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14 Haziran 2017

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
(AKENR)
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin (“Şirket” veya
“Akenerji”) fiili faaliyet konusu; elektrik enerjisi
üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması,
kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen
elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere
satışından oluşur. Şirket, 1989 yılında Akkök
Holding tarafından kurulmuştur. 2009’ dan itibaren
Akkök Holding ve CEZ arasında kurulmuş müşterek
yönetime tabi ortaklıktır.
14 Haziran 2017 tarihi itibarıyla, Şirket hisselerinin
fiili dolaşıma açık kısmı %25,24’tür. Şirketin
çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 729.164.000
TL’ dir. Payların tamamı nama yazılı olup imtiyazlı
pay bulunmamaktadır.
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Şirket’in gelir tablosunu incelediğimizde; 2017’ nin
ilk çeyreğinde Şirket’in elektrik satış hacmi yıllık
bazda %16 artışla 2.23mn kWh seviyesine yükseldi.
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TEİAŞ verilerine göre 2017 yılının ilk çeyreğinde
toplam elektrik tüketimi 71,1 TWh olarak
gerçekleşmiş, böylece 2016 yılında 67,2 TWh olarak
gerçekleşen 1. Çeyrek tüketimine kıyasla %5,9
oranında bir artış meydana gelmiştir.
2017 yılının ilk çeyreğinde ortalama piyasa elektrik
fiyatı 2016 yılının 1.çeyreğine kıyasla % 37,6
oranında
artarak
166,4
TL/MWh
olarak
gerçekleşmiştir.
Enerji sektöründe rekabeti arttırma, arz güvenliğinin
ve kalitesinin sağlanması ve şeffaf bir piyasa
yapısının oluşturulması için 2009 yılında başlanan
EÜAŞ’a ait üretim tesislerinin özelleştirme
çalışmaları devam etmektedir.
Akenerji’nin kurulu gücü 1.224 MW’ tır. Akenerji
üretim portföyünün toplam kurulu gücünün 904
MW’ını doğalgaz santrali, 292 MW’ını hidroelektrik
santraller, 28 MW’ını da Ayyıldız Rüzgar Santrali
oluşturmaktadır.

Artan elektrik fiyatları ve satış hacmine bağlı olarak
aynı dönemde şirketin net satış gelirleri de yıllık
bazda %16 artışla 397 mn TL’ ye yükseldi. Ancak,
artan satış maliyetleri operasyonel karlılık ve
marjları baskıladı. 1Ç16’da 24mn TL seviyesinde
bulunan operasyonel kar rakamı 1Ç17’de 8mn TL
seviyesine geriledi. FAVÖK rakamı da %22 düşüşle
52 mn TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise
geçen yılın aynı dönemine göre 6.3 puan düşüşle
%13.2 seviyesinde gerçekleşti.
Doların TL karşısında değer kazanması sonrasında
artan kur farkı gideri ve finansman faaliyetinden
kaynaklı faiz gideri nedeniyle Şirket 1Ç17’de 156mn
TL net finansman gideri yazdı. Geçen yılın aynı
döneminde bu gider 40 mn TL seviyesindeydi.
Şirket’in net zarar rakamının artmasındaki en büyük
neden oldu.

Şirket artan maliyetler, ticari faaliyetler kaynaklı
gider kalemleri ve finansman giderleri nedeniyle
2017’ nin ilk çeyreğinde 152 mn TL net zarar
açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 53
milyon net kar açıklamıştı.
Şirket gelirlerinin TRY, buna karşılık gerçekleşen
yatırım
harcamaları
ve
bu
yatırımların
finansmanında kullanılan kredilerin yabancı para
cinsinden olması nedeniyle Şirket kur riskine maruz
kalmaktadır. Şirket, spot piyasadan döviz alımı ve
türev işlemler ile bu riski yönetmektedir. Şirket
yatırımlarının bir kısmını özkaynak, kalan kısmını da
banka kredileri ile finanse ederek bilançosundaki
mali yapıyı sağlıklı tutmaya çalışmaktadır.
Ayrıca
faiz
oranlarındaki
değişimlerden
kaynaklanan riskten korunmak amacıyla Şirket,
değişken faizli kredilerinin bir kısmını faiz swapları
ile sabit faizli yükümlülük haline getirmiştir.

Sonuç olarak Şirketin satış hacmindeki ve
gelirlerindeki artışı önemsiyoruz. 2017’ nin ilk
çeyreğinde artan kurlar Şirket karlılığını olumsuz
etkilemiştir. Ancak 2. Çeyrekte kurların aşağı yönde
hareket ettiğini dikkate alınca bu çeyrekte tablo
tersine dönebilir ve karlılık olumlu etkilenebilir.
Şirket hisseleri şu sıralar BIST’ te defter değerine
göre yaklaşık % 20 iskontolu işlem görüyor.
Şirket hisselerinin bu fiyatlardan cazip olduğunu
öngörüyor ve Şirket için % 20 yükseliş potansiyeli
ile AL tavsiyesinde bulunuyoruz.
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UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti
SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen
hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

