BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 27 Aralık 2017
JCR Eurasia Rating,
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ‘yi gözden geçirme sürecinde
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BB+(Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘B(Trk)’
ve Uzun Vadeli Uluslararası Notlarını ise ‘BB+’ olarak teyit etti.
JCR-Eurasia Rating, “Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.”’yi ulusal ve uluslararası düzeyde
derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BB+ (Trk)’; Kısa Vadeli Uluslarası Yabancı Para Notu’nu ise ‘B’ olarak teyit etmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ise ‘ise ‘BB+’ olarak teyit edilmiştir.
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Kökeni 1964’e kadar uzanan,1981 yılında İstanbul’a taşınarak Akyürek Kardeşler Mehmet Akyürek ve Kardeşleri Kollektif Şirket
unvanı ile gıda toptancılığı alanında faaliyet gösteren firma, 2012 yılı içerisinde tedarik ve pazarlama alanında yer alan “Aksel
Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi” ve “Akyürek Kardeşler Gıda” firmalarının birleşmesiyle” Akyürek Tüketim
Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.” ismini almıştır. Distribütörlük ve bayilik anlaşmaları ile önemli markalarının özellikle
Marmara ve Ege bölgelerinde etkili bir konumuna gelmiştir. Firmanın müşteri tabanı, ülke çapında faaliyet gösteren firmaların
ağırlıklı olarak büyük ölçekli ev gereçleri, gıda, kâğıt, deterjan kategorisindeki ürünlerdir.
Ek finansman ihtiyacı ve mevcut kredilerin yapılandırılması amacıyla devam eden görüşmelerin mevcut mali yapının korunmasına
sağlayacağı katkı,süreç içerisinde borç ödeme kapasitesinin gelişimi, brüt kar seviyesinin korunması,daha az işletme sermayesi
gerektirecek olan cash&carry iş modeli, nakit akımlarının borç çevirme kaptasitesini artırması ile desteklenen pazar etkinliği Şirketin
Uzun Vadeli Ulusal Notu ”BB+ (Trk)“ olarak teyit edilmesinde rol oynamıştır.
Bankalarla devam eden kredi yapılandırma görüşmesi,finansal risk göstergelerinin gidişatı;mevcut durumda finansal kuruluşlarla
imzalanan protokolün Şirket finansalları üzerindeki etkileri, tedavülde bulunan tahvilin anapara ve kupon ödemelerinin
gerçekleştirilebilmesi gelecek dönemlerde izleme hususları olacaktır. Operasyonel aktivitesinin kesilmesi nedeniyle baskılanan satış
kabiliyeti ,sektörün doğası gereği yüksek işletme sermayesi ihtiyacı,yüksek finansman giderinin karlılığı baskılaması, düşük pazar
etkinliği ve sermayeleşme seviyesi; ve pazardaki rekabet gibi temel derecelendirme hususlarının varlığını sürdürmesinin yanında;
içsel kaynak yaratamaması nedeniyle sermayenin erozyona uğraması, likidite yönetimini zorlaştıran ticari borçların yükümlülükler
içerisindeki yüksek seviyesi bilanço üzerinde baskı unsuru olmaya devam etmektedir.
Nakit akımlarının gelecek beklentileri ve projeksiyonuna ilişkin veri eksikliği nedeniyle ihraç ratingine ilişkin derecelendirme notları
belirlenememiştir.
Gerçek kişi hakim ortaklar Eyyüp Serdal AKYÜREK, Şekip AKYÜREK ve “AKYÜREK Ailesi” ‘nden kaynaklanan finansal güçlerinin
yeterliliği, firmanın ölçeği, planlanan büyüme ve sektörel genişlemenin büyüme yönünden sağlayacağı katkı dikkate alınarak,
Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.” ‘Desteklenme Notu’ kategorisinde (3) olarak teyit edilmiştir. Firmanın
üstlendiği riskleri yönetebilme yeteneği, içsel kaynak yaratma, artan ve çeşitlenen nitelikli müşteri portföyü ile mevcut
sermayeleşme düzeyi dikkate alındığında, firmanın ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisindeki notu ise (BC) olarak teyit
edilmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya
Kuruluşumuz analist Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
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