BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 7 Haziran 2011
JCR-Eurasia Rating,

Şekerbank T.A.Ş.’nin
Uzun Vadeli Ulusal Notunu “A+(Trk)”, görünümünü ise ( Stabil) olarak teyit etmiştir.
JCR-Eurasia Rating Şekerbank T.A.Ş.’yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu
‘A+(Trk)’ görünümünü ise (Stabil) olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu Ülke Notu tavanı
olan BB olarak belirlenmiş ve diğer notlarla birlikte tüm detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
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Şekerbank T.A.Ş. kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık alanında faaliyet gösteren ulusal yaygınlığa sahip orta ölçekli bir bankadır. Banka;
aracı kurum, faktöring, leasing, mortgage ve sigortacılık alanlarındaki iştirakleri ile entegre bir finansal kuruluştur.
Bankanın özgün plasman politikaları, vade uyumsuzluklarını azaltarak kendi dinamikleriyle kendi fonunu yaratma kapasitesi taşımaktadır.
Nitekim Anadolu’daki köklü geçmişine dayanarak, stratejik sektörler olarak belirlediği inşaat, tarım, gıda ve turizm alanlarında faaliyet
gösteren mikro-küçük işletmelerin finansmanında lider bir banka olma hedefi, yaygın şubeleri ve içsel finansal gücüyle; dış ticaretin, KOBİ’lerin,
çevreci ve enerji tasarrufu sağlayan projelerin finansmanı için yurtdışı piyasalardan çeşitlendirilmiş ve farklılaştırılmış ölçeklerde ve avantajlı
koşullarda finansman desteği sağlayabilen Şekerbank, portföyündeki KOBİ kredi alacaklarına dayalı menkulleştirme işlemi için operasyonel
süreçleri de başlatmıştır. Bu uygulamaların yanında Dünya Bankası Kuruluşlarından IFC (International Finance Corporation), nin mevcut durumda
% 5 oranındaki hisse alma opsiyonu kapsamında Şekerbank’ın % 3 hissesinin yatırımcısı olması uluslar arası piyasalara ilave güven vermektedir.
Geçmiş yıllarda yüksek olan sorunlu krediler oranında 2010 yılında görülen iyileşme, tahsilât politikalarında sergilediği performans, sektöre
göre sağladığı yüksek net faiz marjının devam ettirilmesi ve organizasyon yapısına, operasyonel süreçlere ilişkin sağlanan değişiklikler mevcut
durumda bankanın sektörel etkinliğini artırmış olup, gelecek dönemlerde de içsel karlılığına olumlu yönde yansımaya devam edecektir. Ayrıca,
sektör ortalamasının üzerindeki ortalama mevduat vadesi ve devam eden müşteri bağlılığı bankaya likidite yönetiminde kolaylık sağlamaktadır.
Bankanın ana hissedarlarından BTA Securities JSC’nin içinde yer aldığı BTA Grubun içine düştüğü finansal sıkıntıların Şekerbank’ın ortaklık yapısı
ve geleceği üzerinde yarattığı etkisi; BTA Securities JSC’in Şekerbank’ta sahip olduğu hisselerin tamamının yönetim haklarının Kazakistan
Devletine ait Samruk-Kaznya Fonuna devredilmesiyle ve ayrıca BTA Bank’ın borçlarının kreditörler ile varılan anlaşmaya bağlı olarak yeniden
yapılandırılması sonucunda olumlu bir görünüm kazanmıştır.
Bankanın ortaklık yapısı, varlık-yükümlülük bileşimi, içsel kaynak yaratma gücü, uluslar arası piyasalardan borçlanma kapasitesi, SME portföyü
ile enerji verimliliği ve etkinliğini artırmaya yönelik projelerin finansmanına yönelik uluslararası kuruluşların fonlama arzusu, şube ağı ve
organizasyonel yapısı ile kurumsal yönetim uygulamaları dikkate alınarak, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu ülke notu tavanı
olan BB olarak teyit edilmiştir.
Banka’nın ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların mali gücünün seviyesi (2), Bankanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına
dayanarak yönetebilme yeteneğine ilişkin bağımsızlık kategorisindeki notu ise ( B) olarak belirlenmiştir. Bu destek ve bağımsızlık kategorisindeki
notlar JCR Eurasia Rating’in notasyon sisteminde ”yeterli düzey” i işaret etmektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi şirketimizin http://www.jcrer.com.tr. adresinden sağlanabilir veya şirketimiz analistlerinden
Sn. Şevket GÜLEÇ ile iletişim kurulabilir.
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Yönetim Kurulu
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