
 

  

SMA Solar Technology AG Basın Bülteni 

 

SMA Solar Technology AG, 2016 yılını rekor satışla kapattı ve kesin olmayan rakamlara göre faaliyet 

gelirlerini önemli ölçüde artırdı 

Yeni ürünler ve dijital enerji yönetimi, orta vade karlılıkta iyileşme sağlıyor. 

 

Niestetal, 26. Ocak 2017 – SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92), 2016 yılında satmış olduğu 8 

GW’den fazla evirici güç ile satış rekoru kırdı (2015: 7,3 GW). Yönetim kurulunun ön tahminlerine göre, 

SMA 2016 yılında 940 Milyon Avrodan fazla bir ciro ile sürekli bir ticaret (Proforma 2015: 981,8 Mil. 

Avro) oluşturdu ve ortalama satış fiyatında yaklaşık yüzde 20 oranında beklenmedik büyüklükte bir 

düşüş gerçekleşmesine rağmen faiz ve vergilerden önceki (FVÖK) faaliyet sonucu, yaklaşık 65 Milyon 

Avroya (Pro-forma 2015: 43,3 Mil. Avro) yükseldi. Satış ve faaliyet sonucu, Yönetim Kurulu’nun tahminleri 

dâhilinde kaldı. SMA Yönetim Kurulu, süreklilik arz eden fiyat baskısının yanı sıra, piyasa ve faaliyet 

alanında görülen kaymalar nedeniyle 2017 mali yılı için satışlarda 830 Milyon Avro ila 900 Milyon 

Avroluk bir düşüş hesapladı. Faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman öncesi  (FVAÖK) faaliyet karının, 

70 Milyon Avro i la 90 Milyon Avro azalması beklenmekte. Yönetim Kurulunun tahminlerine göre, SMA 

cazip ticaret modeli sayesinde yüksek bir işletim nakit akışı oluşturarak 2017 yılında net likiditeyi 400 

Milyon Avro üzerine çıkaracak.  

 

SMA Yönetim Kurulu sözcüsü Pierre-Pascal Urbon, “SMA, 2016 yılında daha fazla kazanç ve daha yüksek nakit akışı 

elde ederek başarılı bir şekilde yoluna devam etti. SMA, 21. yy’nın en heyecan verici sektörlerinden birinde 20 yılı 

aşkın bir süredir dünyada pazar lideri konumunda. Olağanüstü teknolojik gelişmeler sayesinde fotovoltaik, günümüzde 

en ekonomik enerji kaynaklarından biridir ve bu nedenle gelecek yıllarda iklime zararlı olan kömür esaslı enerji 

üretiminin yerini alacaktır.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Gelecekteki enerji üretimi merkezi ve yenileyici olmamakla 

birlikte dijital olacaktır. Bu durum, çevre ve iletişim teknolojisi uzmanları için cazip fırsatlar oluşturmaktadır. SMA, diji tal 

bir enerji yönetimi sayesinde fotovoltaik, ısıtma ve elektrikli ulaşım (e-Mobility) gibi farklı sektörlerde enerji akışı şeffaflığı 

üretecek ve yerel seviyede toplam enerji maliyetlerini optimize edecektir. Yenilikçiliğimiz ile yeni bir teknolojik alan 

sunuyor ve bu amaca yönelik stratejik ortaklıklar oluşturuyoruz. SMA, gelecekteki hizmet kapsamı ile fotovoltaik 

çözümleri yeni enerji piyasasının ayrılmaz bir parçası haline getirecektir.” 

 

SMA Yönetim Kurulu, yüksek fiyat baskısı nedeniyle mevcut mali yıl için 830 Milyon Avro ila 900 Milyon Avro 

değerinde bir ciro ve muhtemelen 70 Milyon Avro ila 90 Milyon Avroluk faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman 

öncesi  (FVAÖK) faaliyet karı tahmin etmekte. Yüksek bir işletme nakit akışı sayesinde net likiditenin 400 Milyon 

Avro‘nun üzerine çıkması öngörülüyor 



 

  

 

Pierre-Pascal Urbon: “2017 mali yılı SMA için elbette kolay bir yıl olmayacak. Ancak, teknolojik yenilikler ve genel 

giderlerimizin sistematik bir şekilde azaltılması sayesinde sektörümüzdeki olağanüstü fiyat baskısını karşılayabildiğimizi 

geçmişte kanıtladık. Bu nedenle, yeni ürün ve hizmetlerimizi sektöre sunuyor ve böylece 2018’den itibaren SMA’nın 

brüt marjını artırıyoruz. Ayrıca, piyasa ve rekabet edebilme durumu ile stratejik olarak fiyatları aynı düzeyde tutma 

konusunda da bilgi veriyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. 

 

27 Ocak’ta etkinliğin başlamasıyla sermaye piyasası gününün daha fazla bilgi içeren sunumuna  

http://www.sma.de/investor-relations/publikationen/praesentationen.html adresinden ulaşılabilir. SMA, 2016 için tüm 

konsolide mali durum tablolarını 30 Mart 2017 tarihinde yayımlayacaktır.  

 

Karşılaştırmalı Finansal Temel Veriler 
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2016 Tahmini 

(24 Ekim 2016) 

 

2016 Ön 

Rakamları 

2017 - Tahmini  

(26 - Ocak -  

2017)  1 

 

Satı lan evirici güç GW 7,3 - >8,0 - 

Ciro Mil. Avro 981,8 900-950 >940 830-900 

FAVÖK Mil. Avro 121,1 130-140 >140 70-90 

Net mütedavil sermaye (%’l ik ciro)  % % 22,3 %20-%23 Yakl. %24 %22-%25 

Yatır ımlar (sermaye ekli Ar -Ge 

çalışmaları dâhil) 

Mil. Avro 48,3 20-25 Yakl. 25 Yakl. 50 

Net l ikidite Mil. Avro 285,6 - >360 >400 

1Demiryolu Teknoloj i si  i ş alanı  hariç (durdurulan faal iyet ler)  

 

 

SMA hakkında  

SMA Grubu, 2015 yılında tahminen yaklaşık bir milyar Euro  tutarında bir ciro ile, her güneş enerjisi sisteminin 

vazgeçilmez bir bileşeni olan fotovoltaik eviriciler dalında dünya pazar lideridir ve geleceğe yönelik enerji kaynağı 

yapıları için yenilikçi anahtar teknolojiler sunmaktadır. Yönetim merkezi Kassel Niestetal'da olup, 20 ülkede temsilciliği 

bulunmaktadır. Şirketler grubu, tüm dünyada 3.000'ün üzerinde istihdam sağlamaktadır. SMA, dünya çapında tüm PV 

modül tipleri ve performans büyüklükleri için uygun eviricilerden oluşan bir ürün portföyüne sahiptir: küçük çatı üstü 

sistemler, büyük güneş enerjisisantralleri, şebeke bağlantılı sistemler ile şebekeden bağımsız ve hibrit sistemler. Bunların 

yanı sıra SMA, çeşitli akü teknolojileri ve sistem büyüklükleri için sistem teknolojisi sunmakta ve tanınmış akü üre ticileri ve 

otomotiv endüstrisindeki şirketler ile işbirliği yapmaktadır. SMA teknolojisi, yaklaşık 700 patent ve kayıt altına alınmış 

http://www.sma.de/investor-relations/publikationen/praesentationen.html


 

  

tasarım numuneleri ile korunmaktadır. Hizmet ve ürün yelpazesi, geniş kapsamlı servis hizmetleri ile büyük ölçekli güneş 

enerji santrallerinin operasyonel yönetimini de içermektedir. Grubun ana şirketi olan SMA Solar Technology AG, 2008 

yılından bu yana Frankfurt Borsası'nın Prime Standard kategorisinde işlem görmekte olup (S92), halihazırda TecDAX'ta 

güneş enerjisi sektöründeki tek firma olarak yer almaktadır. 
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Yasal Uyarı: 

 

Bu basın bülteni sadece bilgi amaçlıdır ve SMA Solar Technology AG'nin („Şirket“) veya şirketin mevcut veya 

gelecekteki herhangi iştirakinin (şirketle birlikte topluca: „SMA Grubu“) değerli kağıtlarının alımı, saklanması veya satışı 

ile ilgili herhangi bir teklif veya bir teşvik yerine geçmez, bunun yanı sıra şirketin veya SMA Grubu'na dahil herhangi bir 

kuruluşun değerli kağıtlarının alımı veya satışı ile ilgili herhangi bir anlaşmaya esas o luşturacak biçimde 

anlaşılmamalıdır. 

 

Bu basın bülteni ileriye yönelik ifadeler içerebilir. İleriye yönelik ifadeler, geçmişle ilgili gerçekleri açıklayan ifadeler  

değildir. Bunlar aynı zamanda, bizim tahmin ve beklentilerimize dair ifadeler de içermektedirler. Bu ifadeler, SMA Solar 

Technology AG'nin (SMA veya Şirket) şirket yönetimi tarafından halihazırda yürürlükte tutulan plan, tahmin ve 



 

  

beklentilere dayanmaktadır. İleriye yönelik ifadeler bu nedenle sadece, yapıldıkları gün için geçerlidir. İleriye yönelik 

ifadeler doğal olarak, riskleri ve güvensizlik faktörlerini içermektedir. Bilinmekte olan ve ayrıca henüz bilinmeyen çeşitli 

riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, şirketin gerçekte var olan sonuçlarının, finansal durumunun, gelişiminin veya 

performansının, burada belirtilmiş olan tahminlere göre önemli ölçüde farklılıklar göstermesine yol açabilir. Bu faktörler, 

SMA tarafından yayınlanan raporlarda açıklanan unsurları kapsamaktadır. Bu raporlar, SMA internet sayfası 

www.SMA.de üzerinden temin edilebilir. Şirket, bu tür ileriye yönelik ifadeleri güncellemek ve bunları gelecekteki 

olaylara veya gelişmelere göre düzenlemek konusunda hiçbir şekilde yükümlülük almaz. 

 


