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Yıllık Bazda Büyüyen Ciro ve Daralan Kar Marjları 

Sa�şlar geçen senenin aynı dönemine göre %9,47
ar�ş gösterirken, bir önceki çeyrek rakamlarına
oranla %-5,82 azaldı. Geçen senenin aynı dönemine
göre Sa�şların Maliye� %20,96 ar�ş gösterirken Brüt
Karın aynı dönemde %65,03 azalış kayde�ği
hesaplandı. Brüt Karın bir önceki çeyreğe göre
%52,19 azaldığı görülürken Faaliyet Karı -42.364.234
TL oldu. Faaliyet Karı geçen senenin aynı çeyreğine
göre azalış, bir önceki çeyreğe göre ise ar�ş kayde�.
Net Kar kaleminde -58.527.670 TL ile geçen seneye
göre azalış görülürken, net karın bir önceki çeyreğe
göre de azaldığı gözlemlendi. 

Son çeyrekte Brüt Kar marjında %4,27 olarak bir
önceki çeyreğe göre azalış görülmüştür (önceki:
%8,42). Brüt kar marjı yıllık bazda ise azalış
göstermiş�r (Önceki:%13,37). FAVÖK marjı %2,11
olarak gerçekleşmiş, geçen senenin aynı dönemine
göre azalış kaydetmiş�r (Önceki: %10,18). FAVÖK
marjında bir önceki çeyrek rakamlarına oranla azalış
kaydedilmiş�r. Esas faaliyet kar marjı geçen seneye
göre düşüş gösterirken net kar marjı da düşmüştür. 

Gelir Tablosu 
 2018 2019 2020T 2021T 

 
Hasılat 2.932.275.490 3.439.333.548 3.611.300.225 4.481.623.580

Sa�şların Maliye� 2.517.856.729 2.911.924.370 3.358.509.210 3.743.645.200

Brüt Kar 414.418.761 527.409.178 252.791.016 737.978.380

Esas Faaliyet Karı 153.073.117 222.392.317 -101.116.406 336.121.768

Net Kar 81.066.013 110.570.814 -148.063.309 127.847.482
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Piyasa Değeri Ödenmiş Sermaye Özkaynaklar 
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Analiz Öze�
Banvit toplam varlıklarını son 2 yıl içerisinde %60 oranında ar�rırken bu
varlıkların finansmanını uzun vadeli banka kredileri ve elde e�ği birikmiş kar
ile yapmış�r. Dönen varlıklardaki ar�şa paralel cari oranları yükselen firma,
üçüncü çeyrekte cirosunu geçen senenin aynı dönemine göre %9 ar�rarak
890 milyon TL'na ge�rmiş�r. Bu dönemde Şirke�n yurtdışı sa�şları, ABD doları
cinsinden %8 ar�ş göstermiş�r. Bu çeyrekte FAVÖK marjı %2,11 seviyesine
gerilemiş�r. Operasyonel kar marjlarındaki daralmaya rağmen bu çeyrekte
şirke�n net sa�şları bir önceki senenin aynı çeyreğine göre ar�ş
gösterebilmiş�r. Hisse değeri için belirlediğimiz hedef fiyat 44,50 TL'dir.
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