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JCR Eurasia Rating,
Yeditepe Faktoring A.Ş.’yi
derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘A- (Trk)’ / Pozitif,
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB-‘ / Stabil olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, “Yeditepe Faktoring A.Ş.”’yi derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’,
Ulusal Not’larına ilişkin görünümü ise ‘Pozitif’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve 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)
A- (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Pozitif Görünüm)
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Son yasal düzenlemelerle etkin gözetim ve denetim için gerekli yasal altyapısı oluşan ve 77’si faktoring olmak üzere 120 finans şirketinin bir çatı
altında toplanmasıyla temsil kabiliyeti ve gücü artan bankacılık dışı finansal kesim sundukları ürün ve hizmetlerle hem finansal piyasaların gelişimi
ve derinleşmesinde hem de ağırlıklı KOBİ’ler olmak üzere reel sektör oyuncularına sağladıkları finansman çeşitliliği ile ülke ekonomisinin
işlerliğinde önemli rol oynamaktadır. Kuruldukları 1988 yılından beri kriz dönemleri hariç her yıl büyüyen Faktoring Sektörü belirtilen gelişmeler
paralelinde son üç yılda düzenli olarak artan bir büyüme grafiği sergilemiş, yurt dışı ve yurt içi ekonomik, politik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle
piyasalarda artan volatilitenin ve ülke ekonomisinin azalan büyüme grafiği ve beklentisinin olası negatif etkilerine rağmen, kısa vadeli alacak
yapısıyla piyasa koşullarındaki değişimlere hızlı uyum seviyesi, KOBİ ağırlıklı ülke ticari faaliyet yapısı, düşük penetrasyon seviyesi ve uzun vadeli
fon çeşitliliği sağlamak amacıyla 2012 yılında hız kazanan ve devam eden sermaye piyasalarına yönelim kapsamında mevcut yasal düzenlemelerin
de katkısıyla kısa dönemli zorluklara rağmen gelecek dönemler için pozitif bir görünüm yaratmıştır.
1997 yılında faaliyetlerine başlayan Yeditepe Faktoring A.Ş., banka ilişkili şirketlerin domine ettiği ve yoğun rekabetin süregeldiği sektördeki yerel
bazdaki işlemlerini orta ölçekli bir Banka ile oluşturulan işbirliği ile destekleyerek sadece genel merkezinden yürütmektedir. Şirket tamamlanan
mali yılda sektör ortalamalarının üzerinde büyümesini devam ettirerek piyasa etkinliğini artırmış, varlık gelişiminin altında kalan büyümelere
paralel baskılanan özkaynak ve karlılık rasyolarının seviyelerini sektör ortalamalarının üzerinde tutmayı bilmiş ve ortalamaların altında NPL rasyosu
ve ihmal edilebilir seviyedeki FX pozisyonu ile bilanço dışı taahhüt ve yükümlülükleriyle varlık kalitesini korumuştur.
Diğer yandan, İçinde bulunduğumuz yılın ilk üççeyreğinde sektöre paralel büyüme kaydederek piyasa etkinliğini koruyan Şirket, kar payı
dağıtmayarak özkaynakların desteklenmesini öngören yönetim anlayışı ve yıl sonu karının %40 üzerine çıkan dönem karı ve neticesinde artan içsel
kaynak yaratma kapasitesiyle özkaynak seviyesini ve karlılık göstergelerini geliştirmiş, şüpheli alacaklardaki artışa paralel yükselme kaydetmekle
birlikte ortalamaların altındaki konumunu koruyan NPL rasyosunun aktif kalitesi üzerindeki etkisini gelişen müşteri tabanı ve konsantrasyonuyla
azaltmış, dış kaynak yaratma kapasitesini artırarak likidite yönetimine ve risk seviyesine katkı yaratmış, etkinliği artırılan iç kontrol, denetim, takip,
raporlama ve performans yönetimi sistemleriyle kurumsal yönetim uygulamalarına uyum seviyesini yükseltmiştir. Bu kapsamda, Şirketin Uzun
Vadeli Ulusal Notu ve Görünümü JCR Eurasia Rating notasyonu dahilinde ‘A- (Trk)’ / Pozitif olarak teyit edilmiştir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Fevzi ÖZTÜRKMEN ile şirketlerinin ihtiyaç halinde finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli
likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya 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.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin büyüme grafiği ve
artan pazar payı, sektörün oldukça üzerinde süregelen karlılık rasyoları, ortalamaların üzerinde konumlanan özkaynak seviyesi ve dış kaynak
yaratma kapasitesindeki gelişim dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını geliştirerek piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği
yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde,
Yeditepe Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsız Notu (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti Sn.
Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
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