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Şirket değerlemesinde İndirgenmiş nakit akımı methodu kullanılmıştır.

 İNA (İndirgenmiş Nakit Akımı Methodu), bir şirketin serbest nakit akımı üretme yeteneği

üzerinden yapılan bir değerleme yöntemi olup, bu yöntemde serbest nakit akımlarının bugüne

indirgenmesi ve nakit pozisyonun da eklenmesi ile oluşan değeri şirketin değeri olarak kabul

edilir. 

Nakit akımları projeksiyonları, genellikle 5 ila 10 yıllık zaman dilimi için yapılmakta ve

projeksiyon döneminin son senesindeki nakit akımı baz alınarak nihai değer (uç değer)

hesaplanmaktadır. 

Bu yönteme göre; şirketin gelecekte elde edeceği tahmin edilen nakit akımları,

ağırlıklandırılmış ortalama sermaye maliyeti (AOSM) ile bugüne indirgenip, nakit ve nakit

benzeri değerleri eklenip nihai olarak da net finansal borç düşülerek Şirketin özsermaye değeri

tespit edilir.

Değerleme Sonucu

Şirketin satış fiyatı şirketin piyasada şirketini satmak istediği fiyattır.

Şirket Satış Fiyatı: 1.956.233 TL
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ABC DEMO

Değerleme Verileri

Net Satışlar

Şirket’in 2019 yılında Net satışları 1.5 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılından

itibaren %25 oranında artış gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
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Net Satışlar

Şirket’in Brüt karı 2019 yılında 495 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılından itibaren

satışların %33 oranında olması planlanmaktadır.

Amortisman

Şirket’in amortismanı 2019 yılında 70 Bin TL gerçekleşmiş olup, 2020 yılından itibaren

satışların %5 oranında olması hedeflenmektedir.

EBITDA– (FAVÖK)

Şirketin EBITDA’sı 2019 yılında 365 Bin TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılından itibaren

satışların %24.3 oranında olması beklenmektedir.

Vergi

Şirket’in vergisi 2019 yılında 75 Bin TL olarak hesaplanmış olup, 2020 yılında EBITDA’nın

%22’si oranında, 2021 yılından itibaren ise EBITDA’nın %20’si olarak alınmıştır.

NOPLAT (Vergi Sonrası Faaliyet Karı)

Şirket’in vergi sonrası faaliyet karı 2019 yılında 290 Bin TL olarak hesaplanmış olup, 2020

yılında 355 Bin 875 TL, 2020 yılında 570 Bin 313 TL ve 2024 yılında ise 891 Bin 113 TL

olarak hesaplanmıştır.



Yeni Yatırım (CAPEX)

Şirket’in yeni yatırımı 2019 yılında 75 Bin TL olarak hesaplanmış olup, 2020 yılından itibaren

yeni yatırımların satışlara oranı %5 olarak alınmıştır.

Sabit Büyüme

Şirket’in projeksiyon sonrası sabit büyümesi %5 olarak alınmıştır.

İşletme Sermayesi

Şirket’in işletme sermayesi 2019 yılında 810 Bin TL alınmış olup, 2020 yılında 1 Milyon

12 Bin 500 TL, 2022 yılında 1 Milyon 582 Bin TL, 2024 yılında ise 2 Milyon 471

Bin 924 TL olarak alınmıştır.

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti

Şirketin AOSM %12.58 olarak alınmıştır.

Terminal Değeri

Şirket terminal değeri 1.707.235 TL’dir.

Şirket Değeri

Şirket’in değeri 1.956.233 TL olarak hesaplanmıştır.
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Burada yer alan bilgiler Sparta & Co tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi,

yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında

imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum

ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir

yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali

durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan

bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada

yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru

olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Sparta & Co

tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni

ile ortaya çıkabilecek hatalardan Sparta & Co sorumlu değildir. Bu içeriğe ilişkin tüm telif hakları

Sparta & Co.’ye aittir. Bu içerik, kaynakça belirtmeksizin başkaları tarafından herhangi bir amaçla,

kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz veya değiştirilemez.

Rapor Notu:


