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Akenerji’nin 9 aylık net satışı
%54 artışla 424 milyon TL oldu
Ülkemizdeki en büyük özel sektör elektrik üretim şirketlerinden biri olan
Akenerji’nin, 1 Ocak–30 Eylül 2011 faaliyet dönemindeki
konsolide faaliyet sonuçları açıklandı.
Enerji sektöründe üretim, dağıtım, enerji ticareti, toptan ve perakende enerji satışı gibi
alanların tümünde aktif olarak faaliyet gösteren Akenerji, 2011 yılının ilk dokuz ayında net
satışlarını geçen yılın aynı dönemine oranla %54 artırarak, 424 milyon TL net satış geliri elde
ettiğini duyurdu.
Akenerji’nin, söz konusu dönemdeki brüt karı geçen yıla göre 69,2 milyon TL artarken,
devreye giren hidroelektrik santrallerinin etkisiyle, brüt kar marjı geçen yılki %10
seviyelerinden %23’e yükseldi.
Şirketin bu dönemde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 109 milyon TL olurken,
ağırlıklı olarak yeni devreye giren santrallerin finansal yükümlülükleri sebebiyle oluşan kur ve
faiz giderleri ile ertelenmiş vergi sonrasında net zararı 171,9 milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirketten yapılan açıklamada, ilk dokuz ay itibariyle %26 olan FAVÖK marjının yılsonunda %20
seviyesinin üzerinde olmasının beklendiği vurgulandı.
Akenerji, 2011’in ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği toplam 3 milyar 83 milyon kWh elektrik
satışının %27’sini DUY piyasasında, kalanını ise ikili anlaşmalar yoluyla sattı. Şirket, geçen yılın
aynı döneminde toplam 1 milyar 900 milyon kWh elektrik satmış, bunun yine %27’sini DUY
piyasasına yönlendirmişti. Hidroelektrik santrallerden gelen ilave satış kapasitesi ve elektrik
ticaretinde aktif olunması satış hacminde %62’lik artışa neden oldu.
2011 yılının ilk dokuz ayında elektrik üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %68
artarak 2,006 GWh seviyesinde gerçekleşti. Şirketin operasyonel tarafındaki bütün bu olumlu
gelişmelerin dışında, öz sermaye metoduyla konsolide edilen SEDAŞ ve AKCEZ’in finansal
tablolara etkisi, dolar kurundaki artış sebebiyle 36 milyon TL zarar şeklinde oldu.

Akenerji: Fiyat hareketlerinden kendimizi koruduk!
İlk dokuz ayda elektrik talebinin %8,8 artmasına rağmen, devreye giren ilave kapasiteler
sebebiyle serbest elektrik piyasasında fiyatların %3,5 düşerek 119 TL/MWh seviyesinde
gerçekleştiğine dikkati çeken Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, “Beklentilerin
aksi yönünde gerçekleşen fiyatlar, enerji piyasasındaki risk faktörünü piyasa oyuncularına
tekrar hatırlatmış oldu. Öte yandan açıklanan doğalgaz zammıyla birlikte doğalgaz kaynaklı
elektrik üretim maliyetlerinde öngörülen artışa karşın, Akenerji olarak, verimli ve
yenilenebilir enerji santralleriyle çeşitlendirdiğimiz portföyümüz sayesinde bu ve benzeri
fiyat hareketlerinden ve risklerden kendimizi korumayı başardık” şeklinde konuştu.

Elektrik tüketimi, kriz öncesi dönemin de üstüne çıktı
Akenerji’den yapılan açıklamada, 2010 yılında sürekli artış gösteren elektrik tüketiminin 2011
yılında krizden önceki duruma göre daha iyi bir hale geldiğine dikkat çekilerek, “TEİAŞ
tarafından şu anda mevcut bir elektrik arzı sıkıntısı öngörülmemektedir. Ancak büyümesini
ara vermeden sürdüren Türk ekonomisi ve sanayisi kapsamında düşünecek olursak, bu
gelişmelere paralel olarak artan elektrik arzı gerekli yatırımlarla karşılanmadığı sürece,
halihazırda karşılanan elektriğin 2011’den sonra yetersiz kalacağı açıktır. Hayata geçirdiğimiz
hidroelektrik santrali yatırımlarımızla 2011 yılı sonrasının şirketimiz için olumlu geçeceğini
söyleyebiliriz” denildi.

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. Hakkında
Akkök Şirketler Grubu bünyesinde 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Akenerji, Türkiye’nin otoprodüktör grubu
statüsünde ilk elektrik üreticisidir. Ülkemizdeki en büyük özel sektör elektrik üretim şirketlerinden biri olan Akenerji, serbest
tüketici belgesi olan müşteriler ile sanayi kuruluşları, ticarethaneler, organize sanayi bölgeleri ve DUY sistemine enerji
tedarik etmektedir.
Akenerji, mevcut yenilenebilir enerji yatırım portföyü ve özelleştirme fırsatlarının yanı sıra farklı yakıt kaynaklarına dayalı
yatırım imkânlarını da takip etmekte ve değerlendirmektedir. Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim yatırımlarına ağırlık vermiştir. Bu kapsamda, 2003 yılından itibaren
hidroelektrik santral ihalelerine katılan Akenerji, 2005 yılında Çınarcık HES ve Uluabat Kuvvet Tüneli ile Akocak regülâtörleri
ve Akocak HES ihalelerini kazanarak, üretim çeşitliliği alanındaki çalışmalarına büyük hız vermiştir. 301 MW yenilenebilir
enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesi ile toplamda 659 MW’lık aktif kurulu gücüne ek olarak, 2012 yılında devreye
alacağı 87 MW kapasiteli 3 hidroelektrik santrali, yaklaşık 900 MW kapasiteli Egemer Doğal Gaz Santrali ve 160 MW kurulu
gücündeki Kemah HES projeleri tamamlandığında, Akenerji, Türkiye’deki enerji üretiminin önemli bir bölümünü tek başına
gerçekleştiriyor hale gelecektir.
Çevreye ve insana duyarlı üretim
Topluma ve doğaya karşı sorumluluğunun bilinciyle yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojileri kullanarak faaliyetlerini
sürdüren Akenerji, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üreten tüm santralleri devreye girdiğinde yaklaşık 1 milyon ton
karbondioksit (CO2) salımını engellemiş olacaktır. Bir başka deyişle, Akenerji doğaya 82.600 hektar alanda yaklaşık 42,2
milyon ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunacaktır.
Tüm yenilenebilir enerji projeleri için Gönüllü Karbon Piyasası’nda (VoluntaryEmissionReduction ‐ VER) sertifika
başvurularını tamamlayan Akenerji 2010 yılında karbon sertifikalandırma çalışmalarında büyük aşama kaydetmiştir. İlk
olarak Eylül 2009 tarihinde devreye aldığı Ayyıldız Rüzgar Santrali’ni Gold Standart olarak tescil ettiren Akenerji, 2010 yılında
Akocak, Burç, Feke I, Feke II ve Uluabat santrallerinin de sertifikasyon sürecini tamamlamıştır. Uluabat HES, Türkiye’nin
bugün itibariyle Gönüllü Karbon Standardı’na (VCS) göre tescil edilmiş barajlı en büyük hidroelektrik santrali olma özelliğine
sahiptir.
Dağıtımda aktif ve öncü
Akenerji, 2008 yılının Temmuz ayında Akkök ve Avrupa’nin lider enerji şirketi CEZ ile "AkCez" adı altında bir konsorsiyum
oluşturarak katıldığı, Özelleştime İdaresi’nin açtığı Elektrik Dağıtım Özelleştirme İhaleleri’nden, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
(SEDAŞ) ihalesini kazanmıştır. Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli bölgelerini içine alan ve 355 milyon dolarlık teklifle açılan
ihaleyi 600 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Akenerji‐Akkök‐CEZ Ortak Girişim Grubu, 11 Şubat 2009 tarihinde SEDAŞ’ı devir
almıştır. Enerji sektöründe atılımlarıyla örnek teşkil eden Akenerji, SEDAŞ özelleştirmesi ile birlikte sektördeki öncü
pozisyonunu güçlendirirken, enerji özelleştirmelerinin aktif bir oyuncusu olacağını bir kez daha göstermiştir.
Prestijli stratejik ortaklık
Toplam 20 milyar Euro pazar değeri ile Avrupa’nın en karlı, lider enerji şirketi CEZ ile Türkiye’nin en köklü sanayi
kuruluşlarından Akkök Grubu arasında, Akenerji’de eşit ortaklığa dayalı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştır.
Anlaşma kapsamında Akenerji'nin halka açık olmayan %75‘lik kısmında %50–50 stratejik ortaklık oluşturmak suretiyle
Türkiye'ye ilk aşamada önemli miktarda yabancı sermaye girişi gerçekleştirilmiştir.
Ekonomik ve kesintisiz enerji tedariki
Müşterilerine ekonomik koşullarla elektrik enerjisi sağlayan ve sunduğu avantajları istikrarlı bir şekilde sürdürebilecek
üretim kapasitesi ve piyasa öngörüsüne sahip olan Akenerji, sanayi, sağlık, iletişim, bilgi işlem, otelcilik, bankacılık ve
alışveriş merkezi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok kurumsal şirketin elektrik enerjisini tedarik etmektedir.
Akenerji’nin benimsediği kazan ‐ kazan ilkesinin ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin bir sonucu olarak, 2009 yılı sonunda
hayata geçen yeni piyasa yapısına yönelik öngörüsü 2010 yılında serbest tüketicilerin önemli bir kısmının Akenerji’yi tercih
etmesini sağlamıştır... Güçlü kurumsal yapısı ile Akenerji, Türkiye elektrik enerjisi sektörüne yön veren öncü konumunu
korumaktadır.
www.akenerji.com.tr

