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JCR Eurasia Rating,
Kent Faktoring A.Ş.’yi derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (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 kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)’ olarak revize etti ve söz konusu
görünümünü ‘Stabil’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Şirketin 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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Düzenleyici ve denetleyici otoritelerin etkinliğinin artması ve 2012 yılsonunda getirilen yasal düzenlemeler ile faktoring, leasing, ve tüketici finansmanı şirketlerini
kapsayan “Finansal Kuruluş Birliği”nin sağladığı artan temsil kabiliyeti ve etkinliğin katkısıyla, ivmeli bir büyüme trendi sürdüren Faktoring Sektörü, yurtiçindeki düşük
penetrasyon seviyesi dikkate alındığında ilerleyen dönemler için önemli bir büyüme potansiyeli barındırmaya devam etmektedir. Ayrıca, 10 Nisan 2015 tarihinde
yürürlüğe giren ve Leasing, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Takasbank Para Piyasası (TPP) üyesi olabilmelerini sağlayan yeni TPP Prosedürü’nün Türkiye’deki
faktoring şirketlerine alternatif fonlama kanallarına ulaşım sağlaması ve izleyen dönemlerde sistemik destek seviyesini iyileştirmesi beklenmektedir. Öte yandan sektöre
hakim olan yoğun rekabet koşulları, firmaların müşteriye özgü çözümler sunmasını, süreçlerinin hızlı bir biçimde sonuçlandırılmasını ve sürdürülebilir bir büyümeyi
zorunlu kılmakta, buna mukabil artan işlem hacmi ve baskı ise etkin risk yönetimi sistemlerinin tesis edilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Uluslararası ve yerel
piyasalarda gözlemlenen ekonomik ve politik belirsizliklerin etkisiyle firma bilançolarının ve likidite akımlarının aksamaya uğraması ihtimali, faktoring şirketlerinin 2015
yılı içerisinde önceki dönemlere nazaran bir miktar ihtiyatlı hareket etmeye yönlendirebilecektir.
Faaliyetlerine 1997 yılında başlayan Kent Faktoring, köklü bir geçmişe sahip olan Süzer Grubu bünyesinde kurulmuş olup 2011 ve 2014 yıllarında ise sırasıyla grup
bünyesindeki Süzer Faktoring A.Ş. ve Kent Finansal Kiralama A.Ş. ile birleşmiştir. Şirket, finansal performansını geliştirmek ve piyasa payını artırmak için geçmiş
dönemlerde başlatılan yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürmüş; bu kapsamda karlılık odaklı bir anlayış ile şube ağını revize etmiştir. 2015 yılının ilk çeyreği
itibarıyla 3’ü İstanbul’da olmak üzere toplam 6 adet şubesi bulunan Kent Faktoring, yakın vadede öncelikli olarak aktif kalitesinin güçlendirilmesini ve ardından
karlılığı ön planda tutmayı hedeflemiştir.
2013 yılında, önemli bölümü tek bir müşteriden kaynaklanan sorunlu alacaklar aktif kalitesini düşürürken, ilgili karşılık giderlerinin etkisinde meydana gelen dönem
zararının özkaynaklar üzerindeki etkisi, 2014 yılında gerçekleştirilen nakit sermaye artımı ile telafi edilmiştir. Öte yandan, sorunlu alacaklar hesabına intikallerin
izleyen yılda da devam etmesi ilave karşılık giderlerine neden olmuş ve 2014 yılı da zararla sonuçlanmıştır. Portföy kalitesinin artırılması yönünde yürütülen
çalışmaların etkisiyle küçülen varlıklar ve iş hacmi nedeniyle faiz dışı giderlerin toplam gelirlere oranı, şubelerin yeniden yapılandırılması başta olmak üzere verimlilik
esaslı çalışmalar ile geliştirilmiş olmakla birlikte, sektör ortalamalarına göre bir miktar daha yüksek seviyede seyretmiştir. Diğer taraftan, yeni yönetim yapılanmasının
uygulamaya aldığı plan çerçevesinde kredi portföyünün kalitesinin geliştirilmesi ve konsantrasyon oranlarının azaltılması, izleyen dönemlerde kredi riskinin daha
etkin olarak kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Ayrıca, yabancı para pozisyonunun cüzi düzeyde kalması ve bilanço dışı yükümlülüklerin düşük seviyesi aktif
kalitesine destek olmaktadır. Sonuç olarak, Şirketin sorunlu alacaklarının özkaynak ve toplam faktoring alacaklarına göre yüksek seviyede seyretmesi, özel karşılık
giderleri nedeniyle maruz kalınan dönem zararı ve bu durumun özkaynaklar üzerindeki baskılayıcı etkisi, varlık büyüklüğünün gerilemesinin yanı sıra, portföy
kalitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar, verimlilik odaklı yeniden yapılanma süreci ve ortaklık yapısının gerçekleşen ve potansiyel desteği, Kent
Faktoring’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun “BBB+” olarak yeniden belirlenmesinin temel dayanaklarını oluşturmuştur.
Şirketin hakim hissedarı olan Ali Baran Süzer ve Süzer Ailesinin Kent Faktoring’e ihtiyaç halinde gerek özkaynak ya da uzun vadeli fon olarak kaynak temin etme
kapasite ve arzusuna sahip olduğu, geçmiş dönemlerde sağlanan destek ile teyit edilmiştir. Ayrıca, firmanın bünyesinde faaliyet gösterdiği Süzer Grubu’nun Şirkete
etkili operasyonel destek sunma kapasitesinin bulunduğu bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu bağlamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (2)
olarak teyit edilmiştir.
Kent Faktoring’in ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, içsel kaynak yaratma potansiyeli, karlı faiz marjı, sermayeleşme düzeyi
ve likidite profili dikkate alındığında, 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. Özgür Fuad
Engin ile iletişim kurulabilir.
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