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Akçansa satış gelirlerini 2022 yılının ilk çeyreğinde geçen senenin aynı
çeyreğine göre yüzde 135 artırarak 1.240 milyon TL’ye çıkardı
Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’nın 2022 yılının ilk çeyreğinde satış gelirleri 1.240
milyon TL’ye ulaşırken, geçen senenin aynı çeyreğinde 74,4 milyon TL olan FAVÖK de 157,1 milyon
TL’ye yükseldi.
Küresel çapta yaşanan ekonomik gelişmeler ve enerji arzındaki zorluklara karşın tüm faaliyetlerinde
kaynaklarını verimli kullanmaya odaklanan Akçansa, 2022 yılının ilk çeyreğinde geçen senenin aynı
dönemine göre ihracat gelirlerindeki yüzde 180 artışın da katkısıyla net kârını 103,1 milyon TL’ ye
çıkardı.
Akçansa Genel Müdürü M.Zeki Kanadıkırık, üretilen kaliteli çimento ile sektör olarak ihracatta öne
çıkıldığını ve ülke ekonomisine çok önemli katkı sunulduğunu belirtti. Akçansa’nın 2030
Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında, alternatif hammadde ve enerji kaynaklarındaki kullanım
oranlarının artırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Kanadıkırık, geçen senenin aynı döneminde
yüzde 19 civarında olan alternatif yakıt kullanımının yüzde 24’ler seviyesine ulaştığını vurguladı.
Finansal Gelişmeler:
•

•
•

Satış gelirleri ilk çeyrekte geçen senenin aynı çeyreğine göre %135 yükselerek 1.240 milyon TL
TL olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte yurt içi satışlar toplam satışların Türk Lirası bazında %59’unu
oluştururken, yurt dışı satışlar ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre %180 artarak
509,3 milyon TL'ye ulaştı.
FAVÖK, 2022 yılı birinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %111 artarak 157,1
milyon TL oldu.
Net kar yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 316 artarak 103,1 milyon TL' ye
ulaştı. Bu artışta operasyonel performansın yanında iştiraklerimizden biri olan Çimsa Çimento
San. Tic. A.Ş.’den bu sene alınan 18 milyon TL tutarındaki temettü geliri ve duran varlıklardaki
yeniden değerleme kaynaklı tek seferlik ertelenmiş vergi de etkili olmuştur.
o Yılın ilk çeyreğinde 7338 sayılı kanun kapsamında şirketin maddi ve maddi olmayan
duran varlıklarının değerlemesi sonucu oluşan vergi gideri ve ertelenmiş vergi
gelirindeki net etkiyle birlikte net kar rakamında yaklaşık 31 milyon TL tutarında tek
seferlik pozitif bir etki meydana gelmiştir.

Stratejik Gelişmeler:
•

•

Üretim maliyetlerindeki artış ortamına rağmen yurtiçi çimento satış hacmi geçen sene ile paralel
gerçekleşmiş, yurtdışı satış tonajında %8’lik bir artış meydana gelmiştir. Bu sayede tonaj
bazında yurt dışı satışların ağırlığı ise %50’ye yakın seviyede gerçekleşmiştir.
Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve uygulamalarını, ekosistemine de yayarak sektörün dönüşümüne
destek olmayı amaçlayan Akçansa, 1 Nisan 2022 itibarıyla kurumsal sürdürülebilirlik
performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne
dahil 65 şirketten biri oldu.

Akcansa Çimento Finansal Sonuçları
Brüt Kar (MTL)
Brüt Kar (%)
Esas faaliyet karı (MTL) (diğer gelir/gider hariç)
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105,3

34,0
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8,5%
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2,0%

29,3

26,3

11%

Amortisman (MTL)
FAVÖK (MTL) (diğer gelir/gider hariç)
FAVÖK (%)
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157,1
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-0,6%

Net kar (MTL)

103,1

24,8
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Net kar (%)

8,3%

4,7%

3,6%

YASAL SORUMLULUK SINIRI
Bu belgede yer alan bilgi ve görüşler Akçansa Çimento San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) güvenilir ve iyi niyetli
olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiştir. Ancak bu bilgi ve görüşlerin doğruluğu veya eksiksizliği
konusunda açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti verilmez.
Bu belge, Akçansa Çimento San. Tic. A.Ş. web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan finansal tabloları ile birlikte değerlendirilmelidir.

