EMLAK GYO 1C11

Emlak Konut 1Ç11 döneminde açıkladığı 73
mn TL’lik net dönem karı piyasa beklentisi 76
mn TL’ye paralel geçen yılın aynı
dönemindeki 150 mn TL’lik kara göre de %51
gerilemeye işaret etmektedir.
Şirket %47’si gelir paylaşımı ( 81 mn TL) ,
%33’u hazır konut satışı ( 56 mn TL) ve %20’si
de arsa satışlarından ( 35 mn TL) elde ettiği
2011 yılının ilk çeyreğindeki 171 mn TL’lik
satış geliri de 229 mn TL olan piyasa
beklentilerini
karşılayamazken,
1Ç10
%20
gerileme
dönemine
göre
de
kaydetmiştir. Bunda yılın ilk çeyreğinde
sadece Ağaoglu My towerland’ın teslim
edilebilmesinin etkisi bulunmaktadır.
Zaten şirketin 81 mn TL olarak kaydettiği gelir
paylamışı geleri buradan elden edilmiştir.
Segment gelirlerinin yıllık bazlı değişimlerine
baktığımızda ise gelir paylaşımının %41, arsa
satış gelirlerinin %39 azaldığını, konut satış
gelirlerinin ise %196 artış kaydettiğini
görmekteyiz.
Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta ise
2010 yılınında 7,763 bağımsız ünite satışı
yapan Emlak Konut’un yılın ilk çeyreğinde
3,812 bağımsız ünite satışı gerçekleştirmiş
olduğudur.

Emlak
konutun
2010
yılının
son
çeyreğindeki 38 mn TL’lik finansal gideri
1Ç11’de 14 mn TL net finansal gelire
dönerken, temettü dağıtımı sonrasında 371
mn TL’lik net nakiti de 1Ç11’de 68 mn TL’ye
gerilemiştir. Burada dikkat çekmek
istediğimiz nokta ise finansal gelirlerin
halka arzdan sağlanan nakitten elde
edildiğidir.
Emlak Konut’un portföy değer tablosuna
baktığımızda temettü dağıtımından dolayı
Net Aktif değerinin %2 azalışla 5,565 mn TL
seviyesine gerilediğini görmekteyiz.
Her ne kadar sonuçlar karşılaştırmalarda
beklentileri karşılayamamış olsa da konut
teslimleri ve arsa satışlarına göre gelir
tablolarının değişkenlik arz ettiğini de
hatırlatmak
isteriz.
Proje
geliştiren
Gayrimenkul şirketlerinin, proje ön
satışından elde ettikleri gelirleri proje
teslim
edildiğinde
gelir
tablolarına
yansıttığını bu durumda da projenin
ortalama 2 yılda teslim edildiğini düşürsek
şirketin karşılaştırma performanslarının
yıllık bazda değişim göstermesini olağan
karşılamaktayız

2010 yılının ilk çeyreğinde elde edilen 142 mn
TL’lik FAVÖK ise 1Ç11’de %56’lık azalışla 62
mn TL’ye inerken, Bu sonuçlar neticesinde
operasyonel marj’da 1Ç10’daki %66’dan
1Ç11’de %36 düşmüştür. Bu ciddi daralmanın
etmeni ise yüksek marjlı ve hasılat paylaşımlı
projelerin teslimatındaki zayıflıktır.
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