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Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu
1- Amaç
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik
İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Bomonti Elektrik” veya “Şirket”) için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından
20.05.2014 tarihinde hazırlanmış ve 04.06.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiş olan
Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nun değerlendirmesi niteliğindedir.
Bu Rapor; Bomonti Elektrik’in halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza katılması ya da katılmaması
yönünde bir teklif değildir. Bu raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıttığı kabul edilmiş olup, finansal
ve hukuki açıdan inceleme yapılmamıştır.
2- Halka Arz Bilgileri
İhraççı Şirket
Yetkili Kuruluş
BİST Kodu

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve
Ticaret A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
BMELK

Kayıtlı Sermaye Tavanı

30.000.000 TL

Halka Arz Öncesi Sermaye

13.600.000 TL

Halka Arz Sonrası Sermaye

17.000.000 TL

Halka Arz Edilecek Tutar (Nominal)

3.400.000 TL

Sermaye Artırımı (Nominal)

3.400.000 TL

Bir Payın Satış Fiyatı

2,05 TL

Halka Arz Büyüklüğü

6.970.000 TL

Sermaye Artırımı

6.970.000 TL

Halka Arz Öncesi Şirket Değeri

27.880.000 TL

Halka Arz Sonrası Şirket Değeri

34.850.000 TL

Satışa Hazır Hale Getirilecek Pay Adedi
(Nominal)
Halka Arz Oranı
Satış Yöntemi
İşlem Göreceği Pazar
Halka Arz Tarihi
Satış Süresi

Halka Arz Taahhütleri

850.000 TL
(Halka arz edilecek payların %25’i)
20,00%
Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi
GİP
9 - 10 Haziran 2014
2 İş Günü
Şirket payları GİP'te işlem göreceği için ortak satışı söz
konusu olamamaktadır. Bununla birlikte şirket ortakları 1
yıl boyunca pay satmama taahhüdü vermiştir.
Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı
yapmayacaktır

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
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3- Şirket Hakkında
Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik inşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, 18.09.2007 tarihinde elektrik
enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik
enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal etmek üzere limited şirket olarak kurulmuş olup,
06.08.2010 tarihinde tür değiştirmiş ve nevi değişikliğine giderek anonim şirkete dönüşmüştür.
26.11.2008 tarihinde Adıyaman’da 4,86 MW kurulu gücünde olmak üzere EPDK’ya yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı olarak elektrik üretimi için lisans başvurusunda bulunan Şirketin, Şifrin Regülatörü ve
hidroelektrik Santrali tesisi için elektrik üretim lisansı 25.03.2010 tarihinde alınmış olup, kapasite artırımına
ilişkin olarak yapılan şirket başvurusu 17.02.2011 tarihinde kabul edilerek tesisin kurulu gücü 6,744 MW’a
çıkarılmıştır.
Adıyaman’da 1.338 metre yüksekte kuruluşmuş olan 6,744 MW’lık santral ile 33 km’lik enerji nakil hattı
yatırımının tamamlanmasının ardından Şifrin HES tesisi 22.11.2012 tarihi itibariyle elektrik üretim ve satış
işlemlerine başlamıştır.
Şirket tarafından santralin işletme süresi lisans tarihinden itibaren 49 yıl olup, lisans süresi 25.03.2059 tarihinde
dolacaktır.
Şirket 22 Kasım 2012 tarihinden itibaren elektrik üretip, satışına başlamıştır. Şirket üretmiş olduğu elektriği
PMUM (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) spot piyasa (DUY) aracılığıyla satmaktadır. Şirket, üretim
planlanmasına bakıldığında elektrik fiyatlarının yüksek olduğu saatlerin seçildiği belirtilmiştir. Tesisin yükleme
havuzu biriktirme alanı sayesinde böyle bir imkanı olabilmektedir. Bu doğrultuda Şirketin 2013 yılında satışını
gerçekleştirdiği elektrik fiyatları, piyasa fiyatlarının %7 üzerinde gerçekleşmiş olup, aşağıdaki tabloda detaylar
gösterilmiştir.

2013

Üretim Miktarı
(MW)

Bomonti'den
TEİAŞ Kesilen
Fatura (KDV
Hariç) TL

Ortalama Gün
Öncesi PTF
Fiyat MW Fiyatı
(TL)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam

1.521,86
1.817,82
3.683,98
4.159,43
2.560,09
876,28
308,92
153,09
104,04
213,00
281,94
286,23
15.966,68

276.705,09
276.330,87
511.780,99
613.312,43
377.552,85
152.133,47
64.623,12
30.382,05
20.656,70
37.498,75
51.108,54
64.981,69
2.477.066,55

181,82
152,01
138,92
147,45
147,48
173,61
209,19
198,46
198,55
176,05
181,27
227,74
155,14

Piyasa
Toplam
Takas Fiyatı
Kapasite
MW (TL)
Miktarı (MW)
163,02
140,07
133,49
147,19
141,62
152,11
162,82
162,07
160,77
147,06
152,23
197,65
145,63

4.852,80
4.529,28
5.014,56
4.852,80
5.014,56
4.852,80
5.014,56
5.014,56
4.852,80
5.014,56
4.852,80
5.014,56
58.880,64

Kapasite
Oranı (%)
31%
40%
73%
86%
51%
18%
6%
3%
2%
4%
6%
6%
27%

2012 yılının sonunda üretime geçen tesisin aylar bazında üretim detaylarına bakıldığında 2013 yılının ilk
aylarında kapasitenin yüksek kullanılmasının ardından, özellikle yaz aylarında ülke genelinde yaşanan kuraklığa
da bağlı olarak baraj havuzunda tutulan suyun yetersizliği sebebiyle üretim seviyesinin ciddi anlamda gerilediği
ve yılın ikinci yarısında yaklaşık %5 oranlarında kapasitenin kullanılabildiği görülmüştür. 2013 yılının genelinde
ise kapasite kullanım oranı ilk aylardaki güçlü üretim oranlarına bağlı olarak %27 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
2014 yılına bakıldığında ise ülke çapında yaşanan kuraklığın şirketi olumsuz etkilediği net bir şekilde
görülmektedir. Geçen yılın ilk 4 ayında %58 kapasite ile çalışan santralin, 2014 yılının ilk 4 ayında ise yalnızca
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%24 kapasite ile çalıştığı ve geçen yılki üretimin %58 altında kalındığı görülmektedir. Söz konusu üretim
azalışına bağlı olarak Şirketin satış gelirlerinde de %52 oranında düşüşle 804.034 TL’ye gerilemiştir.

2014

Üretim Miktarı
(MW)

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Toplam

495,11
794,09
1.945,71
1.440,05
4.674,96

Bomonti'den
TEİAŞ Kesilen
Fatura ( KDV
Hariç) TL

Ortalama Gün
Öncesi PTF
Fiyat MW Fiyatı
(TL)

Piyasa
Takas Fiyatı
MW (TL)

Toplam
Kapasite
Miktarı
(MW)

Kapasite
Oranı (%)

178,41
189,04
153,31
185,61
171,99

166,13
174,42
140,20
161,52
155,33

4.852,80
4.529,28
5.014,56
4.852,80
19.249,44

10%
18%
39%
30%
24%

88.332,28
150.114,10
298.299,36
267.288,23
804.033,97

Şirketin halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Halka Arz Öncesi
Adı Soyadı
Bayram Kınay

Pay Tutarı (TL)

Pay Oranı

Halka Arz Sonrası
Pay Tutarı (TL)

Pay Oranı

13.524.000

99,44%

13.524.000

79,55%

Emine Kınay Çetin

25.000

0,18%

25.000

0,15%

Aysun Kınay Öngüç

25.000

0,18%

25.000

0,15%

Tülay Er

25.000

0,18%

25.000

0,15%

1.000

0,01%

1.000

0,01%

0

0,00%

3.400.000

20,00%

100,00%

17.000.000

100,00%

Fatma Taşkan
Halka Açık Kısım
Toplam

13.600.000

Halka Arzdan Elde Edilecek Kaynağın Kullanımı
3.400.000 TL nominal değerli payların 2,05 TL birim fiyatla halka arzında halka arz büyüklüğü 6,97 milyon TL
olarak gerçekleşecek olup, halka arz maliyetlerinin toplamda 318.685 TL olması beklenmektedir. Bu doğrultuda
maliyetler sonrasında 6,65 milyon TL’lik net kaynak yaratılacak olup, aşağıdaki projelerin gerçekleştirilmesinde
kullanılacaktır.
- Kapasite Artışı
Lisanssız elektrik üretim hakkı ile kapasite artışı kapsamında Şifrin HES projesinin türbin çıkışına 1 + 1 MW
olmak üzere toplamda 2 MW kapasiteli tesis kurulması planlanmaktadır. 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması
beklenen proje için halka arz gelirinin yaklaşık %22’sinin kullanılacağı belirtilmiştir.
- Taşkın Önleme Bentlerinin Kurulması
Kapasitenin etkin kullanımı amacıyla proje üst kotlarında DSİ onayları alınmak suretiyle taşkın önleme
bentlerinin kurulması planlanmaktadır. Özellikle bahar aylarında kar sularının erimesi ve dere yataklarında
suların artmasıyla oluşan sel sularının hem çevre halkına zarar vermesi önlenecek, hem de taşkın sularının
biriktirilerek enerjiye çevrilebilmesine imkan sağlanacaktır. Projenin 2015 yılında tamamlanması hedeflenmekte
olup, halka arz gelirinin yaklaşık %27’sinin kullanılması öngörülmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte
kapasitede %20 artış yaşanacağı ifade edilmiştir.
- İşletme Sermayesinin Etkin Kullanımı
İşletme sermayesinin etkin kullanımı, kısa vadeli nakit ihtiyaçların giderilmesi ve kur riskini azaltmaya yönelik
vadeli işlem piyasalarını kullanmak amacıyla ihtiyaç duyulacak işletme sermayesi için nakit olarak tutulacak
olup, halka arz gelirinin yaklaşık %51’i kadar olması planlanmaktadır.
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Mali Tablolar
BİLANÇO (TL)
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Diğer ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
Diğer alacaklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

2.600.970
355.908
0
0
0
0
0
2.245.062

2.881.946
139.155
85.843
85.843
0
0
11.789
2.645.159

2.527.234
44.341
64.981
64.981
837
837
48.817
2.368.258

Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
Diğer alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

26.042.483
3.167.258
3.167.258
22.783.581
0
91.644
28.643.453

31.946.833
4.094.173
4.094.173
27.841.269
0
11.391
34.828.779

38.634.345
4.748.396
4.748.396
33.701.982
1.112
182.855
41.161.579

3.030.401
403.527
2.611.607
0
2.611.607
4.990
4.990
0
10.149
7.155
2.994
128

5.388.093
449.425
2.668.914
367.737
2.301.177
18.590
18.590
0
2.196.549
2.100.938
95.611
54.615

6.004.625
4.176.337
751.812
500.923
250.889
34.108
28.507
5.601
1.042.368
1.037.873
4.495
0

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

12.965.759
12.699.336
266.423

16.868.309
15.938.414
929.895

21.064.751
18.776.565
2.288.186

Özsermaye
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı(-)
Net Dönem Karı/Zararı(-)
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

12.647.293
12.143.869

12.572.377
12.150.000

14.092.203
13.600.000

0
0
-333.338
836.762
28.643.453

0
0
503.424
-81.047
34.828.779

5.119.517
5.119.517
422.377
-5.049.691
41.161.579

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
Diğer Borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş Gelirler

Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
GELİR TABLOSU (TL)
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31.12.2012 31.12.2013

Sürdürülen Faaliyetler
Hasılat

0

154.065

2.512.388

Satışların Maliyeti(-)

0

-239.340

-1.839.505

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar(-)

0

85.275

672.883

-41.730

-64.351

-546.734

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

0

0

0

Araştırma Geliştirme Giderleri

0

0

0

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

0

0

298

Genel Yönetim Giderleri

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler(-)

-9.829

-2.499

0

-51.559

-152.125

126.447

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

0

0

0

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Kar/Zararlarındaki Paylar

0

0

0

0

0

0

-51.559

-152.125

126.447

1.084.406

734.550

753.548

-13.773

0

-5.851.274

1.019.074

582.425

-4.971.279

0

0

0

Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri

-182.312

-663.472

-78.412

Vergi Karşılığı

-182.312

-663.472

-78.412

Faaliyet Karı/(Zararı)

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zarar)
Dönem Vergi Geliri/Gideri

Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)

836.762

-81.047

-5.049.691

Durdurulan Faaliyetler

0

0

0

Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/(Zararı)

0

0

0

836.762

-81.047

-5.049.691

0,0689

(0,0067)

(0,3713)

Dönem Karı/(Zararı)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
4- Fiyat Tespit Raporu Hakkındaki Genel Tespitlerimiz

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan 20.05.2014 tarihli fiyat tespit raporuna göre;


Bomonti Elektrik’in 9 – 10 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacak halka arzında, halka arz fiyatı 2,05 TL
olarak belirlenmiştir. Halka arz fiyatının tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi (“İNA”) ve Emsal
Karşılaştırma Yöntemi kullanılmıştır. Piyasa Çarpanları Analizi yöntemine ise gerek üretimde çıkan
aksamalar, gerekse kuraklık nedeniyle üretim seviyesinin düşük gerçekleşmesi, ayrıca döviz
kurlarındaki yükseliş sebebiyle yazılan kur farkı zararı göz önünde bulundurularak halka arz fiyatının
belirlenmesinde dikkate alınmamıştır. Şirketin fiyat tespitinde belirtilen yöntemler ağırlıklandırılmış olup,
İNA değerine %50, emsal karşılaştırma yöntemine %50 oranında eşit ağırlık verilmiştir. Hesaplanan
30.812.132 TL’lik şirket değerine %8,8 oranında halka arz iskontosu uygulanarak halka arz öncesi şirket
değeri 27.880.000 TL olarak belirlenmiştir. Şirketin halka arz öncesi çıkarılmış sermayesi 13.600.000 TL
olup, halka arz fiyatı da bu doğrultuda 2,05 TL olarak tespit edilmiştir.



Emsal karşılaştırma analizi yönteminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2010 – 2012
yıllarında ihalesi gerçekleştirilen akarsu santrallerinin MW başına üretim kapasiteleri, santrallerin yıllık
üretimleri ve ortalama MW başına fiyat düzeyi dikkate alınarak Bomonti Elektrik için fiyat tespiti
yapılmıştır. Bu analizde özelleştirme ihalelerinde çıkan sonuçlar dikkate alınarak, Bomonti Elektrik için
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kWh başına 1,20 ABD Doları değer baz alınmıştır. Şirketin kapasite kullanım oranı %33 olarak
öngörülerek 6,74 MW’lık kapasitesi doğrultusunda Şirket değerinin 48.865.852 TL olduğu, bu tutardan
22.908.561 TL’lik net borcun düşülmesi ve Akedaş’tan olan 4.748.396 TL’lik alacağın eklenmesiyle
30.705.687 TL’lik piyasa değerine ulaşılmıştır.


İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemine göre projeksiyon dönemi 5 yıl olarak dikkate alınmıştır.
2014 – 2018 yıllarını kapsayan projeksiyon döneminde 2014 yılı satış gelirlerinde %5’lik düşüş, 2015
yılında %129 oranında, 2016 yılında %21 ve 2017 – 2018 yıllarında ise %5’lik artış öngörülmüştür. Bu
doğrultuda 2013 yılında satış gelirleri 2,5 milyon TL olan şirketin projeksiyon döneminin sonu olan 2018
yılında 7,3 milyon TL’lik satış gelirlerine ulaşması hedeflenmiştir.



Satış gelirlerinin oluşumunda kapasite kullanım oranının 2014 yılında %24, 2015 yılında 2 MW’lık ek
kapasitenin devreye girmesi ile birlikte %40, takip eden yıllarda ise %46’ya yükselmesi hedeflenmiştir.



Şirketin 2013 yılında %5 olan esas faaliyet kar marjının, 2014 yılında %32’ye, takip eden yıllarda ise
%68 seviyelerine yükseleceği öngörülmüştür.



Değerlemede risksiz getiri oranı olarak 10 yıllık devlet tahvilinin 4 aylık ortalaması faizi olarak %10,1,
piyasa risk primi %5, beta 1,0 olmak üzere özkaynak maliyeti %15,1 olarak belirlenmiştir. Borç
maliyetinin %11,1 olarak belirtildiği çalışmada borç / özsermaye ağırlığına göre şirketin ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti %11,25 olarak belirlenmiştir. Uç değer hesaplamasında ise büyüme oranı ise %2,75
olarak belirlenmiştir.



Özet olarak bahsedilen İNA varsayımları doğrultusunda Bomonti Elektrik için İNA yöntemine göre halka
arz öncesi özsermaye değeri 30.918.576 TL olarak hesaplanmıştır.

5- Fiyat Tespit Raporunda Kullanılan Değerleme Yöntemlerine İlişkin Görüşlerimiz


Bomonti Elektrik’in fiyat tespit raporunda yer alan bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı ve verilerle
desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz.



Yapılan değerleme çalışmasında kullanılan varsayımların detaylı olarak belirtilmesinin analiz
yapılabilmesi açısından olumlu olduğunu düşünmekteyiz.



Şirketin Mayıs – Haziran döneminde yılın ilk 4 ayında gerçekleştiği şekliyle %24 kapasite kullanım oranı
ile çalışması ve yılın ikinci yarısında ise geçen yıl olduğu şekliyle %5 kapasite kullanım oranının
gerçekleşmesi halinde şirketin 2014 yılı için ortalama kapasite kullanım oranı 2013 yılındaki %27
seviyesinden %15’e, üretim miktarı ise bu doğrultuda yaklaşık olarak %46 düşebilecektir. Fiyatların da
Nisan ayındaki 185,61 TL’lik seyrini yılın geri kalanında devam ettirmesi halinde satış gelirlerinin %38
düşüşle yaklaşık 1,5 milyon TL’ye gerileme riski olabilir. Bu nedenle şirketin gelecek dönemde
gerçekleştireceği üretim miktarları ile fiyatların seyri şirketin satış gelirleri için büyük önem arz
etmektedir. Piyasa danışmanı raporunda Şirketin 2013 yılında Mart ve Nisan aylarındaki üretimlerinin
yıllık üretimin yaklaşık yarısını gerçekleştirdiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda 2014 yılında Şirket
tarafından söz konusu iki ayda gerçekleştirilen 3.385.760 kWh’lık üretim dikkate alındığında yıllık üretim
projeksiyonunda aşağı yönlü riskin mevcut olduğu görülmektedir.
Piramit Menkul tarafından yapılan projeksiyonda ise yılın ilk 4 ayında yakalanan kapasite kullanım
oranının yılın geri kalanında da devam ettirileceği öngörülmüş, bu doğrultuda 2014 yılının tamamında
üretim miktarının %11,2 oranında düşüşle 14.170.176 kWh olarak gerçekleşeceği belirtilmiştir. 0,16833
TL’lik ortalama satış fiyatı doğrultusunda satış gelirlerinde %3,7’lik düşüşle 2.385.266 TL hasılatın
gerçekleşeceği hedeflenmiştir.
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Ancak kuraklığın devam etme riskinin dikkate alınması halinde %15 kapasite kullanım oranı ile 0,17817
TL ile yetkili kuruluşun öngörüsünden daha yüksek birim satış fiyatı ile birlikte şirket gelirlerinde 2013
yılına göre yaklaşık %38 düşüş yaşanma riski olabilir. Bu nedenle şirketin kapasite kullanım oranı için
yılın geri kalan bölümünde daha muhafazakar bir yaklaşım izlenebilirdi.


Şirketin 2014 yılı başlarında başlanacağı ve 2014 yılı sonunda tamamlanarak 2015 yılında faaliyete
geçeceği belirtilen 2 MW’lık ek kapasite yatırımının Şirketin genel kapasite kullanım oranlarını %49’a
kadar çıkarabileceği ancak değerlemede %46 olarak dikkate alındığı ifade edilmiştir. Ancak projeksiyon
döneminde kapasite kullanım oranlarında ihtiyatlılık prensibi gereği daha düşük oranlarla üretim hedefi
belirlenmesinin daha uygun olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca 2014 yılının başında yatırıma başlanacağı
belirtilmekle birlikte yatırımın eğer başlandıysa mevcut tamamlanma oranlarına da yer verilmesinin
uygun olabileceğini düşünmekteyiz.



Şirketin faaliyet giderlerinin 2014 yılında %32 oranında gerilemesinin ve 2017 – 2018 döneminde de %2
ile sınırlı artış göstermesinin iyimser bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de şirketin esas
faaliyet kar marjının artan kapasite ile birlikte kademeli olarak %68’e yükselmesinde aşağı yönlü
risklerin oluşabileceğini düşünüyoruz.



Akedaş’tan olan 4.748.396 TL’lik alacağın 1 yıl içinde ödenme talebine karşılık, söz konusu kaynağın
İNA ve emsal karşılaştırma yönteminde nakit olarak değerlendirilerek net borçtan direkt düşülmesinin
uygun olmadığını, söz konusu değere iskonto uygulanarak dikkate alınmasının daha makul olduğunu
düşünüyoruz.



Fiyat tespitinde piyasa çarpanları analizi yöntemine; gerek üretimde çıkan aksamalar, gerekse kuraklık
nedeniyle üretim seviyesinin düşük gerçekleşmesi, ayrıca döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle yazılan
kur farkı zararı göz önünde bulundurularak halka arz fiyatının belirlenmesinde dikkate alınmadığı
belirtilmekle birlikte, 2013 yılında ve takip eden süreçte piyasada işlem gören enerji şirketlerinin de söz
konusu etkiye maruz kalması sebebiyle nihai şirket değerinin belirlenmesinde söz konusu yönteme
ağırlık verilmesinin uygun olabileceğini düşünmekteyiz.



Nihai halka arz fiyatı belirlenirken hesaplanan değere uygulanan %8,8 oranındaki halka arz
iskontosunun, halka arzlarda uygulanan ortalama %20’lik iskontoya göre düşük olduğunu, halka arz
fiyatının belirlenmesinde iskontonun daha yüksek olmasının makul olabileceğini düşünüyoruz.



İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yönteminde şirketin borç ağırlıklı yapısı nedeniyle belirtilen
varsayımlar doğrultusunda Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti’nin %11,25 olarak belirlenmesine
karşılık, şirketin yüksek borçluluğu ve gelir yaratma potansiyelin özellikle bu yıl sınırlı olması sebebiyle
risk priminin yetkili kuruluş tarafından da belirtilmiş olan yurtiçi piyasa şartlarındaki %6,0 - %6,5
bandında belirlenmesinin daha uygun olduğunu düşünüyoruz.
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