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JCR Eurasia Rating,
Kent Faktoring A.Ş.’yi ve
“Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları”nı derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)/Stabil’ olarak revize etti,
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümlerini ise ‘BBB-/Stabil’ olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, “Kent Faktoring A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’ olarak teyit etti ve söz konusu notla
ilişkin görünümünü ‘Pozitif’ten ‘Stabil’e çevirdi. 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 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 kısa dönemli zorluklara rağmen
önümüzdeki uzun dönemler için pozitif bir görünüm yaratmıştır.
1997 yılında faaliyete başlayan ve 2011 yılında Süzer Faktoring ile birleşen Kent Faktoring A.Ş., dört farklı şehirde konumlanmış yedi şubesi ile giderek artan bir
müşteri tabanına hizmet vermektedir. Geçen beş finansal dönemde birikimli olarak sektörün üzerinde büyüme performansı gösteren Şirket yoğun rekabetin
yaşandığı sektörde pazar payını arttırmaya devam ettirmiştir. Bünyesinde faaliyet gösterdiği Süzer Grubu’nun finans sektöründe sahip olduğu birikime ek olarak
yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde oluşturulan deneyimli profesyonel üst yönetim ile Şirket, önümüzdeki dönemde faaliyet etkinliğinin iyileştirilmesine
odaklanan bir strateji benimsemiştir.
Artan faaliyet giderlerinin yanı sıra risk konsantrasyonu yüksek müşterilerinin yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle firmanın NPL rasyosu sektör ortalamalarının ve
referans değerlerin oldukça üzerine çıkmış ve ihtiyatlı karşılık politikasının sonucu olarak ayrılan karşılıklar nedeniyle Şirketin yılsonu karlılık göstergeleri negatif
değerlere dönüşmüştür. Ancak, yapılan ilave sermaye enjeksiyonu, müşteri sayısı ve konsantrasyonunda kaydedilen ilerleme, şüpheli alacaklara ilişkin oluşturulan
yüksek teminat seviyesi ve referans değerlerin civarındaki FX pozisyonu ve düşük bilanço dışı yükümlülükleri gibi varlık kalitesini destekleyen unsurlar Şirket’in
notunun korunmasında etkili olmuştur. Yönetim kadrolarında başlayan yeniden yapılanmanın beraberinde, yeni uygulanmaya başlanan risk yoğunluğu düşük
plasman ve optimum bileşimli bir portföy yapılanma planlarının uzantısı olarak yıl sonu için öngörülen varlık küçülme projeksiyonu da dikkate alınarak JCR-ER Kent
Faktoring A.Ş.’nin düşük risk profiline uygun gelişimini istikrarlı olarak sürdüreceği kanaati içerisindedir. Ancak, Sektörün oldukça uzun vadeli Pozitif görünümüne
rağmen orta ve kısa vadede yaşayacağı beklenen zorluklar nedeniyle, sektörel gelişmelere bağlı olarak Kent Faktoring A.Ş.’nin bir yıllık perspektife denk gelen Uzun
Vadeli Ulusal Nota ilişkin görünümü ‘Pozitif’ten ‘Stabil’ e çevrilmiştir.
Finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve olası politik belirsizliklerin borçlanma üzerindeki maliyetini azaltma amacıyla planlanan tahvil ihracı için belirlenen
varsayımların piyasa şartlarıyla paralellik arz ettiği ve halen sürdürülebilir düzeydeki borçluluk oranlarını etkilemeyeceği hususu beraber dikkate alınarak Şirket
performansının ihraçtan elde edilecek fonların faiz ve anapara geri ödemelerine imkân verecek uyumlulukta bir nakit akımı üreteceği beklenmektedir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan gerçek kişi pay sahibi Ali Baran SÜZER ve SÜZER Ailesi’nin ihtiyaç halinde Kent Faktoring A.Ş.’ye uzun vadeli likidite veya öz
kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve eğilime sahip olduğu, ayrıca firmanın bünyesinde faaliyet gösterdiği Süzer Grubu’nun etkili operasyonel destek sunma
kapasitesinin bulunduğu bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiştir.
Diğer yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, özellikle içsel öz kaynak yaratma anlamında
karlılık potansiyeli, büyüme oranları, varlık kalitesi, sermayeleşme düzeyi, likidite profili ve risk yönetimi uygulamaları dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve
piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik seviyenin bu haliyle devam etmesi kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya
ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Kent Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak teyit edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Gökhan
İYİGÜN ve Sn. Abdurrahman TUTĞAÇ ile iletişim kurulabilir.
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