31.03.2010 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE FİNANSAL SONUÇLARA İLİŞKİN
GENEL BİLGİLENDİRME YAZISI

Şirketimizin, yerli ve yabancı yatırımcı kişi ve kurumları bilgilendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası
Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan 31.03.2010
tarihli konsolide mali tablolarına ilave olarak, söz konusu konsolide sonuçları oluşturan Türkiye bira
operasyonlarımız, yurtdışı bira operasyonlarımız ile meşrubat operasyonlarımıza ait konsolide özet
faaliyet sonuçları ilişikte verilmektedir.
İlişikteki dönem sonu konsolide mali tablolar ve dipnotlarında 31.03.2010 ve 31.12.2009 itibariyle
konsolide bilançolar mukayeseli olarak gösterilmekte olup, 31.03.2010 ve 31.03.2009 tarihlerinde sona
eren dönemlere ait konsolide gelir tabloları da mukayeseli olarak yer almaktadır. Operasyonlarımızın her
birine ait mali tablolar kendi raporlama para birimleri cinsinden gösterilmektedir.
BİRA GRUBU
BİRA GRUBU BAŞKANI SN. ALEJANDRO JIMENEZ’İN DEĞERLENDİRMESİ
Zorlu koşullar altında geçen bir çeyrekte toplam bira satışlarımızda %2,4 büyüme sağlamış olmaktan
dolayı mutluyuz. Türkiye bira operasyonlarımızda %35 oranında gerçekleşen ÖTV artışını yansıtmak için
2010 yılı başında fiyatlarımızı ortalama %14 oranında artırdık. Türkiye bira operasyonlarımızda yurtiçi
satış hacmimiz artan fiyatlara ek olarak kapalı alanlarda sigara içme yasağının ve geçen yılın güçlü
bazının da olumsuz etkisiyle %9,2 oranında azalmıştır. Ancak bu etkinin gelecek çeyreklerde
azalacağına inanıyoruz ve tüm yıl için Türkiye bira operasyonlarımızın satış hacminin düşük tek haneli
oranda gerileyeceği, FAVÖK marjımızın ise hafif düşeceği yönündeki beklentimizi sürdürüyoruz.
Türkiye’ye ek olarak Rusya’da da ÖTV’de ciddi bir artış olmuştur. Ancak yurtdışı bira operasyonlarımızın
konsolide satış hacmi tüm operasyonlarımızda sağlanan pozitif büyümelerin katkısı ile %11 oranında
artış göstermiştir. EBI’nin 2010 yılı ilk çeyreğindeki performansı bizim tüm yıl için telaffuz ettiğimiz
beklentilerimize baz oluşturan tahminlerimizden daha iyi olsa da ilk çeyrek sonuçları tüm yıl performansı
için iyi bir gösterge teşkil etmeyebileceğinden 2010 yılının tamamı için beklentilerimizi birinci yarı
performansımızı gördükten sonra revize etmek daha uygun olacaktır.
2010 yılının ilk çeyreğinde hem Türkiye hem de yurtdışı bira operasyonlarımızda yapılan fiyat artışları ve
yerel para birimlerinin ABD doları karşısında değer kazanması ile dövize endeksli hammadde
alımlarında avantaj sağlamasına ek olarak belli hammadde fiyatlarındaki düşüşten de önemli oranda

fayda sağladık. Ancak 2010 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artan faaliyet
giderleri bu pozitif faktörlerin etkisini bertaraf etmiş ve buna bağlı olarak da Türkiye operasyonlarımızda
731 ve yurtdışı operasyonlarımızda 71 baz puanlık FAVÖK marjı gerilemesine neden olmuştur. 2010
yılının ilk çeyreğinde Türkiye bira operasyonlarımızda 38,1 milyon TL ve yurtdışı bira operasyonlarımızda
ise 26,6 milyon ABD doları olmak üzere toplamda geçen yılın aynı dönemine göre %30 düşüşle 78,1
milyon TL’lik serbest nakit akımı elde edilmiştir. Ancak bira operasyonlarımızda düşen operasyonel
karlılığımızın etkisinden arındırılarak bakıldığında, böyle zorlu bir çeyrekte nakit döngüsü üzerindeki sıkı
kontroller yanında yatırımların yönetimi ve lehte döviz kurlarının etkisi ile faiz giderlerdeki düşüşün de
katkısıyla serbest nakit akımımızı yatay seviyede tutmayı başardık.
2010 yılında bira operasyonlarımızda daha düşük hammadde fiyatlarından faydalanacak olsak da kar
marjlarımız Türkiye bira operasyonlarımızda düşen satış hacimleri, Rusya’da artan vergilerin olumsuz
etkisi ve faaliyet giderlerinin lokal para birimlerinin değer kazanması ile enflasyona paralel artışlar
nedeniyle daha yüksek gerçekleşmesiyle baskı altında kalmaya devam edecektir. Yılın geri kalanı için
daha iyimseriz ve içinde bulunduğumuz zorluklarla dolu bu yılı da güçlü bir performansla
tamamlayacağımıza inanıyoruz.
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2010 yılının ilk çeyreğinde, düşen satış hacmi Türkiye bira operasyonlarının satış gelirlerinin %7,6
oranında gerilemesine neden olmuştur. ÖTV’deki ciddi artışa rağmen, 1 Ocak 2010 itibariyle yapılan
ortalama %14’lük fiyat artışının katkısıyla 2010 yılının ilk çeyreğinde 2009 yılının ilk çeyreğine kıyasla
ortalama satış fiyatlarımızı 1,5 TL seviyesinde yatay tutmayı başardık.
Beklentilerimize paralel olarak, 2010 yılının ilk çeyreğinde brüt kar marjımızda bu yıl daha düşük olan
hammadde fiyatları sayesinde bir iyileşme kaydettik. Maliyetlerin sınırlı bir kısmı dövize endeksli olsa da
Türkiye bira operasyonlarımız hammadde tedariğinde TL’nin

değer kazanmasından da fayda

sağlamıştır. Azalan hammadde fiyatlarının pozitif etkisi satış hacmindeki düşüş nedeniyle artan litre başı
sabit maliyetler, yükselen ücretler ve enerji fiyatları nedeniyle bir miktar azalmış olsa da Türkiye bira
operasyonlarının brüt kar marjı 2009 yılının ilk çeyreğindeki %67,2 seviyesinden 2010 yılının ilk
çeyreğinde %68,7 seviyesine yükselmiş, ancak brüt kar rakamı %5,7 oranında düşerek 187,1 milyon
seviyesine gerilemiştir.
2010 yılının ilk çeyreğinde faaliyet giderlerinin net satışlara oranı satış hacmindeki düşüşün yanısıra
2009 yılının ilk çeyreğinin düşük bazı ve bazı satış ve pazarlama girişimlerinin yılın ilk çeyreğine kayması
nedeniyle yükselmiştir. Bunun sonucunda, faaliyet kar marjı 895 baz puan azalarak 2009 yılının ilk
çeyreğindeki %39,2 seviyesinden 2010 yılının ilk çeyreğinde %30,2 seviyesine gerilemiştir.
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Türkiye bira operasyonlarımızın FAVÖK marjı 731 baz puan düşerek 2009 yılı ilk çeyreğindeki %45,5
seviyesinden 2010 yılının ilk çeyreğinde %38,2 seviyesine düşmüştür. Türkiye bira operasyonlarımızın
FAVÖK marjı 731 baz puan düşerek 2009 yılı ilk çeyreğindeki %45,5 seviyesinden 2010 yılının ilk
çeyreğinde %38,2 seviyesine düşmüştür. Ancak 2010 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı
döneminin düşük bazının yanısıra bazı satış ve pazarlama giderlerinin yılın ilk çeyreğine kayması
nedeniyle artış gösteren pazarlama giderlerinin etkisinin gelecek çeyreklerde azalacağına inanıyoruz ve
tüm yıl için Türkiye bira operasyonlarımızın FAVÖK marjının hafif düşeceği yönündeki beklentimizi
sürdürüyoruz.

Türkiye bira operasyonlarımızın 2010 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı ise %22,5 oranında
azalarak 73,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
31.12.2009 itibariyle Türkiye bira operasyonlarının 293,0 milyon TL tutarındaki net nakit pozisyonu 31
Mart 2010 itibariyle 26,3 milyon seviyesine gerilemiştir. Bu durum 30 Mart 2010’da EBI’nin %25,98
hissesinin satın alımı nedeniyle gerçekleşen nakit çıkışından kaynaklanmaktadır. Hisselerin alımı
sırasında ödenen toplam 187 milyon ABD doları bedelin bir kısmı Anadolu Efes’in nakit kaynaklarından
karşılanırken ayrıca 100 milyon ABD doları tutarında 2 yıl vadeli kredi de kullanılmıştır.
Yurtdışı Bira Operasyonları:
Efes Breweries International N.V.:
Yurtdışı bira operasyonlarımız, Şirketimizin %99,8 (31 Mart 2010 itibariyle %99,5) oranında bağlı
ortaklığı olan Hollanda’da mukim ve Londra Borsası’na kote Efes Breweries International N.V. (“EBI”)
tarafından yürütülmektedir. 2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle dört ülkede 9 bira fabrikası ve 3 malt üretim
tesisi ile faaliyetlerini sürdüren EBI, sahip olduğu 3 malt üretim tesisine ek olarak Moskova’da bulunan bir
malt üretim tesisinde %19,98 paya sahiptir. Heineken International B.V. (“Heineken”) ile gerçekleştirdiği
stratejik ortaklık sayesinde Sırbistan’da üçüncü büyük bira şirketinin de %28 ortağı konumunda olan
EBI’nin Beyaz Rusya’da da kendi ürünlerinin satış ve dağıtımın yapan bir iştiraki bulunmaktadır. EBI’nın
konsolide sonuçları Anadolu Efes’in sonuçlarına tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir.
2010 yılı ilk çeyreğinde konsolide yurtdışı bira satış
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ÖTV artışının negatif etkisine rağmen, artan satış hacmi
ve fiyat artışlarının yanı sıra yerel para birimlerinin ABD
doları karşısında değer kazanması ve satış gelirleri
yönetimi sonucunda EBI’nın konsolide net satış gelirleri
2010 yılının ilk çeyreğinde %11,2 oranında artarak 166,1
milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2010 yılının ilk çeyreğinde Rusya’daki vergi artışının tamamının fiyatlara yansıtılamamasının yanı sıra
yılbaşından itibaren yürülükte olan ÖTV artışına karşılık fiyat artışlarının kademeli olarak yapılmış
olmasına rağmen EBI’nin brüt kar marjı 13 baz puan artışla %43,8 seviyesine ulaşmıştır. Brüt kar
marjındaki bu iyileşmede hammadde fiyatlarındaki gerileme ve uygulamaya devam edilen sıkı maliyet
kontrolleri etkili olmuştur. Sonuç olarak EBI’nin brüt kar rakamı 2010 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın
aynı dönemine kıyasla %11,5 artışla 72,7 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.
EBI 2010 yılının ilk çeyreğinde artan satış hacmi nedeniyle yükselen nakliye giderleri yanında enflasyon
ve yerel para birimlerinin değer kazanmasının da etkisi ile artan faaliyet giderlerinden dolayı 2009 yılının
ilk çeyreğinde 4,2 milyon ABD doları olan faaliyet karına kıyasla 0,8 milyon ABD doları faaliyet zararı
gerçekleştirmiştir. 2010 yılında da operasyonlarımızı yürüttüğümüz pazarlarda pazarın üzerinde
büyümemizi sağlayan en önemli faktörlerden biri olan penetrasyonumuzu artırma stratejimizi koruyoruz.
Bu nedenle, sıkı gider kontrolü ile satış ve dağıtım sisteminde sağlanan verimliliklere rağmen bir önceki
yılın aynı dönemine kıyasla satış ve pazarlama giderlerimizin net satışlara oranında artış yaşanmıştır.
EBI’nin konsolide FAVÖK rakamı 2010 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,3
oranında artarak 25,6 milyon ABD dolarına ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise aynı dönemde 71 baz puan
azalışla %16,1’den %15,4 seviyesine gerilemiştir.
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31.03.2010 itibariyle EBI’nın finansal borcu 2009 yılı sonundaki 701,6 milyon ABD doları seviyesinden
615,0 milyon ABD doları seviyesine gerilemiştir (hisse satış opsiyonları hariç). Söz konusu borcun
yaklaşık %26’sı bir yıl içerisinde ödenecek olup, EBI’nin diğer borçlarının vadesi ise 2014 yılına dek
uzanmaktadır.
2010 yılı Şubat ayında EBI’nin 300 milyon ABD dolarlık borç finansman paketini yeniden fiyatlandırılması
sonucunda ABD doları ve EURO dilimler için sırasıyla LIBOR+475 baz puan ve EURIBOR+475 baz
puan olan faiz oranları LIBOR+300 baz puan ve EURIBOR+300 baz puan olarak değişmiştir.
EBI’nın bilançosunda ayrıca 31.03.2010 itibariyle 181,1 milyon ABD doları tutarında nakit ve nakit
benzeri varlık bulunmaktadır.

MEŞRUBAT GRUBU:
Şirket’imizin Türkiye ve uluslararası meşrubat operasyonları Coca-Cola İçecek A.Ş. (“CCİ”) tarafından
gerçekleştirilmektedir. CCİ’nin konsolide sonuçları Anadolu Efes’in konsolide sonuçlarına Şirket’imizin
CCİ’deki %50,3 payı doğrultusunda oransal olarak konsolide edilmektedir.
MEŞRUBAT GRUBU BAŞKANI SN. MICHAEL A. O’NEILL’İN DEĞERLENDİRMESİ
“CCİ’nin yıla iyi bir başlangıç yaptığını ve birinci çeyrekte %8,6 büyüme kaydettiğini söylemekten
mutluluk duyuyorum. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki soğuk hava ve ekonomik şartlardan
kaynaklanan zorluklar devam etti. Birinci çeyrek en küçük dönemimiz olmasına rağmen, yaptığımız bu iyi
başlangıç, yılın geri kalanı için duyduğumuz güven ve cesareti artırdı. 2009’un ilk dönemindeki zarar bu
yılın ilk çeyreğinde 8,8 milyon TL’lik kara döndü.
Türkiye’de tüketici güvenindeki iyileşme ve artan tüketici harcamaları ile birlikte

başta gazlı içecek

kategorisi olmak üzere içime hazır içecek satışlarını büyütmek için yürüttüğümüz yoğun çabalarımız
Türkiye satış hacmini %11 artırmamıza yardım etti. Geçen yıl yaşanan keskin daralmanın ardından bu yıl
Türkiye ekonomisinin büyümesi bekleniyor. Bu büyümenin yılsonu sonuçlarımıza olumlu bir şekilde
yansımasını bekliyoruz.Uluslararası Operasyonlarımızda, Pakistan’daki fiyat artışları ve Orta Asya’daki
soğuk hava nedeniyle yıla zayıf bir başlangıç yapılmasına rağmen, geçtiğimiz çeyrekte kademeli olarak
iyileşmeler görmeye başladık. İlk çeyrekte dağıtım sistemimizi iyileştirdik, önümüzdeki dönem için
planlanan ürün lansmanlarının hazırlıklarını tamamladık ve mağaza içi kampanyaları ile tüketicilerin
ürünlerimize ilgisini artırdık.
Üretim ve tedarik zincirindeki verimliliğin katkıları devam etti. Türkiye’de sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri
verimliliği çalışmaları, CCİ Türkiye’nin, The Coca-Cola Company Grup Başkanlık Ödülleri’nde “En İyi
Şişeleyici” ödülüne layık görülmesiyle tanınmış oldu. İzmir fabrikamız da “En İyi Performans Gösteren
Fabrika” ödülünü aldı. Sürdürülebilir bir iş modelinin, tüketicilerimizi serinletirken en önemli
önceliklerimizden olacağının altını çizmek istiyorum.
CCİ ekonomik toparlanmanın sunacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek bir konumdadır.
Önümüzdeki çeyreklerde daha da başarılı sonuçlar açıklayacağımıza inanıyoruz.”
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Türkiye
Operasyonları

%80

gelmemiştir. Kırgızistan’daki süreç yakından takip
edilmektedir
Pakistan

ve

2009’un

gerekli

önlemler

dördüncü

alınmaktadır.

çeyreğindeki

fiyat

artışları ve ayrıca havaların da soğuk seyretmesi
nedeniyle düşük tek haneli büyüme kaydetmiştir.
Pakistan’daki

bütçelenmiş

soğutucu

ve

geri

dönüşümlü cam şişe yatırımları Mart ayında satış
hacmini

artırmıştır.

Orta

Doğu’daki

operasyonlarımızda, Irak bu çeyrekte de çift haneli
büyümesini sürdürmüştür.

CCI’nin bu çeyrekteki konsolide net satışları %1,3 artışla 444,9 milyon TL olmuştur. Ünite kasa başına
satış geliri %6,7 azalarak 3,95 TL’ye gerilemiştir. Uluslararası Operasyonlardan elde edilen net satışlar
bu çeyrekteki toplam satışların %20,4’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de net satışlar bu dönemde %4,2
artarak 354,3 milyon TL’ye yükselirken, Doğadan’ın etkisiyle ünite kasa başına net satış %6,0 azalarak
4,05 TL olmuştur. Çay hariç bakıldığında, ünite kasa başına net gelir geçen yılın aynı dönemine göre
sabit kalmıştır. Yurtdışı operasyonlarda net satışlar 60,5 milyon ABD dolarında yatay kalırken ünite kasa
başı net satış daha düşük ünite kasa başı satış gelirine sahip ülkelerin katkısının artmasıyla 2010’un ilk
çeyreğinde %1,4 azalmıştır.

Konsolide FAVÖK

milyon TL

%10,7

%12,0

47,2

53,3

31.03.2009

31.03.2010

Konsolide brüt kar marjı Türkiye’de kutu ve şeker maliyetlerinin daha düşük olmasının yanı sıra içime
hazır olmayan çayın katkısı ve yurtdışı operasyonlarda da daha düşük maliyet tabanına sahip ülkelerin
payının artmasıyla bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 84 baz puanlık artışla %34,6’ya
yükselmiştir. Faaliyet karı %22,8 artışla 14,1 milyon TL’ye çıkmıştır. Faaliyet kar marjı 55 baz puanlık
artışla %3,2 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK geçen yıla göre %12,9 artarak 53,3 milyon TL’ye
yükselmiştir. FAVÖK marjı ise %10,7’den %12,0’a yükselmiştir.
2009’un ilk çeyreğinde 58,8 milyon TL olan konsolide net zarar rakamı, operasyonel karlılığın artması ve
yabancı para cinsi borçlardan kaynaklanan ve nakdi olmayan kur farkı giderlerinin daha düşük olmasına
bağlı olarak bu çeyrekte 8,8 milyon TL net kara dönmüştür.
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 1.288,7 milyon TL olan konsolide brüt finansal borç rakamı, 31 Mart 2010
tarihi itibarıyla 1.258,5 milyon TL’ye gerilemiştir. Toplam borcun %48’inin vadesi 2010’da olup geri kalan
kısmın vadesi 2011 - 2013 arasındadır.
31 Aralık 2009 itibarıyla konsolide net borç rakamı 704,1 milyon TL iken bu rakam, 31 Mart 2010
itibariyla 772,3 milyon TL’dir.

ANADOLU EFES KONSOLİDE SONUÇLARI:
Konsolide Satış Hacmi
7,7

7,3

2010 yılının ilk çeyreğinde Anadolu Efes’in bira ve
meşrubat faaliyetleri satış hacmi, 2009 yılının aynı

mhl

dönemine kıyasla %4,9 oranında artış göstererek 7,7
mhl olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı bira ve meşrubat
operasyonlarındaki satış hacmi artışı Türkiye bira
operasyonlarımızın satış hacmindeki azalışın negatif
31.03.2009

31.03.2010
Bira

etkisini fazlasıyla bertaraf etmiştir.

Meşrubat

2010 yılının ilk çeyreğinde Anadolu Efes’in konsolide
Satış Hacmi Dağılımı*

Meşrubat
%42

Türkiye Bira
%23

net satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre
%1,3 oranında azalarak 753,7 milyon TL seviyesinde
gerçekleşmiştir. Anadolu Efes’in konsolide satış

Yurtdışı Bira
%35

gelirleri içerisinde en büyük paya sahip olan Türkiye
bira operasyonlarında satış hacmindeki gerileme
nedeniyle düşen satış gelirleri yurtdışı bira ve
meşrubat operasyonlarında sağlanan satış geliri

*Türkiye ve yurtdışı bira operasyonlarının tamamını, CCI'nin %50,3'ünü içermektedir.

Konsolide Satış Gelirleri

artışının etkisini geride bırakmıştır.
2010 yılının ilk çeyreğinde Anadolu Efes’in konsolide

milyon TL

brüt karı %2,0 oranında gerileyerek 373,6 milyon TL
seviyesinde gerçekleşmiştir. Anadolu Efes’in hem

763,8
753,7

bira hem de Türkiye meşrubat operasyonları bazı
hammadde fiyatlarında gerçekleşen düşüşten ve
döviz bazında ödenen girdilerde avantaj sağlayan

31.03.2009

31.03.2010

yerel

para

biriminin

değer

kazanmasından

faydalanmıştır. Sonuç olarak tüm operasyonlarda
brüt kar marjında artış sağlanmıştır. Ancak Anadolu
Efes’in konsolide brüt kar marjı daha düşük marjlı
yurtdışı

bira

operasyonları

ve

meşrubat

operasyonlarının konsolide sonuçlarda daha yüksek
pay edinmesi nedeniyle 33 baz puan gerileyerek
%49,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Satış Gelirleri Dağılımı*

Anadolu

Efes’in

konsolide

faaliyet karı bira

operasyonlarının düşen faaliyet karı nedeniyle
Meşrubat
%30

Türkiye Bira
%37

2010 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %36,8 oranında azalarak 77,6
milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sonuç

Yurtdışı Bira
%33

olarak, Anadolu Efes’in konsolide faaliyet kar marjı
bir önceki yılın aynı dönemine göre 576 baz puan

*Türkiye ve yurtdışı bira operasyonlarının tamamını, CCI'nin %50,3'ünü içermektedir.

gerileyerek %10,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Anadolu Efes’in gerçekleştirdiği konsolide FAVÖK,

Konsolide FAVÖK

2010 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla %17,3 oranında azalarak 159,1

%25,2

milyon TL

%21,1

milyon

TL

seviyesine

gerilemiştir.

Konsolide

FAVÖK marjı ise 409 baz puan azalarak %21,1
192,4

159,1

seviyesinde gerçekleşmiştir.
Anadolu Efes 2009 yılının ilk çeyreğindeki 25,2

31.03.2009

31.03.2010

milyon TL’lik zarara karşılık 2010 yılının ilk
çeyreğinde 71,5 milyon TL konsolide net dönem

FAVÖK Dağılımı*

elde

yaşanan

Meşrubat
%16
Yurtdışı Bira
%23

karı

etmiştir.

olumsuzluklar

operasyonel
Türkiye Bira
%61

Tüm

karlılığa

faaliyet

alanlarında

nedeniyle
rağmen

azalan

yerel

para

birimlerinin değer kazanması sayesinde daha
düşük

finansal

gerektirmeyen

kur

giderler
farkı

ve

nakit

gelirlerinin

girişi

oluşması

operasyonel karlılıkta artışa neden olmuştur.
*Türkiye ve yurtdışı bira operasyonlarının tamamını, CCI'nin %50,3'ünü içermektedir.

31.03.2010 tarihi itibariyle Anadolu Efes’in konsolide net finansal borcu 2009 yılı sonundaki 782,9
milyon TL seviyesinden 1.009,4 milyon TL’ye yükselmiştir. Dolayısıyla Anadolu Efes’in konsolide Net
Borç/FAVÖK oranı da 2009 yılı sonunda 0,9 iken 2010 yılının ilk çeyreği itibariyle 1,1 seviyesine
yükselmiştir.

Özet Finansal Tablolar:
ANADOLU EFES
31.03.2010 ve 31.03.2009 Tarihlerinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait
SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Konsolide Gelir
Tablosu
(milyon TL)
2009/3

2010/3

7,3

7,7

763,8

753,7

(382,7)

(380,1)

381,2

373,6

(174,1)
(79,6)
4,5
(9,2)

(210,1)
(84,4)
6,7
(8,2)

122,6

77,6

(3,8)
45,9
(232,8)

(2,8)
49,2
(29,7)

(68,0)

94,3

(2,3)

(20,9)

NET DÖNEM KARI

(70,3)

73,4

Net Dönem Karının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları

(45,2)
(25,2)

1,9
71,5

FAİZ, VERGİ ve AMORTİSMAN ÖNCESİ KAR ("FAVÖK")

192,4

159,1

SATIŞ HACMİ (milyon hektolitre)
SATIŞ GELİRLERİ
Satışların Maliyeti (-)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
FAALİYET KARI
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)

Not 1: CCİ'nin konsolide sonuçları Anadolu Efes'in finansal tablolarında Anadolu Efes'in CCİ'de sahip olduğu %50,3 hisse payı
oranında, oransal konsolidasyon metoduyla konsolide edilmiştir.
Not 2: FAVÖK; Faaliyet Karı ve bu tanım içerisindeki amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen gelir/giderlerin
çıkarılması/eklenmesi sonucu oluşmaktadır.

ANADOLU EFES
31.03.2010 ve 31.12.2009 tarihleri itibariyle SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına Göre Hazırlanmış Konsolide Bilanço
(milyon TL)
2009/12

2010/3

1.053,3

856,4

Finansal Yatırımlar

21,2

3,0

Ticari Alacaklar

421,5

523,0

0,8

1,2

Nakit ve Nakit Benzerleri

İlişkili Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar

2009/12

2010/3

Finansal Borçlar

949,3

697,6

Ticari Borçlar

234,9

255,8

İlişkili Taraflara Borçlar

15,0

14,2

Diğer Borçlar

202,3

297,4

5,8

7,3

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

16,5

18,4

Stoklar

412,4

448,1

Borç Karşılıkları

20,3

27,2

Diğer Dönen Varlıklar

141,6

170,3

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

50,3

60,1

Dönen Varlıklar

2.056,7

2.009,4

1.488,6

1.370,8

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Diğer Alacaklar

0,9

1,1

Finansal Borçlar

908,1

1.171,2

Finansal Yatırımlar

40,1

41,9

Diğer Borçlar

126,6

129,2

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

45,4

40,1

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar

40,1

39,9

1.981,6

2.013,6

Ertelenen Vergi Yükümlülüğü

33,8

31,8

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

357,0

361,5

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

98,6

128,2

Şerefiye

855,6

873,8

Ertelenen Vergi Varlıkları

46,9

48,7

Diğer Duran Varlıklar

45,9

44,2

Uzun Vadeli Yükümlülükler

1.207,2

1.500,3

Duran Varlıklar

3.373,4

3.425,1

Özkaynaklar

2.734,2

2.563,4

Toplam Varlıklar

5.430,0

5.434,5

Toplam Kaynaklar

5.430,0

5.434,5

Maddi Duran Varlıklar

Not 1: CCİ'nin konsolide sonuçları Anadolu Efes'in finansal tablolarına Anadolu Efes'in CCİ'de sahip olduğu %50,3 hisse payı oranında oransal konsolidasyon metoduyla konsolide
edilmiştir.
Not 2: Anadolu Efes' in dolaylı olarak %7,5 oranında sahip olduğu Alternatifbank A.Ş. piyasa değeri üzerinden Duran Varlıklar içerisindeki ''Finansal Yatırımlar" içerisinde
muhasebeleştirilmiştir.

TÜRKİYE BİRA OPERASYONLARI
31.03.2010 ve 31.03.2009 Tarihlerinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait
SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Özet Gelir Tablosu
(milyon TL)
2009/3
2010/3
Satış Hacmi (Milyon hektolitre)

1,9

1,8

SATIŞ GELİRLERİ
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR
FAALİYET KARI
Finansman Geliri / (Gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)
NET DÖNEM KARI

295,0
198,4
115,6
1,9
117,5
(23,1)
94,4

272,5
187,1
82,4
6,5
88,9
(15,8)
73,2

FAVÖK

134,2

104,0

Not : FAVÖK; Faaliyet Karı (holding faaliyetlerinden doğan gelir/giderler hariç) ve bu tanım içerisindeki amortisman ve diğer nakit çıkışı
gerektirmeyen gelir/giderlerin çıkarılması/eklenmesi sonucu oluşmaktadır.

TÜRKİYE BİRA OPERASYONLARI
31.03.2010 ve 31.12.2009 Tarihleri İtibarıyla
SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış
Özet Bilanço Kalemleri

(milyon TL)
2009/12
Nakit ve Nakit Benzerleri ve Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Varlıklar
Dönen Varlıklar

2010/3

440,6
214,1
105,5
21,5
790,6

320,4
284,7
103,0
24,9
742,2

Finansal Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Diğer Varlıklar
Duran Varlıklar

1.281,5
360,4
21,5
1.673,3

1.579,5
364,5
26,1
1.981,2

Toplam Varlıklar

2.463,9

2.723,5

Ticari Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Kısa Vadeli Yükümlülükler

47,4
139,7
147,6
342,4

52,0
181,3
142,0
378,5

Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler

160,0
160,0

152,2
164,5
316,7

Özkaynaklar

1.961,5

2.028,3

Toplam Kaynaklar

2.463,9

2.723,5

Not : Anadolu Efes'in Türkiye'deki bira ve malt faaliyetleri dışında kalan iştirakleri daha iyi bir kıyaslama sağlayabilmek amacıyla maliyet değerleri
üzerinden gösterilmiştir.

YURTDIŞI BİRA OPERASYONLARI (EBI)
31.03.2010 ve 31.03.2009 Tarihlerinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Özet Konsolide Gelir Tablosu
(milyon USD)
2009/3

2010/3

2,5

2,7

149,4
65,2
4,2
(93,2)
(91,4)
12,3
(79,0)

166,1
72,7
(0,8)
8,3
5,6
(2,0)
3,6

(5,2)
(73,8)

0,5
3,1

24,1

25,6

Satış Hacmi (Milyon hektolitre)
SATIŞ GELİRLERİ
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR
FAALİYET KARI
Finansman Geliri/ (Gideri)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/(Gideri)
NET DÖNEM KARI
Dönem Karının/Zararının Dağılımı
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
FAVÖK

Not : FAVÖK; faiz (finansman geliri/ (gideri)-net), vergi, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelir/(giderler),
amortisman ve itfa payları, azınlık payları ve varsa holding faaliyetlerinden doğan gelir/(giderler), sabit kıymet satışından elde edilen
kar ve zararlar, karşılık giderleri, rezervler ve değer düşüklüğü giderleri etkisi çıkarılarak elde edilmektedir.
Not 2: EBI'nın finansal sonuçları UFRS'ye göre hazırlanmış konsolide mali tablolarından temin edilmiştir.

YURTDIŞI BİRA OPERASYONLARI (EBI)
31.03.2010 ve 31.12.2009 Tarihleri İtibarıyla
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış
Özet Bilanço Kalemleri

(milyon USD)
2009/12
Nakit ve Nakit Benzerleri ve Menkul Kıymetler
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Dönen Varlıklar

2010/3

219,1
56,9
126,6
29,3
432,5

181,1
58,6
132,4
33,8
406,6

Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Şerefiye dahil)
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar
Diğer Duran Varlıklar
Duran Varlıklar

676,4
456,1
30,1
28,8
1.194,5

686,9
465,2
26,4
29,3
1.210,9

Toplam Varlıklar

1.626,9

1.617,5

154,2

192,1

228,0

163,3

Kısa Vadeli Yükümlülükler

382,2

355,4

Finansal Borçlar (Finansal Kiralama İşlem lerinden Borçlar dahil)
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler

473,7
67,9
541,6

451,7
86,6
538,3

Öz Sermaye

703,2

723,8

1.626,9

1.617,5

Ticari ve Diğer Borçlar
Finansal Borçlar (Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısım ları ve Finansal Kiralam a
İşlem lerinden Borçlar dahil)

Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

Not 1: EBI'nın finansal sonuçları UFRS'ye göre hazırlanmış konsolide mali tablolarından temin edilmiştir.

MEŞRUBAT OPERASYONLARI (CCİ)

31.03.2009 ve 31.03.2009 Tarihlerinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait
SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış Özet Konsolide Gelir
Tablosu
(milyon TL)
Satış Hacmi (Milyon Ünite Kasa)
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
Faaliyet Giderleri
Diğer Faaliyet Gelirleri/ (Giderleri) (net)
FAALİYET KARI
İştirak Karı/ (Zararı)
Finansman (Gideri)/ Gelirleri (net)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ (ZARARI)
Vergiler
DÖNEM KARI/ (ZARARI)
Azınlık Payları
Ana Ortaklık Payları
FAVÖK

2009/3

2010/3

103,6

112,5

439,3
(290,9)
148,4
(136,7)
(0,3)
11,5
0,0
(71,9)
(60,4)
0,9
(59,5)
(0,8)
(58,8)

444,9
(290,8)
154,1
(138,5)
(1,5)
14,1
0,0
(0,8)
13,2
(4,6)
8,6
(0,2)
8,8

47,2

53,3

Not 1: FAVÖK; Net Esas Faaliyet Karı ve bu tanım içerisindeki amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen gelir/giderlerin çıkarılması/eklenmesi
sonucu oluşmaktadır.
Not 2: CCİ rakamları SPK mevzuatı çerçevesinde UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide mali tablolarından alınmıştır.

MEŞRUBAT OPERASYONLARI (CCİ)
31.03.2010 ve 31.12.2009 Tarihleri İtibarıyla
SPK Mevzuatı Çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Hazırlanmış
Özet Bilanço Kalemleri

(milyon TL)
2009/12

2010/3

Hazır Değerler
Menkul Kıymetler
Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Stoklar (net)
Diğer Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
Cari / Dönen Varlıklar

544,2
40,3
245,6
211,1
2,9
141,8
1.185,9

482,4
3,8
291,1
276,9
3,7
185,8
1.243,7

Finansal Varlıklar
Maddi Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar (Şerefiye dahil)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar

0,0
1.190,4
450,3
1,1
35,4
1.677,7

0,0
1.191,5
453,8
1,0
20,5
1.667,5

Toplam Varlıklar

2.863,6

2.911,2

Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yük.
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler

903,6
123,5
81,5
5,0
11,7
12,2
1.137,6

605,5
137,9
117,5
6,6
15,5
26,9
909,9

Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Uzun Vadeli Yükümlülükler

385,0
28,7
38,8
456,1

653,0
26,3
33,2
716,2

Öz Sermaye

1.269,9

1.285,2

Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler

2.863,6

2.911,2

Not 1: CCİ rakamları SPK mevzuatı çerçevesinde UFRS'ye uygun olarak hazırlanan ara dönem konsolide mali tablolardan alınmıştır.

