
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 

 

 

HALKA ARZ FİYATININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINAN 

VARSAYIMLARA İLİŞKİN RAPOR-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 MART 2017 

 

 



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: 02.03.2017 

 

Rapora Temel Teşkil Eden Finansal Tablolar: 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda yayımlanan 01.01.2016-31.12.2016 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 tarihinde biten dönem sonu verileri ile 31.12.2016 yılsonu rakamları ve 

hedefleri (31.12.2016 Hedef) yer almakta olup, verilere dayalı gerçekleşmeler açıklanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Şirket 2016 yılını, 2015 yılında elde ettiği satış hasılatının gerisinde, dolayısıyla hedefinin 

yaklaşık %42’sini gerçekleştirerek kapatmıştır. Geçen seneye ve 2016 hedefine göre daha az 

karlı çalışılması sonucu brüt kar ve brüt kar marjı düşmüş, mevcut seviyeler faaliyet giderlerini 

karşılamaya yetmemiştir. 

 

Bir önceki döneme ve hedeflere kıyasla çok sapmayan faaliyet giderlerine rağmen satışların 

hedeflenen düzeyde gerçekleştirilememesi esas faaliyet zararının büyümesine sebep olmuştur. 

Faaliyet giderleri içinde yer tutan kalemlerin en büyüğü personel ücretleri ve sabit maliyetler 

olduğundan, Şirketin faaliyetlerinden kar etmesi ancak ve ancak satışları artırmasıyla mümkün 

olabilmektedir. 

 

Şirket maliyetler tarafında da dönem içerisinde bir takım önlemler almıştır. Detaylı açıklaması 

29.04.2016 tarihinde KAP’ta yayımlanan teknik organizasyon ve yeniden yapılanma projesi 

kapsamında Şirket, kendi bünyesinde faaliyet gösteren teknik personelle yollarını kademeli 

olarak ayırmış ve bu finansal tablolara 742.060 TL faaliyet gideri olarak yansımıştır. Tek 

seferlik bu gider kısa vadede Şirket finansallarını olumsuz etkilemekle birlikte, Şirket bu 

sayesinde daha etkin bir maliyet politikası yürütecek olup, 2017 yılından başlayarak bu kararın 

finansal tablolara destek olmasını beklemektedir. 

 

Sonuç: 2016 Şirket için her açıdan zor bir dönem olmuştur. Satışlarda istenilen büyümenin 

henüz sağlanamaması, faaliyet giderleri yüksek olan Şirketi ve finansal tablolarını olumsuz 

etkilemeye devam etmektedir. Şirketin kamu ihale yasağının devam etmesi cirosunun 

düşmesinin önemli nedenlerinden biridir (Kamuya yapılan satışlar: 31.12.2015: 8.409.988 TL 

31.12.2016: 127.447 TL). 19.09.2015 tarihinden başlayarak 18 ay sürecek olan ihale yasaklısı 

dönem 19.03.2017 tarihinde sona erecektir. Bu süre zarfında Şirket, son yıllarda finansal 

tablolarına önemli katkısı olan kamu projeleri gelirlerinden mahrum kalmıştır. 

 

 

 31.12.2015 31.12.2016 

31.12.2016 

31.12.2015 

Değişim 

31.12.2016 

Hedef 

Gerçekleşme 

Oranı 

Net Satışlar 31.861.497 23.118.782 (27,44%) 55.248.593 41,85% 

Satışların 

Maliyeti (-) 
(26.884.705) (20.558.123) (23,53%) (43.093.903) 47,71% 

Brüt Kar 4.976.792 2.560.659 (48,55%) 12.154.690 21,07% 

Brüt Kar 

Marjı 
15,62% 11,08%  22,00%  

Faaliyet 

Giderleri (-) 
(7.846.187) (8.054.517) 2,66% (7.458.560) 107,99% 

 -Genel 

Yönetim 

Giderleri (-) 

(4.600.627) (4.486.951) (2,47%) (4.869.174) 92,15% 

 -Pazarlama 

Giderleri (-) 
(3.245.560) (3.567.566) 9,92% (2.589.386) 137,78% 

Esas 

Faaliyetlerden 

Diğer 

Gelir/(Gider) 

191.123 927.753 385,42% - - 

Esas Faaliyet 

Karı/(Zararı) 
(2.678.272) (4.566.105) 70,49% 4.696.130 a.d. 

EFK Marjı (8,41%) (19,75%)  8,50%  

Amortisman 263.440 303.095 15,05% 378.888 80% 

FAVÖK (2.414.832) (4.263.010) 76,53% 5.075.019 a.d. 

FAVÖK Marjı 
(7,58%) (18,44%)  9,19%  



Şirketin halka arzından kısa süre sonra başlayan ve günümüzde de devam eden yerel ve global 

ölçekteki siyasi ve ekonomik çalkantılar, bu rapor da dahil olmak üzere yayımlanan tüm 

raporlarda hedeften sapmanın en önemli gerekçesi olmuştur. Ülkenin 2015 yılını 5 ay arayla iki 

seçimle geçirmesi, doğu sınırımızda başlayan ve şiddetlenerek devam eden savaş, beraberinde 

ortaya çıkan mülteci krizi ve terör saldırıları, 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi 

gibi gelişmeler halka arzdan bu yana geride kalan yaklaşık 2 yıllık dönemde Şirketin 

hedeflerine gerçekleştirmesine engel olmuştur. 

 

Buna ek olarak detaylı açıklaması 22.09.2015 tarihinde KAP’da yayımlanan Şirketin 18 ay 

süreyle kamu ihalelerinden yasaklanması kararı, 2016 yılı içinde kamu projelerinden gelir elde 

edilememesine sebep olmuştur. Özellikle 2014 ve 2015 dönemi tabloları incelendiğinde söz 

konusu projelerden elde edilecek gelirin Şirket için son derece önemli olduğu 

anlaşılabilmektedir. 

 

Şirketin halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere amacı, Türkiye’nin çeşitli noktalarında 

irtibat ofisleri açarak büyümek ve ülkenin her noktasına hizmet vermektir. Bu doğrultuda halka 

arzdan bu yana fizibilite çalışmaları yapılarak uygun görülen noktalarda ofisler açılmış ve 

faaliyete geçmiştir. Fakat, bu bölgelerden henüz istenilen verim sağlanamamıştır. Öyle ki, 

açılması planlanan bazı bölgeler iptal edilmiş, yerlerine farklı noktalar eklenmiş veya 

kapatılmak zorunda kalınmıştır. Kocaeli ofisinin kapatılarak bu bölgenin Kartal’da açılan ofise 

devredilmesi bu örneklerden biridir. Ayrıca Rusya ile yaşanan krizin vurduğu Antalya 

bölgesinde açılan ofis, 15 aylık bir süre zarfında istenilen verimin sağlanamaması üzerine 

10.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kapatılarak bu bölgedeki işlerin Adana ofisi 

tarafından devralınması sağlanmıştır. 

 

Senkron, elektronik güvenlik sektöründe entegratör bir firma olarak piyasanın önemli ve 

tanınan firmalarındandır ve sektöründe halka açık olan ilk elektronik güvenlik firmasıdır. 

Sektörün doğası gereği bazı avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur. Avantajların 

başında Türkiye pazarının dünya pazarına kıyasla henüz çok küçük olması ve önemli bir 

büyüme potansiyeli barındırması sayılabilir. Bunun yanında en önemli handikap ise Şirketin 

ekonomik büyümeye ve stabiliteye çok bağımlı olmasıdır. Yatırım ortamının bozulması ve 

yatırım iştahının düşmesi Şirketi ve sektörde faaliyet gösteren diğer firmaları doğrudan 

etkilemektedir. Senkron’un elektronik güvenlik sistemlerinin keşfi, montajı, analizi ve 

projelendirilmesi dışında kendi bünyesinde üretim vs. faaliyetleri olmadığından sabit ve düzenli 

bir nakit akışı her zaman sağlanamamaktadır. Şirket bu dezavantajı ortadan kaldırmak amacıyla 

farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok firmaya ulaşarak müşteri portföyünü 

çeşitlendirmeye çalışmaktadır. 

 

Şirket için dönüm noktası olması beklenen bir diğer gelişme ise kamu ihale yasağının 

sonlandığı 19.03.2017 tarihidir. Son dönemlerde rakamlara da yansıdığı üzere kamu 

harcamaları ve yatırımları önemli oranda artış göstermiştir. Yapılan çalışmalar ve projeler bu 

durumun süreceğini işaret etmektedir. Dolayısıyla Şirket Yönetimi, özellikle Nisan ayındaki 

referandumdan sonra belirsizliklerin kısmen de olsa ortadan kalkması ve ihale yasağının 

sonlanmasıyla birlikte gelirlerinin artmasını beklemektedir. Mevcut satış organizasyonu bu 

amaca hizmet edecek şekilde yapılandırılmıştır. 

 

Bu ve benzeri gelişmelerin etkisiyle 2017 yılı Şirket için son derece önemli bir dönem olacaktır. 

Şirket Yönetimi mevcut organizasyon yapısını verimliliği en yüksek düzeye çıkaracak ve 

maliyetleri en iyi şekilde kontrol edecek şekilde yapılandırmıştır. Yatırımları ertelenen bir çok 

projeye ulaşılarak teklif verilmeye başlanmıştır. Bu çalışmaların olumlu yansımalarının 

özellikle yılın ikinci yarısından itibaren görülmesi beklenmektedir. 

  


