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JCR Eurasia Rating, Kent Factoring’in
Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A (Trk)’,
Görünümünü ise ‘Pozitif’ Olarak Teyit Etti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating tarafından
yapılan ölçümleme neticesinde Süzer Grubu bünyesindeki Kent Factoring’in
Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘A (Trk)’, görünümü ise ‘Pozitif’ olarak teyit edildi.
JCR-Eurasia Rating raporunda, Kent Factoring’in son beş yıldaki kümülatif
büyümesinin sektör ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekildi.
13.08.2013, İstanbul
Süzer Grubu şirketleri arasında yer alan Kent Factoring A.Ş.’yi derecelendiren JCR
Eurasia Rating, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu
‘A-1+ (Trk)’, Uzun Vadeli Ulusal Notu’na ilişkin görünümü ise ‘Pozitif’ olarak teyit etti.
Kent Factoring’in KOBİ’leri hedef alan yeni yönetim stratejisi paralelinde beş yeni şube
açarak şube ağı ile personel yapılanmasını genişlettiği belirtilen JCR-Eurasia Rating
raporunda, şirketin yerel bazda yoğunlaşan işlemlerini genel müdürlüğü ve yedi şubesi
vasıtasıyla yürütmekte olduğuna dikkat çekildi. Kent Factoring’in beş yıllık kümülatif
büyümesini sektörün oldukça üzerinde tuttuğuna dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer
verildi: “Şirketin organizasyon yapısı, piyasa etkinliği, aktif büyüklüğü ve kalitesi, fonlanma
kabiliyeti, kurumsal yönetim uygulamaları ve tarihsel verisi dikkate alındığında, mevcut
müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini geliştirmesi kaydıyla bilançosunda üstlendiği
yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı kanaatine ulaşılmıştır.
Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Kent Faktoring A.Ş.’nin
Ortaklardan Bağımsızlık Notu (B) olarak belirlenmiştir.”
JCR-Eurasia Rating raporunda, Kent Factoring’in ana ortaklarının ve diğer Grup
şirketlerinin ihtiyaç halinde finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite
veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma
deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşıldığı da belirtiliyor ve “Bu kapsamda,
Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak
belirlenmiştir,” deniliyor.
Kent Factoring Genel Müdürü Serdar Sarıca, 2013 yılının ilk yarısını hedeflerinin üzerinde
bir başarıyla tamamladıklarını belirterek şunları söyledi: “105 kişilik deneyimli ekibimizle,

İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Denizli ve Bursa şubelerimizle birlikte Türkiye’de
geniş bir coğrafyaya hizmet ulaştırıyoruz. Başta KOBİ’ler olmak üzere şirketlere faktoring
alanında yenilikçi enstrümanlar sunuyoruz. JCR-Eurasia Rating ölçümlemesinin de ortaya
koyduğu üzere, sektörümüzde kuvvetli ve sağlam bir pozisyona sahibiz.”
Serdar Sarıca, Kent Factoring’in bugün itibariyle 1.700’ün üzerinde müşteriye hizmet
verdiğini belirterek, yıl sonu hedeflerinin 2.000 aktif müşteriye ulaşmak olduğunu ifade etti:
“Kent Factoring’in büyüyen kurumsal yapısı, yeni şubelerimiz ve giderek genişleyen
müşteri kitlemizle hem ülke ekonomisine hem de faktoring sektörüne önemli katkı
yaptığımıza inanıyoruz. Müşteri sayımızdaki artışla birlikte, bugün 190 milyon TL civarında
olan plasman rakamımızın yıl sonunda 230 milyon TL’ye ulaşacağını öngörmekteyiz. Kredi
istihbarata dayalı istikrarlı büyümemizi devam ettirecek ve 2014 yılında yeni açacağımız
şubelerle hızımızı daha da artıracağız.”
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