun rekabete rağmen büyümesini devam ettirmiş, sektör ortalamasın altında NPL oranları ile varlık kalitesini desteklemeyi
sürdürmüş, net karını ve pazar payını arttırmayı başarmıştır. Planlanan sermaye artırımı ile özkaynak seviyesini desteklemeyi planlayan Ak Faktoring A.Ş.,
büyümeye yönelik olan likidite ihtiyacını 2015 yılında çıkarmayı planladığı tahvil ihraçları ile desteklemeyi öngörmektedir. Bununla beraber, kontrol gücünü
elinde bulunduran tüzel ortak ’Altınhas Holding A.Ş.’nin yarattığı pozitif sinerji ve ana ortaklık yapısının destekleme gücünün yaratmış olduğu büyüme
olanakları, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı ve ileriye yönelik büyüme planlamalarının gerçekleşme kabiliyetinin yüksek olduğu kanaatiyle Şirket’in uzun
vadeli görünümünün ‘Stabil’ ve kısa vadeli görünümünün ‘Pozitif’ olarak belirlenmesinde ana etkenler olmuştur.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan tüzel kişilik “Altınhas Holding A.Ş.'’ ‘nin ve nihai gerçek kişi Altınbaş Ailesi’nin ihtiyaç duyulması halinde “Ak
Faktoring A.Ş.” ‘ye finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite ve öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek
sunma deneyimine sahip oldukları dikkate alınarak Şirket’in Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.
Öte yandan JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, şirketin mevcut öz kaynak seviyesi, büyüme oranları,
artan işlem hacmi, içsel kaynak yaratma kapasitesi, etkin risk yönetimi, düşük seviyedeki sorunlu alacaklarının aktif kalitesine olumlu etkisi, sermaye yapısı,
ulaşmış olduğu piyasa bilinirliliği, piyasalarda ve faaliyet ortamındaki mevcut riskler dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini
koruması ve makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek altyapıya ulaştığı düşünülmektedir.
Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Şirket’in Ortaklardan Bağımsızlık Notu (BC) olarak teyit edilmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti Sn. Merve
BÖLÜKÇÜ ve analist yardımcısı Sn. Ersin KILIÇKAP ile iletişim kurulabilir.
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