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SERMAYE P İ YASAS' KURULU'NUN 14.01.2016 TARIHLI ve 7/52 SAYILI

KARAR! UYARINCA YAMAN ACIKLAMADI R

Ş IRKETIN TAK İ PTEK İ EAKTORING ALACAKLARINA ILI Ş KIN ACIKLAMALAR

Aşağıdaki tabloda, Ş irkeein ve içerisinde faaliyet gösterdiği faktoring sektörünün seçilmi ş
finansal verilerine ve bu veriler kullan ı larak lıesaplanan rasyolar ı na ili şkin bilgiler karşı laş t ı rmal ı
bir biçimde verilmektedir.

31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015

Şirket
(Bin TL)

Sektör
(Bin TL)

Şirket
(Bin TL)

Sektör
(Bin TL)

Şirket
(Bin TL)

Sektör
(Bin TL)

Alacakları (brüt) 36.699 993.225 47.851 1.262.227 52.116 1.248.948

Alacakları 199.228 20.095.909 241.548 24.715.390 280.927 25.803.137

ı ktorin2 Alacakları 235.927 21.089.134 289.399 25.977.617 333.043 27.052.085

Aktif Toplam ı 220.145 21.790.367 272.832 26.515.051 318.474 27.541.032

Faktoring Alacaklar ı ! % 90,50 % 92.22 % 88,53 % 93,21 % 88,21 % 93.69Aktif Toplam ı ( %)

Ta kipteki Faktoring Alacaklan I
Faktoring Alacaklan ( Ve)

e
k
 1556 1 <k 4,71 <k 16.53 1 <k 4,86 <4 15,65 <k 4,62

Şirket verilesi bağımsız denetim raporlar ından; sektör verilesi ise BDDK tarafından hazırlanan Banka Dışı Mali
Kuruluş lar (BDMK)Bülteni'nden al ınmış t ır]

Yukar ıdaki tabloda yer verilen Fm:insaf verilerinden hareketle. Ş irket ile sektör ?ellen
karşı laşt ı rı ldığı nda 30.06.21115 tarihi itibar ı % la Ş irketin (akipteki faldoring alacaklar ı n ı n
toplam faktorine alacaklarma oran ı ı takip oram/rasyosui sektör gem:bildi: ıl <411,03
oran ı nda (30.09.2015: <

k
 8,49 ı daha N riksek ç ı kmaktad ı r.

Ş irket' in sektorden yüksek takip oran ı na sahip olmas ı na ili şkin olarak Ş irket taraf ı ndan Sermaye
Piyasas ı Kurulu (SPK)'na iletilen aç ı klamalar ve bu aç ı klamalara mesnet te şkil eden Finansal
Kurumlar Birli ği (FKB)' nin verilen incelenerek aşağıda özettentni ştir

- Finansal Kurumlar Birli ğ i verilerine göre sektördeki ş irketler pazar paylannit göre üç ayr ı
segmentte s ı n ı rland ı r ı lm ış olup, şirketlerin pazar paylar ı ile takip oranları aras ı nda ters
yönlü ili şkinin mevcut oldu ğu görülmektedir. Yani pazar pay ı büyüdükçe takip oran ı
kiiçül ınekte veya tam tersi olmaktad ı r.

- FKB verilerine göre Ş irket' in içinde bulundu ğu segmenueki ş irketlerin takip oranlar ı
ortalamas ı 30.06.2015 tarihi itibar ı yla <4 6,51 iken, Sirket takip oran ı n ı n ayn ı
diinvinde c : 15.65 olarak gurçvklestifti 

- Şirketin takip oran ı n ı n yüksek ç ı kmas ı n ı n gerekçelerin° ili şkin olarak yap ı lan
aç ı klamalarda, Türkiye Bankalar Birli ği Risk Merkezi tarafı ndan tutulan istatistiklere göre
son dönemde kar şı l ı ksız ç ı kan çekterin h ı zl ı . bir biçimde art ı ; göstermesi. bu durumun
iskontoltı faktoring istemlerinin en önemli teminat ı konumundaki çeklerin karşı l ı ks ı z
ç ı kma rasyosunu art ı rmas ı ve dotay ı s‘ı yla Ş irket'in takip rasyost ı nu olumsuz etkilemesi
üzerinde durulmu ştur. Ancak sğz konusu durumun sektördeki tüm faktoring ş irketlerini
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(tizellikle $irket gibi iskontoht faktoring ifietokritti yogun olarak gervekletiren irketleri
aynt wkilde etkileyecegi dii§öniilmekte olup, FKB verilerine gore sektordeki §irkeflerden
iskontolu faktoring i§lemlerini $irket'e benzer ekiIdc yogun olarak gercekle§thenlerin
takip oranlan ineelenmistir. FKB verilerine giire, tiim segmentlerden 2 seeilen ve
iskontulti laktorinu alacaklan toplam fakturing alacaklarintn tie 
okra aran 36 ado faktoring sirketinin ortalatna takip oratii 14 9,85 dohs larapla
kik inakta olup. Sirket'in `. 15.65 olan takip pram s ine sektiirdeki !mazer faalk et
yontinlamasaia saltip .irketlerden il ksektir.

Sirkel in SPK'ya iletilen aciklamalanndan ye bagumstz (kilobit raporktrimn
dipnotlanndan, $irket'in tizellikle son tic yil icerisinde gerek sat& gerek !Misted ha/mida
tabana yayilma stratejisini benimseyerek faaliyetlerini geni§lettigi ye eirostmu artirmayi
hedefleyerek sektör tizerinde bUyurne kaydettigi, dolayistyla bu faallyetlerin dogrudan
takip oramna yansidigt, aynea $irket'in yun (14*1 faktoring ilemIcri gerceklqtirmedigi vc
dolayistyla biiyiik ölciide 3 yun ici iskontolu faktoring alaeaklarma bagh cithilmast
sebebiyie telt Milne baginth hir yamda fattliyet gosterdigi ania0maktathr.

Sonuc ohtrak Sirkeein finansal tablolarind4m, takipteki alacaklardaki artt4m dogal sonucu olarak
iizel karOik giderlerinin de ant§ gostermesinin Sirket ve sektor kârliligi iizerinde bask'
olu§turclugu fakat karithgtn $irket ye sektör genelinde devam ediyor oldugu; $irket'in takip
mamma gerek sektör gerekse $irket'in (tail oldugu segment geneliyle klyaslandiginda yiiksek
olmastmn Sirker in gerek esas faaliyet vfleiekse- - &nem kárhligtru siirdiirmesine §u zt§amada
engel teskil etmedigi görülmektedir.
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2 $irkelin kendi segmentinde iskontolu faktoring alaeaklan toplam faktoring alacaklarunn CI-90 vc iizerini olusturan
ID ado faktoring sirketinin onalama takip °rani 9,17 olarak okmakta olup. bunlar iOnde en yiiksek takip oram
%15.65 ile $irket'e aittir.

3 $irket • in toplam faktoring alacaklannin %96'ss tskontolu faktoring islemlerinden kaynaklanmaktadtr.


