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Akfen Holding’den İlk Temettü
Akfen Holding’in 2013 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçları açıklandı. Akfen Holding’in
bağlı ortaklıkları bazında yaşanan operasyonel performans sonuçlarındaki kayda değer artış
neticesinde geçen senenin aynı dönemine göre FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar)
marjında önemli artış yaşanarak yüzde 30 seviyelerine ulaştı. Şirket aynı dönemde faaliyet
gösterdiği her alanda kaydettiği büyümeye ek olarak yatırımlarına da hız kesmeden devam
etti.
Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, ‘’ 2013 senesi itibariyle uygulanmaya başlanan UFRS 11
standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarımızda daha önceden oransal olarak konsolide
ettiğimiz TAV Havalimanları, TAV Yatırım, Mersin Limanı, İDO ve Akfen Su gibi bir dizi iş
ortaklığımız özkaynak yöntemiyle konsolide edilmeye başlanmış, bu sebeple bu şirketlerin
gelir tablomuza katkıları sadece net kar kaleminde gözükmekte olup FAVÖK rakamlarına
yansımamaktadır. 1 Ocak 2013 - 31 Mart 2013 dönemini kapsayan finansal sonuçlara göre
Akfen Holding’in bağlı ortaklıklarının konsolide geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre
yüzde 64 artış göstererek 31,7 milyon TL, FAVÖK değeri ise 10 milyon TL seviyelerinde oluştu.
Şirketin özsermayesi 1.730 milyon TL’ye ulaşırken aktif toplamı geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde 3,3 artış gösterdi ve 3.265 milyon TL oldu; konsolide net dönem karı ise 15,4
milyon TL olarak gerçekleşti’’ dedi. Aynı dönemde Akfen Holding bağlı ortaklıkları vasıtasıyla
51 milyon TL tutarında da yatırım gerçekleşti.
Akfen Holding’in iş ortaklıkları ve bağlı ortaklıklarının tümünde 2013 yılı ilk çeyreğinde
büyüme yaşandığına işaret eden Güçsav;


Türkiye’nin lider havalimanı işletmecisi olan TAV Havalimanları 2013’ün ilk çeyreğinde
tarihinin en yüksek yolcu sayısına ulaşarak bu değerde yüzde 28 büyüme gerçekleşti.



Türkiye’nin genel klasmanda ikinci büyük ve ithalat ihracat yükü anlamında en büyük
konteyner limanı olan Mersin Limanı 2013’ün ilk çeyreği itibariyle bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 2,5 artışla 321.618 TEU konteyner elleçledi.



Dünyanın 4. büyük havalimanı inşaat şirketi olan TAV İnşaat’ın payına düşen devam
eden iş hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 kat artarak, 2.460 milyon ABD
doları oldu.



Yılın ilk üç ayında, Akfen HES bünyesinde faaliyete geçmiş 12 hidroelektrik
santralinde, toplam elektrik üretimi 170,4 GWs olarak gerçekleşmiş olup bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 118’lik bir artış gerçekleşti.



2013 yılının ilk çeyreğinde Akfen GYO’nun faaliyette olan otellerindeki ortalama
doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,2 artarak yüzde 62 olarak
gerçekleşti.



Modern filosu ile dünyanın önde gelen denizyolu yolcu ve araç taşımacılık
şirketlerinden biri olan İDO 2013’ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%6 artışla 10,7 milyon yolcu ve 1,6 milyon araç taşıdı.



2013 yılının ilk çeyreğinde, Akfen SU Dilovası tesislerinde arıtılan atıksu miktarı bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artarak 820.448 m³ olarak gerçekleşti’’
dedi.

2013 yılı içindeki önemli gelişmelere değinen Güçsav, ‘’Ocak ayında 156 odalı Ibis Otel
Esenyurt’un yatırımı tamamlanarak faaliyete geçti. Mart ayında da 11,1 MW Kurulu güç
kapasitesine sahip Kavakçalı hidroelektrik santralini devreye alırken enerji şirketlerimizden
Karasular Enerji’deki kalan yüzde 60 hissemiz için geçtiğimiz yıl yüzde 40 hissemizi satmış
olduğumuz Aquila Grubuyla 36,5 milyon Euro sermaye satış bedeli karşılığında satış
sözleşmesi imzalandı. Böylece Karasular’ın tümü 59,5 milyon Euro sermaye satış bedeli ile
satılmış olacak. Satış işleminin bu yılın ilk yarısının sonunda kapanmasını hedefliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde de TAV İnşaat Riyad King Khaled Havalimanı’ndaki 400 milyon ABD doları
değerindeki yeni terminal ihalesini kazandı. Böylece TAV İnşaat’ın bugüne kadar üstlendiği
projelerin toplam kontrat bedeli 16 milyar doları aşmış oldu’’ dedi.
Güçsav sözlerine şöyle devam etti, “Hem finansal hem de operasyonel sonuçlar bakımından
başarılı bir yılı geride bırakan şirketimiz ilk kez bu yıl hissedarlarına toplam 25,5 milyon TL
temettü dağıtım kararı aldı. Genel Kurulumuz’un onayı sonrasında 30 Mayıs 2013 tarihinde
temettü dağıtımını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında Akfen Holding’in piyasadaki
işlem fiyatının şirketimizin gerçek değerini yansıtmadığı inancıyla 2011 yılında başlattığımız
hisse geri alım programına 2013 yılı içinde de devam ettik ve toplamda sermayemizin yüzde
1,14 oranında hisse geri alımı gerçekleştirdik ’’ dedi.
Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, ‘’Türkiye’nin en büyük altyapı yatırım holdinglerinden
biri olan Akfen Holding, 2013 yılında da yüksek büyüme potansiyeline sahip, düzenli,
öngörülebilir ve sürdürülebilir nakit akışı yaratacak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak
yeni alanlarda faaliyetlerini sürdürmeyi planlanıyor. ” dedi.

