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JCR Eurasia Rating,
Kent Faktoring A.Ş. ve Planlanan Tahvil İhracı’na ilişkin periyodik gözden geçirme sürecinde
Uzun Vadeli Ulusal Notunu “A- (Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise “A-1 (Trk)” olarak yukarı
yönlü revize etti ve görünümlerini “Stabil” olarak belirledi. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve
Yabancı Para not ve görünümlerini ise “BBB-/Stabil” olarak teyit etti.
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Makroekonomik koşullardaki dalgalanmalardan ve istikrarsızlıktan etkilenme seviyesi yüksek olan faktoring sektöründe ekonomik konjonktürdeki değişiklikler ve
BDDK’nın regülasyon çalışmaları yönetim politikaları üzerinde belirleyici olmaktadır. Diğer taraftan, yapılan reformlar doğrultusunda, etkin gözetim ve denetim
açısından sektörün yasal altyapısı iyileştirilerek, bilgi sistemlerinin, risk ölçüm sistemlerinin ve iç kontrol süreçlerinin tesis edilmesinin zorunlu tutulması özellikle,
sektörün kurumsal yapısının gelişimine, finansal raporlamaların kalitesinin, standardizasyonunun ve şeffaflığının artırılmasına ve rekabet eşitliğinin sağlanmasına
yönelik pozitif yönde ivme kazandırmıştır. Faktoring şirketlerinin esas gelirlerini reel sektörün oluşturduğu dikkate alındığında, yurt dışı ve yurt içi ekonomik-politik ve
jeopolitik gelişmelerin piyasalarda yarattığı volatilitenin ve düşük büyüme ortamının faktoring sektörü üzerinde olası negatif etkisi yakından izlenmesi gereken husus
olarak ortaya çıkmaktadır.
Finans, turizm, enerji ve gayrimenkul geliştirme gibi birçok alanda faaliyet gösteren Süzer Grubu bünyesinde yer alan Kent Faktoring, 1997 yılından beri hizmet
vermektedir. Şube ağı ve genel kurumsal örgütlenme yapısını karlılık odaklı bir uyum süreci neticesinde revize eden Kent Faktoring, 2016 yıl sonu itibarıyla yalnızca
genel merkez ofisinde hizmet vermektedir.
Kent Faktoring, operasyonel maliyetlerin kontrol altına alınması, aktif kalitesinin geliştirilmesi, sorunlu alacaklara yönelik tahsilat girişimlerinin yoğunlaştırılması ve
kredi portföyünün geliştirilmesi amaçlarıyla yürütülen çalışmalar neticesinde dönem karlılığını geçmiş döneme nazaran yüksek oranda geliştirmiştir. Net faiz marjının
Sektör ortalamalarının üzerindeki seviyesini artarak koruması ve geçmiş dönemde gecikmiş olan alacaklara yönelik tahsilatların katkısıyla özkaynak ve aktif karlılığı
artmıştır. Kredi portföyünün risk ağırlığının kontrol altına alınması için Kent Faktoring, öncelikli olarak kurumsal nitelikli ve büyük ölçekli müşteriler ile tercih etmiştir.
Rekabetin yüksek olduğu ve tek müşteri üzerinde yüksek risk taşınan model gereği, konsantrasyon oranlarında artış meydana gelmiştir. Mevcut kredilendirme
yaklaşımı çerçevesinde, portföyün önemli bölümünü oluşturan kredi değerliliği görece yüksek kurumsal segment müşterilerden kaynaklanan alacakların takibe
dönüşme oranının düşük olması beklenmekle birlikte, temerküz seviyesinin artışı, aktif kalitesi üzerinde baskı oluşturabilecektir.
Net faiz marjının gelişim göstermesi ve Sektör ortalamaları üzerindeki seviyesi, gelişim gösteren aktif kalitesi, maliyetlerin geçmiş dönemlere nazaran sınırlanması
sayesinde verimliliğin artırılması, tahmin edilen karlılık ve aktif büyüklüğü rakamlarının üzerinde performans kaydedilmesi, tecrübeli yönetim yapısı ile Süzer
Grubundan sağlanan operasyonel ve finansal destekler Kent Faktoring’in “A- (Trk)” olarak yukarı yönlü revize edilen Uzun Vadeli Ulusal Notunun ana dayanaklarını
oluşturmaktadır. İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu düzenlemeyip kredi derecelendirme
raporu içerisinde analiz edilmiştir. İhraç edilecek tahvilin şirketin diğer yükümlülüklerine göre hukuksal ve teminat acısından bir farklılaştırılması olmadığı için şirketin
kurumsal yapısının notları ihraç rating’ini de temsil etmektedir.
Bütçe hedeflerinin gerçekleştirilme performansı, sektörel gelişmelerin ve faiz oranlarındaki değişikliklerinin şirketin iç kaynak üretimi gücü ve varlık kalitesi üzerinde
yaratacağı etkiler ve operasyonel maliyetlerin seyrinin not ve görünüm üzerindeki etkileri JCR-ER’in izleyeceği öncelikli alanlar arasında yer almaktadır.
Geçmiş dönemlerde sağlanan finansal desteklerin yanı sıra Grup yönetiminin devam eden katkıları dikkate alınarak, Şirketin hakim hissedarı olan Ali Baran Süzer ve
Süzer Ailesinin Kent Faktoring’e ihtiyaç halinde kaynak temin etme ve etkili operasyonel destek sunma kapasite ile arzusuna sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu
bağlamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde yeterli düzeyi işaret eden (2) olarak teyit edilmiştir.
Şirketin 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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