Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.’nin 31.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
toplantısında sorulan sorulara ilişkin olarak yapılan açıklamadır.
Soru: 2014-2015 dönemlerine ait yatırımlar bazında duran varlıklar karşılaştırmasını yapabilir
misiniz?
Cevap: Bu sene duran varlıklara ilişkin değerleme yapılmıştır. Bu değerlemeyi dışarıda bırakıp,
yatırımlar kısmına baktığımızda, yaklaşık 18 milyon lira civarında ağırlıklı olarak otomasyon ve
verimlilik üzerine yatırımımız olmuştur. Diğer birebir duran varlıklar karşılaştırıldığında yeniden
değerlemeden kaynaklanan bir düşüş görebilirsiniz. Ancak, yatırımlar kısmına döndüğümüzde
2015 yılı içerisinde 18 milyon lira gibi bir yatırım yapıldı.
Soru: Şirketin kapasite kullanımı nedir?
Cevap: Kapasite kullanımı Dilovası fabrikası için %75, Çiğli fabrikası için %65’in biraz üzerindedir.
Soru: Şirket olarak 2016 yılı beklentilerinizi paylaşabilir misiniz?
Cevap: Türkiye’nin mevcut ortamı %3 civarı bir büyümeyi el vermektedir. Gönül ister ki %7’lik
bir büyümeyi Türkiye yakalasın ama Suriye’de ki ve Irak’ta ki olaylar bizim daha hızlı
büyümemize bilhassa ihracata izin vermemekte fakat buna rağmen biz yeni ürünler, AR-GE
çalışmaları ve yeni gelişimlerle Türkiye’nin büyümesinin çok üzerinde bir satış bütçesi yaptık.
2016’daki büyüme hedefimiz her zaman için sektörün üzerinde büyümektir. Burada sektörde
gerçekten ilkleri yaratacak ürünlerimiz 2016 yılı içinde sunulacak. Bu da şirketin hem karlılığını
artıracak yönde olacak hem de ciroları yapmamıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, daha önceden
açıklamasını yaptığımız yaklaşık 28 milyon civarındaki yol çizgi boyası ihalesinin ikinci kısmını
Dyo Boya Fabrikaları olarak 2016 yılı için aldık. Mayıs sonuna kadar yol çizgi boyalarını
karayollarına teslim edeceğiz. 2016 yılı her ne kadar sıkıntılı başlasa da 2015’in sonunda gelen
inşaat sektöründe ki %5,1’lik büyüme bizim için umut vericidir, planlarımızı da tüm bunlara
dikkat ederek yaptık. 2016 yılında hem karlılık hem de ciro anlamında 2015’ten daha iyi bir yıl
geçireceğimizi umut ediyoruz.
Soru: Dyo’nun kültür ve sanata verdiği önemin yanı sıra spor ile ilgili de sponsorluğu var mı?
Cevap: Şirketin 1967’den beri resim sergisi hiç ara vermeden devam etmektedir. 2016 yılı için
iki yıllık dönemde biz Dyo resim sergisini devam ettireceğiz bu 39. resim sergimiz olacak. 23
Mart 2016’da A Milli Futbol Takımı ile bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Türk Milli Takımı’nın
sponsorlarından bir tanesiyiz, bir sene boyunca Avrupa Şampiyonası’nda gururla bizi temsil
edecek olan Türk Milli Takımımıza bir destek de bizden gelecek. 2016 ve 2017 yılının Nisan ayına
kadar bu desteği veriyor olacağız.

