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JCR Eurasia Rating,
Tam Faktoring A.Ş.‟yi
derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü „BBB- (Trk) / Pozitif‟ ve
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise „BBB- / Stabil‟
olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Tam Faktoring A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu „BBB- (Trk)‟
görünümünü ‘Pozitif’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu „A-3 (Trk)‟ görünümünü „Stabil‟ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları „BBB-‟ olarak değerlendirilmiş 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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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 pozi tif bir
görünüm yaratmıştır.
Banka hissedarlı kuruluşların ağırlık kazandığı ve yoğun rekabetin yaşandığı sektörde yaygın bir network ve geniş bir müşteri tabanı
oluşturarak rekabet avantajı yaratmayı hedefleyen Tam Faktoring A.Ş. Haziran 2012’de başlayan faaliyet süreci sonrasında hızla
yapılanmış, şube ağını ve müşteri tabanını artıran faaliyet modeliyle banka ilişkili olmayan şirketler arasında farklılaşmıştır. Yönetim
stratejisi doğrultusunda mikro KOBİ’leri hedefleyen Şirket, bu yönde ağırlığa sahip geniş müşteri tabanıyla fiyatlamada önemli bir
rekabet avantajı yaratmış, operasyonel yapılanmanın yüksek başlangıç maliyetleri ile baskılanan karlılığına rağmen gelecek
dönemler için sürdürülebilir içsel kaynak yaratma potansiyeli oluşturmuştur.
Güçlü öz kaynak seviyesi, uzun vadeli EBRD kredisi, garanti edilmiş kredi limitleri (commited lines) ve tahvil ihraçlarıyla çeşitlenen fon
kaynakları ve uzun vade ağırlıklı borçlanma yapısıyla gelecek dönem büyümelerine sağlam bir temel oluşturan Şirket uzun vadede
pozitif görünüm sergilemiş, yeni faaliyete başlamakla birlikte göreceli olarak sektörün üzerinde oluşan NPL rasyosuyla nispeten
baskılanan varlık kalitesini, konsantrasyon riski içermeyen alacak bileşimi, yüksek teminat seviyesi ve düşük FX pozisyonuyla yukarı
seviyelerde korumuştur.
Ortaklık yapısında ana şirket konumundaki stratejik ortağın ve dolaylı hissedar EBRD’nin ihtiyaç halinde Tam Faktoring A.Ş.’ye
finansal güçlerinin yeterliliğine ve yatırım stratejilerine 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-ER notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin kısa
geçmişi olan tarihsel verisi, yapılanması devam eden organizasyon yapısı ve merkezi operasyonel uygulamaları, öz kaynak seviyesi,
müşteri tabanı ve konsantrasyonu dikkate alındığında, müşteri tabanını ve oluşan gelir yaratma kapasitesindeki gelişimi sürdürmesi
kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli yönetim deneyimine ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu
kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Tam 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 analisti Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
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