“

Basın Açıklaması
İstanbul –19 Ekim 2018

JCR
Eurasia Rating,
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JCR Eurasia Rating, “Güriş Holding A.Ş. ve İştirakleri” ’ni, ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir
kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘nu ‘A(Trk)’ ve ‘Stabil’ görünüm, Kısa Vadeli Ulusal
Notu ’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak ‘Stabil’ not görünümü ile belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası
Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte
detayları sol sütunda gösterilmiştir.
Güriş Holding A.Ş. ‘nin temelleri Sayın İdris Yamantürk tarafından 1958’de inşaat alanında ilk şirketini Güriş
Kollektif’i kurması ile atılmıştır. 1975 yılında holding yapısına evrilen Grup, bünyesi altında sanayi sektörü başta
olmak üzere enerji, inşaat ve farklı ticari alanlarında hizmet vermektedir. Çatısı altında bulunan 20 iştirak , 6
bağlı ortaklığı ve 22 dolaylı iştiraki ile yaklaşık 8,000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Dünyanın en büyük
müteahhit şirketleri arasında yer alan grup, yurt içinde ve yurt dışında birçok büyük proje tamamlamıştır. Yıllar
içerisinde ana faaliyet alanına başta sanayi ve enerji sektörünü ekleyen Grup, geniş sektörel deneyimi, bilgi
birikimi ve networkü ile edindiği yararlı ve işbirlikçi ortaklıklar kurma becerisiyle uluslararası alanda tanınmış
yerli ve yabancı kuruluşlarla iş ortaklıkları kurmuştur.
Sanayi faaliyetleri içerisinde yer alan “Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş “, “Parsan Makine Parçaları San. A.Ş”,
“Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı. San. ve Tic. A.Ş”, “Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş”,
Enerji faaliyetleri içerisinde yer alan “Gürmat Elektrik Üretim A.Ş” ve İnşaat faaliyetleri içerisinde yer alan
“Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş” firmalarının konsolide bilançodaki ağırlıkları ve operasyonel etkinlikleri,
grup içi sinerjinin şirket bazlı verimliliği tetiklemesi, yapılan yatırımların nakit akışlarında sürdürülebilir büyümeyi
desteklemesi, düzenli iç kaynak yaratan karlılık seviyesi, iş hacmi, varlık-yükümlülük bileşimi, müşteri portföyü,
ihracat ağırlıklı satış rakamları, deneyimli ve sektöründe uzman yönetim kadrosu Grubun üstlendiği riskleri
karşılayacak düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Konsolide ciro gelirlerinin çeşitlenmiş olması ve FAVÖK
seviyesinin hızla artması, Holding’in özellikle sanayii sektör firmalarının yüksek rekabet avantajına sahip olması,
varlık kalitesinin korunması, fonlama çeşitliliği ve mevcut banka limitleri, öngörülebilir nakit yaratma
kapasitesinin artarak devam etmesi ,yakın dönem içerisinde beklenen sermaye artışı, Grup şirketlerinin
kurumsallaşma düzeyi ile Grubun faaliyetlerinin geniş bir coğrafyaya ve farklı sektörlere yayılmış olmasının risk
konsantrasyonunu üzerindeki azaltıcı etkisi dikkate alınarak JCR-ER tarafından Uzun Vadeli Ulusal Notunun
‘A(Trk)’ seviyesinde ve görünümün “Stabil” olarak belirlenmesinde etkin rol oynamıştır. Şirket’in Uluslararası
yabancı ve yerel para notları ise “BBB- “ile sınırlandırılmıştır. Finansman giderlerinin konsolide düzeyde karlılık
üzerinde yarattığı baskı, enerji maliyetlerinin yüksek yapısı, ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterilen sektörler
üzerine olan etkileri ve bazı sektörlerin iç pazara bağımlı talep yapısı marjlar üzerinde baskı unsuru olmaya
devam etmektedir.
Holding’in konsolide yapısının borçluluk durumu, yabancı para kur farklarından dolayı finansal sonuçlarda
meydana gelebilecek değişimler, nakit akım düzeyi, özkaynak seviyesi, FAVÖK ve net kar göstergeleri, ulusal
ve uluslararası piyasalardaki makroekonomik gelişmeler JCR Eurasia Rating tarafından izlenecektir.
İhraç yoluyla elde edilmesi planlanan kaynaklar şirket bilançosunda taşınacağı için ayrı bir ihraç rating raporu
düzenlemeyip kredi derecelendirme raporu içerisinde analiz edilmiştir. İhraç edilecek tahvilin şirketin diğer
yükümlülüklerine göre hukuksal ve teminat acısından bir farklılaştırılması olmadığı için şirketin kurumsal
yapısının notları ihraç rating’ini de temsil etmektedir. İhraca ilişkin notlar gerek dolaşımdaki gerekse de ihraç
edilecek borçlanma enstrümanlarına atanmış olup vadelerine kadar olan değerlendirmeleri içermektedir.
Ortaklık yapısında büyük çoğunluğu kontrolünde tutan Yamantürk Ailesi ‘nin ihtiyaç halinde Güriş Holding
A.Ş. ve İştirakleri” ‘ni finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin
edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine
ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
Firmanın üstlendiği riskleri yönetebilme yeteneği, içsel kaynak yaratma ve mevcut sermayeleşme düzeyi dikkate
alındığında, firmanın ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisindeki notu ise (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden
sağlanabilir veya Kuruluşumuz Baş Analisti Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
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