Basın Açıklaması

“

İstanbul – 19 Eylül 2018

JCR
Eurasia Rating,

Sümer Faktoring A.Ş.
ve İhraç Edilen
Borçlanma
Araçlarının Nakit
Akımlarını gözden
geçirerek
Uzun Vadeli Ulusal
Notunu
‘BBB (Trk)/Stabil’,
Uluslararası Yabancı ve
Yerel Para Notunu ise
‘BBB-’ olarak teyit etti.

“

Uluslararası

NOTLAR
Yabancı Para
Türk Parası
FC
Görünüm
LC
İhraç Notu

Ulusal

Ulusal Not
Görünüm
İhraç Notu

Uzun Kısa
BBB- A-3
BBB- A-3
Negatif Negatif
Negatif Negatif

n.a
BBB
(Trk)

n.a
A-3
(Trk)

Stabil Stabil
BBB
(Trk)
2

Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık
B
Notu

A-3
(Trk)
-

Sektör: Faktoring
Rapor Tarihi: 19/09/2018

JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş.nin periyodik kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve
Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB (Trk)/Stabil’ ve ‘A-3 (Trk)/Stabil’ olarak teyit etti. Diğer
taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ülke tavanı olan ‘BBB-’ olarak
belirlenmiştir.
Etki alanı ve hacimsel büyüklüğü sürekli olarak artan ve ekonomideki ağırlığı gün geçtikçe yükselen
faktoring sektörü, son yıllarda yapılan reformlar ve düzenlemeler ile finans dünyasının önemli bir
parçası haline gelmiştir. Gözetim ve denetim açısından yasal altyapının iyileştirilmesi ile bilgi
sistemlerinin, risk ölçüm standartlarının ve iç kontrol süreçlerinin tesis edilmesinin zorunlu tutulması,
sektörün kurumsal yapısının gelişimine, finansal raporlamaların kalitesinin, standardizasyonunun ve
şeffaflığının artırılmasına ve rekabet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Faktoring
şirketlerinin esas gelirlerini reel sektörün oluşturduğu dikkate alındığında, yurt içi ve yurt dışı
ekonomik-politik gelişmelere karşı faktoring sektörünün yeterince bağışıklık kazanmadığı
görülmektedir. Öte yandan, gerek regülasyon çalışmaları ile sektörün temellerinin sağlamlaştırılması,
gerekse finansal ürün ve hizmetlerdeki çeşitlilik ve ihtiyaçların artması neticesinde oyuncuların
müşterilerine çözüm üretme konusunda çevik ve hızlı aksiyon alabilmesi faktoring sektörünün güçlü
olduğu yanlar olarak ön plana çıkmaktadır.
1996 yılında kurulan Sümer Faktoring, 2014 yılında Altınbaş Ailesi tarafından devralınmıştır. 2016
yılında aynı aile bünyesindeki ASV Holding çatısı altında geçen Şirket, İstanbul’da merkez ofisinin
yanı sıra 3 ve Ankara’da 1 şube ile hizmet vermektedir.
Şirket’in Grup bünyesinde sürdürdüğü iş hacmi ve aktif büyümesi seyri, genişleyen şube ağının da
katkısıyla devam etmekte olup 2018'in ilk yarısında, büyüme oranı ve özkaynak getirisi de önemli
ölçüde artmıştır. Öte yandan, sert döviz hareketleri, yüksek enflasyon ve faiz oranlarının hakim olduğu
piyasa koşullarına cevaben olarak daha ihtiyatlı bir politika benimsenmiştir. Piyasa koşullarına paralel
olarak artan borçlanma maliyetlerine rağmen, kar marjlarını koruyabilen Sümer Faktoring'in iç karlılık
göstergelerinin korunacağı öngörülmektedir. Kredilendirme politikalarının etkinliğinin yanı sıra varlık
satışlarının katkısıyla, iş hacminin takibe dönüşüm oranı Sektör ortalamalarının oldukça altında
kalmaktadır. Öte yandan, hem finanse edilen işlemlerin hem de finansman kaynaklarının ortalama
vadelerinin kısalmış olması Sektör genelinde dikkat çeken önemli dinamiklerdir. Sümer Faktoring'in
Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümü, Şirket'in fonlama kaynaklarının vade ve maliyet yapısı, faaliyet
karlılığı, operasyonel gider / aktif dengesi, kredi portföyünün kalitesinin korunması dikkate alınarak
“BBB (Trk) / Stabil” olarak teyit edilmiştir. Öte yandan, JCR-ER, Sümer Faktoring’in bilanço yapısı,
faiz marjı ve kredi portföyünün fonlama yapısı, döviz kuru hareketleri ve yüksek faiz oranlarının
müşteri portföyünün aktif kalitesi üzerindeki etkilerine ilişkin gelişmeleri izlemeyi sürdürecektir.
Sümer Faktoring’in mülkiyeti, Altınbaş Ailesinin pay sahibi olduğu ASV Holding A.Ş.ye aittir.
Nihai ortaklık yapısının, ihtiyaç halinde Şirketi destekleyecek finansal güç ve arzuyu koruduğu
düşünülmekte olup Şirketin Desteklenme Notu, JCR-ER notasyonu içerisinde yeterli düzeyi işaret
eden (2) olarak teyit edilmiştir. Şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu, faaliyet karlılığı, içsel kaynak
yaratma kapasitesi, net faiz marjı, öz kaynak oranı ve finansman kaynaklarının çeşitliliği dikkate
alınarak, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde yeterli düzeyi belirten (B) olarak kategorisinde teyit
edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr
adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti Sn. Özgür Fuad Engin, CFA ile iletişim
kurulabilir.
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