KURUMSAL HABERLER
2016/2017 Mali Yılı Sonuçları
(1 Nisan 2016 – 31 Mart 2017)



Satışlar ve marjlar önceki yılın seviyesinde
o

zorlu piyasa koşulları ve negatif kur etkilerine rağmen

SATIŞLAR

913,44 milyon Avro

-

%0,3

FAVÖK

91,89 milyon Avro

-

%0,8

FVÖK

56,24 milyon Avro

+ %1,3

VİYANA – 29 Haziran 2017 - DO & CO Aktiengesellschaft, UFRS’ye uygun olarak
hazırlanmış 2016/2017 mali yılına ilişkin (1 Nisan 2016 – 31 Mart 2017) sonuçlarını bugün
açıklamaktadır. DO & CO Grubu, 2016/2017 mali yılında 913,44 milyon Avro tutarında
satış elde etmiştir. Bu tutar, yaklaşık 48 milyon Avro (bilhassa Türk Lirası ve İngiliz
Poundu) tutarındaki negatif kur etkisinin de sebebiyle bir önceki yıla kıyasla satışlarda
%0,3’lük ya da 3,02 milyon Avro’luk bir azalışa tekabül etmektedir. Söz konusu etkiden
arındırıldığında Grup satış rakamı, önceki yıla kıyasla %5 oranında artmıştır.
2016/17 Mali Yılı
Milyon €

2015/16 Mali Yılı
Milyon €

Değişim
Milyon €

Yüzdesel
Değişim %

913,44

916,47

-3,02

-%0,3

Havayolu İkram Hizmetleri

597,46

631,26

-33,80

-%5,4

Uluslararası Organizasyon İkram
Hizmetleri

146,33

117,68

28,65

%24,3

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel

169,66

167,52

2,13

%1,3

Bölümlere Göre Satışlar
Grup Satışları

DO & CO Grubu’nun zorlu piyasa koşullarına rağmen bir önceki yıla kıyasla FAVÖK ve FVÖK
marjlarını sabit tutması ya da hafif yükseltmesi son derece memnuniyet vericidir.
Grup
Satışlar
FAVÖK
Amortisman / İtfa Payı
FVÖK
Konsolide Kar
FAVÖK Marjı
FVÖK Marjı
Personel Sayısı

2016/17 Mali Yılı
Milyon €
913,44
91,89
-35,66
56,24
20,83

2015/16 Mali Yılı
Milyon €
916,47
92,68
-37,16
55,51
28,25

Değişim
Milyon €
-3,02
-0,78
1,51
0,72
-7,42

Yüzdesel
Değişim %
-%0,3
-%0,8
%4,1
%1,3
-%26,3

%10,1
%6,2
9.576

%10,1
%6,1
9.655

-79

-%0,8
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DO & CO Grubunun FAVÖK’ü 91,89 milyon Avro (önceki yıl: 92,68 milyon Avro)
tutarındadır. FAVÖK marjı, %10,1 (önceki yıl: %10,1) oranındadır. DO & CO Grubu’nun
konsolide faaliyet karı (FVÖK), 2016/2017 mali yılında 56,24 milyon Avro’ya ulaşarak, bir
önceki yılın aynı döneminin 0,72 milyon Avro üzerinde gerçekleşmiştir. FVÖK marjı, %6,2
oranındadır (önceki yıl: %6,1). Konsolide kar, 2016/2017 mali yılında 20,83 milyon Avro
(önceki yıl: 28,25 milyon Avro) tutarındadır.
DO & CO Grubunun üç faaliyet sahasında yaşanan gelişmeler, aşağıda detaylı bir şekilde
yer almaktadır:
1. HAVAYOLU İKRAM HİZMETLERİ
Havayolu İkram Hizmetleri
Satışlar
FAVÖK
Amortisman / İtfa Payı
FVÖK
FAVÖK Marjı
FVÖK Marjı
Grup satışları içerisindeki payı

2016/17 Mali Yılı
Milyon €
597,46
70,63
-25,69
44,94

2015/16 Mali Yılı
Milyon €
631,26
75,35
-25,41
49,94

%11,8
%7,5

%11,9
%7,9

%65,4

%68,9

Değişim
Milyon €
-33,80
-4,71
-0,28
-4,99

Yüzdesel
Değişim %
-%5,4
-%6,3
-%1,1
-%10,0

Havayolu İkram Hizmetleri bölümü, 2016/2017 mali yılında 597,46 milyon Avro (önceki
yıl: 631,26 milyon Avro) tutarında bir satış elde etmiştir. Bu rakam bir önceki yıla kayısla
%5,4’lük bir gerilemeye tekabül etmektedir. Grup satışları içerisindeki payı %65,4’tür
(önceki yıl: %68,9). FAVÖK ve FVÖK, 2016/2017 mali yılında, satışlarda yaşanan gerileme
ve artan amortismanlar dolayısıyla bir önceki yılın aynı döneminin altında gerçekleşmiştir.
FAVÖK, 70,63 milyon Avro ile bir önceki yılın aynı döneminin 4,71 milyon (-%6,3) altında
seyretmiştir. FVÖK, 49,94 milyon Avro’dan 44,94 milyon Avro’ya gerilemiştir (-%10,0).
FAVÖK marjı %11,8 (önceki yıl: %11,9) oranındadır. FVÖK marjı ise, %7,5 (önceki yıl:
%7,9) oranındadır.
Havayolu İkram Hizmetleri bölümü, 2016/2017 mali yılında da son derece rekabetçi ve
değişken piyasa koşulları ile karşı karşıya kalmıştır. DO & CO bu zorlu piyasa koşullarına
rağmen FAVÖK marjının hemen hemen korumuş ve yeni müşteriler edinmiştir.
TÜRKİYE
2016/2017 mali yılı Türkiye’deki birim ve Türkiye havacılık sektörü için zorlu bir yıl
olmuştur. Hem belirgin bir şekilde yürütülen tasarruf tedbirleri, hem de negatif kur etkisi
satışlarda azalmaya yol açmıştır. Türk Lirası bazında satışlarda 1,7 oranında bir azalma
kaydedilmiştir. Türk Lirasının Avro karşısındaki değer kaybı dolayısıyla, DO & CO konsolide
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gelir

tablosunda

satışlarda

toplamda

Avro

bazında

12,2

oranında

bir

gerileme

kaydedilmiştir.
Türk Hava Yolları ile imzalanan ikram hizmetleri sözleşmesinin 2016 yılı sonunda sona
ermesinden sonra bu sözleşme, Türk Hava Yolları’nın bir yıl uzatma opsiyonu ile iki yıl için
yenilenmiştir.
AVUSTURYA
Avusturya’da bulunan havayolu ikram hizmetleri noktalarında, 2016/2017 mali yılında
satışlarda önceki yıl mevcut olan durum korunmuştur. Fakat bununla birlikte mali yılın
sonunda Avusturya’da bulunan NIKI’nin filosunda ciddi bir azalma meydana gelmiştir
(daha önce 22 olan uçağın sadece 5’i Avusturya’da konuşlandırılmıştır).
ABD
New York’ta bulunan John F. Kennedy Havalimanı için önemli bir büyümeden söz
edilmelidir. Bu büyümeye özellikle mevcut müşteriler Etihad Airways, Emirates ve Ukraine
International Airlines katkı sağlamıştır. Mart 2017’den itibaren günde bir Münih uçuşu ve
günde iki Frankfurt uçuşu ile Lufthansa yeni müşteri olarak kazanılmıştır. Böylelikle
DO & CO stratejik açıdan önemli olan bu birimde pazardaki pozisyonunu güçlendirmiştir.
Kuzey Amerika’daki ikinci birim olan Chicago O’Hare Havalimanı‘nın ticari hacmi geçen
seneye kıyasla oldukça iyi gelişmiştir. Eva Air 2016/2017 mali yılında yeni müşteri olarak
kazanılmıştır.
BİRLEŞİK KRALLIK
Londra Heathrow biriminin satışları yerel para biriminde %7,1’lik bir artış kaydederken,
Avro bazında %6,7 oranında azalmıştır. Bu azalış, sadece yerel para biriminin raporlama
para birimi karşısında yaşadığı değer kaybından kaynaklanmaktadır. Yerel para biriminde
satışlar % 7,1 oranında artmıştır (3,6 milyon GBP). Maliyetlerin büyük bölümü yerel para
biriminde olduğu için, kar marjları İngiliz Pound’unun değer kaybından etkilenmemiştir.
ALMANYA
Almanya’daki birimlerde (Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin) satışlar hem mevcut
müşteriler ile olan iş hacminin artırılması hem de 2015 yılının sonbaharında kazanılan yeni
müşterilerin etkisi ile artmıştır. Bu kapsamda, 2016/2017 mali yılının sonlarına doğru Thai
Airways’in her gün Frankfurt’tan çıkışlı iki uçuşla ve Münih çıkışlı bir uçuşla yeni müşteri
olarak kazanıldığı belirtilmelidir.
3

POLONYA
Polonya’daki havayolu ikram hizmetleri birimlerde satışlar hem mevcut müşteriler ile olan
iş hacminin artırılması hem de kazanılan yeni müşterilerin etkisi ile artmıştır. Eylül
2016’dan beri Air China’ya Varşova’da yeni müşteri olarak hizmet verildiği vurgulanmalıdır.
UKRAYNA
Kiev’deki

havayolu

ikram

hizmetleri

biriminde

iş

hacminde

ciddi

azalış

olduğu

belirtilmelidir. 2016/2017 mali yılının ilk yarısında Kiev’in en büyük müşterisi Ukraine
International Airlines’a sağlanan hizmetlerdeki belirgin azalış satışların azalmasına neden
olmuştur.
İTALYA
Milano Malpensa’daki iş hacmi mevcut müşteriler Singapore Airlines ve Oman Air ile olan
iş hacminden kaynaklı artmıştır. Nisan 2017’de bu birimde Thai Airways de yeni müşteri
olarak kazanılmıştır.
2. ULUSLARARASI ORGANİZASYON İKRAM HİZMETLERİ
Uluslararası Organizasyon İkram
Hizmetleri
Satışlar
FAVÖK
Amortisman / İtfa Payı
FVÖK

2016/17 Mali Yılı
Milyon €
146,33
11,79
-5,07
6,72

2015/16 Mali Yılı
Milyon €
117,68
9,30
-5,07
4,23

%8,1
%4,6

%7,9
%3,6

%16,0

%12,8

FAVÖK Marjı
FVÖK Marjı
Grup satışları içerisindeki payı

Uluslararası

Organizasyon

İkram

Hizmetleri

bölümü,

Değişim
Milyon €
28,65
2,49
0,00
2,49

2016/2017

Yüzdesel
Değişim %
%24,3
%26,8
-%0,1
%58,9

mali

yılında

146,33 milyon Avro (önceki yıl: 117,68 milyon Avro) tutarında satış elde etmiştir. FAVÖK,
11,79 milyon Avro (önceki yıl: 9,30 milyon Avro) tutarındadır. FAVÖK marjı %8,1 (önceki
yıl: %7,9) oranındadır. FVÖK, 6,72 milyon Avro’dur (önceki yıl: 4,23 milyon Avro). FVÖK
marjı, %4,6 oranındadır (önceki yıl: %3,6).
Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünün satışlarındaki güçlü artış özelikle
Fransa’da

düzenlenen

Avrupa

Futbol

Şampiyonası

UEFA

EURO

2016’dan

kaynaklanmaktadır. DO & CO veya Hédiard Paris Avrupa’da düzenlenen en büyük
organizasyonlardan birinde ikram ve üretim lideri olarak (“Hospitality Production
Management Company”) yer almıştır. 9 ayrı şehirde, 10 farklı stadyumda oynanan 51
maçta 110.000’in üzerinde VIP misafire ikram hizmetleri sunulmuştur.
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2016/2017 mali yılında DO & CO diğer hizmetlerinin yanı sıra aşağıdaki organizasyonlara
katılan VIP konuklara ikram hizmetleri sunmuştur:


18 ayrı ülkede gerçekleştirilen 18 Formula 1 Grand Prix yarışı



Allianz Arena’da düzenlenen 45 futbol maçı



Münih Olimpiyat Parkında gerçekleştirilen çok sayıda organizasyon



Madrid’de düzenlenen ATP Tennis Masters serileri



Basel’de düzenlenen UEFA Avrupa Ligi finali



Milano’da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finali



Aachen’de düzenlenen CHIO Binicilik Turnuvası



Avusturya’da düzenlenen çok sayıda organizasyon (Kitzbühel’de düzenlenen
Hahnenkamm Koşusu, Klagenfurt’ta düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası ve
Bergisel ve Bischofshofen’de düzenlenen Dört Tepe Turnuvası)



ABD’de Fort Lauderdale’de düzenlenen Miami Major plaj voleybolu organizasyonu



Viyana Rathausplatz’ta düzenlenen film festivali

3. RESTORANLAR, YOLCU SALONLARI & OTEL
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel
Satışlar
FAVÖK
Amortisman / İtfa Payı &
FVÖK

2016/17 Mali Yılı
Milyon €
169,66
9,47
-4,89
4,58

2015/16 Mali Yılı
Milyon €
167,52
8,04
-6,68
1,35

%5,6
%2,7

%4,8
%0,8

%18,6

%18,3

FAVÖK Marjı
FVÖK Marjı
Grup satışları içerisindeki payı

Değişim
Milyon €
2,13
1,43
1,79
3,23

Yüzdesel
Değişim %
%1,3
%17,8
%26,8
%238,9

Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümü 2016/2017 mali yılında 169,66 milyon Avro
(önceki yıl: 167,52 milyon Avro) tutarında bir satış gerçekleştirmiştir. Bu rakam, satışlarda
%1,3’lük bir artışa tekabül etmektedir. FAVÖK, 9,47 milyon Avro (önceki yıl: 8,04 milyon
Avro) tutarındadır. FAVÖK marjı, %5,6 oranındadır (önceki yıl: %4,8). FVÖK, 4,58 milyon
Avro ile bir önceki yılın üzerinde gerçekleşmiştir (önceki yıl: 1,35 milyon Avro). FVÖK
marjı, %2,7 oranındadır (önceki yıl: %0,8).
Restoranlar, Yolcu Salonları & Otel bölümü: Restoranlar ve Demel Café’ler, Yolcu Salonları,
Otel, Personel Restoranları, Perakende, Havalimanı Gastronomisi ve Demiryolu İkram
Hizmetleri kısımlarından oluşmaktadır.
Mevcut birimler yüksek doluluk oranları ile istikrarlı gelişmeler kaydederken, artışlar
özellikle yolcu salonları ve personel restoranları alanında kaydedilmiştir.
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DO & CO ve Nespresso, Haziran 2016’da Londra’daki ilk ortak Nespresso Café’yi açmıştır.
Londra Şehri’nde Bank of England ile St. Paul Katedrali arasındaki turistik bölgede DO &
CO gurme mutfağından taze ürünler ile birlikte Nespresso kahve sunulmaktadır.
Paris’te Place de la Madeleine‘de bulunan DO & CO’nun bir iştiraki olan Fransız şirketi
Hédiard’ın önde gelen mağazası şu an yeniden düzenlenmektedir.
İstanbul’daki otelin inşaatı devam etmektedir. Otel, restoran ve organizasyon mekanının
açılışı 2018 yılında planlanmaktadır.

HİSSE SENEDİ
DO & CO hisseleri 2016/2017 mali yılında Viyana Borsası’nda %42,6’lık bir değer kaybı
yaşamış ve 31 Mart 2017 tarihi itibariyle kapanış fiyatı 60,89 Avro olarak gerçekleşmiştir.
DO & CO hisseleri Borsa İstanbul’da %30,2’lik bir değer kaybı yaşamış ve 31 Mart 2017
tarihi itibariyle kapanış fiyatı 235,90 TL olmuştur.

GENEL GÖRÜNÜM
DO & CO tarafından kontrol edilmesi mümkün olmayan piyasa koşulları ve ciddi ölçüde
negatif kur etkilerine sahip olağanüstü zorlu bir 2016/2017 mali yılından sonra DO & CO,
yine de istikrarlı satışlar ve sonuçlar elde etmiştir. Bu nedenle DO & CO yönetimi
2017/2018 mali yılının başlangıcını konsolidasyonun bir aşaması olarak görürken, yılın
ikinci yarısında neredeyse tüm alanlarda yine artışlar elde etmeyi hedeflemektedir.


Los Angeles ve Paris’te iki yeni gurme mutfağının,



İstanbul’da otelin, restoranın ve etkinlik alanının,



Paris’te Hédiard’ın ve



New York, Londra ve Viyana’da ilave Café’lerin ve gurme mağazalarının

açılması sayesinde yeni piyasalar ve ilave satış potansiyelleri oluşturulacaktır.
British Airways için, 1,5 yıldan daha uzun bir süredir yürütülen ürün geliştirmesi ile, Eylül
2017 başından itibaren Londra’dan New York’a, her gün yapılacak 10 uzun mesafeli uçuş
için test edilecek, uzun mesafe Business Class yolculukları için yenilikçi, yüksek kaliteli
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uçak içi hizmetler geliştirilmiştir. DO & CO, British Airways ile birlikte ürün iyileştirme
konusunda bir katkı sağlamaktan gurur duymaktadır.
Geride bıraktığımız mali yıl içerisinde bilhassa DO & CO’nun havayolu müşterileri tarafından
alınan çok sayıda uluslararası ödülden sonra, DO & CO yeni yılda da yenilikler, birinci sınıf
kalite ve hizmet ile fark yaratacaktır.
Bu sayede Havayolu İkram Hizmetleri ve Yolcu Salonları bölümünde de yeni müşteriler ve
artışlar yaşanması beklenmektedir.
Türkiye’deki anlaşmalara ilişkin olarak, DO & CO’nun Türkiye’deki faaliyetlerini planlandığı
şekilde devam ettireceği belirtilmelidir. DO & CO‘nun Türkiye’deki uzun vadeli projeleri için
sınırsız taahhüdü bulunmaktadır.
DO & CO yönetimi bu nedenle, geçmiş yıllardaki başarılı performansın sürdürüleceğinden
oldukça emindir. Yaratıcı olmanın, üstün kaliteli ürün ve hizmet standartları sunmanın yanı
sıra, iyi eğitimli ve motive çalışanları, DO & CO’nun mevcut büyüme potansiyelinin en iyi
şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
DO & CO, farklı satış olanakları, geniş marka portföyü ve de farklı bölgelerde yürüttüğü
faaliyetleri dolayısıyla zorlu pazar koşullarına karşı son derece istikrarlı bir şekilde
konumlanmış olup, gelecekteki büyüme potansiyelleri konusunda da iyi imkanlara sahip
olunacağı beklentisindedir.

Yatırımcı İlişkileri:
DO & CO Aktiengesellschaft
Özge Konuşkan
Dampfmühlgasse 5
1110 Wien
Tel:
Faks:
E-posta:
Internet:

+90 212 463 5700
+43 125 36 722 7272
investor.relations@doco.com
www.doco.com
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ISIN

AT0000818802

Senet Kodu
Reuters
Bloomberg
Hisse sayısı
Nominal değer
Endeksler
Kotasyon
Para birimi
İlk kotasyon

DOC, DOCO
DOCO.VI, DOCO.IS
DOC AV, DOCO. TI
9.744.000
19.488.000 EUR
ATX Prime, WBI, BIST TÜM, BIST 100
Viyana, İstanbul
Avro, TL
30.06.1998 (Viyana Borsası)
02.12.2010 (Borsa İstanbul)

Mali Takvim:
17.07.2017

Genel Kurul Toplantısı son kayıt tarihi

27.07.2017

2016/2017 mali yılı için Genel Kurul Toplantısı

31.07.2017

Temettü başlangıç tarihi

01.08.2017

Temettü son kayıt tarihi

14.08.2017

Temettü ödeme tarihi

17.08.2017

2017/2018 mali yılı ilk çeyrek sonucu

16.11.2017

2017/2018 mali yılı ilk yarı sonucu

15.02.2018

2017/2018 mali yılı ilk üç çeyrek sonucu
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