BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:1) ORGANİZASYON VE FAALİYET KONUSU
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘‘Şirket’’ 17 Kasım 2003 tarih ve 5929 sayılı T.T.
Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak kuruluşu tescil edilmiş bir anonim şirkettir.
Şirketin faaliyet konusu; hazır beton üretimi, alım satımı ile taş ve kum ocağı açılması ve
işletilmesidir. Bu kapsamda gerekli tesisleri kurmak, işletmek, petrol, kimyasal ürünler ve çimento
almak, satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek faaliyet kapsamı içerisinde bulunmaktadır.
Şirket Türkiye’de faaliyet göstermekte olup şirket merkezi, Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Yolu
Caddesi No:53 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunmaktadır.
Şirket’in 1 Ocak – 31 Mart 2021 döneminde bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı
940’tır. (31 Aralık 2020; 799’dur)
Şirket yönetim raporlaması açısından hazır beton üretimi alanında faaliyet gösterdiği için, finansal
bilgileri bölümlere göre raporlanmamıştır. Şirketin ana faaliyet konusu faaliyetleri Türkiye’de
gerçekleştiğinden, coğrafi bir bölümleme söz konusu değildir.
İlişikteki finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yayınlanması için yetki
verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
NOT:2) FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
2.1.1. Uygulanan Muhasebe Standartları:
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş
olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TFRS”)
esas alınmıştır.
Ayrıca KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan TMS taksonomisine uygun olarak
sunulmuştur.
İşletmenin Sürekliliği Varsayımı
İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde
varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin
sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.
2.1.1.1. Standartlarda Değişiklikler ve Yorumlar
31 Mart 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve
değiştirilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)/TFRS ve TMS/TFRS yorumları dışında önceki
yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali
durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:2) FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
(a) 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:
- TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1 “Finansal Tabloların Sunuluşu” ve
TMS 8 “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar” daki
değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:
i) TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı
ii) önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve
iii) önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi
Bu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
- TFRS 3’teki değişiklikler – işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize edilmiştir.
UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama rehberliğinin çok
karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının karşılanması için çok fazla
işlemle sonuçlanmaktadır. Bu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
- TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 ‘deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler
gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar. Bu uygulamalar
korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle riskten korunma
muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir riskten korunma
etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. IBOR bazlı sözleşmelerde
korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne alındığında bu kolaylaştırıcı uygulamalar sektördeki
tüm şirketleri etkileyecektir. Bu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
bulunmamaktadır.
- TFRS 16 ‘Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazlarına ilişkin değişiklikler; 1 Haziran 2020
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. COVID-19 salgını
sebebiyle kiracılara kira ödemelerinde bazı imtiyazlar sağlanmıştır. Bu imtiyazlar, kira ödemelerine
ara verilmesi veya ertelenmesi dahil olmak üzere çeşitli şekillerde olabilir. 28 Mayıs 2020 tarihinde,
UMSK UFRS 16 Kiralamalar standardında yayımladığı değişiklik ile kiracıların kira ödemelerinde
COVID-19 sebebiyle tanınan imtiyazların, kiralamada yapılan bir değişiklik olup olmadığını
değerlendirmemeleri konusunda isteğe bağlı kolaylaştırıcı bir uygulama getirmiştir. Kiracılar, bu tür
kira imtiyazlarını kiralamada yapılan bir değişiklik olmaması durumunda geçerli olan hükümler
uyarınca muhasebeleştirmeyi seçebilirler. Bu uygulama kolaylığı çoğu zaman kira ödemelerinde
azalmayı tetikleyen olay veya koşulun ortaya çıktığı dönemlerde kira imtiyazının değişken kira
ödemesi olarak muhasebeleştirilmesine neden olur. Bu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
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NOT:2) FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
(b) 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan
standartlar ve değişiklikler:
TMS 1. “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına ilişkin
değişikliği; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. TMS 1. "Finansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar kapsamlı değişiklikler,
raporlama dönemi sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak yükümlülüklerin cari veya cari olmayan
olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Sınıflandırma, raporlama tarihinden sonraki olaylar veya
işletmenin beklentilerinden etkilenmemektedir (örneğin, bir imtiyazın alınması veya sözleşmenin
ihlali). Değişiklik ayrıca. TMS 1'in bir yükümlülüğün “ödenmesinin ne anlama geldiğini açıklığa
kavuşturmaktadır.
TFRS 3. TMS 16. TMS 37’de yapılan dar kapsamlı değişiklikler ve TFRS 1. TFRS 9. TMS 41 ve
TFRS 16’da yapılan bazı yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.
• TFRS 3 ‘İşletme birleşmelerinde yapılan değişiklikler; bu değişiklik İşletme birleşmeleri için
muhasebe gerekliliklerini değiştirmeden TFRS 3’te Finansal Raporlama için Kavramsal Çerçeveye
yapılan bir referansı güncellemektedir.
• TMS 16 ‘Maddi duran varlıklar’ da yapılan değişiklikler; bir şirketin, varlık kullanıma hazır hale
gelene kadar üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin maddi duran varlığın tutarından
düşülmesini yasaklamaktadır. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili maliyeti kar veya
zarara yansıtacaktır.
• TMS 37. ‘Karşılıklar. Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ da yapılan değişiklikler’ bu değişiklik
bir sözleşmeden zarar edilip edilmeyeceğine karar verirken bir şirketin hangi maliyetleri içerdiğini
belirtir.
Yıllık iyileştirmeler. TFRS 1. “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın ilk kez uygulanması”
TFRS 9 “Finansal Araçlar”. TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler” ve TFRS 16’nın açıklayıcı örneklerinde
küçük değişiklikler yapmaktadır.
TFRS 9. TMS 39. TFRS 7. TFRS 4 ve TFRS 16’daki değişiklikler - Gösterge faiz oranı reformu
Faz 2; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu Faz 2 değişikliği. bir gösterge faiz oranının alternatifiyle değiştirilmesi de dahil olmak
üzere reformların uygulanmasından kaynaklanan sorunları ele almaktadır. Söz konusu değişikliklerin
Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
TFRS 17 ve TFRS 4 “Sigorta Sözleşmeleri”nde yapılan değişiklikler”; TFRS 9'un uygulanmasının
ertelenmesi; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değişiklikler. TFRS 17’nin uygulama tarihini iki yıl süreyle 1 Ocak 2023’e
ertelemektedir ve TFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanma tarihine yönelik. TFRS 4’teki
geçici muafiyetin sabit tarihi 1 Ocak 2023’e ertelenmiştir.
2.2. Fonksiyonel Para Birimi
Şirket’in inceleme döneminde fonksiyonel para birimi ve raporlama para birimi TL’dir.
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NOT:2) FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI)
İlişikteki finansal tablolar, TMS’ye uygun olarak hazırlanmış olup en yakın TL’ ye yuvarlanarak ifade
edilmiştir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı tarihteki döviz kurlarından TL’
ye çevrilmiştir.
Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz
kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur farkları dönem karının
belirlenmesinde dikkate alınmıştır.
2.3. Konsolidasyon esasları:
Şirket’in cari dönem sonu itibarıyla konsolidasyona tabi bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
2.4. Enflasyon Muhasebesi:
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in finansal tablolarında, bu karar çerçevesinde 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren, TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”
standardı uygulanmamıştır.
2.5. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Mali durum ve performans değerlendirmelerinin tespitine imkân vermek üzere Şirket’in finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket. 31 Mart 2021 tarihli finansal
durum tablosunu 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tablosu ile 1 Ocak – 31 Mart 2021 dönemine
ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise
1 Ocak – 31 Mart 2020 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Gerekli görüldüğü takdirde
cari dönem özet finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından karşılaştırmalı bilgiler
yeniden düzenlenmektedir.
NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
3.1. Nakit ve Nakit Benzerleri:
Nakit ve nakit benzerleri; nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa
vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha
kısa olan yatırımları içermektedir.
3.2. Ticari Alacaklar:
Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar orijinal fatura değerinden
kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile itfa
edilmiş değerinden muhasebeleştirilirler. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal
etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, fatura tutarından gösterilmiştir. Finansal
tablolarda itfa edilmiş maliyet bedeli ile muhasebeleştirilen ve önemli bir finansman bileşeni
içermeyen (1 yıldan kısa vadeli olan) ticari alacakların değer düşüklüğü hesaplamaları kapsamında
“basitleştirilmiş yaklaşımı” uygulanmaktadır.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
Söz konusu yaklaşım ile, ticari alacakların belirli sebeplerle değer düşüklüğüne uğramadığı
durumlarda (gerçekleşmiş değer düşüklüğü zararları haricinde), ticari alacaklara ilişkin zarar
karşılıkları “ömür boyu beklenen kredi zararlarına” eşit bir tutardan ölçülmektedir.
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının
veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından
düşülerek esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir. Ticari işlemlere ilişkin vade farkı
gelirleri/giderleri ile kur farkı kar/zararları, kar veya zarar tablosunda “Esas Faaliyetlerden Diğer
Gelirler/Giderler” hesabı içerisinde muhasebeleştirilirler.
3.3. Stoklar:
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti tüm
satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, aylık hareketli ağırlıklı
ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış
fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti
toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
3.4. Maddi Duran Varlıklar ve İlgili Amortismanlar:
a) Maden Varlıkları:
Maden varlıkları; maden sahası geliştirme, maden hakları, maden arazileri, ertelenen maden çıkarma
maliyetleri ile maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması ile ilgili indirgenmiş
maliyetlerden oluşmaktadır.
Maden varlıkları elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer
düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Maden varlıkları, üretimin başlaması ile birlikte itfa edilmeye başlanırlar. Maden varlıklarının
amortisman giderleri, ilgili maden sahaları bazında, üretim maliyeti ile ilişkilendirilmektedir.
Maden sahası geliştirme maliyetleri, yeni cevher damarlarının değerlendirilmesi ile geliştirilmesinin
yanı sıra var olan cevher damarlarının üretiminin devamı ve geliştirilmesi amaçlı yer altı galerilerinin
açılması, kazı yapılması, yolların yapılması gibi maliyetleri de içermektedir.
Maden geliştirme maliyetleri, söz konusu madenden gelecekte bir ekonomik faydanın elde edilmesinin
kuvvetle muhtemel olduğu, belirli maden alanları için tanımlanabildiği ve maliyetinin güvenilir bir
şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir.
Üretim sırasında katlanılan maliyetler, maden sahasının geliştirilmesiyle birebir ilişkili olduğu sürece
aktifleştirilir. Üretimle ilgili maliyetler ise gider olarak kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılır. Maden sahası geliştirme giderlerinin araştırma ve değerlendirme giderlerinden
ayrımının yapılamadığı durumlarda, söz konusu giderler oluştukları dönemde gider olarak kar veya
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
Maden varlıkları, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının Şirket
yönetimi tarafından belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda amortismana tabi
tutulmaya başlanırlar. Maden geliştirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanın elde edilmesinin
kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda aktifleştirilir ve ekonomik fayda dikkate alınarak amortismana
tabi tutulur. Maden geliştirme maliyetleri, ilk kayda alındıkları anda ilgili maden alanları bazında
tanımlanabildiği ölçüde bölümlere dağıtılır ve her bir maden sahasındaki bölümler ayrı ayrı ekonomik
faydalar göz önünde bulundurularak üretim birimleri yöntemi (“units of production method”)
kullanılarak amortismana tabi tutulur.
İlgili madenin ömrü süresince elde edilecek ekonomik faydaların artmasını sağlayacak söz konusu
madende yapılan büyük çapta ve önemli revizyon çalışmaları aktifleştirilir. Bu kapsamda
değerlendirilebilecek, büyük çapta ve önemli revizyonlar haricindeki bakım ve onarım giderleri
oluştukları dönemin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Her bir maden sahasındaki maden geliştirme maliyetleri; dönem içerisinde yer altı galerilerinin
bulunduğu ilgili madenden çıkarılan toplam ton bazındaki kum taşı miktarının, söz konusu madendeki
toplam ton bazındaki görünür ve mümkün işlenebilir geri kalan kum taşı rezerv miktarına bölünmesi
suretiyle bulunan itfa oranı üzerinden amortismana tabi tutulur.
Her bir maden sahasındaki görünür ve mümkün rezerv miktarları, öngörülebilir gelecekte ekonomik
olarak çıkarılıp işlenebilecek bilinen ve ölçülebilen kaynağı göstermektedir.
Ertelenen maden çıkarma maliyetleri, dönem içerisinde her bir açık ocak cevher yatağında cevherin
tanımlanan kısmına erişimi kolaylaştıran dekapaj çalışması yapılırken katlanılan direkt maliyetler ile
dekapaj çalışması ile ilişkilendirilebilen genel üretim giderlerinden oluşmakta olup her bir açık ocağın
kullanılabilir geri kalan ömrü baz alınarak hesaplanan ertelenen maden çıkarma oranı dikkate alınarak
amortismana tabi tutulmaktadır.
Dekapaj çalışmalarında oluşan faydanın üretilen mamul şeklinde gerçekleşen kısmına karşılık gelen
üretim maliyetleri stokların maliyetine dahil edilerek muhasebeleştirilir. Her bir açık ocak cevher
yatağı ve ölçülebilir olduğu sürece her bir cevher yatağına ilişkin fazlara ilişkin örtü kaldırma
maliyetleri hesaplanan oranlar göz önünde bulundurularak muhasebeleştirilir.
Ertelenen maden çıkarma maliyetleri, ilgili madenden çıkarılan toplam ton bazındaki beton miktarının,
söz konusu madendeki toplam ton bazındaki görünür ve mümkün işlenebilir geri kalan kum taşı rezerv
miktarına bölünmesi suretiyle bulunan itfa oranı üzerinden amortismana tabi tutulur. Her bir maden
sahasındaki görünür ve mümkün rezerv miktarları, öngörülebilir gelecekte ekonomik olarak çıkarılıp
işlenebilecek bilinen ve ölçülebilen kaynağı göstermektedir.
Gerçekleşen maden çıkarma oranı, bilanço tarihine kadar her bir açık ocaktan çıkarılan kum taşı
miktarlarının birbirine oranlanması ile hesaplanmaktadır. Her bir açık ocağın kullanılabilir geri kalan
ömrü dikkate alınarak hesaplanan tahmini maden çıkarma oranı ise açık ocak rezervlerine bağlı olarak
her bir açık ocaktan ileriye dönük çıkarılması planlanan ton bazındaki tahmini kümülatif kum taşı
miktarlarının birbirine oranlanması ile hesaplanmaktadır.
Buna istinaden, gerçekleşen maden çıkarma oranının, ilgili her bir açık ocağın kullanılabilir ömrü
dikkate alınarak hesaplanan tahmini maden çıkarma oranından daha yüksek olması durumunda, yıl
içerisindeki tahmini kümülatif kum taşı çıkarmak için katlanılan maliyetin bir kısmı söz konusu
oranlar doğrultusunda aktifleştirilmektedir.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
Madenin kullanılabilir ömrü dikkate alınarak hesaplanan tahmini maden çıkarma oranının, gerçekleşen
maden çıkarma oranından daha yüksek olması durumunda ise ilgili maliyetler, yukarıda belirtilen
amortisman oranı dikkate alınarak kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda üretim gideri
olarak muhasebeleştirilir. Madenin kullanılabilir ömrü yılda bir kez gözden geçirilir ve ertelenen
maden çıkarma oranındaki değişiklikler ise ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maden işletme hakları ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yansıtılmakta olup ilgili madenin
kalan ekonomik ömürleri veya dönem içerisinde yer altı ve açık ocaktan çıkarılan ton bazındaki beton
miktarının, görünür ve mümkün işlenebilir geri kalan ton bazındaki kum taşı rezerv miktarına
bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranından düşük olanı kullanılarak itfa edilmektedir.
Açık ocak maden sahası geliştirme aktivitelerine ve açık ocakta yapılan üretime bağlı olarak ortaya
çıkan maden sahalarının hali hazırdaki durumlarına göre ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanma
maliyetleri; madenlerin kapanması ve rehabilitasyonu sırasında harcanması kuvvetle muhtemel olan
giderlerin karşılığının bilanço tarihi itibarıyla indirgenmiş maliyet değerleri üzerinden finansal
tablolara yansıtılmasıdır.
Söz konusu karşılıklar bilanço tarihindeki değerlerine piyasalarda oluşan faiz oranı ve yükümlülük ile
ilgili risk dikkate alınarak, vergi öncesi olan ve gelecekteki nakit akışlarının tahminiyle ilgili riski
içermeyen iskonto oranı ile indirgenmiş olup hesaplamalar her bir bilanço döneminde gözden
geçirilmektedir. Maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması karşılığının hesaplanmasında
kullanılan yönetim tahminlerindeki değişikliklerden kaynaklanan değişimler, maden sahalarının ıslahı,
rehabilitasyonu ve kapanması maliyetlerine yansıtılır.
Öte yandan, her maden için, ilgili maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetleri;
ilgili madenin kalan ekonomik ömürlerinin veya dönem içerisinde ilgili açık ocaktan çıkarılan ton
bazındaki kum taşı miktarının, açık ocak görünür ve mümkün işlenebilir geri kalan ton bazındaki
rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranından düşük olanı kullanılarak itfa
edilmektedir. Mevcut programlar kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunmasına
istinaden katlanılan maliyetler oluştukları dönemde gider olarak kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılır.
Maden varlıkları, değer düşüklüğü olabileceğini gösteren durumlarda, birbirlerinden bağımsız ve en
küçük derecede nakit üreten birimler olarak gruplandırılarak geri kazanılabilir tutarı ile finansal
tablolardaki taşınan değeri karşılaştırılarak TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardına göre
değer düşüklüğü açısından test edilir. Değer düşüklüğünün saptanması için maden varlıkları, nakit
üreten birimler bazında değerlendirilirler. Eğer söz konusu maden varlığının veya o varlığa ait
(varlığın ait olduğu) nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satılması için
gerekli olan giderler düşüldükten sonraki satış yoluyla geri elde edilecek tutardan yüksekse değer
düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosuna gider olarak yansıtılır. Oluşan değer düşüklüğü kaybı her raporlama döneminde gözden
geçirilir ve ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara
alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce
değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
Çevre Rehabilitasyonu, Maden Sahalarının Islahı ve Kapanması İle İlgili Karşılıklar
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve kapanmasına istinaden halihazırdaki durum dikkate
alınarak, hesaplanan karşılık tutarı, yasal düzenlemelere, teknolojik imkanlara ve Şirket Yönetimi’nin
en iyi tahminlerine göre oluşturulmuş planlar doğrultusunda hesaplanmıştır. Söz konusu karşılıklar
bilanço tarihindeki değerlerine piyasalarda oluşan faiz oranı ve yükümlülük ile ilgili risk dikkate
alınarak, vergi öncesi olan ve gelecekteki nakit akışlarının tahminiyle ilgili riski içermeyen iskonto
oranı ile indirgenmiş olup hesaplamalar her bir bilanço döneminde gözden geçirilmektedir.
Çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve kapanmasına istinaden hesaplanan karşılık finansal
tablolara ilk kez yansıtıldığında veya ilişkili olduğu maden sahasında üretimin devam etmesi koşuluyla
yönetimin tahminlerinde değişiklik olduğunda, ilgili değişiklik maddi duran varlıklar hesap grubu
altındaki “Maden Tesisinin Rehabilitasyon Maliyeti” içerisinde takip edilir.
Üretimi tamamlanan (ömrü biten) madenlere ilişkin çevre rehabilitasyonu, maden sahalarının ıslahı ve
kapanmasına istinaden hesaplanan karşılık tutarındaki yönetim tahminlerindeki müteakip
değişiklilikler ve gelecek dönemlerdeki söz konusu yükümlülüğün indirgenmesi gibi diğer değişimler
ise kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
b) Diğer Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer
düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Maddi varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan
tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri
ile birlikte aktifleştirilmektedir. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın
gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri
tahakkuk esasına göre gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlık için yapılan ödeme taksitlendirilirse, bu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına
eşit olarak belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyatı arasındaki fark, aktifleştirmeye
izin verilen durumlar hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak finansal tablolara alınmaktadır.
Şirket, TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına uygun olarak faaliyetlerinde kullandığı taşıtlar
ile yardımcı ekipmanları değerleme şirketi Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
tarafından yapılan değerleme çalışmalarında tespit edilen makul değerleri baz alarak “Yeniden
değerleme modeli” kapsamında finansal tablolarda raporlanmıştır. Makine, tesis ve cihazları, döşeme
ve demirbaşlar, özel maliyetler önceki yıllarla tutarlı olarak elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş
amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan değerleri ile
finansal tablolara yansıtılmaktadır.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
Yapılan değerleme çalışmasında;


Yeniden değerleme değer artışı tutarları 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolara yansıtılmıştır.



Yeniden değerleme raporları Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde
değerleme hizmeti veren bağımsız bir şirket tarafından hazırlanmıştır.



Değerleme çalışmalarında maliyet yaklaşımı ve pazar yaklaşımı yöntemleri ve varsayımları ile
güncel piyasa koşulları dikkate alınmıştır.

Maddi duran varlıklarda, söz konusu yeniden değerleme sonucu meydana gelen artışlar, bilançoda
özkaynaklar grubunda yer alan yeniden değerleme fonu hesabına ertelenmiş vergi etkisi
netleştirildikten sonra, alacak kaydedilmektedir.
Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki
dönemlerde oluşan birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü düşülerek tespit edilir. Yeniden
değerlemeler, bilanço tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık
göstermeyeceği şekilde düzenli aralıklarla yapılır.
Bahse konu yeniden değerlemesinden oluşan defter değerindeki azalış, söz konusu varlığın daha
önceki yeniden değerlemesine ilişkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini aşması
durumunda gelir tablosuna kaydedilir.
Bir maddi duran varlık kalemine ilişkin değer artış fonları, ilgili varlık bilanço dışı bırakıldığında
doğrudan geçmiş yıl kârlarına aktarılır.
Yeniden değerlenmiş ya da bilanço tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiş maddi duran
varlıkların üzerinden doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak amortisman hesaplanmıştır.
Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri dikkate alınarak uygulanan amortisman yılları
aşağıda belirtildiği gibidir.
31 Mart 2021
Ekonomik Ömür
3 – 40
5–8
3 – 50

Maddi Duran Varlık Cinsi
Makine ve Tesisler
Nakil Vasıtaları
Demirbaşlar

31 Aralık 2020
Ekonomik Ömür
3 – 40
5–8
3 – 50

Özel maliyetler kira sürelerine göre doğrusal amortisman yöntemiyle amortismana tabi tutulur.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
3.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller:
Üretimde, mal ve hizmet tedarikinde veya idari amaçla kullanılan gayrimenkuller, normal iş akışı
çerçevesinde satışa konu edilen gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak
değerlendirilmez.
TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’’ standardı uyarınca yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira
geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulur. Bu nedenle,
yatırım amaçlı bir gayrimenkul işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız
nakit akışları yaratır. Bu durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkullerden ayırır. Mal veya hizmet üretimi ya da tedariki (veya idari amaçlar için
kullanılması), sadece gayrimenkullerle değil, üretim veya tedarik sürecinde kullanılan diğer varlıklarla
da ilişkilendirilebilen nakit akışları yaratır. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullere "TMS 16
Maddi Duran Varlıklar" Standardı uygulanır.
Yatırım amaçlı gayrimenkul başlangıçta maliyeti ile ölçülür. İşlem maliyetleri de başlangıç ölçümüne
dahil edilir. Satın alınan yatırım amaçlı bir gayrimenkulün maliyeti; satın alma fiyatı ile bu işlemle
doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalardan oluşur.
Yatırım amaçlı gayrimenkule ilişkin ödemenin ertelenmiş olması durumunda, gayrimenkulün maliyeti
eşdeğer peşin ödeme tutarıdır. Bu tutar ile toplam ödemeler arasındaki fark, kredi süresi boyunca faiz
gideri olarak muhasebeleştirilir.
Kira elde etmek ve/veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla veya her ikisi için tutulan araziler ve
binalar yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır ve maliyet yöntemine göre maliyet eksi
birikmiş amortisman (arazi hariç) değerleri ile gösterilir. İnşası, Şirket tarafından yapılan yatırım
amaçlı gayrimenkulün maliyeti ise, inşaat veya ıslah çalışmalarının tamamlandığı tarihteki maliyeti
üzerinden belirtilir. Söz konusu tarihte varlık, yatırım amaçlı gayrimenkul haline gelir ve bu nedenle
yatırım amaçlı gayrimenkuller hesap kalemine transfer edilir.
İlk muhasebeleştirme işleminin ardından, gerçeğe uygun değer yöntemini seçmiş olan bir işletme, tüm
yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçer.
Bir işletmenin, yatırım amaçlı bir gayrimenkulünü daha önce gerçeğe uygun değer üzerinden ölçmüş
olması durumunda, söz konusu gayrimenkulü elden çıkarıncaya kadar (veya ilgili gayrimenkul sahibi
tarafından kullanılan gayrimenkul haline gelene kadar veya işletme gayrimenkulü geliştirerek olağan
iş akışı sürecinde satıncaya kadar), karşılaştırılabilir piyasa işlemleri azalmış veya piyasa fiyatları daha
ender elde edilebilir hale gelmiş dahi olsa, anılan gayrimenkulü gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçmeye devam eder. Şirket, TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” grubunda yer alan binası için
“Maliyet” yöntemini benimsemiştir.
3.6. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve İlgili Amortismanlar:
Maddi olmayan duran varlıklar hakları içerir. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen
kalemler için TL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme
maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme
maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa, kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi
sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. İtfa ve tükenme payları sözleşme
süresince, sözleşme süresinin belli olmaması durumunda beş yıl ile on yıllık sürelerde doğrusal
amortisman yöntemi ile itfa edilirler.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
3.7. Durdurulan Faaliyetler ile Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlık Şirketleri ve İlgili
Yükümlülükler:
Durdurulan faaliyet, bir işletmenin koordine edilmiş bir plan çerçevesinde elden çıkarılması planlanan
veya satış amaçlı elde tutulan ana iş kolu / faaliyetlerinin coğrafi bölümünü ifade etmektedir.
Durdurulan faaliyetlerle ilgili net varlıklar gerçeğe uygun değer ile maliyet değerinin düşük olanı ile
muhasebeleştirilir. Durdurulan faaliyetleri oluşturan varlık veya varlık gruplarının elden çıkarılması
sırasında finansal tablolara yansıtılan vergi öncesi kar veya zarar ve durdurulan faaliyetlerin vergi
sonrası karı veya zararı dipnotlarda açıklanır. Ayrıca, durdurulan faaliyetlerin işletme, yatırım ve
finansman faaliyetleriyle ilişkilendirilen net nakit akımları ilgili dipnotta belirtilir.
Varlık grupları, kullanılması suretiyle değil, satış işlemi sonucu geri kazanılması planlandığı
durumlarda, satış amaçlı elde tutulan varlık grupları olarak sınıflandırılır. Bu varlıklarla doğrudan
ilişkilendirilen yükümlülükler ise benzer şekilde gruplanır. İlgili varlık grupları, doğrudan
ilişkilendirilen yükümlülükler indirildikten sonraki kayıtlı değeri ile gerçeğe uygun değerlerinden satış
giderlerinin çıkartılması sonucu oluşan net değerin düşük olanı ile muhasebeleştirilir.
3.8. Varlıklarda Değer Düşüklüğü:
i. Finansal olmayan varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her bir varlık için her bir bilanço tarihinde, söz konusu
varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer
böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço
tarihinde tahmin edilir. Varlığın geri kazanılabilir değeri, ilgili varlığın satışı için katlanılacak giderler
düşüldükten sonraki net rayiç değeri ile kullanım değerinin yüksek olanıdır. Değer düşüklüğünün
saptanması için varlıklar, nakit üreten birimler olarak en alt seviyede gruplanırlar.
Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım
veya satılması için gerekli olan giderler düşüldükten sonraki satış yoluyla geri elde edilecek tutardan
yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kapsamlı gelir tablosuna
gider olarak yansıtılır. Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir
tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya
çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı
geçmeyecek şekilde geri çevrilir.
ii. Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket tüm finansal varlıkların değer düşüklüğü testi için her bir bilanço tarihinde aşağıdaki kriterleri
göz önünde bulundurmaktadır:
Borçlu tarafın önemli ölçüde finansal açıdan zorluk içinde olup olmaması,
Anaparanın veya faizin ödenmemesi veya geç ödenmesi gibi sözleşme hükümlerine borçlu
tarafın uymaması,
Ekonomik veya yasal nedenlerden ötürü, borçlu olan tarafa herhangi bir imtiyazın tanınıp
tanınmadığı,
Borçlu olan tarafın finansal açıdan yeniden yapılandırmaya gitmesinin beklenmesi veya
gitmesi,
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Bağımsız veriler kullanılarak, finansal varlıkların gelecekte Şirket’e sağlayacakları nakit
akışlarında önemli düşüşlerin olup olmayacağı,
NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
Şirket, finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili
finansal varlık için değer düşüklüğü karşılığı ayırmakta olup, bu değerlendirme her bir bilanço tarihi
itibarıyla yapılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, ilgili finansal varlığın kayıtlı değeri ile tahsili
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve çeşitli güvencelerden tahsil
edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ilgili finansal varlığın
orijinal etkin faiz oranı esas alınarak indirgenen değeridir.
3.9. Krediler:
Alınan krediler alındıkları tarihlerdeki makul değerlerinden, işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki net
değerleriyle kaydedilir. Finansal borçlar, müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş maliyet değeri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto
edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, etkin faiz yöntemi kullanılarak kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
Alınan kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti oluştuğunda kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosuna yansıtılır. Finansal borçların vadeleri finansal durum tablosu (bilanço) tarihinden
itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yükümlülükler içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli
yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir.
Kredi sözleşmeleri ve limitleri için ödenen ücretler, söz konusu sözleşme kapsamında ilgili limitin
kısmen veya tamamen kullanılmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, işlem maliyeti olarak
yukarıda esaslar çerçevesinde mali tablolara yansıtılır. Söz konusu limitin kullanılmasının muhtemel
olmadığı durumlarda ise, ödenen ücret likidite hizmetleri için ödenen bir hizmet olarak peşin ödenen
gider olarak değerlendirilir ve ilgili kredi limitinin geçerlilik süresi boyunca gelir tablosuyla
ilişkilendirilir.
3.10. Borçlanma Maliyetleri:
Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi
gerektiren varlıklar özellikli varlıklar olarak tanımlanmaktadır. TMS 23 “Borçlanma Maliyetleri”
standardına göre, özellikli varlığın iktisabı, yapımı ya da üretimi ile ilgili genel veya belirli borçlanma
maliyetleri, ilgili varlık önemli oranda kullanıma hazır hale gelinceye kadar, söz konusu varlığın
maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilmesi gerekmektedir.
Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma
maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde kar veya
zarar tablosuna kaydedilmektedir.
3.11. Kiralama İşlemleri:
Eğer bir sözleşme, sözleşmede tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme hakkını, belirli bir süre
için ve belirli bir bedel karşılığında devredilmesi halini düzenliyorsa, bu sözleşmenin bir kiralama
sözleşmesi niteliği taşıdığı ya da bir kiralama işlemini içerdiği kabul edilir. Şirket, bir sözleşmenin
başlangıcında, sözleşmenin kiralama sözleşmesi niteliği taşıyıp taşımadığını ya da kiralama işlemi
içerip içermediğini değerlendirir. Şirket, sözleşmede tanımlanan varlığın kullanımını kontrol etme
hakkını belirli bir süre için devredip devretmediğini değerlendirirken aşağıdaki koşulları göz önünde
bulundurur:
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
a) Kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan, açık veya zımni şekilde tanımlanabilir bir varlık
bulunması,
b) Kiracının, kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan tanımlı varlığın kullanımından sağlanacak
ekonomik yararların tamamına yakınını elde etme hakkının olması,
c) Kiracının, kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan tanımlı varlığın kullanımını yönetme
hakkının olması. Aşağıda sayılan hallerde, kiracının kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan
tanımlı varlığı yönetme hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir;
i. Kiracının, kullanım süresi boyunca varlığı işletme hakkına sahip olması (veya varlığı kendi
belirlediği şekilde işletmeleri için başkalarını yönlendirmesi) ve kiralayanın bu işletme talimatlarını
değiştirme hakkının bulunmaması veya,
ii. Kiracının, kullanım süresi boyunca varlığın nasıl ve ne amaçla kullanılacağını önceden belirleyecek
şekilde varlığı (ya da varlığın belirli özelliklerini) tasarlamış olması.
Sözleşmenin bu şartları sağlaması halinde Şirket, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal
tablolarına bir kullanım hakkı varlığı ve bir kira yükümlülüğü yansıtır.
Kullanım hakkı varlığı
Kullanım hakkı varlığı ilk olarak maliyet yöntemiyle muhasebeleştirilir ve aşağıdakileri içerir:
a) Kullanım hakkı varlığı olarak kayıtlara alınacak kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı,
b) Kullanım hakkı varlığı olarak kayıtlara alınan kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarından, kiralama
ile ilgili tüm kiralama teşvikleri indirimleri,
c) Kiralama ile ilgili olarak, kullanım hakkı varlığı olarak kayıtlara alınacak ve kira yükümlülüğünün
ilk ölçüm tutarına ilave edilecek Şirket tarafından katlanılan tüm doğrudan maliyetler ve
d) Kiracının, kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturan tanımlı varlığın sökülmesi ve taşınmasıyla,
yerleştirildiği alanın restorasyonuyla ya da tanımlı varlığın kiralama hüküm ve koşullarının
gerektirdiği duruma getirilmesine ilişkin restorasyonuyla ilgili olarak Şirket tarafından katlanılacak
tahmini maliyetler de ilk ölçüm tutarına ilave edilir.
Şirket maliyet yöntemini uygularken, kullanım hakkı varlığını:
a) Birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve,
b) Kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyeti üzerinden ölçer.
Şirket, kullanım hakkı varlığını amortismana tabi tutarken “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar”
standardında yer alan amortisman hükümlerini uygular. Kullanım hakkı varlığının değer düşüklüğüne
uğramış olup olmadığını belirlemek ve belirlenen herhangi bir değer düşüklüğü zararını
muhasebeleştirmek için “TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü” standardını uygular.
Kira yükümlülüğü
Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, Şirket kira yükümlülüğünü o tarihte gerçekleşmemiş olan kira
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçer. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının
kolaylıkla belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak; zımnî faiz oranın kolaylıkla
belirlenememesi durumunda ise kiracının alternatif borçlanma faiz oranı kullanılarak iskonto edilir.
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Şirket’un kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil olan ve kiralamanın fiilen başladığı tarihte
gerçekleşmemiş olan kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşur:
NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
a) Sabit ödemelerden her türlü kiralama teşvik alacaklarının düşülmesiyle elde edilen tutar,
b) Bir endeks ya da orana bağlı olan, ilk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya
oran kullanılarak yapılan kira ödemeleri,
c) Kiralama süresinin kiracının kiralamayı sonlandırmak için bir opsiyon kullanacağını göstermesi
durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza ödemeleri.
Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra Şirket, kira yükümlülüğünü aşağıdaki şekilde ölçer:
a) Kayıtlı değerini, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak şekilde artırır,
b) Kayıtlı değerini, yapılmış olan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltır ve,
c) Kayıtlı değerini, varsa yeniden değerlendirmeleri ve yeniden yapılandırmaları yansıtacak şekilde
yeniden ölçer. Şirket, kira yükümlülüğünün yeniden ölçüm tutarını, kullanım hakkı varlığında
düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtır.
Uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları
Kiralama yükümlülüğü, sözleşmelerdeki uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları dikkate alınarak
belirlenmektedir. Sözleşmelerde yer alan uzatma ve erken sonlandırma opsiyonlarının büyük kısmı
Şirket ve kiralayan tarafından müştereken uygulanabilir opsiyonlardan oluşmaktadır. Ancak eğer söz
konusu uzatma ve erken sonlandırma opsiyonları, sözleşmeye göre Şirket’un inisiyatifindeyse ve
opsiyonların kullanımı makul derecede kesinse, kiralama süresi bu husus göz önünde bulundurularak
belirlenir. Eğer şartlarda önemli bir değişiklik olursa yapılan değerlendirme Şirket tarafından gözden
geçirilmektedir.
Kolaylaştırıcı uygulamalar
Kiralama süresi 12 ay ve daha kısa olan kısa vadeli kiralama sözleşmeleri ile Şirket tarafından düşük
değerli olarak belirlenen bilgi teknolojileri ekipman kiralamalarına (ağırlıklı olarak yazıcı, dizüstü
bilgisayar, mobil telefon vb.) ilişkin sözleşmeler, TFRS 16 Kiralamalar Standardının tanıdığı istisna
kapsamında değerlendirilmiş olup, bu sözleşmelere ilişkin ödemeler oluştukları dönemde gider olarak
muhasebeleştirilmeye devam edilmektedir.
3.12. Finansal Varlıklar:
Finansal varlıklar, makul değer değişimi gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar, krediler ve
alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
kategorileri altında sınıflandırılmaktadır. Bahsi geçen sınıflandırma ilgili finansal varlığın satın alım
amacına bağlı olarak yapılmaktadır. Şirket yönetimi, finansal varlıkların sınıflandırma işlemini ilgili
varlıkların finansal tablolara ilk yansıtıldığı tarih itibarıyla yapmaktadır. Finansal varlıklardan doğan
nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Şirket tüm risk ve getirilerini
transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri
itibarıyla Şirket’in finansal varlıkları krediler ve alacaklar olarak sınıflandırılmıştır.
Krediler ve alacaklar, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve sabit veya belirli ödemelerden oluşan türev
olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Krediler ve alacaklar, alım-satım amacıyla tutulmadan,
Şirket’in herhangi bir borçluya doğrudan para, mal veya hizmet tedarik ettiğinde ortaya çıkmaktadır.
Vadeleri finansal durum tablosu (bilanço) tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, bu varlıklar dönen
varlıklar içinde, 12 aydan fazla ise duran varlıklar içinde gösterilmektedir. Krediler ve alacaklar,
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finansal durum tablosunda (bilançoda) ticari diğer alacaklar ile nakit ve nakit benzerleri kalemlerinden
oluşmaktadır.
NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
Krediler ve alacaklar, işlem tarihindeki, işlem masrafı ile birlikte makul değerleri üzerinden
kaydedilir. Krediler ve alacaklar sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet
değeri üzerinden, mevcutsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek gösterilir. Belirtilmiş bir faiz oranı
bulunmayan kısa vadeli krediler ve alacaklar, etkin faiz oranının etkisinin önemsiz olması durumunda
fatura tutarından değerlendirilmektedir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto
edilmiş maliyet değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılır.
3.13. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan ve Ertelenen Vergiler:
Hazırlanan finansal tablolarda, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla dönem sonuçlarına dayanılarak
Kurumlar Vergisi yükümlülüğü için karşılık ayrılmaktadır. Kurumlar Vergisi yükümlülüğü dönem
sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate alınarak düzeltilmesinden sonra
bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların ve borçların ilişikteki finansal tablolarda gösterilen değerleri ile
varlıkların ve borçların yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici
farkların bilanço yükümlülüğü yöntemine göre vergi etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması
beklenilen vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki
finansal tablolara yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi varlığı, gelecek dönemlerde bu vergi alacağından
fayda sağlanabilecek tutarda vergilendirilebilir karın olması durumunda ayrılır. Finansal tablolara
önceki dönemlerde yansıtılmış olan ertelenmiş vergi varlığının tamamı veya bir kısmından fayda
sağlanmayacağı anlaşıldığı takdirde söz konusu tutar aktiften silinir.
Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla ilişkili olduğundan netleştirilmektedir.
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü de aynı şekilde netleştirilmektedir.
3.14. Kıdem Tazminat Karşılığı:
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket çalışanlarının emekliliğinden doğan ve Türk İş Kanunu’na göre
hesaplanan muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerine indirgenmiş tutarına göre ayrılmaktadır.
Çalışanlar tarafından hak edildikçe tahakkuk esasına göre hesaplanır ve finansal tablolarda
muhasebeleştirilir. Yükümlülük tutarı devlet tarafından duyurulan kıdem tazminatı tavanı baz alınarak
hesaplanmaktadır.
31 Mart 2021
% 12,25
% 8,90
% 3,08

Ortalama Faiz Oranı
Enflasyon Artış Oranı
Reel İskonto Oranı

31 Aralık 2020
% 12,25
% 8,90
% 3,08

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla geçerli olan 7.638,96 TL (31 Aralık 2020: 7.117,17 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
3.15. İlişkili Taraflar:
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve Ortaklar Kurulu
üyeleri, aileleri ve bunlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar
ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Dönem sonu itibarıyla ilişkili taraf konumunu
kaybetmiş işletme ve şahıslar ile dönem içerisinde girilmiş işlemler, söz konusu şahıs ve işletmeler
işlem tarihi itibarıyla ilişkili taraf konumunda ise dipnotlarda açıklanmıştır.
3.16. Hasılatın Muhasebeleştirilmesi
Şirket, TFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı” doğrultusunda
muhasebeleştirilmesinde aşağıda yer alan beş aşamalı modeli kullanmaya başlamıştır.

hasılatın

· Müşteriler ile yapılan sözleşmelerin tanımlanması
· Sözleşmelerdeki edim yükümlülüklerinin tanımlanması
· Sözleşmelerdeki işlem bedelinin belirlenmesi
· İşlem bedelinin edim yükümlülüklerine dağıtılması
· Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Bu modele göre öncelikle müşterilerle yapılan her bir sözleşmede taahhüt edilen mal veya hizmetler
değerlendirilmekte ve söz konusu mal veya hizmetleri devretmeye yönelik verilen her bir taahhüdü
ayrı bir edim yükümlülüğü olarak belirlenmektedir. Sonrasında ise edim yükümlülüklerinin zamana
yayılı olarak mı yoksa belirli bir anda mı yerine getirileceği tespit edilmektedir. Şirket, bir mal veya
hizmetin kontrolünü zamanla devreder ve dolayısıyla ilgili satışlara ilişkin edim yükümlülüklerini
zamana yayılı olarak yerine getirirse, söz konusu edim yükümlülüklerinin tamamen yerine
getirilmesine yönelik ilerlemeyi ölçerek hasılatı zamana yayılı olarak finansal tablolara alır.
Mal veya hizmet devri taahhüdü niteliğindeki edim yükümlülükleri ile alakalı hasılat, mal veya
hizmetlerin kontrolünün müşterilerin eline geçtiğinde muhasebeleştirilir.
a) Şirket’in mal veya hizmete ilişkin tahsil hakkına sahipliği,
b) müşterinin mal veya hizmetin yasal mülkiyetine sahipliği,
c) mal veya hizmetin zilyetliğinin devri,
d) müşterinin mal veya hizmetin mülkiyetine sahip olmaktan doğan önemli risk ve getirilere sahipliği,
e) müşterinin mal veya hizmeti kabul etmesi koşullarını dikkate alır.
Satışların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması durumunda, makul bedel, gelecekte
oluşacak tahsilatların, finansman maliyeti içerisinde yer alan zımni faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit
edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark, tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak
değerlendirilir.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde
ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
3.17. Kur Değişiminin Etkileri
Finansal tablolar Şirket’in geçerli ve raporlama para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur.
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından geçerli para
birimine çevrilmiştir. Bu işlemlerin gerçekleşmesinden ve yabancı para cinsinden olan parasal varlık
ve yükümlülüklerin yıl sonu döviz kurları ile çevrilmesinden kaynaklanan kur farkı gelir ve giderleri
nakit akım korunması olarak değerlendirilip etkinliği ölçüsünde özkaynak kalemi altında takip
edilenler dışında kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
Krediler, finansal kiralama yükümlülükleri ile ilgili kur farkı gelir ve giderleri, gelir tablosunda
“finansman gelirleri/giderleri”, diğer finansal tablo kalemleri ile ilgili kur farkı gelir ve giderleri ise
gelir tablosunda “esas faaliyetlerden gelir/(gideri)” altında gösterilmiştir.
Finansal tablolar için dönem sonları itibarıyla aşağıdaki kurlar dikkate alınmıştır.
31 Mart 2021 31 Aralık 2020
9,7741
9,0079
8,3260
7,3405

Euro (Avro)
USD (Amerikan Doları)
3.18. Hisse Başına Kazanç:

Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç / (kayıp), net dönem
karının/(zararının), dönem boyunca bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile
bulunmuştur. Şirketler, mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak
(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç / (kayıp) hesaplanırken, bu
bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç / (kayıp)
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını
geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
3.19. Nakit Akım Tablosu:
Nakit ve nakit benzerleri nakit ve banka mevduatlarını içermektedir. Nakit akış tablosunda, döneme
ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak
raporlanır. İşletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde
(duran varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka
mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay
veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
3.20. Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar:
Geçmişteki olaylardan kaynaklanan ve gerçekleşmesi gelecekte Şirket’in tamamıyla kontrolünde
olmayan, bir veya birden fazla olayın olması veya olmaması durumuna bağlı olan olası varlık ve
yükümlülükler, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler olarak kabul edilmektedir. Şirket, şarta bağlı varlık
ve yükümlülükleri kayıtlarına yansıtmamaktadır. Şarta bağlı yükümlülükler, ilgili bir ekonomik fayda
çıkışı olasılığı uzak olmadığı sürece finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır. Şarta bağlı varlıklar ise
ancak ekonomik faydaların girişi muhtemel ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır.

24

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
Karşılıklar, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya
yapısal bir yükümlülüğünün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan
kaynakların çıkışının gerçekleşme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir
tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir.
Birden fazla sayıda benzer yükümlülüğün bulunduğu durumlarda, gerekli olabilecek ekonomik fayda
sağlayan kaynakların çıkış olasılığı aynı sınıftaki yükümlülüklerin tamamı dikkate alınarak
değerlendirilir. Aynı sınıfta bulunan yükümlülüklerden herhangi bir tanesine ilişkin kaynak çıkışı
ihtimali az bile olsa karşılık ayrılmaktadır. Gelecekteki operasyonel zararlarla ilgili olarak karşılık
ayrılmamaktadır.
3.21. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler:
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Bir muhasebe
politikası değiştirildiğinde, finansal tablolarda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin toplam
düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler de
yeniden düzenlenir.
Muhasebe politikalarındaki değişikliklerin cari döneme, önceki dönemlere veya birbirini izleyen
dönemlerin faaliyet sonuçlarına etkisi olduğunda; değişikliğin nedenleri, cari döneme ve önceki
dönemlere ilişkin düzeltme tutarı, sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin düzeltme tutarları ve
karşılaştırmalı bilginin yeniden düzenlendiği ya da aşırı bir maliyet gerektirdiği için bu uygulamanın
yapılmadığı kamuya açıklanır. Şirket muhasebe politikalarını bir önceki finansal yıl ile tutarlı olarak
uygulamıştır.
3.22. Tahminlerindeki Değişiklik ve Hatalar:
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük
olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
Bir hatanın düzeltme tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Bir hata, ortaya çıktığı önceki
dönemlere ilişkin karşılaştırmalı tutarların yeniden düzenlenmesi veya bir sonraki raporlama
döneminden önce meydana geldiğinde, söz konusu döneme ait birikmiş karlar hesabının yeniden
düzenlenmesi yoluyla düzeltilir. Bilgilerin yeniden düzenlenmesi aşırı bir maliyete neden oluyorsa
önceki dönemlere ait karşılaştırmalı bilgiler yeniden düzenlenmemekte, bir sonraki dönemin birikmiş
karlar hesabı, söz konusu dönem başlamadan önce hatanın kümülatif etkisiyle yeniden
düzenlenmektedir.
3.23. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine
ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni
deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar
finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde
düzeltmektedir. Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması
durumunda, finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
3.24. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Faaliyet bölümleri, Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili organlara veya kişilere sunulan
iç raporlama ve stratejik bölümlere paralel olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bölümlere tahsis
edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi
amacıyla Şirket’in faaliyetlerine ilişkin stratejik karar almaya yetkili organlar ve kişiler, Şirket’in üst
düzey yöneticileri olarak tanımlanmıştır.
Şirket’in sadece bir coğrafi bölgede ve hazır beton üretimi alanında faaliyet göstermesi sebebiyle tek
bir raporlanabilecek faaliyet bölümü bulunmakta olup Şirket üst düzey yöneticileri stratejik kararlarını
Şirket’in tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde almaktadır. Bu nedenle, Şirket’in tek bir
raporlanabilecek faaliyet bölümü bulunmakta olup finansal bilgiler faaliyet bölümlerine göre
raporlanmamıştır.
3.26. Netleştirme / Mahsup
İçerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda
ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen
kalemler itibarıyla toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması
sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü
düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak
değerlendirilmez. Şirket’in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, elde ettiği
gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir.
3.27. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan
gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir.
Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün
koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak
değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi
bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir.
Şirket’in finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara aşağıdaki
dipnotlarda yer verilmiştir:
Not 26 Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülükleri
Not 17 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not 8 Ticari Alacaklar Değer Düşüklüğü Karşılığı
Not 16 Karşılıklar, Koşullu Varlıklar ve Borçlar
Not:14/15 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bilanço tarihinde, gelecek raporlama döneminde varlık ve yükümlülükler üzerinde önemli
düzeltmelere neden olabilecek belirli bir risk taşıyan ve gelecek dönem ile ilgili olan varsayımlar ve
hesaplanma belirsizliğinin kaynakları aşağıda açıklanmıştır.
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NOT:3) UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (DEVAMI)
a) Ertelenmiş vergi, ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti
halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilir gelirin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda,
ertelenmiş vergi aktifi taşınan ve kullanılmayan birikmiş zararlar ile her türlü indirilebilir geçici
farklar üzerinden hesaplanmaktadır.
b) Şüpheli alacak karşılığının belirlenmesi (Not 8) ve kıdem tazminatı karşılığının hesaplanması
sırasında da yönetim tarafından bazı öngörüler varsayımlar ve öngörüler kullanılmıştır.
c) Maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa değer
düşüklüğü düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi ve maddi olmayan
varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır.
Faydalı ömürler ve amortisman yöntemi yönetimin en iyi tahminlerine dayanır, her bilanço tarihinde
gözden geçirilir ve gerekirse düzeltme yapılır.
d) Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir
yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir
kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği
durumlarda ayrılmaktadır .
NOT:4) İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
4.a) İlişkili Taraf Bakiyeleri
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraf bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
İlişkili Taraf
İlişkili Şirketler
Zengin Petrol Sanayi Ticaret A.Ş.
Zengin Beton San. Tic. A.Ş.
Zengin Catering- Suat Zengin
Ortaklar
Şengül Zengin
Abdurrahim Zengin
Ertan Zengin
Ertelenmiş Finansman Geliri (-)
Toplam

Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
31 Mart 2021 31 Aralık 2020 31 Mart 2021 31 Aralık 2020
21.463.824
14.519.000
1.354.342
1.827.991
-

İlişkili Taraf
İlişkili Şirketler
Zengin Petrol Sanayi Ticaret A.Ş.
Zengin Beton San. Tic. A.Ş.
Zengin Catering- Suat Zengin
Ortaklar
Şengül Zengin
Abdurrahim Zengin
Ertan Zengin
Ertelenmiş Finansman Gideri (-)
Toplam

Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
31 Mart 2021 31 Aralık 2020 31 Mart 2021 31 Aralık 2020
1.503.530
2.562.000
1.550.000
650.000
213.334
388.928
-

(1.664.729)
21.153.437

3.266.864
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(2.083.688)
14.263.303

3.600.928

8.291.339
(658.931)
7.632.408

816.000
4.062.000
4.878.000

-

1.509.400
6.398.600
790.000
8.698.000

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:4) İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
4.b) İlişkili Taraflardan Alımlar
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili tarafla yapılan işlemlerin detay aşağıdaki gibidir:
1 Ocak-31 Mart 2020

1 Ocak-31 Mart 2021
İlişkili Taraf

Sabit Kıymet Yansıtma

Diğer(*)

Mamul

Hizmet

Sabit Kıymet Yansıtma

Diğer(*)

-

-

-

700.000

-

-

-

-

900.000

-

-

30.930

-

396.667

-

-

-

-

902.500

Ertan ZENGİN

-

-

-

-

103.333

-

-

-

-

-

Ayşe ZENGİN

-

-

-

-

16.667

-

-

-

-

-

172.900

-

-

881.876

79.095

4.576.535

-

-

-

-

1.737.785

-

-

-

262.216

2.469.497

-

-

-

-

- 2.055.125

-

-

-

- 1.555.780

-

-

-

1.910.685 2.055.125

30.930

881.876 1.557.978

7.046.032 1.555.780

-

- 1.802.500

Mamul

Hizmet

Ortaklar
Şengül ZENGİN

-

Abdurrahim ZENGİN

İlişkili Şirketler
Zengin Petrol San. Ve Tic. A.Ş.
Zengin Beton San.Tic. A.Ş.
Zengin Catering - Suat ZENGİN
Toplam

(*) Diğer giderler işyeri kira gideri, araç bakım ve akaryakıt gideri faturalarından oluşmaktadır.
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:4) İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
İlişkili Taraflara Satışlar
1 Ocak-31 Mart 2021
İlişkili Taraf
Ortaklar
Abdurrahim ZENGİN

1 Ocak-31 Mart 2020

Mamul Sabit Kıymet Yansıtma

Diğer(*)

- 1.387.608

Sabit Kıymet

Yansıtma

Diğer(*)

-

-

-

-

Mamul

-

-

111.912

-

6.055

269.390

752.798

-

-

-

Zengin Beton San. Tic. A.Ş.

4.379.915

-

-

-

2.523.943

-

-

-

Toplam

4.491.827

-

6.055 1.656.998

3.276.741

-

-

-

İlişkili Şirketler
Zengin Petrol San. Ve Tic. A.Ş.

(*) Diğer gelirler adat faiz gelirlerinden oluşmaktadır.
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:4) İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI)
4.c ) Şirket’in Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Faydalar:

31 Mart 2021 tarihinde sona eren yıl içerisinde üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve benzeri
384.288 TL’dir. (31 Aralık 2020: 975.529 TL)
NOT:5) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki
gibidir:
Nakit ve Nakit Benzerleri
Kasa
Bankalar
- Vadesiz Mevduatlar
- Vadeli Mevduatlar
Toplam
31.03.2021
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Alternatifbank A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Toplam

31.12.2020
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Alternatifbank A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Ziraat Bankası A.Ş.
Toplam

31 Mart 2021
42.917
54.709.519
2.250.519
52.459.000
54.752.436
Faiz Oranı (%) Açılış Tarihi
19,00%
17,50%
18,75%
17,50%

31.03.2021
29.03.2021
31.03.2021
31.03.2021

Vade
Döviz
Tarihi
Cinsi
TL
01.04.2021
TL
28.04.2021
TL
01.04.2021
01.04.2021
TL

Faiz Oranı (%) Açılış Tarihi
18,00%
15,00%
16,00%
16,00%

31 Aralık 2020
8.478
36.785.178
13.968.178
22.817.000
36.793.656

31.12.2020
28.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

Vade
Döviz
Tarihi
Cinsi
4.01.2021 TL
28.01.2021 TL
4.01.2021 TL
15.01.2021 TL

Tutar
25.000.000
1.459.000
18.500.000
7.500.000
52.459.000

TL
Karşılığı
7.000.000
5.817.000
5.000.000
5.000.000
22.817.000

Nakit ve nakit benzerleri içerisindeki dövizli bakiyelerin detayı Not 27’de bulunmaktadır.
31 Mart 2021 tarihi itibarıyla bankadaki mevduat hesaplarında 1.459.000 TL blokeli tutar
bulunmaktadır. (31 Aralık 2020: 5.838.000 TL)
NOT:6) FİNANSAL VARLIKLAR / FİNANSAL BORÇLAR
6.1. Finansal Varlıklar:
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, finansal varlıkları bulunmamaktadır.
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:6) FİNANSAL VARLIKLAR / FİNANSAL BORÇLAR (DEVAMI)
6.2. Finansal Borçlar:
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Banka Kredileri
Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısımları
Finansal Kiralama Borçları (*)
Toplam

31 Mart 2021
156.826.473
148.823.288
17.556.014
323.205.775

31 Aralık 2020
32.564.479
152.427.138
18.141.746
203.133.363

Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Borçları (*)
Toplam

31 Mart 2021
90.392.308
15.109.060
105.501.368

31 Aralık 2020
112.284.717
13.753.142
126.037.859

31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla finansal borçların vadeleri aşağıdaki gibidir:
Vadeye kalan gün
0 – 90 gün
90 – 365 gün
1-5 yıl
Toplam

31 Mart 2021
196.261.712
126.944.063
105.501.368
428.707.143

31 Aralık 2020
82.116.634
121.016.729
126.037.859
329.171.222

Finansal borçlar içerisindeki dövizli bakiyelerin detayı Not 27’de bulunmaktadır.
(*) 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, finansal kiralama borçlarının detayı aşağıdaki
gibidir:
Finansal kiralama yükümlülükleri
Bir yıl içinde
İkinci ve beşinci yıl arasındakiler
Beşinci yıl sonrası
Toplam
Gelecek Döneme Ait Finansal Giderler
Kiralama yükümlülüklerinin bugünkü değeri
Kısa vadeli finansal kiralama yükümlülükleri
Uzun vadeli finansal kiralama yükümlülükleri
Toplam finansal kiralama yükümlülükleri
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31 Mart 2021
19.031.346
19.555.301
38.586.647
(5.921.573)
32.665.074

31 Aralık 2020
19.280.221
17.228.136
36.508.357
(4.613.469)
31.894.888

17.556.014
15.109.060
32.665.074

18.141.746
13.753.142
31.894.888
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:7) KİRALAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, faaliyet kiralaması yükümlülüklerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
9.103.312
12.086.901
21.190.213

Kısa Vadeli Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri
Uzun Vadeli Faaliyet Kiralaması Yükümlülükleri
Toplam Kiralama Yükümlülükleri

31 Aralık 2020
8.544.894
10.321.706
18.866.600

31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, kiralama yükümlülüklerinin vadelerine göre
dağılımı aşağıdaki gibidir:

3 Aydan Kısa
3-12 Ay Arası
1-5 Yıl Arası
5 Yıldan Uzun
Toplam

31 Mart 2021

31 Aralık 2020

3.734.192
5.369.120
11.142.167
944.734
21.190.213

3.919.181
4.625.713
9.312.452
1.009.254
18.866.600

NOT:8) TİCARİ ALACAK VE TİCARİ BORÇLAR
8.1. Ticari Alacaklar:
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
Ertelenmiş Finansman Geliri (-)
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)
Toplam

31 Mart 2021
112.948.816
184.280.176
(8.539.575)
16.661.752
(16.661.752)
288.689.417

31 Aralık 2020
115.964.265
100.618.328
(7.170.354)
16.785.864
(16.785.864)
209.412.239

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
Ertelenmiş Finansman Geliri (-)
Toplam

31 Mart 2021
400.000
(51.284)
348.716

31 Aralık 2020
3.780.000
(666.856)
3.113.144

31 Mart 2021
16.785.864
51
(124.163)
16.661.752

31 Aralık 2020
20.590.675
184.193
(3.989.004)
16.785.864

Şüpheli ticari alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Dönem karşılık gideri
İptal edilen karşılıklar
Toplam
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:8) TİCARİ ALACAK VE TİCARİ BORÇLAR (DEVAMI)
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyla şüpheli alacak karşılığı ayrılmayan ticari
alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir:
Vadeye Kalan Gün
Vadesi Geçmiş Değer Düşüklüğüne Uğramamış Alacaklar
0 – 90 gün
90 – 365 gün
1-5 yıl
Toplam

31 Mart 2021
2.738.881
208.208.798
77.741.738
348.716
289.038.133

31 Aralık 2020
2.320.068
173.164.809
33.927.362
3.113.144
212.525.383

8.2. Ticari Borçlar:
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Satıcılara Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Not: 4)
Borç Senetleri
Ertelenmiş Finansman Gideri (-)
Toplam

31 Mart 2021
95.001.189
3.266.864
102.359.562
(5.301.537)
195.326.078

31 Aralık 2020
69.866.167
3.600.928
156.171.345
(10.641.595)
218.996.845

Ticari alacak ve borçlar içerisindeki dövizli bakiyelerin detayı Not:27’de yer almaktadır.
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyla ticari borçların vadeleri aşağıdaki gibidir:
Vadeye kalan gün
0 – 90 gün
90 – 365 gün
1-5 yıl
Toplam

31 Mart 2021
112.771.875
82.554.203
195.326.078

31 Aralık 2020
104.351.235
114.645.610
218.996.845

NOT:9) DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
9.1. Diğer Alacaklar:
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar:
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Not: 4)
Personel Avansı
Devreden KDV
Diğer
Toplam

31 Mart 2021
7.632.408
362.509

31 Aralık 2020
210.146

1.674.696

524.778
10.194.391
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:9) DİĞER ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI)
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, diğer alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar:
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam

31 Mart 2021
100.144
100.144

31 Aralık 2020
100.144
100.144

9.2. Diğer Borçlar:
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli diğer borçların detayı aşağıdaki
gibidir:
Kısa Vadeli Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar (Not:4)
Ödenecek Vergi, Resim ve Harçlar
Diğer
Toplam

31 Mart 2021
4.878.000
1.088.050
80.000
6.046.050

31 Aralık 2020
8.698.000
10.997.463
83.240
19.778.703

NOT:10) STOKLAR
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, stokların detayı aşağıdaki gibidir.
31 Mart 2021
28.828.170
12.047.622
40.875.792

İlk Madde ve Malzeme (*)
Diğer Stoklar (**)
Toplam

31 Aralık 2020
12.591.731
7.223.936
19.815.667

(*) İlk madde ve malzeme stoklarını agrega, çimento ve katkı maddesi oluşturmaktadır.
Diğer Stoklar (**)
Yedek Parça
Madeni Yağ ve Akaryakıt
Toplam

31 Mart 2021
9.750.843
2.296.779
12.047.622

31 Aralık 2020
6.054.499
1.169.437
7.223.936

NOT:11) PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER / ERTELENMİŞ GELİRLER
11.1.) Peşin Ödenmiş Giderler
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, peşin ödenmiş giderler detayı aşağıdaki gibidir.
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Verilen Sipariş Avanslar
Faktoring Faiz Giderleri
Sigorta Giderleri
İskontolu Kredi Faiz Giderleri
Diğer Giderler
Toplam

31 Mart 2021
32.889.287
1.850.091
4.762.831
1.759.573
824.177
42.085.959

Şirket, hammadde ve yedek parça için tedarikçilerine avans ödemesinde bulunmaktadır.
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31 Aralık 2020
41.123.890
6.933.610
6.340.289
182.049
440.972
55.020.810
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)
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NOT:11) PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER / ERTELENMİŞ GELİRLER (DEVAMI)
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Bilgi İşlem Giderleri
Sigorta Giderleri
Toplam

31 Mart 2021
97.977
48.385
146.362

31 Aralık 2020
86.938
86.938

11.2.) Ertelenmiş Gelirler
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir.
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Müşterilerden Alınan Avanslar
Kira Gelirleri
Toplam

31 Mart 2021
113.565.737
330.000
113.895.737

NOT:12) YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Mart 2021 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkulü yoktur.
Geçmiş Dönem:
Maliyet
1.01.2020
İlaveler
Transferler
Çıkışlar (-)
31.12.2020
Birikmiş Amortisman
1.01.2020
Amortisman gideri (-)
Transfer
Çıkışlar (+)
31.12.2020
Net Kayıtlı Değer
1.01.2020
31.12.2020

768.519
(768.519)
-

(9.812)
9.812
-

758.707
-
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31 Aralık 2020
47.588.248
360.000
47.948.248
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(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:13) KULLANIM HAKKI VARLIKLARI
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, kullanım hakkı varlıklarının detayı aşağıdaki
gibidir:
Cari Dönem:
01.01.2021
55.841.869
2.473.638
58.315.507

İlaveler
4.029.378
4.029.378

Çıkışlar (-)
(94.882)
(94.882)

31.03.2021
59.871.247
2.378.756
62.250.003

(8.685.233)
(7.999.453)
(16.684.686)

(1.944.064)
(221.490)
(2.165.554)

-

94.882
94.882

(10.629.297)
(8.126.061)
(18.755.358)

41.630.821

1.863.824

-

43.494.645

Maliyet
Binalar ve Arsalar
Taşıtlar
Toplam:

01.01.2020
56.188.093
2.525.140
58.713.233

İlaveler
-

Çıkışlar (-)
(346.224)
(51.502)
(397.726)

31.12.2020
55.841.869
2.473.638
58.315.507

Birikmiş Amortisman
Binalar ve Arsalar
Taşıtlar
Toplam:

(937.463)
(7.164.994)
(8.102.457)

(8.009.426)
(885.961)
(8.895.387)

261.656
51.502
313.158

(8.685.233)
(7.999.453)
(16.684.686)

Net Kayıtlı Değer

50.610.776

(8.895.387)

(84.568)

41.630.821

Maliyet
Binalar ve Arsalar
Taşıtlar
Toplam:
Birikmiş Amortisman
Binalar ve Arsalar
Taşıtlar
Toplam:
Net Kayıtlı Değer
Geçmiş Dönem:
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NOT:14) MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem:
Maden Varlıkları
253.254.660
5.315.962
258.570.622

Tesis Makine ve
Cihazlar
92.879.294
1.277.290
(286.254)
93.870.330

Taşıtlar
372.729.185
24.748.557
146.604
(12.167.306)
385.457.040

Demirbaşlar
5.532.099
219.054
5.751.153

Özel Maliyetler
94.089.317
761.372
94.850.689

Toplam
818.484.555
32.322.235
(139.650)
(12.167.306)
838.499.834

Birikmiş
Amortisman
01.01.2021
Amortisman gideri
Transferler
Çıkışlar (+)
31.03.2021

(64.866.704)
(3.594.051)
(68.460.755)

(35.420.223)
(1.600.844)
181.258
(36.839.809)

(3.760.458)
(9.716.810)
(41.612)
578.586
(12.940.294)

(2.624.967)
(126.291)
(2.751.258)

(38.078.004)
(4.027.646)
(42.105.650)

(144.750.356)
(19.065.642)
139.646
578.586
(163.097.766)

Net Kayıtlı Değer
01.01.2021
31.03.2021

188.387.956
190.109.867

57.459.071
57.030.521

368.968.727
372.516.746

2.907.132
2.999.895

56.011.313
52.745.039

673.734.199
675.402.068

Maliyet
01.01.2021
İlaveler
Transferler
Yeniden Değerleme
Çıkışlar (-)
31.03.2021

Şirket aktifine kayıtlı varlıkların sigorta tutarı 27.142.450 Euro ve 342.101.665 TL olmak üzere toplam 607.250.831 TL’dir.Şirket’in taşıtları üzerinde toplam
121.638.761 TL tutarında rehin bulunmaktadır.
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:14) MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI)
Geçmiş Dönem:
Maliyet
01.01.2020
İlaveler
Transferler
Yeniden Değerleme
Çıkışlar (-)
31.12.2020

Maden Varlıkları
227.892.152
25.362.508
253.254.660

Tesis Makine ve
Cihazlar
96.730.511
1.621.340
(1.033.211)

Demirbaşlar
5.054.515
488.956
-

Özel Maliyetler
70.600.490
23.488.827
-

(4.439.346)
92.879.294

Taşıtlar
241.501.808
104.056.759
(89.023.818)
165.562.703
(49.368.267)
372.729.185

(11.372)
5.532.099

94.089.317

Toplam
641.779.476
155.018.390
(90.057.029)
165.562.703
(53.818.985)
818.484.555

Birikmiş
Amortisman
01.01.2020
Amortisman gideri
Transferler
Çıkışlar (+)
31.12.2020

(36.730.460)
(28.136.244)
(64.866.704)

(29.666.350)
(7.886.504)
2.132.631
(35.420.223)

(73.332.702)
(34.108.473)
90.057.029
13.623.688
(3.760.458)

(2.139.679)
(485.288)
(2.624.967)

(23.721.863)
(14.356.141)
(38.078.004)

(165.591.054)
(84.972.650)
90.057.029
15.756.319
(144.750.356)

Net Kayıtlı Değer
01.01.2020
31.12.2020

191.161.692
188.387.956

67.064.161
57.459.071

168.169.106
368.968.727

2.914.836
2.907.132

46.878.627
56.011.313

476.188.422
673.734.199

Şirket aktifine kayıtlı varlıkların sigorta tutarı 27.260.450 Euro ve 326.350.335 TL olmak üzere toplam 571.909.743 TL’dir. Şirket’in taşıtları üzerinde
180.794.000 TL ve 3.852.000 EURO olmak üzere toplam 215.492.431 TL tutarında rehin bulunmaktadır.
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:15) MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, maddi olmayan duran varlıkların detayı aşağıdaki
gibidir:
Cari Dönem
Maliyet
01.01.2021
İlaveler
Transfer
Çıkışlar (-)
31.03.2021
Birikmiş Amortisman
01.01.2021
Amortisman gideri
Transfer
Çıkışlar (+)
31.03.2021

Haklar
41.461.717
106.504
41.568.221

(27.461.808)
(58.598)
(27.520.406)

Net Kayıtlı Değer
01.01.2021
31.03.2021

13.999.909
14.047.815

Geçmiş Dönem:
Maliyet
01.01.2020
İlaveler
Transfer
Çıkışlar (-)
31.12.2020

Haklar
41.412.608
49.109
41.461.717

Birikmiş Amortisman
01.01.2020
Amortisman gideri
Transfer
Çıkışlar (+)
31.12.2020
Net Kayıtlı Değer
01.01.2020
31.12.2020

(25.934.917)
(1.526.891)
(27.461.808)

15.477.687
13.999.909
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:16) KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK ve BORÇLAR
16.1. Borç Karşılıkları:
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, borç karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa Vadeli Karşılıklar
İzin karşılığı
Toplam

31 Mart 2021
1.537.535
1.537.535

31 Aralık 2020
1.399.518
1.399.518

Uzun Vadeli Borç Karşılıkları
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar
- İzin karşılığı
- Kıdem tazminatı karşılığı (**)
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
- Dava karşılıkları (*)
Toplam

31 Mart 2021
8.033.738
1.759.321
6.274.417
9.950.973
9.950.973
17.984.711

31 Aralık 2020
7.318.742
1.859.738
5.459.004
7.986.968
7.986.968
15.305.710

(*) Şirket aleyhine 3. şahıslar tarafından açılan tazminat davaları içerisinde, meydana gelmiş iş
kazaları ile ilgili olarak açılan davalar, çalışanların açtığı (Fazla mesai, kıdem, işe iade vb.) davalar ve
Şirket aleyhine açılmış diğer davalar bulunmaktadır. Şirket yönetimi bu davalarla ile ilgili olarak
ayırmış olduğu karşılıkları finansal tablolara yansıtmıştır.
(**) Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket’in bir senelik çalışma süresini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi
kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar
için 58 yasında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten
önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet
yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu tutar 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla 7.638,96 TL ile
sınırlandırılmıştır (31 Aralık 2020; 7.117,17 TL).
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından
doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder.
Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen
yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar diğer kapsamlı gelirler
olarak özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
TFRS, belirli fayda planları dahilin de muhtemel tazminat yükümlülüğünün tahmin edilebilmesi için
aktüer değerleme öngörülerinin geliştirilmesini gerektirir. Mali tablolarda, Şirket öngörülen
yükümlülük yöntemini uygulayarak ve geçmiş yıllardaki deneyimlerine dayanarak, hizmet süresini
sonlandırdığı tarih itibarıyla kıdem tazminatı almaya hak kazananları temel alarak bir yükümlülük
hesaplamaktadır. Bu karşılık, gelecekte çalışanların emekliliklerinden doğacak muhtemel
yükümlüklerin bugünkü değerinin tahmin edilmesiyle bulunmaktadır.

40

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:16) KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK ve BORÇLAR(DEVAMI)
Yıl içerisinde kıdem tazminatı karşılığı hareketleri:
31 Mart 2021
5.459.004
524.302
154.572
1.037.238
(900.699)
6.274.417

01 Ocak itibarıyla karşılık
Dönem karşılık gideri (Not:22)
Finansman gideri (Not:25)
Aktüeryal (karlar) / zararlar
Ödenen kıdem tazminatı (-)
Dönem Sonu Bakiye

31 Aralık 2020
3.792.906
2.119.192
358.266
1.223.356
(2.034.716)
5.459.004

16.2. Şirket tarafından verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler (“TRİK”):
31 Mart 2021 tarihi itibarıyla teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
USD
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam tutarı;
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı;
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı;
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı,
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Şirketlerin lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin 28.000.000
Toplam Tutarı,
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.kişiler
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı,
Toplam
28.000.000
USD

31 Mart 2021
Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet (“TRİK”):
Teminat Mektubu
Rehin
Kefalet
Toplam:

28.000.000
28.000.000
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EUR

TL

Toplam TL

155.889.303

155.889.303

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 567.882.302

801.004.702

- 723.771.605

956.894.005

TL

Toplam TL

- 34.250.542
- 121.638.761
- 567.882.302
- 723.771.605

34.250.542
121.638.761
801.004.702
956.894.005

-

EUR

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:16) KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK ve BORÇLAR (DEVAMI)
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
USD
EUR
TL Toplam TL
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)
- 3.852.000 208.615.542 243.313.973
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam tutarı;
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı;
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı;
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı,
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Şirketlerin lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı,
28.000.000
- 567.882.302 773.416.302
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.kişiler
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı,
Toplam
28.000.000 3.852.000 776.497.844 1.016.730.275
31 Aralık 2020
Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet (“TRİK”):
Teminat Mektubu
Rehin
Kefalet
Toplam:

USD

EUR

TL

Toplam TL

- 27.821.542
27.821.542
- 3.852.000 180.794.000 215.492.431
28.000.000
- 567.882.302 773.416.302
28.000.000 3.852.000 776.497.844 1.016.730.275

16.3. Alınan Teminatlar:
Yoktur. (31.12.2020; Yoktur.)
NOT:17) ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in çalışanlara sağladığı faydalar
kapsamındaki borçlara ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
Çalışanlara Sağladığı Faydalar Kapsamındaki Borçlar
Personele Borçlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri
Toplam
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31 Mart 2021
4.867.336
1.496.762
6.364.098

31 Aralık 2020
4.499.519
1.839.410
6.338.929
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(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:17) ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR (DEVAMI)
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, Şirket’in çalışanlara sağladığı faydaların detayı
aşağıdaki gibidir:
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar
İzin Karşılığı
Kıdem Tazminatı Karşılığı (Not:16)
Toplam

31 Mart 2021
6.364.098
3.296.856
6.274.417
15.935.371

31 Aralık 2020
6.338.929
3.259.256
5.459.004
15.057.189

NOT:18) ÖZKAYNAKLAR
Şirket’in ortakları hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2020

31 Mart 2021
Ortak Adı Soyadı / Unvanı
Abdurrahim ZENGİN
Ertan ZENGİN
Ayşe ZENGİN
Suat ZENGİN
Toplam

Pay Oranı
(%)
40
40
19
1
100

Pay Tutarı
(TL)
112.000.000
112.000.000
53.200.000
2.800.000
280.000.000

Pay Oranı Pay Tutarı
(%)
(TL)
40 112.000.000
40 112.000.000
19 53.200.000
1
2.800.000
100 280.000.000

31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla öz kaynakların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
280.000.000
125.157.604
(3.705.191)
128.862.795
1.751.164
(36.758.035)
(9.810.721)
360.340.012

Ödenmiş Sermaye
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Aktüeryal (karlar) / zararlar (Not:16)
-Yeniden Değerleme Fonu (Not:14) (*)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler (**)
Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı)
Net Dönem Karı / (Zararı)
Toplam Özkaynaklar

31 Aralık 2020
280.000.000
129.574.761
(2.875.401)
132.450.162
1.751.164
(69.965.911)
29.620.509
370.980.523

(*) Şirket, TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardına uygun olarak taşıtlarını değerlemeye tabi
tutmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu lisansına sahip Aden Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.
tarafından yapılan değerleme çalışmaları kapsamında “Yeniden değerleme modeli” dikkate alınarak
tespit edilen tutarlar finansal tablolarda raporlanmıştır.
Yeniden değerleme fonunun detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
132.450.162
(3.587.367)
128.862.795

Açılış
Gayrimenkul Yeniden Değerleme Artışı
Ertelenmiş Vergi Etkisi (-)
Geçmiş Yıl Kar/Zararına Transfer
Toplam
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31 Aralık 2020
165.562.703
(33.112.541)
132.450.162
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NOT:18) ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI)
(**) Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere
ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Yukarıda bahsi geçen yasal yedek tutarları Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış Yedekler” içerisinde sınıflandırılmıştır.
NOT:19) HASILAT
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, satış gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Yurtiçi Satışlar
Diğer Gelirler (*)
Brüt Gelirler
Satış İskontosu (-)
İndirimler Toplamı
Net Satışlar

31 Mart 2021
179.997.081
19.762.287
199.759.368
(3.740.089)
(3.740.089)
196.019.279

31 Mart 2020
131.991.531
17.857.434
149.848.965
(2.743.036)
(2.743.036)
147.105.929

(*) Diğer Gelirler
Nervürlü Demir
Agrega Satışları
Nakliye Gelirleri
Kira Gelirleri
Fiyat Farkı
Sözleşme Katılım Payı
Diğer Gelirler
Toplam:

31 Mart 2021
10.000.000
4.209.839
2.662.932
2.488.655
24.997
51.360
324.504
19.762.287

31 Mart 2020
74.569
13.406.790
1.421.674
1.337.305
398.816
743.406
474.874
17.857.434

NOT:20) SATIŞLARIN MALİYETİ
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, satışların maliyetinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
(176.572.325)
(3.651.941)
(180.224.266)

Satılan Mamuller Maliyeti (-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Toplam
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31 Mart 2020
(127.225.956)
(6.304.492)
(133.530.448)
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NOT:20) SATIŞLARIN MALİYETİ (DEVAMI)
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, satışların maliyetinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
(55.209.390)
(70.411.993)
(21.208.281)
(19.865.213)
(9.369.841)
(3.651.941)
(484.018)
(23.589)
(180.224.266)

İlk Madde ve Malzeme Giderleri (-)
Genel Üretim Giderleri (-)
Amortisman Giderleri (-)
Personel Ücret ve Giderleri (-)
Satılan Demir Maliyeti (-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri (-)
Akaryakıt Giderleri (-)
Toplam:

31 Mart 2020
(49.141.319)
(42.216.833)
(24.645.529)
(10.874.607)
(70.613)
(6.304.492)
(237.610)
(39.445)
(133.530.448)

NOT:21) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME GİDERLERİ
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, faaliyet giderinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
(1.686.734)
(5.809)
(1.692.543)

Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri(-)
Toplam

31 Mart 2020
(1.273.961)
(5.130)
(1.279.091)

31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, genel yönetim giderinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
(779.026)
(679.809)
(81.513)
(40.285)
(20.428)
(19.875)
(5.943)
(4.931)
(54.924)
(1.686.734)

Hizmet, Müşavirlik, Bilirkişi Giderleri (-)
Personel Ücret ve Giderleri (-)
Amortisman Giderleri (-)
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri (-)
Taşıt Bakım, Yakıt Giderleri (-)
Temsil Ağırlama Giderleri (-)
Bilgi İşlem Giderleri (-)
Vergi Resim Harç Giderleri (-)
Diğer Giderler (-)
Toplam

31 Mart 2020
(337.220)
(658.510)
(55.286)
(46.380)
(119.335)
(6.116)
(9.630)
(41.484)
(1.273.961)

31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, pazarlama giderinin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2021
(5.280)
(224)
(305)
(5.809)

Temsil Ağırlama Giderleri (-)
Yemek Giderleri (-)
Diğer Giderler (-)
Toplam
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31 Mart 2020
(146)
(4.782)
(202)
(5.130)
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:22) NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLERİ
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, niteliklerine göre giderlerinin detayı aşağıdaki
gibidir:
31 Mart 2021
(70.411.993)
(55.209.390)
(21.289.794)
(20.545.022)
(9.369.841)
(3.651.941)
(779.026)
(524.302)
(23.589)
(5.943)
(4.931)
(101.037)
(181.916.809)

Genel Üretim Giderleri (-)
İlk Madde ve Malzeme Giderleri (-)
Amortisman Giderleri (-)
Personel Ücret ve Giderleri (-)
Satılan Demir Maliyeti (-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Hizmet, Müşavirlik, Bilirkişi Giderleri (-)
Kıdem Tazminatı Karşılık Giderleri (-)
Akaryakıt Giderleri (-)
Bilgi İşlem Giderleri (-)
Vergi Resim Harç Giderleri (-)
Diğer Giderler (-)
Toplam:

31 Mart 2020
(42.216.833)
(49.141.319)
(24.700.815)
(11.533.117)
(70.613)
(6.304.492)
(337.220)
(283.990)
(39.445)
(9.630)
(172.065)
(134.809.539)

NOT:23) ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER / (GİDERLER)
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden diğer gelirin detayı aşağıdaki
gibidir.
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Mevduat Faiz Gelirleri
Ertelenmiş Finansman Gelirleri
Kur Farkı Gelirleri
Sigorta Hasar Tazminatı Gelirleri
Şüpheli Alacak Karşılık İptali
Vade Farkı Gelirleri
İş Davası Karşılık İptali
Tamir Bakım Gelirleri
Diğer
Toplam

31 Mart 2021
2.264.859
3.331.254
511.279
452.550
124.163
57.851
38.868
7.925
789.826
7.578.575

31 Mart 2020
11.026
3.678.501
6.383
438.051
423.951
245.610
3.887.067
235.721
8.926.310

31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı aşağıdaki
gibidir:
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Ertelenmiş Finansman Giderleri (-)
İş Davası Karşılık Giderleri (-)
Kur Farkı Giderleri (-)
Şüpheli Alacak Karşılığı Giderleri (-)
Diğer (-)
Toplam

31 Mart 2021
(13.374.096)
(2.002.873)
(13.395)
(51)
(57.245)
(15.447.660)
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31 Mart 2020
(1.228.566)
(2.923.404)
(78.033)
(33.838)
(4.263.841)
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:24) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER / GİDERLER
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderlerin detayı
aşağıdaki gibidir:
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Sabit Kıymet Satış Karı
Toplam

31 Mart 2021
-

31 Mart 2020
6.197.708
6.197.708

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Sabit Kıymet Satış Zararı
Toplam

31 Mart 2021
(642.298)
(642.298)

31 Mart 2020
-

NOT:25) FİNANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ)
25.1. Finansman Gelirleri
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, finansal gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Finansman Gelirleri
İlişkili Taraf Faiz Geliri
Finansal Kiralama Kur Farkı Gelirleri
Toplam

31 Mart 2021
1.656.998
366.645
2.023.643

31 Mart 2020
198.089
326.079
524.168

25.2. Finansman Giderleri
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, finansal giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:
Finansman Giderleri (-)
Kredi Faiz Giderleri (-)
Faktoring Faiz Giderleri (-)
Finansal Kiralama Giderleri (-)
Kiralama Yükümlülüklerine İlişkin Faiz Giderleri(-)
Teminat Mektubu ve Komisyon Giderleri (-)
Kıdem Tazminatı Finansman Etkisi (-) (Not:16)
Banka Masrafları (-)
Toplam

31 Mart 2021
(14.033.079)
(5.720.900)
(1.385.510)
(828.633)
(148.642)
(154.572)
(61.743)
(22.333.079)

31 Mart 2020
(12.981.334)
(730.870)
(2.001.721)
(1.563.726)
(145.169)
(89.566)
(947.293)
(18.459.679)

NOT:26) VERGİLER
Kurumlar Vergisi:
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25, 2020 yılı için %22’dir. Kurumlar vergisi oranı
kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
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FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:26) VERGİLER (DEVAMI)
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden
dördüncü ayın içinde bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş
yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı
nedeniyle ödenecek vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre, geçici vergi
dönemlerinde yapılan ödemeler cari yılda hesaplanan yılsonu vergi yükümlülüğünden
çıkartılmaktadır.
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde sona eren yıllara ait gelir tablosunda yer alan vergi
giderleri aşağıda özetlenmiştir:
Vergi Gelir / (Gideri)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü (-)
Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
Toplam

31 Mart 2021
(1.988.659)
6.896.287
4.907.628

31 Mart 2020
(6.722.178)
(6.722.178)

Ödenecek Vergi Karşılığı (-)
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü (-)
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar / (Yükümlülükler)

31 Mart 2021
(1.988.659)
1.367
(1.987.292)

31 Aralık 2020
(1.426.354)
93.525
(1.332.829)

Ertelenmiş Vergi:
Şirket ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Raporlama Standartları ve
Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. Şirket faaliyetini yürütmekte olduğu ülkenin vergi
kanunlarına göre vergilendirilmektedir.
22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı "Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na Geçici 13'üncü madde eklenmiştir. Eklenen söz konusu madde ile
kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25’e, 2022 yılı
için %23’e çıkarılmıştır
Şirket ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Raporlama Standartları ile
Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların
etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır.
Kümülatif geçici farklar 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla hesaplanan gelecek
dönemlerde beklenen vergi oranlarını esas alarak bunlara ilişkin ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülükleri aşağıdadır:
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1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
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NOT:26) VERGİLER (DEVAMI)
Ertelenen Vergi Varlık / (Yükümlülük)
Açıklama
Şüpheli Alacak Karşılığı
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yıllık İzin Karşılığı
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Faktoring Faiz Gideri Düzeltmesi
Ertelenmiş Finansman Gelir / (Gider), net
Dava Karşılığı
TFRS 16 Kiralama İşlemleri
Diğer
Toplam

31 Mart 2021
2.762.895
(27.344.256)
824.214
1.254.883
1.671.190
904.023
1.990.195
723.114
454.866
(16.758.876)

31 Aralık 2020
2.259.391
(29.860.702)
651.851
1.091.801
(539.785)
1.597.394
631.593
305.846
(23.862.611)

Geçici farklar üzerinden bilanço metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve
yükümlülükleri için Türkiye’de geçerli vergi kanunlarındaki oranlar uygulanmıştır.
Ertelenen Vergi Varlık / (Yükümlülük)
Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Ertelenen vergi yükümlülükleri, net

31 Mart 2021
10.585.380
(27.344.256)
(16.758.876)

31 Aralık 2020
6.537.876
(30.400.487)
(23.862.611)

Ertelenmiş vergi aktif / (pasif) hareketleri (net)
1 Ocak, açılış bakiyesi (net)
Kapsamlı gelir ertelenmiş vergi etkisi
Ertelenmiş vergi geliri /(gideri) (net)
Kapanış bakiyesi (net)

31 Mart 2021
(23.862.611)
207.448
6.896.287
(16.758.876)

31 Aralık 2020
16.441.217
(32.867.870)
(7.435.958)
(23.862.611)

NOT:27) FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE
DÜZEYİ
Şirket, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye
riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in riskleri yönetim politikası,
finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.
Finansal risklerin yönetim politikası Şirket’in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim
Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için finansal ve operasyonel riskleri
yakından takip etmektedir.
Şirket’in finansal riskleri yönetmek için belirlediği amaçlar şu şekilde özetlenebilir;


Şirket’in faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz
önünde bulundurularak etkin bir şekilde, devamlılığının sağlanması,



Etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en
uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması,



Karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi,
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NOT:26) VERGİLER (DEVAMI)
a) Faiz oranı riski:
Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle
oluşan doğal tedbirlerle yönetme prensibi çerçevesinde, faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım
araçlarında değerlendirmektedir.
Şirketin bilançosunda finansal borçlar olarak sınıfladığı değişken faizli krediler faiz değişimlerine
bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. 31 Mart 2021 tarihinde TL para birimi cinsinden olan
finansal yükümlülükleri için faiz oranı %1 oranında yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler
sabit kalsaydı vergi öncesi kar 1.862.556 TL (31 Aralık 2020 2.227.319 TL) düşük/yüksek olacaktır.
b) Kredi riski:
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini
de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç)
için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Şirket direkt müşterilerden doğabilecek bu riski
belirlenen kredi limitlerini sık aralıklarla güncelleyerek yönetmektedir. Şirket’in içerisinde bulunduğu
sektörde müşterilerden teminat veya ipotek ile ticari alacak tutarını güvence altına almak anlamında
oluşmuş bir yapı mevcuttur. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte
ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler, piyasadaki bilinirlik ve diğer faktörler göz önüne
alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020
tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi izleyen tablolarda
açıklanmıştır.
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NOT:27) FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir:
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri:

31 Mart 2021
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı *
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri (2)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter
değeri (3)
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net
defter değeri (6)
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı*
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (4)
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı*
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı*
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (5)

Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Bankadaki
Mevduat

Diğer

21.153.437
-

267.884.696
-

7.632.408
-

2.561.983
-

54.709.519
-

-

21.153.437

267.884.696

7.632.408

2.561.983

54.709.519

-

-

-

-

-

-

-

-

16.661.752
(16.661.752)
-

-

-

-

-
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NOT:27) FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE DÜZEYİ (DEVAMI)
Bankadaki
Mevduat

Alacaklar
31 Aralık 2020
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı *
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri (2)
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter
değeri (3)
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net
defter değeri (6)
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı*
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri (4)
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı*
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı*
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar (5)

Diğer

Diğer Alacaklar
İlişkili Taraf Diğer Taraf

Ticari Alacaklar
İlişkili Taraf Diğer Taraf
14.263.303
-

198.262.080
-

-

374.355
-

36.785.178
-

14.263.303

198.262.080

-

374.355

36.785.178

-

-
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-

-

-
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NOT:27) FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE
DÜZEYİ (DEVAMI)
c) Likidite Riski:
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliği ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade
eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek
kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket’in
yükümlülükleri üzerinden ödenecek faizlerinin de dahil edildiği yükümlülüklerinin, kalan vadelerine
göre dağılımı aşağıda açıklanmıştır:
LİKİDİTE RİSKİ
Cari Dönem
31 Mart 2021

Sözleşme uyarınca vadeler

Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Faaliyet kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
Diğer Yükümlülükler

Defter
Değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+I
V)

3 aydan
kısa (I)

3 - 12 ay
arası (II)

1 - 5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Dağıtılamayan

809.797.733

809.797.733 442.598.491 214.867.386 128.353.829

944.734

23.033.293

396.042.069
32.665.074
21.190.214
192.059.213
3.266.865
1.168.050
4.878.000
158.528.249

396.042.069 191.663.263 113.986.498
32.665.074
4.598.449 12.957.565
21.190.214
3.734.193
5.369.120
192.059.214 110.105.011 81.954.203
3.266.864
2.666.864
600.000
1.168.050
1.168.050
4.878.000
4.878.000
158.528.248 123.784.661
-

944.734
-

-

90.392.308
15.109.060
11.142.167
11.710.294

23.033.293

LİKİDİTE RİSKİ
Geçmiş Dönem
31 Aralık 2020

Sözleşme uyarınca vadeler

Türev Olmayan Finansal
Yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Faaliyet kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
Diğer Yükümlülükler

Defter
Değeri

683.001.215
297.276.334
31.894.888
18.866.600
215.395.917
3.600.928
11.080.703
8.698.000
96.187.845

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+I
V)

5 yıldan
uzun (IV)

Dağıtılamayan

683.001.215 262.307.277 245.166.052 145.197.017 1.009.254
297.276.334 75.681.753 109.309.864 112.284.717
31.894.888
6.434.881 11.706.865 13.753.142
18.866.600
3.919.181
4.625.713
9.312.452 1.009.254
215.395.917 102.276.235 113.119.682
3.600.928
2.075.000
1.525.928
11.080.703 11.080.703
8.698.000
3.820.000
4.878.000
96.187.845 57.019.524
9.846.706
-

29.321.615
29.321.615
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NOT:27) FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE
DÜZEYİ (DEVAMI)
d) Kur riski:
Şirket’in, tedarikçilere dövizli borçları ile yabancı para cinsinden borçlarının bulunması sebebiyle,
döviz cinsinden borçlu meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz
kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket yönetimi bilanço kalemlerinden doğan kur riskini en aza
indirmek amacı ile atıl nakit varlığını kısmi yabancı paralı yatırımlarda değerlendirme ya da dövizli
mevduat tutma yöntemini politika olarak benimsemiştir.
Cari Dönem

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
TL Karşılığı
ABD
(Fonksiyonel
Euro
Doları
para birimi)

31 Mart 2021
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)

999.952 120.100
103.785
249
1.103.737 120.349
1.103.737 120.349
1.008.421
1.008.421
1.008.421
-

10.406
10.406
10.406
103.173
103.173
103.173

19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)

-

-

-

19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

-

-

-

19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı

-

-

-

20. Net Yabancı Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemlerin Net Yabancı Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe
Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı

95.316

120.349 (92.767)

95.316

120.349 (92.767)

-

-

-

-

-

-

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı

-

-

-

25. İhracat

-

-

-

26. İthalat
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NOT:27) FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE
DÜZEYİ (DEVAMI)
Geçmiş Dönem
31 Aralık 2020
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net
Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev
Ürünlerin Tutarı

DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
ABD Doları
Euro
para birimi)
2.055
252
23
205.104
22.769
207.159
252
22.792
207.159
252
22.792
1.118.355
124.152
3.831.893
425.393
4.950.248
549.545
4.950.248
549.545
-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.743.089)

252

(526.753)

(4.743.089)

252

(526.753)

-

-

-

23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı

-

-

-

24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
25. İhracat
26. İthalat

-

-

-

20. Net Yabancı Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemlerin Net Yabancı Varlık/(Yükümlülük)
Pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların
Toplam Gerçeğe Uygun Değeri

Şirket, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri TL'ye çevirirken işlem tarihinde geçerli
olan ilgili kurları esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar
ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL'ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden
olan işlemlerin TL'ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider
veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
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NOT:27) FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE
DÜZEYİ (DEVAMI)

Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
31 Mart 2021
değer
değer
kazanması kaybetmesi
ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
100.203
(100.203)
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
100.203
(100.203)
Euro kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
(90.671)
90.671
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
(90.671)
90.671
Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
9.532
(9.532)

31 Aralık 2020

Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın değer
değer
kaybetmesi
kazanması
100.203
100.203

(100.203)
(100.203)

100.203
100.203

(90.671)
(90.671)

90.671
90.671

(90.671)
(90.671)

-

-

-

-

(9.532)

9.532

9.532

Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
185
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
185
Euro kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
(474.494)
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro Net Etki (4+5)
(474.494)
Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(474.309)
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Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması kaybetmesi

(185)
(185)

185

474.494
474.494

(474.494)
(474.494)

474.494
474.494

474.309

474.309

(474.309)

185

(185)
(185)
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NOT:27) FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİGİ VE
DÜZEYİ (DEVAMI)
e) Fiyat riski:
Şirket’in operasyonel karlılığı ve operasyonlarından sağladığı nakit akımları, faaliyet gösterilen
sektöründeki rekabetten etkilenmekte olup, Şirket yönetimi tarafından söz konusu fiyatlar yakından
takip edilmekte ve maliyetlerin fiyat üzerindeki baskısını indirgemek amacıyla maliyet iyileştirici
önlemler alınmaktadır. Mevcut riskler Şirket’in Yönetim Kurulu’nca yapılan düzenli toplantılarda
izlenmektedir.
f) Sermaye risk yönetimi:
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak
amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürerek Şirket’in faaliyetlerinin devamlılığını
sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen
temettü tutarını değiştirebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını nakit
girişi sağlayacak şekilde değerlendirebilir.
Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Şirket sermayeyi finansal yükümlülük / öz kaynaklar oranını
kullanarak izler. Şirket bu oranlara ilişkin belirli bir hedef tespit etmemiş olup, ihtiyaçlar ile piyasa
koşullarını değerlendirmek suretiyle dönemsel stratejilerini belirleme yoluna gitmektedir.
31 Mart 2021
428.707.143
(54.752.436)
373.954.707
360.340.012
104%

Finansal Yükümlülükler
Tenzil: Nakit ve Nakit Benzerleri (Not:5)
Net Borç
Toplam Öz Kaynaklar
Net Borç / Öz Kaynaklar Oranı

31 Aralık 2020
329.171.222
(36.793.656)
292.377.566
370.980.523
79%

NOT:28) PAY BAŞINA KAZANÇ / (ZARAR)
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda beyan edilen pay başına kazanç, net dönem karının
ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir. Şirketler
mevcut hissedarlara birikmiş karlardan payları oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”)
sermayelerini arttırabilir. Pay başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler
olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde
edilir. Pay başına esas ve nispi kazanç arasında hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktadır.

57

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (‘‘TL’’) olarak ifade edilmiştir.)

NOT:28) PAY BAŞINA KAZANÇ / (ZARAR) (DEVAMI)
31 Mart 2021 ve 31 Mart 2020 tarihleri itibarıyla, pay başına kazanç / zarar detayı aşağıdaki gibidir:

Dönem başı itibarıyla tedavüldeki hisse senedi adedi
toplamı
Çıkarılan bedelsiz hisse senetleri
Çıkarılan bedelli hisse senetleri
Dönem sonu itibarıyla tedavüldeki hisse senedi adedi
toplamı
Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi
Net kar / (zarar) (TL)
Hisse başına kar / (zarar) (TL)

31 Mart 2021

31 Mart 2020

280.000.000
-

280.000.000
-

280.000.000

280.000.000

280.000.000
(9.810.721)
(0,04 TL)

280.000.000
(1.501.178)
(0,017 TL)

NOT:29) RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket’in bilanço tarihi itibariyle Not 16.2’de detayı belirtilen ilişkili tarafı olan Zengin Petrol Sanayi
Ticaret Anonim Şirketi ‘nin kullanmış olduğu krediler için vermiş olduğu 567.882.302 TL tutarında
kefaleti ve ilişkili tarafı olan Emireren Beton Sanayi Ticaret A.Ş için vermiş olduğu 28.000.000 USD
tutarında kefaleti kaldırılmış olup, Şirket’in rapor tarihi itibariyle verilen kefalet riski
bulunmamaktadır.
Şirket Paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararında, 1.400.000.000 TL
tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere şirketin 280.000.000 TL olan çıkarılmış
sermayesinin tamamını nakit karşılığı olarak 280.000.000 TL’den 380.000.000 TL’ye artırılmasına ve
bu sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek toplamda 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000
adet payın, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa
İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmesine karar verilmiştir.
22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı "Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na Geçici 13'üncü madde eklenmiştir. Eklenen söz konusu madde ile
kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25’e, 2022 yılı
için %23’e çıkarılmıştır.
NOT:30) FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
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