ÜLKER BİSKÜVİ 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİ
İKİNCİ ÇEYREK 2016 SONUÇLARI
İstanbul, Türkiye – 16 Ağustos 2016 – Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (BIST: ULKER.TI; Bloomberg: ULKER.TI;
Reuters: ULKER.IS) (“Ülker”), 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla biten 2Ç&1YY 2016 finansal sonuçlarını
açıkladı.

Satış Hacmi* (Ton)

Satış hacmi 2Ç16’da %2.5 oranında artarak
161.482 ton olmuştur
• Karşılaştırılabilir bazda**, konsolide satış
hacmi %5.0 artmıştır
• Uluslararası satış hacmi (Diğer dahil)
%42.6’ya ulaşmıştır (Diğer hariç %26.5)

Satış Geliri(TL mn)
Satış gelirleri 2Ç16’da %4.2 oranında
artarak 974 mn TL olarak gerçekleşmiştir
• Karşılaştırılabilir bazda, konsolide satış
geliri %9.1 oranında artmıştır
• Uluslararası satış geliri (diğer dahil)
%28.9’a ulaşmıştır (Diğer hariç %25.3)

FAVÖK***(TL mn)
FAVÖK 2Ç16’da geçen sene aynı periyoda
göre %10.3 artarak 134 mn TL’ye
yükselmiştir
• Karşılaştırılabilir bazda, konsolide FAVÖK
%20.0 oranında artmıştır

Net Kar (TL mn)
Net kar 2Ç16’da; daha iyi operasyonel
sonuçlar sonucunda 87 mn TL’ye yükselmiştir

(*) İstanbul Gıda, FMC ve Hi-Food’un satın alımıyla 2Ç&1YY 2015 finansalları yeniden düzenlenmiştir
(**) Karşılaştırılabilir baz (KB) süt satışlarının yeniden düzenlenen 2Ç&1YY 2015 sonuçlarından düşülmesi anlamına
gelmektedir
Ülker
(***) Olağandışı gelir ve gider hariç bırakılarak
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Konsolide Finansal Sonuçlar

Satış Hacmi (Ton)

322.024

313.080

161.481

Konsolide satış hacmi 2016 yılı 2. çeyrekte 161.481 ton’a
ulaşmıştır. Artan satış hacminin arkasında yatan ana
sebepler uluslararası operasyonlarda iyi performans
gösteren bisküvi kategorisi ile hem Türkiye hem
Uluslararası
operasyonlarda
çikolata
satışlarının
toparlanması neticesinde gerçekleşmiştir. 1YY16
sonunda, toplam satış hacmi 313.080 tona ulaşmıştır.
Diğer ürün satışları hariç tutulduğunda, konsolide satış
hacmi 2Ç16’da %3.6’lık bir artış gösterirken 1YY16’da ise
sabit kalmıştır.

157.594

Karşılaştırılabilir bazda, konsolide satış hacmi 2Ç16’da %5
oranında büyürken, 1YY16’da %0.4 oranında azalmıştır.
Uluslararası operasyonları satış hacminin toplam satış
hacmi içindeki payı 2Ç16’da %42.6’ya ulaşırken (Diğer
hariç %26.5), 1YY16’da %39.4’e (Diğer hariç %26.1)
ulaşmıştır. Geçen sene aynı periyotlarda bu oranlar
%41.4 ve %40.0 olarak gerçekleşmişti.

Satış Geliri (TL mn)

1,915.8

935.0

974.2

Konsolide bisküvi satış hacmi 2Ç16’da %5 artarken
başarılı uluslararası operasyonlar ana etken olmuştur.
1,980.5

Konsolide çikolata satış hacmi 2Ç16’da %6.0 oranında
artarken, markalı ürün satışlarına yönelik artan
odaklanmamız sonucunda hem Türkiye’de hem de
Uluslararası operasyonlarımız başarılı bir performans
göstermiştir. Kek satışlarımızı ise aynı periyotta %8.2
oranında daralırken markasız ürünlerdeki azalma ana
etken olmuştur.
Konsolide ciro 2Ç16’da 974 mn TL’ye ulaşırken %4.2
oranında büyümüştür. 1YY16’da %3.4 oranında artış ile 2
mlr TL’ye ulaşmıştır. Artışın arkasında yatan ana sebepler
Türkiye’de birim fiyatlardaki artış ve mix etkisi olmuştur.
Diğer ürün satışları hariç tutulduğunda, atıştırmalık işimiz
%9.3’lük büyüme ile 927 mn TL’ye ulaşırken, 1YY16’da
%8.1 artışla 1.9 mlr olarak gerçekleşmiştir.
Karşılaştırılabilir bazda, 2Ç16’da ciro büyümesi %9.1
olurken, 1YY16’da %6.7’lik bir performans sergilemiştir.
Uluslararası operasyonları satış hacminin toplam satış
hacmi içindeki payı 2Ç16’da %28.9’ya ulaşırken (Diğer
hariç %25.3), 1YY16’da %28.9’a (Diğer hariç %25.7)
ulaşmıştır.
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Brüt Kar (TL mn)
Marj

22.6%

24.0%

23.0%

24.0%

Brüt kar 2Ç16’da %10.9’luk artışla 234.2 mn TL’ye
ulaşırken, mix etkisi, fiyat geçişlerinin süregelen etkisi ve
Türkiye ile Uluslararası faaliyetlerde gelişme önemli
etkenler olmuştur.
Brüt kar marjı 1.4 puan artarken, 2Ç16’da %24’e
ulaşmıştır. Karşılaştırılabilir bazda bu büyüme 1.8 puan
olarak gerçekleşmiştir. 1YY16’da brüt kar marjı yine
%24.0’e ulaşmıştır. Karşılaştırılabilir bazda 1.1 puan
oranında yükselmiştir.

FAVÖK (TL mn)
Marj

13.0%

13.7%

12.1%

13.5%

Konsolide düzeltilmiş FAVÖK (Diğer faaliyet gelir/giderleri
hariç) 2Ç16’da 133.6 mn TL’ye yükselirken geçen sene
aynı periyotta bu rakam 121.1 mn TL olarak
gerçekleşmişti.
Düzeltilmiş FAVÖK marjı 2Ç16’da 2Ç15’e göre 0.7 puanlık
artışla %13.7’ye yükselirken, karşılaştırılabilir bazda
büyüme 1.2 puan olmuştur.
2016 yılının ilk 6 ayında
FAVÖK marjı %13.5’e
yükselmiştir. Bu artışta efektif fiyatlama politikası ile
verimlilik yaratan yatırımlardan elde edilmiştir.

Net Kar (TL mn)

Net kur farkında zarar 2Ç16’da 1.8 mn TL olarak
gerçekleşirken, TL’nin yabancı para kurlarına karşı
zayıflaması sebebiyet vermiştir.
30 Haziran 2016 itibarıyla, şirketin net borcu sene
sonunda kaydedilen 651 mn TL’nin üzerine çıkarak 656
mn TL’ye ulaşmıştır.

(TL mn)
2Q15
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.8
Faaliyetlerden Kur Farkı Geliri 7.5
Vadeli Satış Faiz Geliri 12.2
Diğer 1.1
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.3
Faaliyetlerden Kur Farkı Gideri 2.5
Vadeli Alım Faiz Gideri
Diğer
Net Esas Faal. Diğer Gel./Gid.
(TL mn)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı
Gelirleri
Faiz gelirleri
Sabit Kıymet Satış Karları
Diğer
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Yatırım Faaliyetlerinden Kur Farkı
Giderleri
Sabit Kıymet Satış Zararı
Net Yatırım Faali. Gelir/Giderler

2Q16
15.1
(0.8)
12.1
3.8
7.3
(2.5)

1YY15
56.6
25.5
26.5
4.6
42.4
7.0

1YY16
35.7
1.2
25.5
9.0
20.1
2.0

10.8
8.0
(0.5)
2Q15
112.6

7.0
2.8
7.8
2Q16
60.4

24.3
11.1
14.2
1YY15
369.8

13.8
4.4
15.5
1YY16
129.1

94.3
15.8
0.3
2.2
10.5

38.6
19.3
0.4
2.1
5.5

337.9
27.5
0.4
4.1
64.7

84.8
39.7
0.5
4.1
81.5

10.4
0.1
102.1

4.7
0.8
54.9

64.5
0.2
305.2

80.7
0.8
47.6

Net kar 2. çeyrekte 87.2 mn TL ve ilk 2016 yılının ilk 6
ayında 178.0 mn TL olarak kaydedilirken, büyüme
sırasıyla %22.0 ve %45.8 olarak gerçekleşmiştir.

(TL mn)
Faaliyetlerden Net Kur Farkı
Kar/Zararı
Yatırımlardan Net Kur Farkı
Kar/Zararı

2Q15

2Q16

1YY15

1YY16

4.9

1.7

18.5

(0.7)

83.8

33.8

273.4

4.0

Finansal Net Kur Farkı Kar/Zararı

(91.3)

(37.3)

(312.9)

(4.1)

Net Kur Farkı Kar/Zararı

(2.5)

(1.8)

(20.9)

(0.8)
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Türkiye Faaliyetleri Financial Sonuçları

Satış Hacmi (Ton)
193.098

92.372

189.827

Satış hacmi 2Ç16’da geçen sene aynı döneme göre
92.720 tona gerilemiştir. Bu artışta çikolata kategorisinde
gerçekleşen kuvvetli satışlar etkili olurken, Bisküvi ve Kek
kategorilerinde
yaşanan
düşüşler,
büyümeyi
sınırlandırmıştır.
2016 yılının ilk 6 ayında satış hacmi %1.7’lik azalışla
189.827 tona gerilemiştir.

92.720

2Ç16’da çikolata satışları %6.1 oranında artarken,
özellikle bu kategoride markalı ürün satışına
odaklanmamız ve desteklememizle beraber kategori
büyümesine olumlu katkıda bulunmuştur. Bu sonuçlar ilk
6 ay çikolata satışlarını %2.8 artış ile 69.384 tona
taşımıştır.
Bisküvi satış %2.1 azalışla 46.121 tona gerilirken,
1YY16’da satışlar %4.2 daralarak 94.079 tona gerilemiştir.
2. çeyrekte markalı bisküvi satışları hız kazanmış olup, kar
marjlarına olumlu etki etmiştir.

Satış Geliri (TL mn)
1,408.8
1,308.8

Kek satışları son çeyrekte %4.8 azalışla 12.544 tona
gerilerken, bu sonuçlar ilk 6 aylık satışları 26.364 tona
taşırken, satış tonajında gerileme %3.7 oranında
gerçekleşmiştir.
Türkiye satış gelirleri 2Ç16’da fiyat uyarlamaları ve mix
etkisiyle %10.7 oranında artarak 693 mn TL’ye ulaşmıştır.

692.7
625.8

Türkiye satış geliri 1YY16’da geçen sene aynı periyoda
kıyasla %7.6 oranında artarak 1.4 mlr TL’ye ulaşmıştır.
Çikolata satış gelirleri 2Ç16’da %16.0 oranında kuvvetli bir
şekilde artarak 378.5 mn TL’ye ulaşırken, 6 aylık bazda
%11.3’lük artışla 768.9 mn TL seviyesine yükselmiştir. Ton
başına fiyat 2Ç16’da %9.3 artarken, 1YY16’da %8.4
oranında yükseliş göstermiştir.
2Ç16 ve 1YY16 sonunda, bisküvi satış gelirleri sırasıyla
232.9 mn TL ve 471.2 mn TL’ye ulaşırken, büyüme %5.3
ve %3.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ton başına fiyat
2Ç16’da %7.5 artarken, 1YY16’da %8.0 oranında yükseliş
göstermiştir.
2Ç16’da markasız ürün satışları
kategorisinde oldukça azalmıştır.
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Türkiye Faaliyetleri Finansal Sonuçları – Devam.

Brüt Kar (TL mn)
Marj

22.6%

23.9%

23.4%

23.4%

Türkiye satışlarında Çikolata’nın payı 2Ç15’teki %52.2’den
2Ç16’da %54.7’ye ulaşırken aynı periyotta Bisküvi ağırlığı
%35.3’ten %33.6’ya gerilemiştir.
Brüt kar %17.0 oranında artışla 2Ç16’da 165.5 mn TL
olarak kaydedilirken bu atışın arkasında mix etkisi olmakla
beraber bazı ham amdde fiyatlarındaki düşüş etkili
olmuştur. Yine bu dönemde asgari ücretteki artışın da
olumsuz etkisi olmuştur.
1YY16’da brüt kar %8.0 oranında artarak 330.0 mn TL
olarak gerçekleşmiştir.
Net satışta daha hızlı bir artış gösteren brüt kar
neticesinde, 2Ç16’da brüt kar marjı 1.3 puan artarak
%23.9’a yükselirken, 1YY16’da ise %23.4 olarak
gerçekleşmiştir.
2016 yılının ikinci çeyreğinde, FAVÖK %10.2 oranında
artış göstermiş olup 102.4 mn TL’ye ulaşmıştır. Bu
rakamlarla Türkiye operasyonlarının FAVÖK marjı sadece
0.1 puan azalma ile %14.8 olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK (TL mn)
Marj

14.9%

14.8%

13.2%

14.1%

Senenin ilk 6 ayında, FAVÖK %14.8 oranında artarak
198.8 mn TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı ise 0.9 puan artış
ile %14.1’e yükselmiştir. Bu yükselişin arkasında yatan
ana nedenlerden biri de verimli ve sıkı bir maliyet
yönetimi politikası uygulanmasıdır.

Ülker
2Ç 2016 Bilgilendirme Notu –16 Ağustos 2016
http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx

5

Uluslararası Faaliyetler Finansal Sonuçları

Satış Hacmi (Ton)

128.927

65.223

Satış hacmi 2Ç16’da 68.761 tona ulaşmıştır (Diğer hariç
33.486 ton). Mısır’daki kuvvetli bisküvi satışları bu artışta
etkin olmuştur.
123.254

2016 6 aylık sonuçlarda diğer satışlarda yaşanan
gerilmemin ana sebebi Süt satışı yapan şirketin satılması
olup, ihracat yapılan diğer kısmının gerilemesinin arkadaki
en önemli sebeptir.

68.761

Karşılaştırılabilir bazda, 2Ç16’da konsolide satış hacmi
diğer satışlar hariç bırakıldığında %13.9 oranında
artarken, ilk 6 ayda bu artış %5 olarak gerçekleşmiştir.
Bisküvi satış hacmi 2Ç16’da %20.7’lik bir artışla 25.665
tona ve 1YY16’da ise 50.077 tona ulaşmıştır. 2. Çeyrekte
markalı bisküvi satışları kuvvetli bir performans
göstermiştir.
2Ç16’da, Çikolata satış hacmi %5.1 oranında yükselmiştir.
Bu sonuçlar ilk 6 aylık satış hacmini 13.393 tona taşırken,
büyüme %4.7 olarak gerçekleşmiştir.
Kek satışları senenin 2. çeyreğinde %28.4 oranında
gerileyerek 1.591 ton olarak gerçekleşirken, 1YY2016’da
ise 3.704 ton olmuştur.

Satış Geliri (TL mn)

607.0

309.2

571.7

Uluslararası satış geliri 2Ç16’da diğer gelir dahil 281.6 mn
TL seviyesinde gerçekleşmiş olup, geçen sen aynı döneme
göre %8.9 oranında gerileme kaydetmiştir. Diğer gelir
hariç, atıştırmalık geliri %5.3’lük artışla 234 mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Bu artışın arkasında mix etkisi ve fiyat
düzeltmeleri önemli etkenler olmuştur.

281.6

Satış cirosu diğer gelir dahil 1YY16’da 571.7 mn TL’ye
ulaşırken, geçen sene aynı döneme göre %5.8’lik
daralmayı işaret etmekle beraber karşılaştırılabilir bazda
%4.6 oranında büyümüştür.
2Ç16 sonunda, Bisküvi geliri 146.3 mn TL olup, 1YY16’da
ise 307.2 mn TL olarak gerçekleşirken, sırasıyla %7.3 ve
%13.5 oranında artış göstermiştir.
Çikolata satış geliri 2Ç16’da %10.2 ve 1YY16’da ise %12.5
oranında artış gösterip sırasıyla 76.1 mn TL ve 150.5 mn
TL’ye ulaşmıştır.
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Brüt Kar (TL mn)
Marj

22.5%

24.4%

22.3%

Uluslararası Faaliyetler Finansal Sonuçları - Devam
25.3%

Brüt kar 2Ç16’da %1.5 daralmayla 68.7 mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Karşılaştırılabilir bazda, brüt kar %21.7
oranında büyürken, büyümenin arkasında yatan ana
sebepler mix etkisi ile FMC ve Hi-Food’daki operasyonel
iyileşme sebebiyet vermiştir.
1YY16’da brüt kar %6.6 oranında artarak 144.6 mn TL’ye
ulaşmıştır. Karşılaştırılabilir bazda büyüme %22.3
oranında gerçekleşmiştir.
Brüt kar marjı 2Ç16’da 1.9 puan artış gösterip %24.4’e
ulaşırken, karşılaştırılabilir bazda büyüme 3.3 puan olarak
gerçekleşmiştir. 1YY16’da ise brüt kar marjı 3 puanlık
yükselişle %25.3’e erişirken, karşılaştırabilir bazda
yükseliş 3.7 puan olmuştur.

FAVÖK (TL mn)
Marj

9.1%

11.1%

9.7%

12.1%

2Ç16’da FAVÖK, net satış büyümesinin ötesinde %10.7
oranında artarak 31.2 mn TL’ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı 2
puanlık artış ile %11.1’e ulaşırken, karşılaştırabilir baz
artış 4.2 puan olmuştur.
FAVÖK 1YY16’da %17.9’luk artışla ( Karşılaştırılabilir
bazda %52.8) 69.3 mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK
marjı %12.1’e yükselmiştir.
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Ülker CEO’su Sayın Mehmet Tütüncü’nün Açıklaması
Ülker CEO’su Sayın Mehmet Tütüncü, şirketin performansı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:
Ülker, 2016 yılı ilk yarısında bir kere daha kuvvetli ve başarılı bir sonuç açıklamıştır. Şirketin satış
ivmesi hız kazanmış ve 2 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşırken FAVÖK ise ciro büyümesinin üzerinde
%15.6 oranında artış göstermiş ve konsolide kar marjı olarak %13.5’e ulaşılmıştır.
Başarılı bir ivme yakalamakla beraber ciromuzu sağlıklı bir şekilde arttırırken, aynı zamanda en
yüksek seviyede operasyonel kar ve net karlılığı ulamanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Ülker’in ana ortaklığa ait net karı bu yılın ilk 6 ayında %46 oranında artarak 122 mn TL’den 178 mn
TL’ye ulaşmıştır.
Devam ettirmeyi başardığımız büyüme markamızın kuvveti, yaptığımız inovasyon çalışmalarının
kalitesi ve çalışanlarımızın stratejilerimizi başarıyla uygulamaları sonucunda elde edilmiştir. Bu tarzda
bir büyümeyi devam ettirmek, verimliliği ve paylaşılan hedeflere ulaşmak için değer zincirinde
sürekliliği sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Senenin ilk yarısında elde ettiğimiz
sonuçlar sene sonu hedeflerimiz için doğru yerde olduğumuzu teyit etmiştir.
İlk yarı sonu itibarıyla elde ettiğimiz başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar, bütün zorlu koşullara
rağmen Ülker’in sürdürülebilir ve kârlı büyüme için mali ve operasyonel olarak sağlam bir zemine
sahip olduğunu göstermektedir.
Sürdürülebilirliğe yatırım yaparken; beşeri sermaye, marka ve itibar değeri, inovasyon gücü gibi
alanlardan oluşan gayri maddi varlıklarımızı en üst değerde yöneterek finansal piyasalarda kurumsal
yatırımcılarımıza ve hissedarlarımıza maksimum değer üretmeyi hedefliyoruz.
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Telekonferans & Webcast

Finansal sonuçları açıklamasını takiben, Ülker Bisküvi 2Ç2016 sonuçlarını ele almak için 17 Ağustos 2016’da 10.30
(Doğu), 15.30 (Londra) ve 17.30 İstanbul saatinde telekonferans düzenleyecektir.
İlgili kişiler, aşağıdaki numaraları arayarak telekonferansa katılabilirler.
ABD veya Uluslararası Katılımcılar: (+1) 877 887 4163 (ücretsiz)
Birleşik Krallık Katılımcıları: : +44 20 3043 2440 (ücretsiz)
Türkiye Katılımcıları: +90 212 705 2920
Hindistan Katılımcıları: +00 0800 001 6704 (ücretsiz)
Pin Kodu: 60573853#
Konferans eş anlı olarak internette canlı yayınlanacaktır. Katılımcılar webcast’e Ülker Bisküvi Yatırımcı İlişkileri
sayfasından http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/finansal-ve-operasyonel-veriler/webcast-podcast.aspx veya
linke tıklayarak ulaşabilirler. Lütfen telekonferans öncesinde siteyi ziyaret etmek ve internet yayınını izlemek için
gerekli olabilecek yazılımını yüklemek için zaman ayırınız. Yayının arşivine canlı yayını takip eden iki saat içerisinde
ulaşılabilir.
Borsa Istanbul gün kapanışının ardından İkinci Çeyrek 2016 sonuçları sunumuna Ülker Bisküvi internet sitesinden
ulaşılabilir.
(http://ulkerbiskuviyatirimciiliskileri.com/default.aspx
veya
http://ulkerbiskuviinvestorrelations.com/en/default.aspx )
Ülker Bisküvi Hakkında
1944 yılında kurulan Ülker Bisküvi, dinamik Türk pazarında en çok bilinen şirketlerin başında yer almaktadır. 70
senelik tarihi boyunca Ülker şekerleme pazarında liderliğini sürdürmüştür.
Ülker Türkiye’de stratejik olarak konumlandırılmış 6 fabrikasında bisküvi, kraker, çikolata, çikolata kaplı bisküvi,
gofret ve kek üretmekte olup Mısır’daki fabrikasında Bisküvi ve Kek, Suudi Arabistan’daki fabrikada ise Bisküvi, Kek
ve Çikolata üretmektedir. Ülker’in pazarlama ve dağıtım kanalı Türkiye’de yaklaşık 180.000 noktaya ulaşıp, bu geniş
ve sofistike ağ şirkete rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.
Ülker Bisküvi Borsa Istanbul’da işlem görüp ULKER TI (Bloomberg) ve ULKER.IS (Reuters) kodlarıyla
ulaşılabilmektedir.
Ülker Bisküvi hakkında daha fazla bilgi veya tüketiciye sunulan tüm ürün listesini görmek için bizi
www.ulkerbiskuvi.com.tr sayfamızda ziyaret edebilirsiniz.
Önemli Not
Bu sunum yayınlandığı tarih itibarı ile geleceğe ilişkin belirli beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler
içerir ve bu beklenti ve varsayımların riske maruz olması nedeni ile gerçek sonuçlar bu sunumda belirtilen
sonuçlardan farklı olabilir. Bu risklerin pek çoğu Ülker Bisküvi’nin kontrol kabiliyetinin ve kesin olarak tahmin
edebilme yeteneğinin ötesindedir, örneğin gelecekteki piyasa ve iktisadi koşullar, diğer piyasa katılımcılarının
davranışları, edinilen işleri başarı ile entegre etmek veya beklenen maliyet azaltmalarını veya verimlilik artışlarını
gerçekleştirmek bunlar arasında sayılabilir. Okuyucular bu sunumda belirtilen geleceğe yönelik ifadelere
gereğinden fazla itibar göstermemek konusunda uyarılmaktadırlar. Ülker Bisküvi bu sunum tarihinden sonra
meydana gelebilecek gelişmeler nedeni ile bu sunumda yer alan geleceğe yönelik ifadeler konusunda olabilecek
herhangi bir revizyonu kamuya açıklama konusunda hiç bir taahhüt altına girmemektedir.
Bu sunum sadece bilgi verme amaçlıdır. Bu sunum resmi bir hisse halka arzı anlamına gelmez; bir İzahname
basılmayacaktır.
Bu sunum, Ülker Bisküvi’nin izni olmadan hiçbir surette basılmayacaktır, yeniden üretilmeyecektir ve
dağıtılmayacaktır.
Bu sunumdaki rakamlar daha iyi bir genel bakış verebilmek maksadıyla yuvarlanmıştır. Sapmaların hesaplaması
kesirleri
de
içeren
figürlere
dayanır.
Bu
nedenle
yuvarlama
farklılıkları
oluşabilir.
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Gelir Tablosu( TL mn)
Satış Geliri
Büyüme (%)

2Ç 2016

2Ç 2015
Yeniden
Düzenlenmiş

1YY 2016

1YY 2015
Yeniden
Düzenlenmiş

974.2

935.0

1,980.5

1,915.8

4.2%

Brüt Kar

234.2

3.4%
211.2

474.6

441.3

Büyüme (%)

10.9%

Brüt Kar Marjı

24.0%

22.6%

24.0%

23.0%

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri

(83.9)

(79.0)

(181.6)

(188.5)

Genel Yönetim Gideri

(34.2)

(27.8)

(60.2)

(54.1)

Araştırma Giderli

(2.2)

(2.0)

(4.3)

(3.6)

7.8

(0.5)

15.5

14.2

Faaliyet Karı

121.7

101.9

244.1

209.4

Yatırımlardan Gelir

54.9

102.1

47.6

305.2

Finansal Gelir/Gider Öncesi Faaliyet Karı

176.6

204.0

291.7

514.5

Finans Gelir/Gideri, Net

(56.5)

(109.8)

(45.5)

(347.6)

Vergi Öncesi Kar

120.1

94.3

246.3

166.9

Devam Eden Operasyonlardan Doğan vergi

(22.9)

(15.6)

(48.0)

(28.6)

Dönem Karı

97.2

78.6

198.3

138.3

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

10.0

7.1

20.3

16.3

Ana Ortaklık Karı

87.2

71.5

178.0

122.0

(in TL mn)

2012

Diğer Faaliyet Gideri/Geliri, Net

Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Finansal Borçlar
- Kısa Vadeli
- Uzun Vadeli
Net Borç

7.6%

2.037
1.151
657
1.301
1.230

2015
Yeniden
Düzenlenmiş
3.465
1.724
1.784
1.808
1.597

2.975
1.801
1.239
1.854
1.684

1.335
91
1.244

2.695
960
1.735

2.401
625
1.777

301

651

656

2013

2014

2.259
898
1.143
934
1.080

2.129
1.033
1.827
67
1.268

1.501
614
887
102

1.260
1.250
10
92
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