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JCR Eurasia Rating,
Başer Faktoring A.Ş.’yi
derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘A (Trk) / Stabil’ olarak, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para
Notları’nı ve görünümünü ise ‘BBB- / Stabil’ olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, “Başer Faktoring A.Ş.”yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, ‘A (Trk)’
olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu teyit etmiş olup, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak belirledi. 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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Finansal hizmetlerin çeşitlenmesi, gelişmesi ve derinleşmesi yolunda önem taşıyan bankacılık dışı finansal sektörlerin son yasal düzen lemelerle
temsil kabiliyeti ve gücü artmış, etkin gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşmuş olup, bankacılık dışı fina nsal 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 pozitif bir görünüm yaratmıştır.
2013 yılı sonunda 80’e yaklaşan şirket sayısıyla, çok yoğun rekabetin yaşandığı ve banka ilişkili kuruluşların ağırlıkta olduğu Faktoring
Sektöründe faaliyetlerini farklı şehirlerdeki dört şubesiyle devam ettiren Başer Faktoring A.Ş., 2012 yılından itibaren uygulamaya konan
güçlü kurumsal müşterilere odaklanmayı ve operasyonel etkinliği arttırmayı hedefleyen şirket stratejileri kapsamında, tamamlanan mali yılda
sektöre paralel bir büyüme elde etmiş, sektörel gelir düşmelerinin etkisini azaltmak için faaliyet giderlerinin yönetiminde önemli başarılar
gerçekleştirmiştir. Bir önceki yıla göre düşen karlılığına rağmen, gerçekleşen karlılık göstergelerinde sektör ortalamalarının üzerinde bir
performans göstermeyi başarmıştır.
2012 yılında başlayan ekonomik büyümedeki yavaşlama ve 2013 yılı son çeyreğinde yoğunlaşarak artan yurtiçi politik riskler, devam
etmekte olan seçim süreçlerine dair belirsizliklerin etkilerini devam ettirmesi, azalan küresel risk iştahına paralel olarak faiz oranlarında ve
kurda yaşanan yükseliş sektör genelinde karlılığı baskılanarak NPL rasyoları üzerinde yukarı yönlü hareket potansiyeli oluşturmuştur. Uzun
faaliyet döneminin yarattığı stok etkisi ve sektörde tahsil kabiliyetini büyük ölçüde yitiren alacaklara ilişkin write-off ve satış uygulamalarının
da bulunmasına karşılık firmanın söz konusu yöntemleri henüz uygulamamasının etkisiyle Şirketin birikimli NPL rasyosu sektörün üzerinde
kalmaya devam etmiştir. Yüksek birikimli NPL oranlarına rağmen varlık kalitesi; sektör ortalamasının üstünde olan mevcut öz kaynak seviyesi,
yüksek oranda karşılık ayırma politikası, yüksek faiz marjı ve alacaklarının tamamını kapsayan güçlü teminat seviyesiyle dengelenerek, varlık
kalitesi korunmuştur.
Ortaklık yapısı korunan firmanın, mevcut yapı içerisinde kontrolü elinde tutan şahıs ortak ile Bica Holding’in ihtiyaç halinde Başer Faktoring
A.Ş.’ye, diğer ticari ve sinai alanlarda faaliyetleri bulunmamakla beraber, finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite ve
öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatin e
ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (3) olarak teyit edilmiş olup, ‘Yeterli’ seviyeyi
işaret etmektedir.
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin mevcut öz
kaynak seviyesi, karlılık rasyoları ve aktif kalitesi 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 Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Başer Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak
teyit edilmiştir.
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