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JCR-Eurasia Rating,
Eko Faktoring A.Ş.’yi
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’
olarak yukarıya revize etti,
görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Eko Faktoring A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, ‘A- (Trk)’ olan Uzun
Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’ olarak yukarıya revize etmiş olup, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak teyit etti. Tüm notlara
ilişkin görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel
Para Notları ‘BB’ 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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B / (Stabil Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B

Makro ekonomik koşullara ve yoğun rekabete bağlı olarak faiz marjlarının giderek daraldığı, bankalara ait faktoring kuruluşlarının
ağırlığının devam ettiği bir sektörde faaliyetlerini yerel bazda yürüten Eko Faktoring A.Ş., ulaştığı işlem hacmiyle sektör
ortalamalarının üzerinde süregelen büyümesini koruyarak pazar payını artırmaya devam etmiştir.
Şirket, faaliyet giderlerinin etkin yönetimi ve gelir yaratıcı fiyatlama politikasıyla sektör genelinde düşüş eğiliminde olan faiz marjını
sektör ortalamasının oldukça üzerinde tutarak karlılık rasyolarındaki iyileşmeyi devam ettirmiş, yıl sonu kar rakamlarında ve artışında
tatminkar seviyelere ulaşılmıştır. Son yıllarda azalma eğilimde olan NPL oranları, faktoring alacaklarının tamamını kapsayan teminat
düzeyi ve şüpheli alacaklar için oluşturulan bire bir karşılık düzeyi, Şirket’in aktif kalitesini artıran diğer önemli unsurlar olarak devam
etmektedir.
Pazar payındaki artışın devam etmesi ve karlılık performansının yukarı yönlü ivmelenmiş olması, Eko Faktoring’in Uzun Vadeli Yerel
Para Notu’nun bir kademe yukarı revize edilerek ‘A (Trk)’ olarak belirlenmesinin ana nedenleridir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde bulunduran stratejik ortak ile diğer şahıs ortaklarının ihtiyaç halinde Eko 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 yönünde JCR-ER’in kanaati devam etmektedir. Bu kapsamda,
Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
Öte yandan, JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin aktif kalitesi, artan
pazar payı, büyüme oranları ve karlılık rasyoları dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması ve
makro ekonomik seviyenin bu haliyle devam etmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya
ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR-ER notasyonu içerisinde, Eko Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak
belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analisti Sn. Zeki M.ÇOKTAN ve Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
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