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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: 07.11.2016 

 

Rapora Temel Teşkil Eden Finansal Tablolar: 31.10.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda yayımlanan 01.01.2016-30.09.2016 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, 30.09.2015, 30.09.2016 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 01.01.2016 – 30.09.2016 dönemini faaliyet giderlerinin brüt kardan yüksek olması 

sebebiyle esas faaliyet zararı ile kapatmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 

esas faaliyet zararının artmasının sebebi, satışların azalması dolayısıyla brüt karın ve brüt kar 

marjının düşmesi ve faaliyet giderlerinin artmasıdır. Şirket bu dönemi, satışlarda sene sonu 

hedefinin yaklaşık %30’unu gerçekleştirerek kapatmıştır.  

 

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 proje sayesinde daha etkin bir maliyet politikası yürütecek olup, 2017 yılından 

başlayarak bu kararın finansal tablolara destek olmasını beklemektedir. 

 

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

Şirket’i ve finansal tablolarını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Şirket’in kamu ihale 

yasağının devam etmesi cirosunun düşmesinin önemli nedenlerinden biridir (Kamuya yapılan 

satışlar: 31.12.20105: 8.409.988 TL 30.09.2016: 69.000 TL). Dönemi sene sonu satış hedefinin 

%30,08’inin 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, 15 Temmuz darbe girişimi ve doğu ve güney sınırımızda devam eden bölgesel savaş, 

ülke risk priminin yükselmesine, ekonomik göstergelerin kötüleşmesine ve yatırım iştahının 

azalmasına yol açmıştır. Derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri yatırım ortamının 

bozulmasına ve ülkeden sermaye çıkışına yol açmıştır. Proje bazlı entegre çözümler üreten 

Senkron bu olumsuz tablodan en çok etkilenen sektörlerden birinde faaliyet gösterdiği için 

halka arzdan bu yana arzuladığı performansı gösterememiştir. Şirket, yılın son çeyreğinde yıl 

boyunca satışı yapılan projelerin tamamlanmasını ve cironun artmasını beklemektedir. 

 31.12.2015 30.09.2015 30.09.2016 

30.09.2016 

30.09.2015 

Değişim 

31.12.2016 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Oranı 

Net Satışlar 31.861.497 19.669.179 16.618.079 (15,51%) 55.248.593 30,08% 

Satışların 

Maliyeti (-) 
(26.884.705) (15.889.795) (13.685.489) 13,87% (43.093.903) 31,76% 

Brüt Kar 4.976.792 3.779.384 2.932.590 (22,41%) 12.154.690 24,13% 

Brüt Kar 

Marjı 
15,62% 19,21% 17,65%  22,00%  

Faaliyet 

Giderleri (-) 
7.846.187 (4.809.482) (5.373.748) (11,73%) (7.458.560) 72,05% 

 -Genel 

Yönetim 

Giderleri (-) 

4.600.627 (3.182.892) (3.316.276) (4,19%) (4.869.174) 68,11% 

 -Pazarlama 

Giderleri (-) 
3.245.560 (1.626.590) (2.057.472) (26,49%) (2.589.386) 79,46% 

Esas 

Faaliyetlerden 

Diğer 

Gelir/(Gider) 

191.123 328.145 276.990 (15,59%) - - 

Esas Faaliyet 

Karı/(Zararı) 
(2.678.272) (701.953) (2.164.168) (208,31%) 4.696.130 a.d. 

EFK Marjı (8,41%) (3,57%) (13,02%)  8,50%  

Amortisman 263.440 192.373 225.810 17,38% 378.888 59,60% 

FAVÖK (2.414.832) (509.580) (1.938.358) (280,38%) 5.075.019 a.d. 

FAVÖK 

Marjı 
(7,58%) (2,59%) (11,66%)  9,19%  


