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 “Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.” JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir.  
 

 

• Geçmiş yıllarda tarım sektöründeki bozulmaya kıyasla, 2020 yılında tarım sektörüne sağlanan finansal teşviklerle artan traktör talebinin olumlu katkısı ile 

Grubun satış ve karlılık rakamlarında gerçekleşen iyileşme, 

• Tümosan Motor’un köklü geçmişi ve güçlü Ar-Ge çalışmaları ile hem tarım hem de savunma sektörlerinde güçlü marka bilinci ve Grubun konsolide 

yapısındaki ağırlıklı payı, 

• Covid-19 pandemisinden, diğer sektörlere göre daha az etkilenen bir sektörde faaliyet göstermesi, satış ve üretim miktarındaki artışın bunu desteklemesi 

• Albayrak Grubu'nun uzun operasyonel geçmişi ve yeni yatırımlarla artan operasyonları, 

• Kur dalgalanmalarına sınırlı maruz kalması, 

• Mevcut banka limitlerine ilaveden tahvil ihraçları ile fonlama yapısını çeşitlendirmesi, 

• Şirket'in aktif ve özkaynak büyüklüğüne kıyasla düşük ödenmiş sermayesinin özkaynak kalitesi üzerinde devam eden baskısı ve ödenmiş sermaye artışına 

ihtiyaç duyulması, 

• İyileşme performansı sergilemesine rağmen, operasyonel harcamaları, dışa bağımlılığı ve faiz giderlerini karşılamak için hala yetersiz nakit yaratma 

kapasitesi, 

• Nakit akımına katkıda bulunmayan yüksek miktardaki yeniden değerleme kazançlarının aktif ve özkaynak büyümesine katkısı, 

• Grub’un lokomotif şirketi olmasından kaynaklı özellikle ana ortaktan olan alacaklarından kaynaklı artan ilişkili taraf alacaklarının, aktif kalitesini 

baskılaması, 

• Dış kaynaklara yüksek bağımlılık nedeniyle oluşan finansman giderlerine ek olarak, özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan kaynaklanan zararların 

karı ciddi anlamda baskılamaya devam etmesi 

 
 

Esas itibariyle yukarıdaki hususlar dikkate alınarak “Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ‘nin notları aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.  
 

 

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BB / (Negatif Görünüm) 

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB / (Negatif Görünüm) 

Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB (Trk) / (Stabil Görünüm) 

Uzun Vadeli İhraç Notu : BBB (Trk) 

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B / (Negatif Görünüm) 

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B / (Negatif Görünüm) 

Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Stabil görünüm) 

Kısa Vadeli İhraç Notu A-3 (Trk) 

Desteklenme Notu :     2 

Ortaklardan Bağımsızlık Notu :      B 
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