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A.

1.

BAĞİMSİZ DENETÇİ RAPORU

Çakır lnşaat lthalat lhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Kurulu'na

FinansaI Tablo|arın Bağımsız Denetimi

Görüş

Çakır lnşaat İthalat lhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ("Şirket"), 31 Aralık 2019 tarihli bilançosu

ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; gelir tablosu, diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar

değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de d6hil, finansal tablo

dipnot|arından oluşan fi nansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Gönişümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve

aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe

Standartları ("TMS")'na uygun olarak tüm önemliyönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK")

tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na
(BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun

"Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine llişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı

bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kuralla/')

ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak

Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve me\rzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer
sorumluluklar da tarafımızca yerine getiri|miştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız

denetim kanıtlarının, göruşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna

inanıyoruz.
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Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem az eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların
bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin gönişümüzün oluşturulmasında ele alınmış
olup, bu konular hakkında ayn bir göniş bildirmiyoruz.

kitit denetim konuları

Hasılotın finansal tablolara
koydedilmesi

Şirket, lnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri
yapmak, resmi ve öze| kamu kurum ve
kuru|uşların inşaat işleri tünel|er limanlar
fabrikalar yol|ar köprüler bentler barajlar
lojmanlar idare binaları gibiyapıla1 resmi kurum
ve hizmet binaları beton asfalt karayolu liman
binaları iş hanları ticari yapılar islerinin inşasını
yapmak, taahhütlerde bulunmahır. Şirket'in
peıformans değerlendirmesinde hasılat en
önemli göstergedir. Hasılat, yıl içerisinde
uygulanan stratejilerin sonuçlarının
değerlendirilmesi ve performans takibi açısından
ciddi öneme sahip olup, 31 Aralık 2019 tarihinde
sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu
açısından en önemli finansal tablo kalemi olması
nedeniyle denetimimiz açısından önemli bir
konudur.

Şirket'in muhasebe politikalarına ve hasılat
tutarlarına ilişkin açıklamalar Not 2.3 ve 18'de
yer aImaktadır.

konunun denetimde nosıl ele

Denetimimiz sırasında, hasılatın finansal tablolara
kaydedilmesi ile ilgili aşağıdaki denetim prosedürleri
uygulanmıştıı:

Satış süreçlerinin anlaşılması ve bu süreçlere ilişkin
kontrollerin tasanmının ve işleyiş etkinliğinin
değerlendirilmesi,

Hasılatın muhasebeleştirilmesine yöneli k Şirket'i n

muhasebe politikasının uygunluğunun
değerlendiriImesi,

Finansal tablolara kaydedilen hasılatın beklenen
seviyelerde olup olmadığına ilişkin analitik
prosedürlerin gerçekleştirilmesi,

Müşteri faturalarının doğruluğuna ilişkin
örnekleme yöntemiyle testlerin yapılması ve bu
faturaların sevk insaliyeleri ve müşteriden yapılan
tahsilatlarla eşleşti rilmesi,

Şirket'in müşterilerle yapmş olduğu satış
sözleşmeleri incelenmesi ve farklı teslimat
yöntemleri için hasılatın finansal tablolara alınma
zamanlamasının değerlendirilmesi,

Sevkiyat belgelerinden örnekleme yoluyla yapılan
seçimlerin muhasebe kayıtları ve ilgili faturalar ile
eşleştirilerek hasılatı n tam|ığı nın test edi lmesi,
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4, Diğer Hususlar

Şirket'in 1 Ocak - 3'l Aralık 201B hesap dönemine ait finansal tablolarının denetimi şirketimiz tarafından
yapılmış, bağımsız denetçitarafından hazırlanan 10 Aralık 2019 tarih|i bağımsız denetim raporunda olum|u
göniş verilmiştir.

5. Yönetimin ve Üst Yiinetimden Sorumtu Olanların Finansa|Tablotara İllşlln
sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli
gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açık|amaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya da
ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece iş|etmenin sürekliliği esasını
ku l lanmaktan sorumludu r.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumtuluktarı

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardıı:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine
iliŞkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir.
BDS'lere uygun olarak yürutülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir
güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez.
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu o|ara( finansal tablo
kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyoısa
bu yanlışlıklar önemli olarak kabuledilir.

BDS'lere uygun olarak yürutülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca aynca:

Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve
değerlendirilmekte; bu risklere kaşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygu|anmakta
ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile;
muvazaa, sahtekdrlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini
iÇerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir
yanl ışlığ ı tespit edememe riski nden yü ksekti r.
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Bağımsız Dene$inin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İllştln Sorumtuluktarı
(Devam0

Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir göruş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri

ile i|gili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Elde edi|en denetim kanıtlarına dayanarak Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin
ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız h6linde, raporumuzda,
finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklama|arın yetersiz olması
durumunda olum|u göruş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçla1 bağımsız
denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte,
gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.

Finansal tab|oların açıklamaları d6hil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tablolann,
temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı
değerlendi rilmektedir.

Diğer husus|arın yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri d6hil olmak
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst
yönetimden soru m lu olanlara bi ldirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişki|er ve diğer hususlar
ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst Yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız
denetiminde en çok önem az eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın
konunun kamuYa aÇıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı
olumsuz sonuÇların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği
oldukÇa istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar
verebiliriz.



B.

1.

Mevzuattan }bynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılıTürk Ticaret Kanunu'nun ('TTK') 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyannca, Şirket'in
1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas

sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa

rastlanmamıştır.

TTK'nın 402. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyannca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında

istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir.

TTK'nın 398. Maddesi'nin dördüncü fıkrası uyar|nca düzenlenen Riskin Erken SaptanmasıSistemi ve

Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 30 Kasım 2020 tarihinde Şirket'in Yönetim Kuru|u'na

sunulmuştur.

Anka Trio Bağımsız Denetim A.Ş

' ii:.ı :.:..., ''

Recep Kiraz, YMM

Sorumlu Denetçi

lstanbul, 30 Kasım 2020
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çAK|R Iıışeır lrıınıır |xnRcnr sııııYİ ve rlcıREr ıro. şri.,nİn 3,1 Aralık 2019
Tarihli Finansal Durum Tabloları (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olorak ifade

Bağımsu Denetimden
Geçmiş Cıri Dönem

BıEmsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem

Dlpnot

Referınılıın

Not3
Not6
Not.6

Not7
NoL.7

Not.1 1-37

Not9
Notl5
Not25
Notl6

Notl0
NoL.10

Not7
No|.7

Not.I I-j7
Not10
Not.ll
No|.1I

Not 25

Not 35

Dipnot

Refeıınılın

Not5
Not5
Noü6

NoL.6

Noı.I0-37

Not8
Not17
Not17
Not12

No(.12-]4

Not6
Notl1
Not.II

NoL I I-37

Not17
Notl7
Not17

Not17
Not17

3l.|2.2019 Jı.ı2.20l8
VARLIKLAR
I)6nen VırIıkIır
Nakit ve Nskit Benzerleri

Ticari Alaoaklar

İlpkilı Olnayaı Taraflodoı Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar

İlpkilı Olmayoı TaraJlodoı Diğer Alacaklar
İ ıişki li TaraİıaüOı Diğer Alacaktar

Stoklar

Peşin Ödeıuniş Giderler

Cari Dönern Vergisi İle İlgili Varl*lır
DiğerDönen Varlıklaı
Top|ım
Durın vırlıklır
Tioari Alacaklar

İlpklli Olnoyoı Taraflodoı Ticçi Alacaklar
Diğer Alacaklar

İlŞklll Olmayoı Taraflodoı Diğer Alacaklar
İ ıişkiıi Taralıardnı Diğer Alacaktu

iüaddi Duran varlıklar
lüaddi Olınayan Duran Varlıklar
Diğer Maddi O lnrym Durrı Varlıhlor

Peşin Ödeıımiş Giderler

Ertelenmiş Vergi Varlığı

TOPLA,MVARLIKLAR

KAYNAKLAR
kııı vıdell yüHlmliilülıler

Kısa Vadeli Boıçlaıırıalar
Uzun Vıdeli Borçlanmalann Kısa Vadeli Kısunlan
Ticari Borçlar

İıışHıı oınayoı TaraJloa Ticari Borçlar
İ lşkı li Torafi ara Ti coi B orç lar

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Eltelenmiş Gelirle,
Vergi Karşılığı
Kısa Vadeli Karşılıklar

Çalışoılara Sağloıoı Faydalara İllşkin Ksa Vdeli Karşıtıklar
Toplıım
uzun vıdell yildnlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar

üğer Borçlar

İlişkill Olnaya TarğIoa Diğer Borçlo
İlhkilı Taraltara Diğer Borçlar

özx.q,yxırg,.m
Anı oıiık|ığı Ait Özkıynıklır
Ödeıımiş Seımaye

Kaıdan Aynlan Kısıtlanmış Yedekler

Geçmiş Yıllar Kar l QaraıIarı)
Net Dönem Karı l Q,arıın)
TOPLAMKAYNAKLAR

İlişik açıklayıcı notlar bu tablolann tamamlayıcısıdır.

93.6s4.2t6

2.337.003

56.637.594

56.637.594

2.3l4,469

2.314.469

|4.426.576

l1.316.561

5.347.573

1.274.510

93.654.2E6

39.896.970

4.301. ı57
4.30 1.1 57

l0.5l3.207
9.493.207

L020.000

22.494.776

2.103.8 l 3

2. ]03.8I3

|52.254

331.764

90.05ı.ı40
3.304.219

37.447.853

37.447.853
,1.23E.|32

7.099.76I

138.37 I
26.041.878

|1.126.726

3.008.001

1.884,331

90.051.ı40

41.960.75ı

6.I39.545

6. I 39.545

11.567.750

10.547.750

1.020.000

2 1.357.805

1.782. l 19

].782.I I9

l. l ı 3.532

l33.5st.256 l32.0ı t.E9ı

Bağımsz Denetimden
Geçmiş Cıri Dönen

ı|.l2.2019

Bığımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem

31.12.2018

22.2|s.l2t
7.391.348

65

l0.291.299

10.29L299

1.419-726

3.076.158

16.532

I6.532

22.2ls.l28
6]6.754.635

l. l71. ı50
65.583.486

2.927.577

62.655.909

44.s8|.492

44.581.492

l4.900.000

64.079.43t

24.3l2.633

468.029

37 .427.023

32.502.78I

4.924.243

1.565.10l

294.528

3.328.5l8

|2.124

12.I 24

64.079.4ıt
18.254.9ffi

12_04ı..|22

6.2l3.,l85
6.2 I3.785

49.677-s4s

49.671.s4s

l4.900.000
52.992 52.992

Sayfa 1



çAKıR lruşıer lrxeıer lxnecar seıııvI vı riceRır ıro. şıl.,nın
1 Ocak - 31 Aralık 2019 Dönemine Ait Kapsamlı Gelir Tablosu
Outarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade edilmiştir)

Bağımsz Bağımsız
Denetimden Denetimden

Geçmiş Geçmiş Önceki
CariDönem Dönem

KARVEYAZARARKlslvtr

Hasılat

Sanşlann Maliyeti ()

BRÜTKAR/(ZARAR)

Genel Yönetim Giderloi ()

Esas Faaliyetlerdeıı Diğer Gelirler

Esas Faaliyetlerden Diğer Gidoler ()

EsAs FAALİYET KAR / (ZARARI)

Dipnot
Referansları

Not.l8

Not.18

Not.20

Not.22

Not.22

Not.23

Not.24

Not.25

Not.26

01.0t.20l9
31.12.20|9

01.01.20l8
31.12.2018

86. l92.850

(80.998.342)

5.194.5D

l85.4l3.770

( l64.38 1.784)

21.031.986

(4.971..74l)

7.902.047

(4.692.243)

3.432.572

(4.208.6l9)

12.942.235

(l5.058.0l l)

14.707.S9l

FiNANSMAN GELiRi / (GiDERi) öNcnsi FAALİvET KAR/(zARARJ)

Finansman Gelirleri

Finansman Gderleri ()

sünoünüı,ıN F,AALİvETLER vERGi öNcısi KARI / (zARARI)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)

- üinem Vergi Gelir/ (Gderi)

- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gderi)

sünnünüı,rN FAALİvETLER DöNEM KARI / (zARARI)

DÖNEM KARI / (ZARARI)

Dönem Kır l (Zırarının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları

Siirdürülen Faaliyetlerden Pay Başrna Kazanç

3.432.572 l4.707.59l

1.588.463

(l0. l l7.089)

(5.096.054)

4.176.000

(10.938.176)

7.945.415

(5.0%.054)

(2.2l4.986,

(3.328.5l8)

l . l 13.532

5.7fl.429

(5.096.054) 5.730.429

(5.096.054)

(5.0%.054)

(0,342)

5.730.429

5.730.429

0,385

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

Sayfa 2
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çAKıR iıışıır ITHALAT lxRecer sııııvi vı rIcıRer ıro. şri..nin
1 Ocak - 31 Aralık 2019 Dönemine Ait Nakit Akım Tablosu

(Tutarlor oksi Türk Lirosı olarak ifade

Bağımsu
Denetimden

Bağımsz
Denetimden

Geçmiş Geçmiş Önceki
CariDönem Dönem

Dipnot 01.01.2019 01.01.2018
Referanslırı 3|,|2.2019 31.12.2018

A) İşLETME FAALİYETLERİIYDEN NAKfI AKIşLARI

süRDüRüLEN FAALİvETLER vERGi öxctsi KARI / (zARARI)
§ürdüriilen Fııüyetler Veıgt Önceıi Kır / (Zınn) le llgli lİtzcltmeler
Amortisman

Alacaklar Reeskont Tutanndaki Değşim

Cari Donern Şüpheli Alacak lfuş{,ğındaki Dğşim

Boıç Seııetleri Prekontundaki Değişim

Faiz Geliri

Faiz Gideri

İşbtme §crmıyeılnde Geışekleşen DeSçimlcı

Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim

Stoklardaki Değişim

Ticari ve Diğer Borçlandaki Dğşim

Alınan Avanslardaki Değişim

Peşin Ödenmiş Giderler

Diğer DOnen Varl*lardaki Değişim
İşletme Sermayesinde üğer Değişim

Fııliyetlerden Kıynıklının Net nıkit

Vergi Ödemeleriİadeleri

ÖdeııenFaiz §et)

İçtetmc Fııüyetlerinden Elde Edibn Nıkit

B) YATIRIM FA,A,LfYETLERİNDEN KAYNA.KLANAıI NAIdr AKIşLARI

Yatınm Amaçlı Gayrimeııkul Alımlann&n Nakit Çıkışlan
Yıhnn Fııliyetlerinde Kullınılın Nıldt

qFntANsMAN rAALİYETLEnh.ıonış xıyı.nr,.lşlx NAIüI AIfl şLARI
Kredilerdeki Dğşim

Flnınının Faıüyetlerden KıynıklınınNıht

yıbancı pırı Çevrim Fırklıımm Etldıinden önce Nıklt ve Nıkit Beıızcrleıfodeki
Net Arüş Azıfu

D) YABAI\ICİ_ PARA çE\IRİM FARKLARII\ıIN NAKİT \rE NAKfr
BENZERLERİ üzpnİxonıd ETtdsİ

Nıkit ve Nıkit Beıızerlerindeki Net Arü, / (Azılry)

E) DÖI\IEM BAşI NAIdT vE NArdtınışznnr,nnİ

DöI\IEM §oI\tU NAIdT vE NAIdf BEIiIZERLERİ

İlişik açıklayıcı notlar bu tablolann tamamlayıcısıdır.

33.839.5t9 (6.472.J55)

Not12,13

Not8,22

Not 8,22

Not8,22

Not 2314

Not 23,24

Not.12

Not4

Not 4

(5.096.054)

1.973.885

574.777

942.494

(5. l03. l00)

l1.650.614

4,942.616

7.94s.4l5

2.246.0l3

l52.823

(737.258)

l 1. l95,786

20.802.779

(ı4.840.855)

1I.615.302

(28.203.594)

2.78ı..630

(189.835)

609.82l

57.124.433

_ (6.547.514)

(l9.096.526)

(l7,645.7I|)

(1.9l7 .547)

4.639.570

1.474.xJ4

5.2,10.|77

(3.328.5l8)

(l l. l95.786)

27.292.006 (20.996.659)

Q8.259.222)

Qt.2s9.222\

(967.216)

(967.216)

3.304.2l9

l8.200.233

18.200.233

Q.796.426\

(2.796.426)

6.ı00.645
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çAKıR lıışınr |rııııır lxnncıı snıııvl vı rlcınrr ıro. şıl.,nın
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar

(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası Olarak İfade Edilmiştir)

1. şİRKETıN oRGANızAsYoNU VE FAALİYET KoNUsU

ÇAK|R iııŞnnr irııeı_nr iunAcRr sANAylVE TİCARET LTD. şTi. ("şirket", "Grup") faaliyet konusu ,,inşaat

taahhüt ve müteahhitlik işleri yapma( resmi ve özel kamu kurum ve kurulusların inşaat işleri tüneller
limanlar fabrika|ar yollar köprüler bentler bağ|ar lojmanlar idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve
hizmet binaları beton asfalt karayolu liman binaları iş hanları ticari yapılar islerinin inşasını yapmalç
taahhütlerde bulunmak." Şirket, 2007 yılında kurulmuş ve Türkiye'de tescil edilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 286'dır. (31 Aralık 201B: 3B9).

Şirket'in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Şerifali MahallesiÇetin Caddesi Kıble Sokak No:5 Kat:1-3 Ümraniye istanbul, Türkiye

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine
tabideğildir.

Şirketin sermayesi her biri 1 TL değerinde 14.900.0OO adet hisseden oluşmaktadır. Şirket kayıtlı sermaye
sistemine tabi değildir.

Şirketin oıtaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

31.12.2019 31.12.2018
Hissedar Tutar Tutar

Mehmet Çakır
,l4.900.000

100Vo 14.900.000 100Yo

Toplam 14.900.000 14.900.000

Şirketin ödenmiş sermayesi 'l4.900.000 TL dir.

ÖzkaYnak Yöntemi kullanılarak finansaI tab|olara yansıtılan müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve bunların
faaliyet alanları ile iştirak oranları aşağıdaki gibidir;

Mbs Yapı A.Ş:

MBS YaPı A.Ş 14 Şubat 2013 tarihinde kurulmuştur. ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika,
atölYe vb. sanaYi üretimini amaç|ayan binalar i|e hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi,
lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) ortaklık sermayenin Yo51 si şirkete,
diğer %50 si Mehmet Çakır'a aittir.

Çakır İnşaat İth.lhrc.Ltd.Ştl - MBS Yapı A.Ş |ş Ortak!ığı

Çaklr inşaat ith.İhrc.Ltd.Şti- MBs YapıA.Ş iş ortaklığı 15 Mart 2O18 tarihinde kurulmuştur. ikamet amaçlı

olmaYan binaların inŞaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, oku|, otel,

iŞYeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark tuvalet, vb. inşaatı)
ortaklık sermayenin o/o99,9 si şirkete, diğer %0,10 si MBS Yapı A.Ş'ne aittir.

Sayfa 5



çAKın lıışıır lrxnıır lxnecır sııııvl vı ricıRrr ıro. şrl.,nın
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait FinansalTablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutarlar Aksi

Belirtilmedikçe Türk Lirası OIarak İfode Edilmiştir)

FlNANsAL TABtotARıN suNUMuNA iLişKiN EsAstAR
2.1. Sunuma llişkin Teme! Esaslar

2.1.1. Uygunluk Beyanı

Şirket, yasal muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları'na uygun olarak tutmakta
ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası ("TL") bazında hazır|amaktadır.

Ekli finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('SPK') 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete' de yayınlanan Seri ll, 14,1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar
Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standart|arı Kurumu ('KGK')
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygunluk açısından gerekli düzeltme ve
sınıfl andırmalar yapılarak düzenlenmiştir.

2.1.2. Finansal Tabloların Onaylanması

Şirket'in iliŞikteki finansal tabloları, 30.11.2020 tarihinde Şirket Ortaklar kurulu tarafından onaylanmıştır.
İlişittel<i finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket'in genel kurulu velveya yasal otoriteler sahiptir.

2.1.3. Para Ölçüm Birimi ve Raporlama Birimi

Finansal tablo ve dipnotlarda kullanılan para birimi "TL"(Türk Lirası)'dir.

2.1.4. Netleştirme/Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet|i olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilmiştir.

2.1.5. EnfIasyonist Ortamdan Finansal Tabloların Hazırlanması

SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 nolu kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları'na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 ocak 2005 tarihinden itibaren ge çerli
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren
Uluslararası Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama"ya göre
fi nansal tabloların hazırlanması ve sunu mu uygulamasını sona erdirmiştir.

,\;.Ylş,
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çAKıR iıışaır lrxılır ixRecır sııınvl vı rlcınrr ı.ro. şrl.,nin
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutortor Aksi

Belirtilmedikçe Türk Lirası Olarak İfade Edilmiştir)

2.2. Muhasebe Polİtikalarında, Muhasebe Tahmin|erindeki Değişiklikler ve Hatatar

2.2.1. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Bir işletme muhasebe politika|arını ancak aşağıdaki hallerde değiştirebilir:

a) Bir TMS/TFRS tarafından gerekli kılınıyorsa veya

b) İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve
olayların etkilerinin finansal tab|olarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını
sağ layacak nitelikte ise.

Bir muhasebe politikası değiştirildiğinde, finansal tablo|arda sunulandan daha önceki dönemlere ilişkin
toplam düzeltme tutarı bir sonraki dönem birikmiş karlara alınır. Önceki dönemlere ilişkin diğer bilgiler
de yeniden düzenlenir, Muhasebe politika|arındaki 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.

2.2.2. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler

BirÇok finansal tablo kalemi, işletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tam olarak
ölçülemez, ancak tahmin edilebilirler. Tahminler en güncel ve güvenilir bilgilere dayanılarak yapılır.

Bir muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, değişikliğin yapıldığı cari dönemde ve gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanır.

2.2.3. Hatalar

Finansal tablo kalemlerinin tanınması, ölçülmesi, sunulması ve açıklaması sırasında ortaya çıkan hata|ar
fark edildikten sonra onaylanacak ilk finansal tablo setinde geriye dönük olarak düzeltilir. Düzeltme
işlemi:

a) Hatanın yapıldığı döneme ait karşılaştırmalı tutarlarını yeniden düzenleyerek veya

b) Hata sunulan en eski finansal tablo döneminden daha önce meydana gelmişse, söz
konusu geÇmiş döneme ait varlık, yabancı kaynak ve özkaynak açılış tutarlarının yeniden
düzenlenmesi yoluyla düzeltmelidir.

HataYa iliŞkin tüm geçmiş dönemlerin kümülatif etkisinin cari dönemin başı için hesaplanamadığı
durumlarda, iŞletme, karşılaştırmalı bilgilerini uygulamanın mümkün olduğu en yakın dönemin başından
itibaren ileriye yönelik olarak yeniden düzenlenir.

{i d - 
ı

ı',- .,1, _ f"'i" {.].-.,
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çAKıR lıışeır lrxııır lııRıcır sııııyivı rlcançr ıro. şıl.,nin
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutartor Aksi

Beltrtilmedikçe Türk Lirosı Olarak İfade Edilmiştir)

2.g. önemli Muhasebe Politikalarının özeti

2.3.1. İnşaat Sözleşmeleri

İnşaat sözleşmeleri gelirinin güvenilir olarak tahmin edilebileceği durumlarda, tamamlanma yüzdesi
yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir. Tamamlanma yüzdesi yöntemi, bilanço tarihine kadar o|uşan
inşaat maliyetinin toplam tahmini pğe sonu maliyetine oranlanmasına göre hesaplanır inşaat
sözleşmesinin tutarındaki değişiklikler, fiyat farkları işveren tarafından onaylanmasının muhtemel olması
ve ilgiligelirin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi durumunda proje gelirlerine dahiledilir.

Bir inşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir biçimde tahmin edilememesi durumunda sadece
katlanılmış sözleşme maliyetlerinin geri kazanılabilmesi muhtemel olan kısmı kadar gelir kaydedilir ve
sözleşme maliyetleri oluştukları dönemin gideri olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.

Toplam sözleşme maliyetlerinin toplam sözleşme hasılatını aşma olasılığı varsa, beklenen oluştuğu
dönemde zarar gider olarak mali tablolara alınır (Bkz. Dipnot 26).

Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar, finansal tablolara yansıtılan hasılatın faturalanmamış
tutarını; devam eden inşaat sözleşmeleri borçlar ise finansal tablolara yansıtılan hasılatı aşan fatura
tutarını 9österir.

2.3.2. Stoklar

Stokla r, ta ma mlan mış inşaat stokları ndan oluşma ktad ı r.

İnşaat stokları, elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlendirilmiştir.

İnşaat stoklarının maliyeti; tüm satın alma, dönüştürme ile mevcut durumuna getirilmesi için katlanılan
diğer maliyetleri içermektedir.

2.3.3. Finansal Araçlar

Finansal araçlar aşağıdaki finansal varlık ve borçlardan oluşmaktadır.

Hazır Değerler

kasa ve bankalardaki nakit mevcutları hazır değerieri oluşturmaktadır.

Kasadaki paralar Türk Lirası bakiyelerden oluşmaktadır. Türk Lirası bakiyeler kayıtlı değeriyle kayıtlarda
gösterilmektedir.

Banka mevduatları, vadesiz mevduatlardan oluşmaktadır. Türk Lirası mevduatlar maliyet değerleriyle
kayıtlarda gösterilmekted ir.

Banka mevduatları, bu varlıkların kısa vadelerde elden çıkarılmaları ve değer düşüklüğü riski olmaması
nedeniyle, gerçeğe uygun değerleriyle ayn ı old uğu va rsayılmaktad ır.

GerÇeğe uygun değer; karşılıklı Pazar ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el
değiştirmesiya da borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.

ea
lt
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ÇAK|R lı.ıŞeır lrxıınr lxnıcar sıırıevl vı rlcnRş ıro. şrl..,nın 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren
HesaP Dönemine Ait Finansal Tablo|arını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutorlor Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade

Edilmiştir)

TicaıiAlacaklar

Ticari alacaklar, a|ıcılara doğrudan malve hizmet satmak suretiyle yaratılan finansalvarlıklardır.
vadeli ticari a laca klar reeskonta tabi tutu l maktad ı rlar.

Ticari alacakların iskonto edilmiş ve şüpheli alacak karşılığı ayrılmış değerlerinin, varlıkların gerçeğe
uyg u n değerine eşdeğer olduğ u va rsayı l maktad ır.

Ticari Borçlar

Ticari borçlar, satıcılardan doğrudan maive hizmet a|mak suretiyle oluşan finansal borçlardır.

İllşl«lll Taraflar

Ekteki finansal tablolarda Grup tarafından kontrol edilen şirketler, bunların yöneticileri ve i|işkili oldukları
bilinen diğer şirket|eı ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır. İlişkili taraf kapsamında değer|endirilen
şirketler ve kişiler ile ilişki düzeyleri aşağıdaki gibidir;

ı Şirketin dipnot 1'de belirtilen ortakları
. Bağlı Ortaklıklar
o MBS YapıA.Ş.
ı Çakır İnşaat Ltd. Şti - MBS Yapı A.Ş, İş Ortaklığı

kısa ve uzun vadeli Banka kredileri

Banka kredileri, bilanço tarihi itibariyle mevcut anapara ve bilanço tarihi itibariyle tahakkuk eden faiz
giderlerinin toplanması sonucu oluşan değerlerle kayıtlarda gösterilmektedir,

2.3.4. Maddi Varlıklar

İŞletmede bir Yı|dan fazla süre ku|lanılacağı tahmin edilen maddi varlıklar, ilk defa maliyet bedelleri ile
kaYda alınırlar. Şirket demirbaşlar haricindeki duran varlıkların gerçeğe uygun değerinin tespitinde
"Yeniden değerleme" modelini esas almahadır. Maddi duran varlıklar yeniden değerlenmiş tutarlardan
birikmiŞ amortismanın düşülmesi ile gösterilmektedir. Şirket duran varlıklarını kıst dönemi dikkate alarak
normal amortisman Yöntemi kullanarak amortisman hesaplamaktadır. Arsa ve araziler, faydalı ömrünün
sı nırsız kabu l ed i lmesinden dolayı amortismana tabi tutu lmama ktad ı r.

Maddi duran varlıkların amortisman oranları aşağıdaki gibidir;

Maddi Varlığın Türü
Binalar
Makine tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaşlar

Amortisman oranı
YoZ
o/o5-25

YoS

%5-50
Finansal kiralama ile alınan varlıklar 0/o6

Amortisman oranlarının asgari olarak her hesap dönemi sonunda gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan Yine maddi varlıklarda değer düşüklüğünün olup olmadığına ilişkin testlerin yapılması
gerekir. Ancak henüz böyle bir çalışma gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte. değer azalmasının olduğu bir
var|ık grubu da bu|unmamaktadır.

Şirket önceki dönemlerde tüm duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde ve değerlemesinde ma|iyet
modelini benimserken, ilk defa cari dönemde demirbaşlar haricindeki varlıklarİnda değerlemesinde
"Yeniden değerleme" modelini benimsemiştir. Maliyet değeri ile yeniden değerlenmiş değer arasındaki
farklaı bir taraftan duran varlıklarda, diğer taraftan da diğer kapsamlı gelir tablosunda (özkaynaklar)
mu hasebeleştirilmiştir.
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2.3.5. Finansal Kiralama |şlemleri

Şirket, finansal kiralama yoluyla edinmiş o|duğu sabit kıymetleri, bilançoda kira başlangıç tarihindeki
rayiÇ değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bi|anço tarihindeki bugünkü değeri
üzerinden yansıtmahadır (finansal tablolarda ilgi|i maddi duran varlık kalemterine dahil edilmiştir).
Minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanırken, finansal kiralama işleminde geçerli olan oran
Pratik olarak tespit edilebiliyorsa o değer, aksi takdirde, borçlanma faiz oranı iskonto faktörü olarak
kullanılmaktadır. Finansal kiralama işlemine konu olan sabit kıymetin iktisap aşamasında katlanılan
masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve
anapara borcu olarak ayrıştırılmıştır.

2.3.7. Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar

BilanÇoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar bilanço tarihindeki TC Merkez Bankası döviz alış kuru,
borÇlar ise döviz satış kuru kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Dönem içinde gerçekleşen yabancı
ParaYa bağlı işlemler, işlem tarihindeki fiili kurlar kullanılarak Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu işlemlerden
doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablolarına d6hil edi|mektedir.

2.3.8. Borçlanma Maliyetleri

BorÇlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varlıkla ilişkili borçlanma maliyet|eri
doğrudan ilgili bulunduğu özellikli varlığın maliyetine d6hil edilir. Özellikli bir varlığın amaçlandığı
Şekilde kullanıma veya satışa hazır haie getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi
d u ru munda, borçlan ma maliyetlerinin aktifl eştirilmesine son veri li r.

2.3.9. Ertelenen Vergiler

Ertelenen vergiler, varlık|arın ve yükümlülüklerin indirilebilir vergi matrahı ile bunların finansal
tablolardaki kaYıtlı tutarları arasında oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Geçici farklaı gelir
ve giderlerin vergi kanunlarına göre değişik finansal tablo dönemlerinde muhasebeleşmesinden
kaynaklanmaktadır. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplanırken,
indirilecek geÇici farklardan oluşan ertelenen vergi a|acakları, gelecek dönemlerde vergiye tabi
kaza nçlarının olacağ ı va rsayı mıyla hesaplanmaktad ı r.

Şirket, sadece TürkiYe'de faaliyet gösterdiği, dolayısıy|a farklı vergi kurumları ile karşı karşıya olmadığı,
vergi varlıkları da borçları da aynı vergi erkine karşı olduğu için birbirlerinden mahsup edilerIk
gösterilirler.

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7061 Sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile

o Hali hazırda %o20 olan kurumlar vergisi oranı, 01 ocak 201B tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 201B, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan vergilendirme dönemlerindeo/o22 olmuştur. Bu oran
ilk defa 201B yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır.

' İki Yıl veYa daha fazla süreyle elde tutulan duran varlıkların ve finansal varlıkların satışından elde
edilen karların %50'lik kısmı, bu kurumlar vergisinden istisnadır

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 3 yıl için geçerli vergi oranı o/o22 olarak değiştirilmesinden dolayı,
31.12.2017 tarihli finansal tablo|arda ertelenen vergi hesaplamasında,3 yıl içinde (2o1B,2019 ve 2020
Yılları iÇinde) kaPanması beklenen geçici farklariçino/o22vergioranı, ,on12ki yİılarda kapanması beklenen
geçici farkla r için o/o20 vergi oranı kullanılmıştır.
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2.1.10. Kuru mlar Vergisi

Türkiye'de Kurumlar Vergisi oranı o/ol}'dir. Vergilendirilebilir kar yasal kayıtlarda y er alan kara kanunen
kabul edilmeyen giderler eklendikten ve vergi istisnaları (yatırım gelirleri istisnası) ile vergi indirimleri
(Yatırım teŞviki indirim|eri) düşüldükten sonra hesaplanan kardır. Kar dağıtımı olmadığı sürece başka
vergi ödenmemektedir.

Üçer aylık dönemlerde elde edilen gelirler içino/o20 oranında geçici vergi hesaplanmaktadır. Hesaplanan
ve ödenen tutarlar yılsonunda kesin vergi tutanna mahsup edilebilir veya tahakkuktan önce ödenmiş
Kurumlar Vergisi devlete olan başka borçlara da mahsup edilebilir.

iki Yıl veya daha fazla süreyle e|de tutulan duran varlıkların ve finansal varlıkların satışından elde edi|en
karların %50'|ik kısmı, bu kurumlar vergisinden istisnadır.

Türk vergi me\tzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak ma|izararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.

5 Aralık 2017 tarıh ve 30261 sayılı ResmiGazete'de yayınlanan 7061 Sayı|ı "Bazı Vergi Kanun|arı ile Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile aşağıdaki konularda değişiklik olmuştur:

ı Hali hazırda %20 olan kurumlar vergisi oranı, 01 Ocak 201B tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere 201B, 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan vergilendirme dönemlerinde %22 olmuştur. Bu oran
ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır.

. İki Yıl veYa daha fazla süreyle elde tutulan duran var|ıkların ve finansal varlıkların satışından elde
edi|en karların %50'lik kısmı, bu kurumlarvergisinden istisnadır

2.3.1 l. Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Belirli Katkı Planları

TürkiYe'deki mevcut sosyal güvenlik düzenlemelerine göre, çalışan, istifa ve haklı gerekçeler dışında işten
ayrılması ve bir yılı doldurması durumunda tazminatı hak etmektedir.

Şirket kıdem tazminatını çeşitli aktüeryal varsayımlar kullanarak hesaplamaktadır. Bu yükümlülüğün
bugünkü değerini ifade etmesi için etkin faiz oranı ile iskontoya tabi tutulur. Bu hesaplamilardan doğan
tüm aktüeryal kazanç ve zarar|ar gelir tablosu hesaplarında rapor|anır.

Şirket tüm Personelinin erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl çalışarak kıdemi doldurduğunda işten
aYrı|acağını VarsaYar. Bilanço tarihi itibariyle kazandığı kıdem tazminatının işten ayrılacağı tarihe kadar
Yllıko/o B oranında (Çalışanların ücretine yapı|acak zam) aıtacağınıvarsayar. Böylece 

"retıı 
olduğunda,

alacağı kıdem tazminatının, bilanço tarihindeki kıdemine uygun kısmını bulur. Bu tutarda
% 10 oranında, emekliliğine kalan süreye uygun şekilde iskontoya tabitutulur

Belirli Fayda Planları

Şirket ÇalıŞan Personelinin sosya| 9üvenlik haklarına karşılık gelmek üzere bir resmi güvenlik kuruluşu
olan Sosyal Sigortalar Kurumu'na aylık olarak ödemeler yapmaktadır. Bu ödemeler İlhaidır.

\l.'-.:i-
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2.3.12. Hisse Başına Kazanç l (Zarar|

Hisse başına kazanç /(zarar), dönem net karıveya zararının caridönemde adihisse sened|sahiplerine ait
adi hisse senetleri adedinin ağırlıklı orta|amasına bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

Türkiye' de şirketler, mevcut hissedarlarına birikmiş karlardan ve özsermaye enflasyon düzeltme
farklarından hisseleri oranında hisse dağıtarak (bede|siz hisseler) sermayelerini arttırabilirler. Hisse başına
kar /(zarar) hesaplanırken, bu bedelsiz hisseler çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına
kar /(zarar) hesaPlamasında kullanılan ağırlıklı hisse senedi ortalaması, bedelsiz hisseler açısından geriye
dönük olarak uygulanmak suretiyle elde edilir,

2.3.13. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

BilanÇo tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, flnansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltilmekte, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
düzeltme gerektirmeyen olayların olması halinde ise önemli olması durumunda ilgili dönemde
açıklanmaktadır.

Şirketin ödenmiş sermayesi 14.900.000 TL'dir.

2.3.14. Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler

Kaşılıklar

KarŞılıklar geçmişteki olaylardan kaynaklanan olası bir yükümlülük olması (hukuki veya yapısal
Yükümlülük), bu yükümlülüğün gelecekte yerine getirilmesi için gerekli aktif kalemlerde bir aza|ışın
muhtemelen söz konusu olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde saptanabilmesi
durumunda tahakkuk ettirilmektedir. Tahakkuk ettirilen bu karşılıklar her bilanço dönemİnde gözden
geçirilmekte ve caritahminlerin yansıtılması amacıyla revize edilmektedir.

Şaıta Bağ!ı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Var!ıklar

Taahhüt ve Şarta bağlı yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın
neticesine bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı iş|emler ileride doğması muhtemel zaiaı
risk veYa belirsizlik taşımaları açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte gerçekleşmesi
muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak zararlar için bir tahmin yapılması durumunda uu yuı<umıtıİuı<ıer
Şirket iÇin gider ve borç olarak kabul edilmektedir. Ancak gelecekte gerçekleşmesi muhteme| gözüken
gelir ve karlar finansal tablolarda yansıtılmaktadır.

Sayfa 12



çAKıR lıtşeır irxıı.ır lıınıcır sııııylvı ricnnır ıro. şrl.,nın
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutorlar Aksi

Belirtilmedikçe Türk Llrası Olarak İfade Edilmiştlr)

3. özxıvıılx yöı.ırııul KuttANlı-ARAK FlNANsAt TABIoLARA yANsıTıtAN BAĞLı
ORTAKLİKLAR

Şirket, bağlı ortaklıklarını başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilir. Sonraki ölçümlerde iş
ortaklıklarının k5r veya zararındaki payı yatırımın defter değeri artırılarak ya da azaltılarak finansal
tablolara yansıtılır.

Şirket, bağlı ortaklığının zarar|arından kendisine düşen payı, iş ortaklığındaki toplam payına eşit ya da bu
payın üstünde ise, işletme kendi payının üzerindeki zarar tutarını finansal tablolara yansıtmaz
("Muhasebeleştirilmemiş Zararlar"), Şirketin payı sıfıra indikten sonra, ilave zarar karşılığı ayrılması ve
borç tutarlarının muhasebeleştirilmesi, anca( işletmenin yasal veya zımni kabu|den doğan yükümlülüğe
maruz kalmış olması ya da iştirak veya bağlı ortaklığı adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusu
olur. İş ortaklığının sonraki dönemlerde k6r etmesi durumunda, işletmenin k5rdan aldığı payı finansal
tablolara yansıtması, ancak iştirakinin veya iş ortaklığının k5rından kendisine düşen payın finansal
tablolara yansıtılmamış zararlardan kendisine düşen paya eşitlenmesinden sonra söz konusu olur.

MBS Yapı Bağlı OıtakIığı

Bağlı ortaklığının varlık, yükümlülük ile gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir;

Çakır İnşaat İtn. İlır. Ltd. Ştl - MBS Yapı A.Ş lş Ortaklığı

Bağlı ortaklığının varlık, yükümlülük ile gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir;

Dönen varlıklar
Duran varlıklar
kısa vadeli yükümlülükler

uzun vadeli yükümlülükler

Öz Kaynaklar

Dönem Karı / Zararı

İştirak Oranı

Dönen varlıklar
Duran varlıklar
kısa vadeli yükümlü|ükler

uzu n vadeli yükümlülükler

Öz Kaynaklar

Dönem Kan / Zaran

İştirak Oranı

31.12.2019
6.643.337

5.465.613

3.658.459

3.309.130

5.141.361

-895.884

51Yo

31.12.2019
44.897.822

77.991.602
218.431.189

3.033.781

1.424,454

1.724.821

99,9Yo

31.12.2018
6.131.M7
8.154.665

1.925.698

6.322.768
6.037.245

1.504.94.8

51Vo

31.12.2018
3B.664.938

4.077.160
41.919.553

741.569

80.876

90.875

99,9Yo

§İ
§
§
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4. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Kasa

Bankalar

Diğer Hazır Değerler
Toplam

31.12.2019

78.342

2.258,661

2.337.003

31.12.2018

248.477

3.055.742

3.304.219

Nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir bloke bulunmamaktadır. Vadeli mevduat
bulunmamaktadır.

5. FİNANSAI BoRçLAR

Banka borçları

İşletme kredileri
Toşıt kredileri

Finansal kiralama borçları
Finansol kirolomo borçIorı
Erte le n m ğ fa iz m o liyetleri

31.12.2019
---------7m5v

7.344.923

31.12.2018

--ilz§gan24.258.477

45.282

45.282
(23.305)

Toplam

Banka borçlarının detayla rı aşağ ıda ki g ibid ir;

7.344.923 24.280.394

31.12.2019 31.12,2018

Faiz Oranı Tutarm Faiz Oranı Tutar
TL işletme kredileri
TL taşıt kredileri

USD kredi|er

8,50- 16,50% 10,25 - 19,00%

-%

-%

36.299.539

Toplam 8.516.072 36.299.539
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Kredilerin döviz türleri aşağıdaki gibidir

Krediler 31.12.2019 31.12.2018
TL krediler

usD krediler
7.344.923 24,258.417

Top!am

Banka kredi lerinin dönemler itibariyle likid itesi aşağ ıdaki gi bidir;

7.344.923 24.258.417

31.12.2019 Anapara Faiz
0-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
Vadesiz

g3i6m2 ----mıım69

0

ffi -----63T632 
---m]T7o-60

0

31.12.2018ry
3-12 Ay
1-5 Yıl
Vadesiz

il

Anapara Faiz

--362ğğ35ğ 
-------affi§i

---56299J39 

-- 
ıffi.sn

Fi nansal ki ra lama borçlarının detayları aşağ ıdaki gi bidir;

31]22019- Vade

TL Leasingler 0-3 Ay

Toplam

Anapara Faiz Taksit OL) Faiz OL)

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00TL

0,oo TL 0,00 TL

31.12.2018

TL Leasingler

Toplam

Vade

0-3 Ay

Anapara

45.282
TL

Faiz

23.305
TL

Taksit OL)

45.282
TL

45.282TL

Faiz (l-L)

23.305
TL

23.3o5TL
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6. rİcıni AucAK vE BoRçLAR

Alıcılar
Alacak senetleri
Alacak Reeskontu (-)

Toplam

Devam eden proje|erinin detayları aşağıdaki gibidir;

31.12.2019
Kırklareli 250 Yataklı Devlet Hastane Projesi
Konya 500 Yataklı Devlet Hastane Pğesi
Giresun 592 Adet Konut Projesi
Finike Adliye Bina Projesi

Çorum 15.000 Kişilik Stadyum Pğesi
Bursa 1.201 Adet Konut Projesi
Erzurum 857 Adet Konut Pğesi
Zonguldak 766 Adet Konut Projesi
Ankara Gölbaşı Villa İnşaatı

İsmep Kapsamı Okul İnşaatı

31.12.2018
KlRKLARELI 250 YATAKL| DEVLET HASTANE PRoJEsı
KoNYA 500 YATAKL| DEVLET HASTANE PRoJEsi
GIRESUN 592 ADET KoNUT PRoJEsi
FiNiKE ADLIYE BıNA PRoJEsi
ÇoRUM 15.000 KİşiLİK STADYUM PRoJEsi
BURSA 1.201 ADET KoNUT PRoJEsı
ERZURUM 857 ADET KoNUT PRoJEsi
ZoNGULDAK 766 ADET KoNUT PRoJEsı
KOZYATAĞI FERAH APT
Ankara Gölbaşı Villa İnşaatı

Ticari Borçlar

Dönem Geliri Dönem Malivetleri

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.200.963

Dönem Maliyetleri
62,812

3A34.824
140,M6
697.024

26.024.759
13.325.742
54.710.394
63.593.829

11.027.224

31.12.2019

31.12.2019
11.787.036
45.601.072

(750.514)

56.637.594

31.12.201B
1 1.350.397

26.273.193
(175.737)

37.M7.853

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10.94,3.984

Dönem Geliri

7.671.411
1.336.551

806.568
27.365.458
12.355.028

67.960.563
62.213.897

1.485.149

31.12.2018
satıcılar
Borç senetleri

3.340.645

5.332.363

(123.328)

1.741.619

-ToEn.r5ğ

14.854.M0

16.770.283
(1.065.822)

1.9M.279
32J02.78o

Ertelenmiş faiz giderleri
Diğer Ticari Borçlar

Ertelenmiş faiz giderlerinin hesaplanmasında 2019 yılı için 7o15,50,2018
19,40 faiz oranı esas alınmıştır.
Ticari borçların likiditesi aşağ ıdaki gibidir;
Ticari Borçlar

yılı için

31.12.2019 31.12.2018
0-3 Ay
3-12 Ay

7,203.909
3.087.390

2B.251,562
9.417.187

Toplam
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ÇAKıR İı.ıŞenr lrırıı.ır lıınecır sınıvİ vg rlcınrr ıro. şrİ.,nin 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap
Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutarlor Aksi Betiıtilmedikçe Türk Lirosı olarok ifade

Edtlmiştir)

7. DıĞERALACAKVE BoRçLAR

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
verilen teminatlar
Vergi dairesinden alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Muhtelif alacaklar

Şüpheli alacaklar

31.12.2019

22.579

2.291,890

31.12,2018

22.579

138.371

7.077.182

Şüpheli alacaklar karşılığı (-)

Toplam 2.314.469 7.238.132

Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
İş oıtaklıklarından alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
Diğer Alacaklar
İlişkili laraflardan Diğer Alacaklar

31j22019

4.301.157

5.192.050

1.020.000

31.12.2018

6.139.545

4.4o8.206

1.020.000
TopIam

Diğer a lacakları n li kid itesi aşağ ıdaki gibidir;

0-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl

10.513.207

31.12.2019

11.567.751

31.12.2018

2.091.890 4.408.206

Toplam

kısa vadeli
Ortak|ara borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Muhtelif borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Toplam

uzun vadeli
Ortak|ara borçlar (*)

[ş oıtaklıkları na borçlar
Muhtelif borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Toplam

2.091.890

31.12.2019

0

4.4/J8.206

31.12.2018

4.924.243

4.924.243

31.12.2018

0

0

6.213,785

6.213.785

31.12.2019

2.927,577

2.927.577
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ÇAKıR lııŞenr lrııeıar lxnecer sııııYl vı rlceRrr ıro. şıİ.,nİn 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap
Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açık|ayıcı Dipnotlar (Tutarlor Aksi Belirtilmedtkçe Türk Lirası otorak ifade

Edilmiştir)

8. sToKLAR

31.12.2019
llk Madde ve Malzeme
yarı Mamuller

130.983

2.358.771
--*----Tm7sı

31,12.2018

-aIğ68
18.574.270

26.M1.878Toplam

9. PEşİN öoııırtıiş GİDERLER / ERTELENMİş e rı-inı-ın

Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Gelecek Aylara Ait Giderler
Verilen sipariş avansları
Top|am

Ertelenmiş Gelirler

Alınan sipariş avansları
Gelecek aylara ait kira gelirleri
Toplam

10. cARı DÖNEM VERGıSİYLE İLGıL|VARL|KLAR

31.12.2019

1 1.316.561

1 1.316.561

31.12.2019

3.076,158

0

3.076.158

31.12.2018

8o7.524
10,319,202

11.126.726

31.12,2018

294.528

o

294.528

Banka stopaj kesintileri

İnşaat işlerinden stopaj kesintileri
Toplam

11. DıĞER DöNEN VARLıKLAR VE DiĞER yürürtıı-Üı-ürı-en

31.12.2019

5.347.573

5.341.573

31,12.2018

3.008.001

3.008.001

Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
iş avansları
personele verilen avanslar

Top!am

31.12.2019

1.051.695

38.912

173.9o2

1.274.509

31.12.2018

1.673,292

18.675

192.364

1.884.331
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çAKıR İıışmr lrıııı.ır lıınıcır snNeyl vı rlceRır ı.ro. şri..,nin 31 Aralık 20,19 Tarihinde Sona Eren
HesaP Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutorlar Aksi Betirtttmedikçe Türk Lirası otarok ifade

Edilmiştir)

12. Diğer dönen varlıkların likiditesi aşağıdaki gibidiç

3-12 Ay

Toplam

Diğer Yükümlülükler

Ödenecek vergiler

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

Toplam

Diğer yü kü mlü lü klerin likid itesi aşağ ıdaki g ibidir;

Diğer Yükümlülükler

0-3 Ay

Toplam

13. MADDı DuRAN VARLıKLAR

31.12,2a19

1.061.695

1.061.695

31.12.2019

31.12.2018

1.673.292

1.673.292

31.12.2018

872.802

168.488

747.537

271.950

1.o41.290

31.12.2019

1.565.101

31.12.2018

1.041.290 1.565.101

1.(M1.29o 1.565.101

Şirketin duran varlıklarında yıllar itibariyle gözlenen hareket aşağıdaki gibidir;

3l Aralık 2019

Binalar

Makine tesis ve cihazlar

Taşıt araçlan

13.602.946

7.4l2.1u

2.ı05.4l5

0

1.169.|37

5 ı0.087

0

41.600

89.72o

0

0

13.692.g6

8.581.320

2.573.902
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ÇAK|R lıtŞnır Irxnı.er lxnıcır sıııRyivı rlcınEr ıro. şıİ..,nin 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren
HesaP Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası Olarok ifade

Edilmtştir)

14. MADDı DUR.AN VARLıKLAR

Şirketin duran varlıklarında yıllar itibariyle gözlenen hareket aşağıdaki gibidir;

1.693.644.13

Aralık 20l8

|.693.644.|3Haklar

Özel Maliyetler

Birikmiş amoılisman

Binalar

Makine tesis yg çiha"lar

Taşıt araclan

636.09ı

2.463.549

|.736.689

279.694

863. l7l

336.586

0

41.600

9l5.785

3.326.72l

2,031.675

6.{121,$a 1.990.tl07 _41.600 7.976.667

Birikmiş amortisman

Haklar 255 207 255.206,65 5 ı0.4l3,30

Şirket binaların, maklne tesis cihazlann ve taşıtların ölçümünde yeniden değerleme modelini,

demirbaşların ölçümünde ise maliyet modelini esas almaktadır.
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ÇAKıR lııŞıır lrıııı.ır lıınecır sııııYİ vs rlcınET ııo. şrl.,nin 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren
HesaP Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirosı olarok ifade

Edilmiştir)

l4. ÇALİŞAN LARA SAĞ LAN AN FAVDALAR KAPSAM İ N DA BORÇ LAR

3,1.12.2019 31.12.2018
Personele ücret borçları 398.435 545.614
Toplam 398.435 545.614

15. K|DEM TAZMİNATı KARşıLıKLARı

31.12.2019 31.12.2018
Kıdem tazminatı karşılıkları 16.532 12.124
Toplam 12.124

Şirket tüm personelinin erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl çalışarak kıdemi doldurduğunda işten
aYrılacağını VarsaYar. Bi|anço tarihi itibariyle kazandığı kıdem tazminatının işten ayrılacağı tarihe kadar
Ylhko/o 8 oranında (çalışanların ücretine yapılacak zam) artacağını varsayar. Böylece 

"rekli 
olduğunda,

alacağı kıdem tazminatının, bilanço tarihindeki kıdemine uygun kısmını bulur. Bu tutarda o/o 3,77
oranında, emekliliğine kalan süreye uygun şekilde iskontoya tabi tutulur.

Kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında kullanılan varsayımlar aşağıdaki gibidir;

Bilanço Tırihi:
KT Tavını:

Giincelleme Tablosu

Cari Dönem

3l.L2.20l9

6.379,86

öncekiDönem

3ı.r2.20ıE

6.0l7,@

365

20,30%

19j0%

3,77o/o

71,19Vo

öıceldD6nem

31.|2.2017

5.001,76

365

11,92o/o

l0,40%

3,77%

71,19%

31.12.2017

QL.819')

5ı;

(2,,64;

Gün:

Enflasyon Oranı:

Faiz Oranı:

ıskonto orını:
ortalama olısıhkı

365

|5,18%

15,5ü/o

3,77o/o

73,50%

Kıdem tazminatı karşılıklarında dönem içinde meydana gelen değişimler aşağıdaki gibidir;

Açılış
Dönem içi Ödeme
Faiz maliyeti
cari hizmet
Ödemeffaydaların Kısılması/İşten Çıkanlma Dolaysıyla Oluşan Kayıp
Akttieryal Kayıp Kazanç
Kapanış

31.12,2019

(l9.746)

(3l2.287')

1.589

3l2.287

1.625

(16.532)

3r.r2.20r8

(21.364')

{234.907)

515

234.907

ı.ı03
(19.746)
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ÇAK|R lııŞıır lrxıı.ır lııRncer seıııYi vı ılcıRır ıro. şrl..,nin 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren
HesaP Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutarlar Aksi Belirtitmedikçe Türk Lirosı otorok ifade

Edilmiştir)

ı6. ERTELENEN VERGİ VARLİK Z YÜXÜrVİİ-ÜtÜKLERİ

Geçici Farkın Nedeni (31.1 2.2018)

Sabit Kıymetler

Reeskont Gideri

Prekont
Top!am

Geçici Farkın Nedeni (31.12.2018)

Sabit Kıymetler

Reeskont Gideri
Prekont

Toplam

Net Ertelenen Vergi

Geçici Fark

21.830.448

C/50.514)

123.328

VergiVarlığı

Geçici Fark VergiVarlığı
23.139.924

(175474)

1.064.308

Vergi Yükümlülüğü
(608.991)

165.113

(27.132)
(471.oıo)

Vergi Yükümlülüğü

38.604

(234.148)
(1.138.609)

(1.138.609)

(1) Bu tutar arsa, arazi ve binaların değer artışının vergiden istisna tutulan kısmının düşüldükten sonra
kalan kısmından oluşmaktadır Şirket, arsa ve binaların değerlemesi sonucunda oluşan değer artışının
ertelenen vergi hesaplamasını, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinde belirtilen o/o50 (31.12.2016:
o/o75) oranındaki istisnadan yararlanacağı varsayımı ile yapmıştır. Bu istisnadan yararlanmanın şartları
aşağıdaki 9ibidir;

. Taşınmazlar en az 2 yıl süre ile şirketin aktifinde yer alacaktır

. TaŞınmazın satışından doğan karlar 5 yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabında tutulacaktır.

. SatlŞ bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın sonuna kadar tahsi| edilecektir.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 3 yıl için geçerli vergi oranı o/o22 olarak değiştirilmesinden dolayı,
31-12,2017 tarihli finansal tablolarda ertelenen vergi hesaplamasında, 3 yıl içinde (201B, 2019 ve 2020
Yılları iÇinde) kaPanması beklenen geçici farklar için o/o22 vergi oranıoranı, sonraki yıllarda kapanması
beklenen geçici farkla r için o/o20 vergi oranı kullanılmıştır.

Aynı ülkenin vergi meıauatına tabi olmak şartıyla ve carivergivarlıklarının cari vergiyükümlülüklerinden
mahsuP edi|mesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi
varlıkları ve yükü mlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
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çAKıR Iıışıır lrxeı.nr lxnıcır sııııyI vı ricaRgr ııo. şrl..,nın
31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansa| Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar

(Tutarlor Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası Olarok İfode Edilmiştir)

17. KARşı LıKLAR" Koşutlu VARLı K vr yÜ rÜ ıuı-Ü ıÜ rı-r n

Koşullu Yükümlülükler 31.12.2019 31.12.2018
Verilen teminat mektupları / Teminatlar
Verilen ipotekler

4.323.735

4.323.735

31.12.2019

6.139.545

------T:iEğ345

31.12.2018

Toplam
Koşullu Varlıklar

Alınan teminat senetleri/çekleri / Teminatlar

Toplam

A. Kenditüzel kişiliğiadına vermiş olduğu TRİ'ler

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahi| edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ'ler

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3,

kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'ler

D. Diğer verilen TRİ'ler

- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'ler

- B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup

şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ'ler

- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ'ler

2.821.u6 5.972.949

2.821.046

31.12.2019

5.972.949

31.12.2018

0

0

0

0

0

0

Toplam

Diğer TRİ'lerin özkaynaklara oranı

18. özrıYııırıaR

31j2.2019 31.12.2018
o/o 0 Vo0

31.12.2a19 31.12.2018
Sermaye 14.900.000 14.900.000
Toplam

Şirketin sermayesi her biri 1

sermaye sistemine tabi değildir.

14.900.000 14.9@.000

TL değerinde 14.900.000 adet hisseden o|uşmaktadır. Şirket kayıtlı
31 Aralık 201B: Şirketin 14.900.000 adet hisseden oluşmaktadır).

ış
ı
li
*
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ÇAK|R lııŞaır Irxıınr lxnıcer sııııylve r|cıRET ı.ıo. şrl..,nİn 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutarlar Aksi Belirtitmedikçe Türk Lirası abrak ifade

Edilmiştir)

19. YASALYEDEKLER

31.12.2019 31.12,2018
Dönem başı yasal yedekler
ilaveler

52992
0

52.992

Toplam 52.992

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, önceki dönemin karından, kanun veya sözleşme kaynaklı
zorunluluklar nedeniyle veya kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar için aynlmış yedeklerdir.

Genel Kanuni Yasal Yedekleı Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre ayrılır ve bu maddede
belirlenen esaslara göre kullanılır. Bu esaslar aşağıdaki gibidir;

1) Yıllık kArın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek
akçeye ayrılır.

2) Birinci fıkradaki sınıra ulaşıldıktan sonra da;

a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıklarıve hayır
amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,
b) lskat sebebiyle ipta| edilen pay senetlerinin bede|i için ödenmiş olan tutardan, bunların yerine
verilecek yeni senetlerin çıkarı|ma giderlerinin düşülmesinden sonra kalan kısmı,
c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında k6r payı ödendikten sonra, k6rdan pay alacak kişilere
dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu,

genel kanuni yedek akçeye eklenir.

3) Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarı|mış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece
zararların kaPatılmasına, işlerin iyi gitmediği zaman|arda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne
geÇmele ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

4) İkinci fıkranın (c) bendive üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret
olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.

5) Özel kanunlara tabi olan anonim şirketterin yedek akçelerine ilişkin hükümler saklıdır.
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ÇAK|R İı.ışeır lrxııır |xnıcnr sııııyl vı rlcanır ııo. şri..,nın 31 Aralık 20,19 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası olarak ifade

Edilmişttr)

20. GEçMİş YıL KARLAR|

31.12,2019------ 341u5ç3
31.12,2018
28.994.124Kayıtlı geçmiş yıl karları

Düze|tme / Sınıflandırma

Toplam 34.724.553 28.994.124

21. sATıştAR VE SATışLARıN MALİYETi

01.01.2019 01.01.2018

Yurtiçi Satış|ar

Yurtdışı Satışlar
Diğer Gelirler
Satıştan İadeler (-)

Satışların Maliyeti f)

31.12.2019

84.868.339

100.893

1.223.618

(80.998.342)

31.12.2018

178,265.414

4.242.394
2.9o5.962

(164.381.784)
Brüt kar 5.194.509 21.031.986

HakediŞe bağlanmış sözleşme gelirlerinin belirlenmesinde inşaatın tamamlanma oranları esas alınmıştır.
(Bkz. Dipnot 6)

22. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ / PAZARLAMA GİDERLERİ

personel Giderleri

Bakım Onarım Giderleri
Danışmanlık Giderleri

Enerji ve Yakıt Gidederi

Haberleşme Giderleri

Vergi, resim ve Harçlar

Noter Giderleri

Bağış ve Yardımlar

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Temsil ve Ağırrlama Giderleri

Amortisman Giderleri

Sigorta Giderleri

Seyahat Giderleri

kira Giderleri

Eğitim Giderleri
Mahkeme Giderleri

Diğer

kıdem Tazminatı Giderleri
Toplam

01.01.2019 01.01.2018
31.12.2019 31.12.2018
(576,355) (656.787)

(272.746| (76.77t)
(609.021) (219,220,
(45.125) (278.23L,

(54.680) (s1.630)

(84.433) (199.025)

(33,601) (13.305)

(10.000) (10.000)

(116.519) (60.331)

(105.034) (68.591)

(255.205) (498.037)

{223.t77) (120.528)

(92.986) (225.166|

(1.099.574) (153.354)

(279.735| (t4o.g24;
(L.t47.764, (1.366.928)

t72,293l (40.391)

§
,a
,}
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i
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çAKıR lıvşenr lıuıı-ır lıınncır sııııey| vt ıiceRır ı.ro.
ŞTl..'nin 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait

Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutarlor Aksi
Belirtilmedikçe Türk Lirosı Olarak İfade Edilmiştir)

23. DıĞER GELıRLER / DİĞER GıDERIER

Diğer Gelirler

Kur Farkı Gelirleri
Kira geliri

Sigorta hasar geliri

Satışlardan Elimine Edilen Faiz
Cari Dönem Reeskont Ge|iri

Önceki Dönem Reeskont İptali

Diğer Gelirler

0,1.01.2019

31.12.2019

921.976

1.81 1.670

3.5l4.637
|23.328
175.737

1.354.879

7.902.227

0

01.01.2019

31j2.2019

01.01.2018

31.12.2018

7.639.540

919.035

240.035
2.926.664
|.065.822

22.9|4
128.226

12.942.2ı6
0

01.01.2018

31.12.2018Diğer Giderler

A|ışlardan Elimine Edilen Faiz

Cari Dönem Reeskont Gideri

Önceki Dönem Reeskont Iptali

Kur Farkı Giderleri

Duran varlık satış zararları

Feshedilen iş ortaklıkları zararı
Muhtelif giderler
Toplam

24. FıNANSAL GEL|RLER / FİNANSAL GİDERLER

(1.533.525)

(750.514)

(1.065.822)

(1.119.1 14)

(210.945)

-4.679.92o

(3.370.209)

(175,737)

(328.564)

(10.785.587

(396.914)

-15.058.01 1

Finansal Giderler
01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31 .1 2.201 8
Kambiyo zararları

(10.117.089))
(3.1 12,599)
(7.825.577)Faiz giderleri

Vade farkı giderleri

Kıdem tazminatı faiz maliyetleri

Top!am

Finansal Gelirler

(1o.117.089)

01.01.2019

31.12.2019

(10.938.176)

01.01.2018

31j2.2018
Kambiyo karı
Faiz geliri

Vade farkı gelirleri
1.588.463

3,985.279

190,721

Toplam 1.588.463

01.01.2019
31,12.2019

4.176.000

01.01.2018
31j22018

Dönemin faiz giderlerinin toplam ayrıntısı aşağıdaki gibidir;

Faiz Giderleri

Varlıkların maliyetine verilen
İnşaat maliyetine verilen
Doğrudan gider kaydedilen

) -)

5,577)
(10.117"ru«:l

J. §.j_:,'/" e ,/

/+.;{:

Toplam

Say'fa 26
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ÇAKIR İNŞıır lrırıııı lııRıcer sııııylvı rİceRrr ııo. şıl.'nin 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Hesap
Dönemine Ait Finansal Tablolarını Açıklayıcı Dipnotlar (Tutartar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası otarak ifode

EdilmIştir)

25. vERGl cELlRlı cİoınİ

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2018

31.12.2018
Cari dönem vergi karşılığı
Ertelenen vergi geliri (9ideri)

Dönem boşı ertelenen vergi
Dönem sonu ertelenen vergi

0

1.1 13.532

Diğer kopsa mlı gelirde muhasebeleştirilen ertelenen vergi
Toplam 1.113.532

Ertelenen vergi hesaplan masında o/o20-22 oranı esas al ın mıştır.

26. HlssE BAşıNA KAZANç

Dönem karı (zararı)

Hisse sayısı
Hisse başına kar (zarar)

27. lı-lşxİı.lTARAFIAR

01 .01 .2019

31.12.2019
(5.096.054)

14.900.000

(0,34)

01.01.2018

31j22018
5.730.429

14.900.000

0,38

Borç - Alacak

Alacaklar
- MBS Yapı A.Ş

Borçlar
- MBS Yopı A,Ş
Net

Gelir - Giderler

31.12.2019

0

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2018

138.371

138.371

4924,243
4.924.243

4.785.872

01.01.2018

31.12.2018
Gelirler 30.922.751

j0.922.75
_99.034.190

-99.034.190
-20.730.014

-20.730.014

- MBS Yopı A.ŞÇAKIR iuşanr tro.ŞTi 8ıMBS YAP| A,Ş. iŞ ort
Giderler
- MoI ve Hizmet AkşIarı

Kilit yönetici bu lunmamaktad ır.

_58.1 1 1.439 _20.730.o14

Sayta 27
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Kur Riski;

31.12.2019

(Fonksiyonel para birimi)
1 Ticari Alacaklar

2 Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)

3. Dönen Varlıklar
4. Toplam Varlıklar
5 Ticari Borçlar

6 Finansalyükümlülükler

7 Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

8. uzun vadeli yükümlükler

9. Toplam Yükümlülükler

10. Net Yabancı ParaYarlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
11. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlü!ük)
Pozisyonu

31.12.2018

(FonksiyoneI para birimi)
1 Ticari Alacaklar

2 Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)

3. Dönen Varlıklar
4. Toplam Varlıklar
5 Ticari Borçlar

6 Finansalyükümlülükler

7 Parasa| Olan Diğer Yükümlülükler

8. kısa vadeli yükümlükler

9. Toplam Yükümlülükler

10. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu
1 1. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yüküm!ülük)
Pozisyonu

TL Kaşılığı

0

83.464

83.464

83.4ü
0

0

0

0

83.454

83.4ü

Tl }(arşı!ığı

0

1.372,434

1.372.434

1.372.434

0

0

0

0

1.372.434

1.372.434

Avro

0

114

114

114

0

0

0

0

114

114

Avro

0

122

122

122

0

0

0

0

122

122

Usd

0

13.923

13.923

13.923

0

0

0

0

13.923

13.923

Usd

0

260,733

260.733

260.733

0

0

0

0

260.733

260.733

|:,

ı't,
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Duyarlılık AnaIizleri

31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibariyle
kaybetmesi ve o/o 10 değer kazanması durumlarında ve
sabit olması varsayımı ile yapılmıştır.

3,..t2.2oI9

Usd Kurunun 7o 10 değişmesi halinde

1- Usd net varlık / yükümlülüğü

2- Usd riskinden korunan kısım (-)

3- Usd Net Etki (1 +2)

Toplam

31.12.2018

Usd Kurunun % 10 değişmesi halinde

1- Usd net varlık / yükümlülüğü

2- Usd riskinden korunan kısım ()
3- Uşd Net Etki (1 +2)

Toplam

29. BıLANço TARıHıNDEN soNRAKı oLAYLAR

Türk Lirasının kurlar karşısında 7o10 değer
faiz oranları olmak üzere tüm değişkenlerin

Kar / Zarar
Değer Kazanması

-8.346

-8.346

Değer Kazanması

-265.4L2

-265.4L2

Değer Kaybetmesi

8.346

8.346

Kar I Zarar
Değer Kaybetmesi

265.412

265.4t2

Yoktur.

Sayfa 31
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