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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: 13.11.2015 

 

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

tarihindeki halka arzından sonra 30.10.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 

yayımlanan 01.01.2015-30.09.2015 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, 30.09.2014, 30.09.2015, dönem 

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

verilere dayalı gerçekleşmeler açıklanmıştır. 
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  31.12.2014 30.09.2014 30.09.2015 

30.09.2015 - 

30.09.2014 

Değişim 

31.12.2015 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Oranı 

Net Satışlar 32.739.907 25.691.158 19.669.179 -23,44% 44.198.874 44,50% 

Satışların Maliyeti 26.525.339 21.933.756 15.889.795 -27,56% 34.475.122 46,09% 

Brüt Kar 6.214.568 3.757.402 3.779.384 0,59% 9.723.752 38,87% 

Brüt Kar Marjı 18,98% 14,63% 19,21%   22,00%   

Faaliyet Giderleri 4.303.968 3.185.130 4.809.482 51,00% 6.629.831 72,54% 

Esas Faaliyetlerden 

Diğer Gelir / Giderler 
1.215.366 773.920 328.115 -57,60% 0 - 

Esas Faaliyet Karı 3.125.966 1.346.192 -701.983 a.d. 3.093.921 a.d. 

EFK Marjı 9,55% 5,24% -3,57%   7,00%   

Amortisman 213.873 159.206 192.373 20,83% 371.542 51,78% 

FAVÖK 3.339.839 1.505.398 -509.610 a.d. 3.465.463 a.d. 

FAVÖK Marjı 10,20% 5,86% -2,59%   7,84%   

 

2015 yılının 9 aylık döneminde satışlarda hedeflenen artışın gerçekleşmemesi gelir tablosunun 

diğer tüm bileşenlerini olumsuz etkilemiştir. 2014 yılının aynı dönemine kıyasla daha yüksek 

oranda bir brüt kar marjı yakalanmasına rağmen, faaliyet giderlerinin (sabit maliyetlerin 

etkisiyle) artışı ve esas faaliyetlerden elde edilen gelirin düşük kalması dönem sonu zararının 

oluşmasına yol açmıştır. 

 

Yılın ilk yarısında kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek hizmetten sağlanması planlanan 

gelirin geçen yılın aynı dönemine göre düşük kalması, satış gelirlerini ve dolayısıyla esas 

faaliyet karını olumsuz etkilemiştir. 

 

Sonuç: Elektronik güvenlik sistemleri alanında proje bazlı entegre çözümler üreten şirketimiz 

2015 yılının ilk 9 aylık dönemini hedeflediği noktanın uzağında kapatmıştır. Enflasyonist 

baskılar ve döviz kurlarındaki aşırı oynaklık yatırım iştahının azalmasına sebep olmuş, 

şirketimizin önemli gelir kaynaklarından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan satışların 

düşmesi finansal tablolara negatif yansımıştır. İlk iki raporda da dikkat çekildiği üzere ülkemiz 

yılın 2.çeyreğinden itibaren seçim atmosferine girmiş, siyasi belirsizlik tüm ülkeyi olumsuz 

etkilemiştir. Seçimlerin sonrasında belirsizliği ortadan kalkmaması ve çevresel faktörler ülke 

riskinin artmasına sebep olmuştur.  

 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Senkron Güvenlik, 29.06.2015’de Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda da yayımlandığı üzere bir kamu kuruluşundan 8.330.000 TL değerinde önemli 

nitelikte bir iş almıştır. Bu işle ilgili hasılat yılsonu finansal tablolarına yansıdığında daha net 

bir görüntü ortaya çıkacaktır. Aynı tarihte büyüme stratejimizle doğru orantılı olarak İzmir 

ofisimiz faaliyete geçmiş, bunu 25.08.2015’de Antalya ve 01.10.2015’de Kocaeli ofislerinin 

açılışı izlemiştir. Şirketimiz, yılın kalanında siyasi ve ekonomik risklerin azalmasına bağlı 

olarak fiyat tespit raporundaki varsayımları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını 

hızlandıracaktır. 


