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ASELSAN’ın Cirosu 2019’un İlk 9 Ayında %47 Büyüdü
ASELSAN, 30 Eylül 2019 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin toplam cirosunda son yıllarda gözlenen rekor
büyüme trendi bu dönemde de devam etti. ASELSAN’ın toplam cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %47
büyüyerek 7,6 Milyar TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 93 Milyon ABD Doları olan ihracat tutarı da cari
dönemde %54 artış göstererek 143 Milyon ABD Doları oldu.
ASELSAN’ın kârı (FAVÖK) bir önceki döneme göre %44 artış göstererek 1,6 Milyar TL ile 9 aylık sonuçlar itibarıyla
tarihi zirveye ulaştı. FAVÖK marjı ise Şirketin yılsonuna ilişkin olarak paylaştığı öngörü olan %19-21 aralığında; %20,4
olarak gerçekleşti. Eylül sonu itibarıyla 9,8 Milyar ABD Doları bakiye siparişi bulunan ASELSAN, Ekim ayı içinde de
yeni siparişler almaya devam etti. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı 25 Ekim 2019 tarihli açıklamada
yaklaşık 290 Milyon ABD doları ilave sipariş aldığı duyuruldu.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Şirketin 9 aylık finansal sonuçlarına
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN; “Geride bıraktığımız 9 ay Şirketimiz açısından hasılat,
büyüme ve kârlılık kalemlerinde oldukça başarılı sonuçlara imza attığımız bir dönem oldu. Yılsonu hedeflerimize ve
takvimimize uygun olarak teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda yılsonu için TL bazında %40-50 oranındaki
hasılat büyümesi öngörümüzü aynen devam ettiriyoruz.” dedi.
Güçlü Tahsilat Performansı Ekim Ayında da Sürüyor
Şirketin alacak tahsilat performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “Temmuz-Eylül
dönemi yılın ilk yarısına kıyasla tahsilat açısından daha kuvvetli geçti. Tahsilatlardaki güçlü trend Ekim ayında da
devam etti ve Ekim ayında tahsilat tutarı ilk 9 aylık ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti.” dedi. Prof. Dr. Haluk
GÖRGÜN, ekonomik verilere ilişkin makro göstergelerdeki iyileşme eğiliminin önümüzdeki dönemde hızlanarak
devam edeceğine inandığını ve bu ivmenin ASELSAN’ın faaliyetlerine de olumlu etki etmesini beklediklerini belirtti.
ASELSAN Tedarikçileri ile Beraber Büyüyor
ASELSAN’ın 2019 yılında 975’i aşkın yeni tedarikçi ile çalışmaya başlayarak iş birliği içinde olduğu tedarikçi sayısını
4.600’ün üzerine taşıdıklarının altını çizen GÖRGÜN; ASELSAN’ın en büyük tedarikçi ekosistemine sahip şirketlerin
başında geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN şöyle devam etti: “ASELSAN’ın yakaladığı başarılarda önemli
pay sahibi olan tedarikçi ekosisteminin sürekli geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için yeni tedarikçi ilişkilerimize
odaklandık. Bu kapsamda uzun vadeli iş birliğimizi desteklemek adına stratejik iş birliği anlaşması yaptığımız stratejik
ortak sayımızı %50 oranında arttırdık. Tedarikçilerimiz ile 7.500 kalem ithal malzemenin yerlileştirme ve
millileştirilmesi için yoğun çalışmalarımız devam ediyor.”
ASELSAN’ın Gücü; Nitelikli İnsan Kıymetlerimiz
ASELSAN’ın ülkemizin geleceğine olan inancının bir göstergesi olarak istihdama katkı vermeye devam ettiğini
vurgulayan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2019 yılında %70’i mühendis olmak üzere yaklaşık 1.200 yeni çalışanı ASELSAN
ailesine dâhil ettiklerini ifade etti. Toplam çalışan sayısı 7.500’ü aşan ASELSAN; bu dinamik gücüyle 50 üniversiteden
katılımcılar ile yapılan Universum anketinin sonuçlarına göre 2019 yılında da Mühendislik/Bilgi Teknolojileri
kulvarında katılımcıların çalışmayı en çok tercih ettiği şirketler listesinde 1. sırada yer aldı.
2,1 Milyar TL’nin üzerinde Ar-Ge harcamasıyla Türkiye’de Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran şirket olan ASELSAN aynı
zamanda Türkiye’de en fazla kadın Ar-Ge çalışanı istihdam eden şirket konumunda bulunuyor.
ASELSAN’ın tüm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik alanda değil, toplumsal ve çevresel alanlarda da sorumluluk
bilinciyle yürütüldüğünü vurgulayan GÖRGÜN, ASELSAN’ın 2014 yılından bu yana kesintisiz olarak Borsa İstanbul
Sürdürülebilirlik Endeksinde yer aldığını belirterek “Sürdürülebilir büyümemizi korumak için 44 yıldır olduğu gibi
tüm paydaşlarımıza azami katkı sağlayacak şekilde azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

2019 3Ç Finansal Göstergeler
Başlıca Bilanço
Kalemleri
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

Eylül'19

Aralık'18

∆%

12.089
10.301
22.390

11.617
7.857
19.474

4
31
15

Başlıca Gelir Tablosu Kalemleri

Başlıca Bilanço
Kalemleri
Yabancı Kaynaklar
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar

Eylül'19 Aralık'18

∆%

10.400
11.990
22.390

12
18
15

9.297
10.177
19.474

Cari Dönem Eylül’19

Önceki Dönem Eylül’18

∆%

Hasılat

7.648

5.214

47

Brüt Kâr

1.850

1.273

45

%24,2

%24,4

1.391

958

%18,2

%18,4

1.558

1.083

%20,4

%20,8

1.979

1.736

%25,9

%33,3

Brüt Kâr Marjı
Faaliyet Kârı (EBIT)
Faaliyet Kâr Marjı (EBIT)
FAVÖK (EBITDA)
FAVÖK Marjı (EBITDA)
Net Kâr
Net Kâr Marjı

45
44

14

 Hasılat 7.648 Milyon TL gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre %47 artmıştır.
 Bakiye sipariş 9.825 Milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı
dönemine göre %14 artmıştır.
 İlk 9 ayda yeni imzalanan sözleşmeler 1.920 Milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
 Aktif büyüklüğü yılsonuna göre %15 artarak 22.390 Milyon TL seviyesine yükselmiştir.
 FAVÖK 1.558 Milyon TL seviyesine ulaşmış olup geçen yılın aynı dönemine göre %44 artmıştır.
 Aktif Kârlılık (ROA) %13 seviyesindedir.
 Aktif Devir Hızı %57 oranında gerçekleşmiştir.
 Kişi başı hasılat 313.456 ABD Doları’dır.
 Kişi başı faaliyet kârı 59.084 ABD Doları’dır.

Yıl Sonu Hedeflerimize Emin Adımlarla İlerliyoruz
2019 Yılı Finansal Hedefler
(Oran/Tutar)

2019/9 Dönemi Gerçekleşme
(Oran/Tutar)

Hasılat Artışı (TL Bazında)

%40 - %50

%47

FAVÖK Marjı

%19 - %21

%20,4

1.000 Milyon TL

498 Milyon TL (%50)

Maddi Duran Varlıklar

650 Milyon TL

243 Milyon TL (%37)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

350 Milyon TL

255 Milyon TL (%73)

Yatırım Harcamaları

ASELSAN finansal raporlarına https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/yatirimciiliskileri/finansal-veriler/Sayfalar/Finansal-Raporlar.aspx
ve yatırımcı sunumuna https://www.aselsan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/mali-veoperasyonel-veriler/yatirimci-sunumlari
adresinden ulaşılabilir.
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YASAL UYARI
Bu bültende ileriye dönük bazı görüş ve tahminler yer almaktadır. İleride ortaya çıkacak gerçekleşmeler, bu
tahminlerde temel alınan varsayım ve faktörlerin değişmesine bağlı olarak farklılık gösterebilecektir. Şirketimiz, söz
konusu varsayım ve faktörlerdeki değişiklikleri güncellemek için kanuni zorunluluklar dışında hiçbir yükümlülük
üstlenmemektedir.
Bu bülten hisse senetlerinin alınıp satılması ile ilgili bir teklif ya da öneri niteliği taşımaz ve hiçbir hukuki anlaşma ya
da sözleşmeye baz oluşturmaz. Şirketimiz bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından kendisi
ya da herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi, yöneticisi veya çalışanının sorumlu tutulamayacağını açıkça beyan eder.

