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Raporun Konusu: Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 

29. maddesinin 5.bendi uyarınca şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka 

arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, 

gerçekleşmediyse nedenleri hakkında değerlendirmeleri içermektedir. 

 

Raporun Tarihi: 15.05.2015 

 

Rapora Temel Teşkil Eden Finansal Tablolar: Şirketimiz paylarının 26-27 Şubat 2015 

tarihindeki halka arzından sonra 30.04.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

yayımlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.2015-31.03.2015 dönemi finansal 

tabloları, bu raporun oluşturulmasında temel teşkil etmiştir. 

 

Rapora Temel Teşkil Eden Fiyat Tespit Raporu: Şirketimizin 26-27 Şubat 2015 

tarihlerinde gerçekleşen halka arzına aracılık eden A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu, 23.02.215 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda yayımlanmıştır. Şirket değerinin belirlenmesinde; İndirgenmiş Nakit Akımları 

Analizi, BİST-100 Endeksi, Bilişim Endeksi, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Endeksi ve 

II. Ulusal Pazar Endeksine göre elde edilen şirket değerleri sonucunda hesaplanan birim pay 

değerleri sırasıyla %50, %20, %10, %10, %10 oranında ağırlıklandırılarak nihai pay değerine 

ulaşılmış ve şirket değeri bu doğrultuda belirlenmiştir.  

 

Varsayımlar ve Gerçekleşmeler: 23.02.2015 tarihinde yayımlanan 12.02.2015 tarihli fiyat 

tespit raporunda şirket değeri, bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihinde biten 

döneme ait finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış olup, projeksiyon dönemi olarak 2015-

2019 yılları arasındaki 5 yıllık periyot alınmıştır.  

 

Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine 

ilişkin 31.12.2015 tarihli veriler referans teşkil edecek olmakla birlikte, işbu rapor ve izleyen 

raporlar, dönem sonu yaklaştıkça şirketin belirlenen hedeflere ne ölçüde yaklaştığını 

gösterecek olması açısından izlenmelidir. 

 

Raporda, fiyat tespit raporuna temel teşkil eden 31.12.2014, 31.03.2014, 31.03.2015 dönem 

sonu verileri ile 31.12.2015 yılsonu varsayımları (31.12.2015T) yer almakta olup, verilere 

dayalı gerçekleşmeler açıklanmıştır. 
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  31.12.2014 31.03.2014 31.03.2015 

31.03.2015 - 

31.03.2014 

Değişim 

31.12.2015 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Oranı 

Net Satışlar 32.739.907 11.793.439 3.764.198 -68,08% 44.198.874 8,52% 

Satışların Maliyeti 26.525.339 11.364.924 3.573.084 -68,56% 34.475.122 10,36% 

Brüt Kar 6.214.568 428.515 191.114 -55,40% 9.723.752 1,97% 

Brüt Kar Marjı 18,98% 3,63% 5,08%   22,00%   

Faaliyet Giderleri 4.303.968 1.084.121 1.436.398 32,49% 6.629.831 21,67% 

Esas Faaliyetlerden 

Diğer Gelir / Giderler 
1.215.366 13.394 458.245 3321,27% 0 - 

Esas Faaliyet Karı 3.125.966 -642.212 -787.039 22,55% 3.093.921 a.d. 

EFK Marjı 9,55% -5,45% -20,91%   7,00%   

Amortisman 213.873 44.113 53.637 13,24% 371.542 15,78% 

FAVÖK 3.339.839 -598.099 -733.402 23,37% 3.465.463 a.d. 

FAVÖK Marjı 10,20% -5,07% -19,48%   7,84%   

 

Şirketimiz hem içinde bulunduğu sektörün şartları, hem de yıllardan beri faaliyetlerini aynı 

politikayla sürdürmekte olduğundan, hesap dönemlerinin ilk çeyreklerinde geleneksel olarak 

satış verileri düşük gerçekleşmekte, sabit giderler sebebiyle de esas faaliyetlerden zarar 

edilmektedir. Şirketimiz satış gelirleri ve karlılığı açısından özellikle yılın son çeyreği 

finansal tabloların şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. 

 

2014 yılının ilk çeyreğinde satışların yüksek gerçekleşmesinin sebebi, 2013 yılında 

tamamlanması beklenen spor salonlarına ait 8.245.000 TL büyüklüğündeki projenin satış 

gelirlerinin 2014 yılının ilk çeyreğinde muhasebeleştirilmesidir.  

 

2015 yılının ilk çeyreğinde satış gelirlerinin düşük gerçekleşmesi, bununla birlikte sabit 

giderlerin yüksekliği sebebiyle esas faaliyetlerden elde edilen gelirler olumsuz etkilenmiş ve 

Şirketimiz 2015 yılının ilk çeyreğini 787.039 TL esas faaliyet zararı ile kapatmıştır. 2014 

yılının ilk çeyreğindeki 642.212 TL’lik zarara göre %22,55 oranında artış yaşanmıştır.  

 

Her ne kadar 2014 yılının ilk çeyreğinde 2015 yılının aynı dönemine kıyasla satış gelirleri, 

yukarıda bahsedilen özel durumun etkisiyle geçmiş dönemlerden farklı olarak yüksek 

gerçekleşmiş olsa da, 2015 yılının ilk çeyreğine benzer şekilde gelir tablosunda esas faaliyet 

zararı görülmektedir. Bu durum, şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörün ve iş yapış 

politikasının doğal sonucu olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

 

Sonuç: 2015 yılının ilk çeyreği hem şirketimizin içinde bulunduğu sektör, hem de ülkemiz 

açısından risklerle dolu bir dönem olmuştur. Enflasyon beklentilerinin yükselmesi ve döviz 

kurlarındaki aşırı oynaklık, yatırımları olumsuz etkilemiştir. Bu durum, proje bazlı entegre 

çözümler üreten şirketimiz finansal tablolarına da yansımıştır. Yılın 2. çeyreğinde seçimlerin 

de etkisiyle bu durumun azalarak da olsa sürmesini beklemekteyiz. Şirketimiz, seçimlerin 

hemen ardından risklerin azalması ve belirsizliğin önemli ölçüde ortadan kalkmasıyla satış ve 

verimliliğini artırıcı politikalarla fiyat tespit raporundaki varsayımları gerçekleştirmek, hatta 

aşmak üzere çalışmalarını hızlandırmaktadır.  


