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Kısa Vadeli Ulusal Notu:

(TR) A1+

Görünüm: Stabil

Uzun Vadeli Ulusal Notu:

(TR) AA+

Görünüm: Stabil

SAHA Rating, Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.’nin yatırım yapılabilir
kategori içerisinde olan daha önce kısa vadeli “A1+”(stabil) ve uzun vadeli
“AA+“(stabil) olan notunu, kısa vadeli (TR) “A1+” ve uzun vadeli (TR)
“AA+“ görünümlerini de “Stabil” olarak teyit etmiştir.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (“Şirket”, “TürkTraktör”) 1954 yılında
Minneapolis Moline Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. adıyla kurulmuş olup, fiili
faaliyet konusu tarım traktörleri, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletlerinin
üretimi ve ticaretidir. Şirket’in adı, 1968 yılında hisselerinin %25’inin bir Koç Holding
A.Ş. (“Koç Holding”) grup şirketi olan Ege Makine ve Ticaret A.Ş. tarafından satın
alınmasının ardından, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 31
Aralık 2018 tarihi itibariyle Şirket’in önemli sermayedarları Koç Holding ve CNH
Industrial Osterreich GmbH’dır. TürkTraktör, yıllık 50.000 adet traktör üretme
kapasitesiyle (2 vardiya çalışılması halinde) Türkiye’nin en büyük traktör üreticisi
olmasının yanı sıra, traktör pazarında 12 yıldır lider konumdadır. Operasyonlarını
geniş bir satış ve servis ağıyla yürütmektedir.
Şirket, 2018 yılsonu itibariyle Türkiye traktör üretiminin %72’sini (2017:%67) ve
ihracatının %91’ini (2017:%87) tek başına gerçekleştirmiştir. 2018 yılı 3. çeyrek
bağımsız denetim sonuçları önceki yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde; toplam
satış gelirlerinde %2 oranında bir daralmaya karşın, yurtdışı satış gelirlerinin %57
oranında artmış olması olumludur. Brüt kârlılıkta meydana gelen %6’lık artış
maliyetlerin iyi yönetildiğini göstermektedir. FAVÖK ise %9 büyümüştür. Net kârlılık
%23’lük bir düşüş performansı göstermiş olup, bu düşüşün temel nedeni, finansman
giderlerinde meydana gelen artıştır. Kârlılık rasyoları sırasıyla, Brüt Kârlılık %19
(2017/09:%17), Faaliyet Kârı Marjı %11 (2017/09:%10), Net Kâr Marjı %6
(2017/09:%7), FAVÖK Marjı %13 (2017/09:%12) olarak gerçeklemiştir.
25.01.2019 tarihli bu açıklamamız bir teyit açıklaması olup, 2018 yıl sonu bağımsız
denetim raporu yayınlandığında derecelendirme notu tekrar gözden geçirilecektir.
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