BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 18 Nisan 2017

JCR Eurasia Rating,
Analiz Faktoring A.Ş.’nin ve ’Planlanan Tahvil İhracınının Nakit Akımları’ nın
dönemsel gözden geçirilme sürecinde
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ ve Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak yukarı yönlü
revize etti,
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ise ‘BBB- /Stabil’ olarak teyit etti.

Analiz Faktoring Anonim Şirketi’nin güçlü özkaynak seviyesi ve ana karlılık rasyolarının sürdürülebilirliği, artan işlem
hacmi ve düşük sorunlu alacak seviyesinin aktif kalitesini yukarı yönlü ivmelemesi, Şirketin bütçelediği rakamlarla ilk
çeyrekte gerçekleşen finansal yapısı ile uyumlu seyri ve ileriye yönelik büyüme stratejilerinin gerçekleşme kabiliyeti
üzerindeki destekleyici etkisi ve özkaynak yaratma kapasitesinin bilanço dengelerinin risk düzeyini aşağıya çekecek güce
ve belirginleşen bir kalıcılığa ulaşması dikkate alınarak, Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘BBB+ (Trk)’ seviyesinden ‘A(Trk)’ seviyesine, Kısa Vadeli Ulusal Notu ‘A-2 (Trk)’ seviyesinden ‘A-1 (Trk)’ seviyesine yukarı yönlü revize edilerek not
görünümlerinin tamamı ise ‘Stabil’ olarak teyit edilmiş ve tüm not detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
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Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya
Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Merve HAYAT ile iletişim kurulabilir.
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