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İstanbul – 15 Eylül 2017

JCR Eurasia Rating,
Sümer Faktoring A.Ş. ve “İhraç Edilen Tahvillerin Nakit Akımları”na ilişkin
periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal notunu “BBB (Trk)”,
görünümünü ise “Stabil” olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yerel ve Yabancı
Para not ve görünümleri ise “BBB-/Stabil” olarak yukarı yönlü revize etmiştir.
JCR Eurasia Rating, Sümer Faktoring A.Ş. ve “İhraç Edilen Tahvillerin Nakit Akımları”nın derecelendirme notlarını gözden geçirerek
“BBB (Trk)/Stabil” olarak teyit etmiştir. “BB+” düzeyindeki Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel
Para Notları ise “BBB-” olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. Diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli İhraç Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
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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 teşvik
edici politikalar ile desteklenen büyüme ortamının faktoring sektörü üzerindeki etkileri yakından izlenmesi gereken husus olarak ortaya çıkmaktadır.
Altınbaş Ailesi bünyesindeki Sümer Faktoring, ağırlıklı olarak yurtiçi alacakların devralınması suretiyle faktöring faaliyeti göstermektedir. Kuruluşu
1994 yılına dayanan 2016 yılında faktoring, varlık yönetimi, gayrimenkul, kuyumculuk gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ASV Holding çatısı
altında yapılanmıştır.
Geçmiş dönemde genel merkezi üzerinden faaliyet gösteren Şirket, 2017 yılında 2 adedi İstanbul’da olmak üzere 3 şube açmış ve direkt erişim
sağlanan müşteri kitlesini geliştirmiştir. Söz konusu şubelerin kredi portföyüne kısa sürede yaptığı katkı dikkate alındığında, yıl sonu ve 2018 itibarıyla
Sümer Faktoring’in aktif büyüklüğünün önemli ölçüde gelişim göstermesi beklenmektedir. 2017 yılının ikinci çeyreği itibarıyla sağlanan varlık
büyümesinin devam etmesi ve Sektör ortalamalarının üzerindeki net faiz marjının korunması, sermaye yapısının içsel kaynaklar ile desteklenmesine
katkı sağlayacaktır. Ülke ekonomisinin, büyümeyi teşvik edici destekler ile canlandırılmasına dönük tedbirlerin yardımıyla elde ettiği olumlu
performansın sürdürülebilirliği ve reel sektörün katma değerli üretim kabiliyetinin güçlendirilmesi, finansal kesimin aktif kalitesinin korunması için
önem taşımaktadır. Sümer Faktoring’in mevcut kaldıraç oranları ve fonlama yapısının yanı sıra, faaliyet karlılığı, operasyonel gider/aktif dengesi,
süregelen aktif büyümesi ve alacak portföyünün kalitesinin korunması, dikkate alınarak, Sümer Faktoring’in Uzun Vadeli Ulusal Notu ve görünümü
“BBB (Trk)/Stabil” olarak teyit edilmiştir. Şirketin dahil olduğu grubun yeni Holding yapılanması içinde sürdüreceği pazar payı ve varlık büyümesi ve
fonlama yapısı, alacak portföyü ve temerküz yapısına ilişkin gelişimler ve net faaliyet karlılığının devamlılığı JCR-ER tarafından izlenmeye devam
edilecektir.
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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