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KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
Derecelendirme Notu Gerekçesi
Esas faaliyet konusu her türlü mal veya hizmet alımını kredilendirmek olan
Koç Finansman A.Ş., Türkiye’de kurulan ve “Finansman Şirketi Faaliyet
İzin Belgesi”ni alan ilk finansman şirketi olup, Koç Şirketler Topluluğu’nun
bir üyesidir. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
denetim ve düzenlemesine tabi olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (Kanun) hükümleri çerçevesinde
faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda, Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Birliği üyesidir.
Şirket; otomotiv kredileri başta olmak üzere, dayanıklı tüketim/hizmet
sektörleri kredileri, konut kredileri alanlarında faaliyet göstermekte olup,
kredilendirdiği ürünlerin sigorta işlemlerine aracılık da yapmaktadır.
Şirket, Kanun hükümleri çerçevesinde, 13 Aralık 2012 tarihi itibarıyla her
türlü mal ve hizmet alımının kredilendirilmesi, stok finansmanı, bayi
finansmanı, ikinci el takas finansmanı vb. konularda da faaliyette bulunma
imkanına sahiptir.
Şirketin yurt içi pazardaki konumu, finansmanında faaliyet gösterdiği
otomotiv, konut ve tüketici elektroniği sektörleri analizinin yanı sıra,
tarafımızca yapılan sektör mukayeseli analizler ve şirketin taşıdığı
finansal/operasyonel risklerin incelenmesi neticesinde, KOÇ FİNANSMAN
A.Ş’nin daha önce (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1 ve uzun vadeli (TR) “A+“
olan notu (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) “AA-“ olarak
güncellenmiştir.
Güçlü Yönler ve Riskler
Güçlü Yönler


Sektördeki geçmiş deneyim birikimi,



Otomotiv ve konut sektörlerinin yanısıra; dayanıklı tüketim, eğitim,
tüketici elektroniği, bayi ve stok finansmanı gibi çeşitli alanlarda
faaliyet göstermesi ve benimsediği portföy çeşitliliği stratejisi,



Finansman şirketleri arasında görece yüksek özkaynak seviyesi,



Nakit akış risklerine karşı etkin finansal koruma uygulamaları,



Bağlı olduğu Koç Şirketler Topluluğunun operasyonel ve finansal
gücü.
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Riskler


Kur ve fiyat artışlarının ithal ürünlerde yol açabileceği talep
yavaşlaması,



Şirketin performansının ağırlıklı olarak volatilitesi yüksek olan
otomotiv
sektörünün
performansına
paralel
seyretmesi

