
 

KERVAN GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 23 Kasım 2020 

 

 
A1 Capital Araştırma                               
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına 
yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. 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. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü 
maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri 
ve ortakları sorumlu tutulamaz. 

 
 

 

1- Amaç 

Bu Rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 29 uncu maddesine istinaden, A1 Capital Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (“Oyak Yatırım”) Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. (“Kervan Gıda” veya “Şirket”) için hazırladığı Halka Arz Fiyat Tespit Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış 

olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırım kararlarının ilgili 

izahnamenin incelenmesi sonucu verilmesi gerekmektedir. Rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıklardan dolayı 

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde  sorumlu tutulamaz. 

 

2. Şirket Hakkında Özet Bilgi 

 

Kervan Gıda, yumuşak şeker (Jelly, Licorice ve Marshmallow), sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve 

oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme sektöründe üretim ve satış faaliyeti göstermektedir. Üretim kapasitesinin 

büyük bir bölümünü yumuşak şeker ürünleri oluşturmaktadır. Sakız grubunda şekerli, 13 şekersiz, yuvarlak ve draje sakız 

üretimi ve satışı yapılmaktadır. 1994 yılında kurulan ve ardından sektöre sakız üretimiyle giren Şirket, 1999’da Bebeto 

markasıyla Jelly üretimine başlamıştır. 2005’te ilk Licorice ve 2016’da ilk Marshmallow hat yatırımlarını tamamlayan 

Şirket, 2014’te sert şeker üreticisi Akaş’ın satın alınması ve 2016’da oyuncaklı ürün satışı ile iştigal eden Uçantay’ın 

alımıyla ürün portföyünü genişletmiştir. Uçantay’ın ürün portföyüne takip eden yıllarda yeni yatırımlarla draje çikolata 

ve sürpriz yumurta ürünleri de eklenmiştir. 

 

31 Aralık 2017 tarihinde sona eren mali dönemde Şirket’in hasılatı 355,2 milyon TL iken, 31 Aralık 2018 tarihinde sona 

eren mali dönemde %50,4 artarak 534,2 milyon TL’ye yükselmiş ve 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren mali dönemde 

%28,7 artarak 687,4 milyon TL’ye yükselmiştir. 30 Haziran 2020 döneminde ise Covid-19 salgınının etkisine rağmen bir 

önceki yılın aynı dönemine nazaran %40,8 artarak 469,1 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2020 yılının ilk yarısında Şirket 

cirosunun ürün bazlı kırılımına göre Jelly %56 payıyla birinci, Licorice %14,7’yle ikinci, draje çikolata ise %8,5’le üçüncü 

sıradadır. 

 

2008-2011 yılları arasında dünya pazarında kalitesi ile öne çıkmak için BRC, IFS ve AIB gibi kalite belgelerini alan Şirket, 

30 Haziran 2020 itibarıyla Şirket Akhisar ve İstanbul’da bulunan toplam üç üretim tesisinde, 70.000 m2 kapalı alanda 

yaklaşık 2.100 çalışanı ile faaliyetlerine devam etmektedir. 
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3. Mali Tablolar 

 

Şirket’in 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihli konsolide finansal durum tabloları ile 

31 Aralık 2018, 31 Aralık 2019 ile 30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2020 dönemleri itibarıyla konsolide kâr veya zarar 

tablolarından seçilen önemli finansal kalemler aşağıda yer almaktadır. 
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Şirket’in 150.000.000 TL’lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %92’sine tekabül eden 138.000.000 TL nominal değerli 

138.000.000 adet A Grubu nama yazılı, %8’ine tekabül eden 12.000.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet B Grubu 

nama yazılı paylara ayrılmıştır. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin yarısını aday gösterme imtiyazı mevcut olup, 

B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.  

Şirket’in A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin altı üyeden oluşan yönetim kurulunun üç üyesini aday gösterme imtiyazı 

bulunmaktadır. A Grubu payların toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) 

olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Bu imtiyaza göre, 

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki yönetim kurulu üyelerinin üçü, A Grubu pay 

sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Bir A Grubu pay sahibinin yönetim kuruluna aday gösterme 

imtiyazını kullanabilmesi için, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin en az %5’ini (%5 dahil) temsil eden A Grubu paya sahip 

olması zorunludur. A Grubu payların toplamının Şirket’in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına 

düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim 

kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Yönetim 

hakimiyetinin kötüye kullanılmasının engellenmesine dair alınmış bir tedbir yoktur.  

Şirket’in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavan dâhilinde, 37.500.000 TL 

artırarak 187.500.000 TL’ye çıkarılması planlanmaktadır.  

Halka arz öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda verilmektedir: 
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5. Değerleme Çalışması Hakkında 

Kervan Gıda’nın sermaye artırımı ve ortak satışı yolu ile halka arz edilecek paylarının birim fiyat tespitinde, Piyasa 

Çarpanları yöntemi ve İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi kullanılmıştır. Şirket değerlemesinde bu yöntemler sırasıyla 

%50 ve %50 oranlarında ağırlıklandırılmıştır. 

A) Piyasa Çarpanları Yöntemi 

Şirket’in 2019 yılı verileriyle, 2020 ilk yarı ve 2019 ikinci yarı verilerinin toplamıyla hesaplanan 1Y2020 yıllıklandırılmış 

tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

 

Şirketlerin son piyasa değerleri ve 1Y2020 finansallarıyla yıllıklandırılmış tutarlarla yapılan analizde FAVÖK marjı %5-25 

aralığında olan şirketler medyan hesabına dahil edilmiş, KENT, AVOD ve FADE gibi yüksek çarpanlı şirketler ise medyan 

hesabına katılmamıştır. Analizde “Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK)” ve “Fiyat / Kazanç (F/K)” kullanılmıştır. Buna göre, 

28 Eylül 2020 tarihi kapanışı itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören, yukarıdaki kriterlere uyan ve gıda şirketlerinin piyasa 

çarpanları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Hesaplamalarda net borç tutarı olarak, 30.06.2020 sonu net borç değeri olan 

287 milyon TL dikkate alınmıştır.  

 

Her oranın eşit öneme sahip olduğu varsayımı ile FD/FAVÖK ve F/K çarpanı kullanarak ulaşılan hedef piyasa değerlerinin 

aritmetik ortalaması olan 1.693 milyon TL’lik bir şirket büyüklüğüne ulaşılmıştır. 
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Yurt Dışı Karşılaştırılabilir Şirketler Çarpanları: 

 

Bloomberg verilerine göre hazırlanan karşılaştırılabilir şirketler kümesinde her oranın eşit öneme sahip olduğu varsayımı 

ile FD/FAVÖK ve F/K çarpanı kullanarak ulaşılan hedef piyasa değerlerinin aritmetik ortalaması olan 1.617 milyon TL’lik 

bir şirket büyüklüğü hesaplanmıştır.  

 

B) İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi 

 

Tahmini serbest nakit akışı projeksiyonları, %5 uç büyüme değeri ve %16,7 AOSM ile indirgenen verilerden çıkan sonuca 

Şirket’in 30 Haziran 2020 tarihindeki 287 milyon TL’Íik net borç tutarı eklendiğinde çıkan piyasa değeri 1.720 milyon 

TL’dir. Şirket’ in 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesine göre hesaplanan pay başına değer 11,47 TL’dir. 
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Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve A1 Capital Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına 
yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. 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. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü 
maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri 
ve ortakları sorumlu tutulamaz. 
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6. Değerlendirme ve Sonuç 

 

İndirgenmiş nakit akımına %50, yurt içi ve yurt dışı çarpanları analizlerine %25’er pay vererek halka arz öncesi hedef 

değer 1.687 milyon TL ve halka arz öncesi sermayeye bölünerek bulunan hisse başı hedef değerimi de 11,25 TL 

olmaktadır. Bulunan hisse başına hedef piyasa değerine %28,9 halka arz iskontosu uygulandığında hisse başına piyasa 

değeri 8,00 TL’ye, %20,0 iskonto uyguladığında ise 9,00 TL’ye gelmektedir. Böylelikle halka arz için fiyat aralığı olarak 

8,00 — 9,00 TL değerlerine ulaşılmaktadır. 

 

 

Sonuç:  

- Fiyat tespit raporunda şirket ve faaliyet gösterilen sektör hakkında yeterince aydınlatıcı bilgilerin yatırımcıya 

sunulduğu, 

- Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamaların, kurumların genel değerlendirme ve 

değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verildiği, 

- Değerleme yöntemleri içerisinde Piyasa Çarpanları Yönteminin yanı sıra İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine 

yer verilmiş olmasının halka arz fiyat aralığının daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesini sağladığı,  

- %28,9 ile %20,0 arasında uygulanan halka arz iskontosunun makul bulunduğu, 

- Sektör dinamikleri ve değişkenleri dikkate alındığında yurt içi çarpan analizinde kullanılan şirketlerin faaliyet 

konularının Kervan Gıda’nın faaliyetleriyle uyumlu olduğu,  
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- Çarpan analizinde yüksek değerlere sahip benzer şirketlerin medyan hesaplamalarda dikkate alınmamasının 

olumlu olduğu, ancak çarpan analizinde “FD/FAVÖK“ ve “Fiyat Kazanç (F/K)” oranlarının yanı sıra Piyasa Değeri/Defter 

Değeri (PD/DD)” ve Firma Değeri / Satış (FD/S) çarpanlarının da değerlemede dikkate alınabileceği,   

- İNA analizinde kullanılan uç değerin makul olduğu, değerlendirilmektedir.  

Değerlendirmemiz neticesinde %28,9 - %20,0 oranlarında halka arz iskontosu uygulanarak hesaplanan 8,0 TL – 9,0 TL 

hisse başına fiyat aralığının, yukarıda belirlediğimiz çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla, makul olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, 
yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize 
uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme 
amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir 
olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı 
kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma 
Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki 
tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya 
işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım 
bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 


