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Akenerji’nin 9 aylık net satış geliri
377 milyon TL
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 1 Ocak–30 Eylül 2009 faaliyet dönemi
konsolide faaliyet sonuçları açıklandı.
Türkiye’nin önde gelen elektrik üreticilerinden Akenerji’nin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi
Karı (FAVÖK) 53 milyon TL olarak gerçekleşirken, Şirketten yapılan açıklamada, ilk dokuz aylık
sonuçlarda ulaşılan yüzde 14’lik FAVÖK Marjı’nın beklentilerin üzerinde olduğu kaydedildi.
Şirketin net kârı ise 2008 yılı ilk dokuz ayına göre yüzde 54 azalarak 31 milyon TL oldu.
Şirketin 2009 yılı ilk dokuz ayındaki net satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16
düşüşle 377 milyon TL oldu. Bu gerilemede, son 3 aylık dönemde özellikle sanayideki gevşek
görünümün devam etmesine paralel olarak elektrik talebinin daralması ve doğalgaz
fiyatlarındaki indirimin serbest piyasadaki (DUY Piyasası) elektrik fiyatına yansıtılması etkili
oldu.
Akenerji, Türk sanayinin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede elektrik dağıtım faaliyeti
gösteren SEDAŞ’ı 2009 yılının ilk çeyreğinde devralmıştı. Akenerji’nin özsermaye yöntemi ile
finansal tablolarına konsolide edilen SEDAŞ’ın finansal tablolara 16 milyon TL olumlu katkısı
oldu.
Yatay büyüme stratejisini, üretimde kaynak çeşitliliği ile birlikte yenilenebilir ve yerli kaynak
üretimi üzerine kuran Akenerji, hidroelektriğin yanı sıra rüzgâr enerjisiyle ilgili yatırımlarına
yılın üçüncü çeyreğinde de devam etti ve Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 MW kurulu
gücündeki rüzgâr santrali projesini kurulum ve test çalışmalarının tamamlanmasından sonra
Eylül ayında ulusal şebekeye enerji verir hale getirdi.
Akenerji açıklamasında, “Piyasalardaki finansal sıkışıklığa rağmen, devreye giren bu ilk
yenilenebilir enerji kaynağına dayalı projemiz için yine yılın üçüncü çeyreğinde HSBC Bank
PLC’den yatırım kredisi kullandık ve bununla birlikte yenilenebilir kaynağa dayalı mevcut
bütün lisanslı projelerimizin finansmanını tamamlamış olduk. Yakın zamanda devreye
aldığımız rüzgar santralimiz ve önümüzdeki sene devreye girecek olan diğer yenilenebilir
enerji kaynağına dayalı projelerimiz ile doğalgaz fiyatlarına olan bağımlığımızı azaltmayı
hedeflemekteyiz. Bunun da Şirketimizin net karına olumlu etki sağlayacağını düşünüyoruz.”
denildi.
Açıklamada genel ekonomik ortamdaki belirsizliklerin ve durgunluğun 2009 yılının son

çeyreğinde de devam edeceğinin öngörüldüğüne dikkat çekilirken, buna karşılık projelerin
finansmanı açısından finansman maliyetlerindeki düşüşün memnuniyet verici olduğu
vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:
“2009 yılının ilk dokuz ayında ülkemizdeki elektrik talebi ortalama yüzde 5 azaldı. Sanayi
üretiminde kapasite kullanımı, 2008 yılına göre hala zayıf seyretmekle beraber, Hükümetin
Mart ayı itibariyle açıkladığı teşvik paketleri ve global piyasada kendini göstermeye başlayan
olumlu algı, elektrik talebi açısından özellikle Haziran ve Temmuz aylarında olumlu sinyaller
verdi. Fakat yılın son çeyreğinde bayram tatilleri sebebiyle özellikle sanayi kesimi
tüketiminde bir canlanma trendi beklemenin çok anlamlı olmayacağı kanaatindeyiz.”
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Hakkında
1989 yılında, elektrik üretimi otoprodüktör grubu statüsünde faaliyete geçen Akenerji, Türkiye’nin ilk
özel sektör elektrik üreticisidir. Ülkemizdeki en büyük özel sektör elektrik üretim şirketlerinden biri
olan Akenerji, orta ve büyük sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve DUY sistemine enerji
vermektedir.
Akenerji, mevcut yenilenebilir enerji yatırım portföyü ve özelleştirme fırsatlarının yanı sıra farklı yakıt
kaynaklarına dayalı yatırım imkânlarını da takip etmekte ve incelemektedir. Akenerji, son yıllarda
artan doğalgaz fiyatlarının etkisini azaltmak ve 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.
Bu kapsamda Akenerji, 373 MW’lık aktif kurulu gücüne ek olarak, toplam 373 MW kapasiteli 9 adet
hidroelektrik ve 900 MW kapasiteli bir doğalgaz elektrik üretim santrali yatırımlarına devam
etmektedir. Akenerji’nin planlama aşamasındaki yeni projelerinin de devreye girmesiyle birlikte
kurulu gücünün 5 yılda 3000 MW’a ulaşması hedeflenmektedir.
Dağıtımda aktif ve öncü
Akenerji, 2008 yılının Temmuz ayında Çek firma CEZ ile birlikte ortak girişim grubu oluşturarak,
"AkCez" adı altında katıldığı, Özelleştime İdaresinin Açtığı Elektrik Dağıtım Özelleştirme İhalelerinden,
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
2008 yılının bir diğer önemli atılımı ise Akenerji hissedarlarının, 8 Ekim 2008 tarihinde toplam 30
milyar Euro pazar değeri ile Avrupa’nın en karlı, lider enerji şirketi CEZ ile eşit ortaklığa dayalı bir
stratejik ortaklık anlaşması imzalamasıdır. Anlaşma uyarınca, Akenerji'nin halka açık olmayan %75‘lik
kısmında %50–50 stratejik ortaklık oluşturmak suretiyle Türkiye'ye ilk aşamada önemli miktarda
yabancı sermaye girişi gerçekleştirildi.
www.akenerji.com.tr

