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JCR Eurasia Rating
Devir Faktoring A.Ş. ve Tahvil İhracı’nı
yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+(Trk)’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları’nı ‘BBB-(Trk)’
ve tüm not görünümlerini ‘Stabil’ olarak belirlemiştir.
JCR Eurasia Rating, “Devir Faktoring A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+(Trk)’
olarak ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil’ olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli
Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak belirlenmiş ve 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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Son dönemlerdeki yasal düzenlemelerle etkin gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşan ve finansal hizmet çeşitliliği, gelişmesi ve
derinleşmesi yolunda önem taşıyan bankacılık dışı finansal kuruluşların ve özelde de ağırlıklı KOBİ finansmanını hedefleyen Faktoring Sektörü’nün bu
gelişmelere paralel olarak rekabet dinamikleri güçlenmiş, sunulan ürün ve hizmetlerin esnekliği ve müşteriye özgülüğü artmış ve sektör kuruluşlarının
lisans değerleri, kurumsallık seviyeleri, şeffaflık algıları, varlık kalitesi, varlık miktarı ve işlem hacmi giderek yükselmiştir. Halen düşük penetrasyon
düzeyine sahip Türkiye Faktöring Sektörü’nün işlem hacmini artırarak Dünya sıralamasındaki yerini yukarılara taşıma sürecinin devam etmesi, gelecek
dönemler için pozitif bir görünüm yaratmaktadır.
Türkiye’de 1991 yılında faaliyete geçerek faktoring sektöründe ilk hareket eden olmanın avantajları ve ılımlı risk profili ile hacim odaklı stratejilerin
uzağında bir duruş sergileyen Devir Faktoring A.Ş.’nin, sürdürdüğü küçük ölçek yapısı ile beraber, 2011 yılından itibaren müşteri tabanını
genişletmeye yönelik strateji değişimi yoluyla yerel pazarda ve yoğun bir fiyat rekabetinin yaşandığı şartlar altında son yıllarda birikimli büyüme
performansı sektör ortalamalarının üzerinde seyretmiştir.
Şirketin gerek ortalamaların gerekse de esas alınan referans değerlerin üzerinde seyreden net faiz marjı, getirili varlıklarının düzeyi ile birlikte sorunlu
alacak oranlarındaki önemli iyileşmenin varlık kalitesine katkıda bulunması, varlık büyüme oranlarının yukarı yönlü bir trend sergilemesi, gerek sektör
gerekse de müşteri bazında yoğunlaşma düzeylerinin ılımlı bir seyir izlemesi, kurumsal yönetişim uygulamalarına uyumun artırılmasına yönelik son
dönemlerde atılmakta olan somut adımlar, yeterlilik arz eden teminat yapısı ve sınırlı risk maruziyeti faktörlerinin yanı sıra yasal zorunlulukları
karşılamakla beraber sermayeleşme düzeyinde gözlemlenen aşağı yönlü eğilim, net karlılık göstergelerinin görece yüksek faaliyet giderleri ile
baskılanması ve kısa vadeli borçlanma profili hususlarının varlığı, Şirketin 2015 yılı bütçe hedeflerinin gerçekleşme kabiliyetinin yüksekliği ile
yaratılacak içsel kaynak ve nakit akımlarının borç faiz ödemelerini karşılama gücü ile beraber değerlendirildiğinde, Kısa ve Uzun Vadeli Ulusal
Notlarının belirlenmesinde etkin rol oynamıştır.
Bir bölümünün yönetim kademesinde icracı fonksiyonlar üstlendiği Şirket nihai ortağı Levi Ailesi’nin, etkin operasyonel destek sunmada yeterli
deneyime ve finansal yardım sağlayacak isteğe ve yeterli eğilime sahip oldukları düşünülmektedir. Ayrıca, 10 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girecek
olan ve Leasing, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin TPP üyesi olabilmelerini sağlayan yeni Takasbank Para Piyasası Prosedürü’nün Türkiye’deki
faktoring şirketlerine alternatif fonlama kanallarına ulaşım sağlaması ve sistemik destek seviyesini iyileştirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, Devir
Faktoring’in Desteklenme notu JCR Eurasia Rating tarafından (3) olarak belirlenmiştir.
Diğer taraftan, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, mevcut müşteri tabanının ve piyasadaki etkinliğinin daha
üst seviyelere çıkarılmasına yönelik eğilimin sürdürülmesi ve buna eşlik edecek ılımlı risk profilinin desteklediği risk yönetim uygulamalarının devam
etmesi kaydıyla, Devir Faktoring’in üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR
Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Devir Faktoring’in Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden
Sn. Zeki M.ÇOKTAN ile iletişim kurulabilir.
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