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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. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası 

uyarınca, payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye 

başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on 

iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip 

gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor 

hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlanması 

zorunludur. 

 

Raporun Tarihi: 12.08.2016 

 

Rapora Temel Teşkil Eden Finansal Tablolar: 09.08.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda yayımlanan 01.01.2016-30.06.2016 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 Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 

hazırlanan fiyat tespit raporu, 23.02.215 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

yayımlanmıştır. Şirket değerinin belirlenmesinde indirgenmiş nakit akımları analizi ve piyasa 

çarpanları analizi yöntemleri kullanılmıştır. 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, özel 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.  

 

Raporda, 31.12.2015, 30.06.2015, 30.06.2016 dönem sonu verileri ile 31.12.2016 yılsonu 

varsayımları (31.12.2016T) yer almakta olup, verilere dayalı gerçekleşmeler açıklanmıştır. 

 

Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine 

ilişkin 31.12.2016 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. 

 

 

 

 



 

Şirket 2016 yılı ilk yarısını, geçen senenin aynı dönemine ve 2015 yılı sonuna benzer şekilde 

esas faaliyet zararı ile kapatmıştır. 2015’in aynı dönemine göre satışların %5,79 oranında 

düşmesi, satışların maliyetinde yakalanan %3,81 oranında iyileşmeyi gölgede bırakmış ve bu 

durum brüt karlılığın 30.06.2015 tarihinde biten döneme kıyasla %13,63 düşmesine yol 

açmıştır. Bu aynı zamanda brüt kar marjında yılsonu hedefinden sapmaya sebep olmuştur. 

 

Bu dönemin göze çarpan en önemli detayı faaliyet giderlerinin alt kalemlerinde gizlidir. 2015’in 

aynı dönemine kıyasla faaliyet giderleri %13,91 oranında artış göstermiştir. Bunun en önemli 

sebebi Şirket’in detaylı açıklaması 29.04.2016 tarihinde KAP’ta yayımlanan teknik 

organizasyon ve yeniden yapılanma projesidir. Proje kapsamında Şirket, kendi bünyesinde 

faaliyet gösteren teknik personelle yollarını kademeli olarak ayırmış ve bu 30.06.2016 tarihinde 

biten döneme ilişkin finansal tablolara 742.060 TL faaliyet gideri olarak yansımıştır. Tek sefere 

ve bu döneme özgü bu rakam dışarıda tutulduğunda Şirket’in faaliyet giderlerinin geçen 

senenin aynı dönemine kıyasla azaldığı ve daha etkili bir maliyet politikası uyguladığı sonucuna 

ulaşılabilecektir. 

 

Sonuç: Satışlarda istenilen büyümenin henüz sağlanamaması, sabit giderleri yüksek olan 

Şirket’i ve finansal tablolarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Dönemi sene sonu satış 

hedefinin %21,08’ini gerçekleştirerek kapatan Şirket’e, ülkenin ve global ekonominin son 2 

yıldır içinde bulunduğu konjonktür de yardımcı olmamaktadır. 

 

Türkiye’nin 2015’den başlayarak geçirdiği siyasi ve ekonomik çalkantılar; seçimler, terör 

eylemleri ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimi, ülke risk priminin yükselmesine, ekonomik 

göstergelerin kötüleşmesine ve yatırım iştahının azalmasına yol açmıştır. Derecelendirme 

kuruluşlarının olumsuz not/görünüm açıklamaları ülkeden ciddi bir sermaye çıkışına yol 

açmıştır. Proje bazlı entegre çözümler üreten Senkron Güvenlik bu olumsuz tablodan en çok 

etkilenen sektörlerden birinde faaliyet gösterdiği için halka arzdan bu yana arzuladığı 

performansı gösterememiştir.  

 

31.12.2015 30.06.2015 30.06.2016 

30.00.2016 

30.06.2015 

Değişim 

31.12.2016 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Oranı 

Net Satışlar 31.861.497 12.361.654 11.645.480 (5,79%) 55.248.593 21,08% 

Satışların 

Maliyeti (-) 
(26.884.705) (9.864.870) (9.489.081) 3,81% (43.093.903) 22,02% 

Brüt Kar 4.976.792 2.496.784 2.156.399 (13,63%) 12.154.690 17,74% 

Brüt Kar 

Marjı 
15,62% 20,20% 18,52%  22,00%  

Faaliyet 

Giderleri (-) 
7.846.187 (3.147.834) (3.585.770) (13,91%) (7.458.560) 48,08% 

 -Genel 

Yönetim 

Giderleri (-) 

4.600.627 (2.126.917) (2.194.428) (3,17%) (4.869.174) 45,07% 

 -Pazarlama 

Giderleri (-) 
3.245.560 (1.020.917) (1.391.342) (36,28%) (2.589.386) 53,73% 

Esas 

Faaliyetlerden 

Diğer 

Gelir/(Gider) 

191.123 215.241 346.263 60,87% - - 

Esas Faaliyet 

Karı/(Zararı) 
(2.678.272) (435.809) (1.083.108) (148,53%) 4.696.130 a.d. 

EFK Marjı (8,41%) (3,53%) (9,30%)  8,50%  

Amortisman 263.440 124.032 152.510 22,96% 378.888 40,25% 

FAVÖK (2.414.832) (311.777) (930.598) (198,48%) 5.075.019 a.d. 

FAVÖK 

Marjı 
(7,58%) (2,52%) (7,99%)  9,19%  


