Basın
Açıklaması
Liebherr Şirketler Grubu 2016 mali yılında 9.009 milyon €
ciroya ulaştı
Bulle (İsviçre), 26 Nisan 2017 – Liebherr Şirketler Grubu 2016 yılında zorlu bir

piyasa ortamında 9.009 milyon € tutarında bir toplam ciro ile kendi tarihindeki en
yüksek üçüncü ciro rakamını elde etti. Rekor yılı olan 2015'e kıyasla bu rakam
228 milyon € tutarında veya %2,5 oranında bir düşüşe işaret ediyor.
Bölgelere göre ciro gelişimi
Her bir ciro bölgesinden sağlanan ciro gerçekten de çok farklı oldu. Liebherr için en

önemli ciro bölgesi olan Batı Avrupa'da ciroyu arttırma çabası başarılı oldu. Hem en

büyük pazar olan Almanya'da artışın devamının sağlanması hem de önemli pazarlar
olan Fransa ve Hollanda'daki pozitif gelişmeler bunda etkili oldu. Geçtiğimiz mali yıl

İtalya'da da sevindirici başarılarla geçti. Bölgenin en önemli pazarlarından olan Büyük
Britanya'da ciroda ufak bir azalma oldu.

Doğu Avrupa'da da, özellikle de Rusya ve Polonya'da, satış gelirleri pozitif gelişme

gösterdi. Yakın ve Orta Doğu'da ciro geçen yıl ile benzer düzeyde gerçekleşti. Ancak
Amerika'da orta düzeyde bir gerileme tespit edildi. Afrika ve Uzakdoğu / Avustralya
pazarlarında da cirolar geçen yılki değerlerin altında kaldı.
Ürün gruplarına göre ciro gelişimi
Liebherr, rekor kırdığı 2015 yılına kıyasla hem inşaat makinelerinde ve madencilikte,
hem de diğer ürün gruplarında ufak ciro düşüşleri yaşadı. İnşaat makineleri ve

madencilik cihazları arasında toprak taşıma, madencilik, araç vinçleri, döner kule

vinçler ve beton tekniği alt grupları bulunuyor. Bu grupta satış gelirleri 224 milyon €

tutarında veya %4,0 oranında düşerek toplam 5.400 milyon € düzeyinde gerçekleşti.

Diğer ürün gruplarında, yani denizcilik vinçleri, havacılık & uzay ve trafik mühendisliği,

takım tezgahları ve otomasyon sistemleri, ev aletleri ve bileşenler ve otel alt gruplarda
ciro 3.609 milyon € ile geçen yılki düzeyde kaldı.
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Yıl sonu kârı
Liebherr Şirketler Grubu 2016 yılı sonunda 298 milyon € kâr elde etti ve böylece

2015'teki kâr miktarını korudu. Pozitif döviz kuru etkileri gibi etkenler sayesinde finansal
kâr bariz biçimde arttı. Ancak işletme kârı hissedilir biçimde azaldı.
Çalışan
Çalışan sayısı 2016 yılında yeniden arttı. Yıl sonunda Liebherr çalışanlarının sayısı
42.308'e ulaştı. Geçen yıla kıyasla bu 763 kişi veya %1,8 artışa denk geliyor.
Yatırımlar
Şirketler Grubu için üretim tesislerine ve tüm dünyaya yayılmış satış ve servis ağına
yatırım yapmak geleneksel olarak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle geçen yıl

yatırım kotası çok yüksek bir seviyede tutuldu. Şirketler Grubu toplam 751 milyon €
yatırım yaptı. Amortismanlar yaklaşık 466 milyon € düzeyine ulaştı (önceki yıl 448
milyon €).
2017 yılı
2016'ya kıyasla bu yıl dünya ekonomisinin biraz daha pozitif yönde gelişeceği

beklenmektedir. Hem endüstriyel hem yeni sanayileşen hem de gelişmekte olan
ülkelerde büyüme grafiğinde ufak bir artış beklenmektedir.

Şirketler Grubu bu yıl ciroda artış beklemektedir. Hem inşaat makineleri ve madencilik
hem de diğer ürün gruplarında Liebherr cironun artacağını hesaplamaktadır. Şirketler
Grubu ayrıca uluslararası imalat tesislerine ve satış ve servis ağına yüksek düzeyde
yatırım yapmaya devam edecektir. Liebherr şirketlerindeki çalışan sayısı bu yıl da
artacaktır.

26 Nisan 2017 Çarşamba günü Liebherr Şirketler Grubu 2016 yılı faaliyet raporunu

açıklayacaktır. Bu raporda ayrıntılı rakamların yanı sıra bir önceki mali yıla genel bakış
sağlayan kapsamlı bir dergi kısmı da mevcut olacaktır. Kendileriyle yapılan bir
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röportajda ikinci nesil aile şirketi ortakları olan Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr ve Dr.
h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr 2016 yılı sonuçlarına dair şahsi değerlendirmelerini
belirtecektir. Liebherr Şirketler Grubu faaliyet raporunu şu adreste bulabilirsiniz:
www.liebherr.com/annual-report.
Resim altı yazıları

liebherr-intelligent-cooling.jpg

Sizinle birlikte düşünen bir buzdolabı: Liebherr ev aletleri ürün alt grubunda

buzdolabının doluluk durumu hakkında bilgi veren, size özel alışveriş listeleri oluşturan
ve gıdalar ve beslenme konusunda çok sayıda ipucu veren ve kendi kendine öğrenen
yeni bir alet geliştirdi.

liebherr-3d-printing.jpg

Uçak bileşenlerini üretmek için yeni yollar: Liebherr seçilmiş uçak yapı bileşenlerinin

imalatını 3D yazdırma yöntemiyle gerçekleştiriyor. Bunlar geleneksel olarak imal edilen
bileşenlerden daha hafif oluyor ve daha az imalat alanı gerektiriyor.
liebherr-new-factory-deggendorf.jpg

Yeni Liebherr fabrikasında çalışmalar başladı: Temmuz 2016'dan beri Liebherr

Deggendorf'taki yeni fabrikasında Common-Rail sistemleri için enjektörler ve mikrohassasiyette parçalar üretmektedir.

liebherr-large-hydraulic-excavator-r9200.jpg

Madencilik ürün alt grubu 2016 yılında çok sayıda yeni büyük hidrolik hafriyat makinesi
R 9200 teslim etti.

liebherr-rough-terrain-cranes.jpg

Liebherr mobil vinç ürün programını 90 ve 100 ton sınıfında ek bir arazi vinç serisi ile
geliştirdi.

liebherr-gear-shaping-machine-ls180f.jpg

Liebherr'in biçimlendirme makinesi LS 180 F çoklu dişlerin işlenmesi için idealdir.
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liebherr-diesel-engine-series-d98.jpg

Liebherr'in Colmar'da maksimum 4.500 kW güce sahip olan ve 2016 yılında tanıtılan
dizel motor serisi D98 motorunun montajı.
liebherr-crawler-tractor-pr776.jpg

Liebherr madencilik dozeri PR 776 açık kömür madeninde kullanılıyor.
liebherr-duty-cycle-crawler-crane-hs8130hd.jpg

HS 8130 HD tipindeki bir Liebherr kablolu ekskavatör İsviçre Alplerinde taban kazıma
sırasında.

liebherr-tower-cranes-lakhta-tower.jpg

Rusya'da inşa edilen ve Avrupa'nın en yüksek binası olacak Lakhta-Tower inşaatında
kullanılan on Liebherr döner kule vinç.
liebherr-truck-mixer-generation05.jpg

Nesil 05 Liebherr transmikser, çok sayıda düz yüzeyden oluşan yeni tasarım konsepti

sayesinde çok daha kolay temizlenebiliyor. Ayrıca bu yeni platform çözüm, müşterilerin
istediği biçimde birleştirilebilecek farklı montaj seçenekleri sunuyor.
liebherr-freshness-center.jpg

Soğutma cihazlarında esnek birleştirme olanağı: Müşteriler yeni bireysel Liebherr
FrischeCenter ünitelerini istedikleri gibi kombine edebiliyorlar. Liebherr ankastre
cihazlarındaki Side-by-Side konsepti buna olanak sağlıyor.
liebherr-integrated-actuator-3d-printing-english.jpg

liebherr-integrated-actuator-3d-printing-german.jpg

Liebherr yüksek entegrasyonlu bir dümen aktüatörü geliştirdi. Bu kompleks yapı

parçası gelecekte monolitik olarak 3B baskı ile imal edilecek ve ağırlıktan %60'a kadar
ve imalat alanından %30'a kadar tasarruf sağlayacak. Uçağın kuyruğuna monte edilen
bu aktüatör dümeni hareket ettirir ve böylece makineye kumanda eder.
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İlgili kişi

Kristian Küppers

Şirketler Grubu Sözcüsü

Telefon: +49 7351 41 - 2708

E-posta: kristian.kueppers@liebherr.com
Yayınlayan

Liebherr-International AG
Bulle / İsviçre

www.liebherr.com
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