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(3) 

 
 

Bağımsız  
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız  
denetimden 

geçmiş 

  
Cari dönem Geçmiş dönem 

Finansal durum tablosu 
Dipnot 

referansları 
28 Şubat 

 2014 
31 Mayıs 

2013 

    Varlıklar 
   

    Cari / dönen varlıklar 
 

28.272.574 7.133.218 

  
  

   Nakit ve nakit benzerleri 4 98.161 812.781 
   Ticari alacaklar  

 
21.292.148 5.224.486 

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  
 

21.292.148 5.224.486 
   Diğer alacaklar 

 
4.795.204 95.044 

- İlişkili taraflardan diğer alacaklar  10 2.705 2.879 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  

 
4.792.499 92.165 

  Peşin ödenmiş giderler  
 

1.776.911 552.434 
  Diğer dönen varlıklar 

 
310.150 448.473 

  
  

Cari olmayan / duran varlıklar 
 

152.468.914 178.017.463 

  
  

   Diğer alacaklar  
 

78.239.773 92.289.650 
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar    10 78.239.773 92.289.650 

   Maddi duran varlıklar 6 8.258.006 7.132.209 
   Maddi olmayan duran varlıklar 6 65.971.135 78.595.604 

  
  

Toplam varlıklar 
 

180.741.488 185.150.681 
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Bağımsız  
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız  
denetimden 

Geçmiş 

  
Cari dönem Geçmiş dönem 

Finansal durum tablosu 
Dipnot 

referansları 
28 Şubat 

 2014 
31 Mayıs 

2013 

    Yükümlülükler 
   

    Kısa vadeli yükümlülükler 
 

219.499.567 180.534.823 

  
 

    Kısa vadeli finansal borçlar 5 104.683.754 90.755.105 
   Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları 5 1.224.400 4.754.766 
   Ticari borçlar 

 
4.745.110 19.822.282 

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 
 

4.745.110 19.822.282 
   Diğer borçlar 

 
31.244.190 20.408.384 

- İlişkili taraflara diğer borçlar 
 

290 255 
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 

 
31.243.900 20.408.129 

   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar 
 

65.474.798 40.338.849 
   Ertelenmiş gelirler  

 
6.382.371 1.997.639 

   Kısa vadeli karşılıklar 
 

5.628.931 2.457.798 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa  

vadeli karşılıklar 
 

150.940 188.167 
- Diğer kısa vadeli karşılıklar 

 
5.477.991 2.269.631 

   Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 

  116.013 - 
    

Uzun vadeli yükümlülükler 
 

16.872.115 22.584.794 

  
 

    Uzun vadeli finansal borçlar 5 1.105.410 6.994.480 
   Ticari borçlar 

 
717.956 799.614 

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 
 

717.956 799.614 
   Diğer borçlar 

 
13.423.092 12.899.957 

- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 
 

13.423.092 12.899.957 
   Ertelenmiş gelirler  

 
1.245.000 1.657.500 

   Uzun vadeli karşılıklar 
 

380.657 233.243 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun 

vadeli karşılıklar 
 

380.657 233.243 

  
 

 Özkaynaklar 
 

(55.630.194) (17.968.936) 

  
 

     Ödenmiş sermaye 
 

25.000.000 25.000.000 
    Sermaye düzeltmesi farkları 

 
3.050 3.050 

    Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  
    birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler 

 
(443.711) (28.761) 

- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm  
kazanç/kayıpları 

 
(443.711) (28.761) 

    Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 

13.144.076 12.734.192 
    Geçmiş yıllar karları / (zararları) 

 
(61.436.145) 5.504.194 

    Net dönem zararı 
 

(31.897.464) (61.181.611) 

  
 

 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 
 

180.741.488 185.150.681 
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Bağımsız  
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız  
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

  Cari dönem Geçmiş dönem 

  
1 Haziran 2013- 1 Aralık 2013- 1 Haziran 2012- 1 Aralık 2012- 

Kar veya zarar kısmı 
Dipnot 

referansları 
28 Şubat 

 2014 
28 Şubat 

 2014 
28 Şubat 

2013 
28 Şubat 

2013 

   
   

Esas faaliyet gelirleri 
  

   
Hasılat 7 86.092.539 37.289.495 47.215.490 17.343.526 
Satışların maliyeti (-) 7 (103.535.602) (40.512.450) (94.460.779) (33.935.776) 

  
    

Brüt kar / (zarar) 
 

(17.443.063) (3.222.955) (47.245.289) (16.592.250) 

  
    

Genel yönetim giderleri (-) 
 

(14.207.120) (8.243.769) (8.688.134) (4.018.148) 
Pazarlama giderleri (-)  (1.197) 413 -    -    
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 

 
19.375.334 8.385.564 20.557.397 3.709.534 

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 
 

(13.708.054) (2.169.807) (5.740.545) (293.172) 

  
    

Esas faaliyet zararı 
 

(25.984.100) (5.250.554) (41.116.571) (17.194.036) 

  
    

Finansman gelirleri 
 

8.681.978 4.935.346 6.971.238 1.059.533 
Finansman giderleri (-) 

 
(14.595.342) (3.768.206) (16.062.819) (8.534.978) 

  
    

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı 
 

(31.897.464) (4.083.414) (50.208.152) (24.669.481) 

  
    

 Dönem vergi gideri 8 -    -    -    -    

 Ertelenmiş vergi gideri 8 - - - - 

  
    

Sürdürülen faaliyetler dönem zararı 
 

(31.897.464) (4.083.414) (50.208.152) (24.669.481) 

  
    

Diğer kapsamlı gider 
 

(414.950) (190.421) (64.630) (47.572) 
Kâr veya Zararda Yeniden 
Sınıflandırılmayacaklar 

 
   

 

  -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden 
Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) 

 

 
(414.950) 

 
(190.421) (64.630) (47.572) 

  
    

Toplam kapsamlı gider 
 

(32.312.414) (4.273.835) (50.272.782) (24.717.053) 

  
    

Sürdürülen faaliyetler pay başına 
kazanç/(kayıp) 

 
   

 

(Hisse başına TL olarak ifade edilmiştir) 
 

    
- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına 

kazanç / (kayıp) 9 (1,2759) (0,1633) (2,0083) (0,9868) 
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Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı gelir/giderler 
 

Birikmiş karlar 
 

 

Ödenmiş 
sermaye 

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kazanç/ kayıpları 

Kardan ayrılan 
kısıtlanmış 

yedekler 

Net 
dönem 

karı/zararı 

 
Geçmiş yıllar 

karları/zararları Toplam 

   
 

    1 Haziran 2012 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000 3.050 2.329 8.960.930 5.758.726 26.627.707 66.352.742 

   
 

    Transferler - - - 3.773.262 (5.758.726) 1.985.464 - 
Temettü ödemesi - - - - - (23.111.306) (23.111.306) 
        
Net dönem zararı - - - - (50.208.152) - (50.208.152) 
Muhasebe politikasındaki değişikliliklere ilişkin düzeltmeler (Not 2)) - - (64.630) - - - (64.630) 

Toplam kapsamlı gelir 25.000.000 3.050 (62.301) 12.734.192 (50.208.152) 5.501.865 (7.031.346) 

 
       

28 Şubat 2013 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000 3.050 (28.761) 12.734.192 (61.181.611) 5.504.194 (13.998.062) 

   
 

    1 Haziran 2013 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000 3.050 (28.761) 12.734.192 (61.181.611) 5.504.194 (17.968.936) 

   
 

    Transferler - - - 409.884 61.181.611 (61.591.495) - 
Temettü ödemesi - - - - - (5.348.844) (5.348.844) 

 
       

Net dönem zararı - - - - (31.897.464) - (31.897.464) 
Muhasebe politikasındaki değişikliliklere ilişkin  düzeltmeler (Not 2)) - - (414.950) - - - (414.950) 

Toplam kapsamlı gider - - (414.950) - (31.897.464) - (32.312.414) 

 
       

28 Şubat 2014 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000 3.050 (443.711) 13.144.076 (31.897.464) (61.436.145) (55.630.194) 
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nakit akım tablosu 
(TutarlarTürk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir) 
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Bağımsız  
 denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

  
Cari dönem Geçmiş dönem 

 

Dipnot  
referansları 

1 Haziran 2013 -  
28 Şubat 2014 

1 Haziran 2012 -  
28 Şubat 2013 

    A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları 
   

  
 (31.897.464) (50.272.782) 

Dönem zararı 
 

  

  

  
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 

 
  

Amortisman giderleri ve itfa payları 
 

 16.799.357   23.018.644  
Karşılık giderleri  

 
 2.903.597   1.894.551  

Reeskont gelirleri, net 
 

 (146.255)  (264.067) 
Faiz giderleri 

 
 15.935.507   10.104.256  

Faiz gelirleri 
 

 (1.311.941)  (2.328.352) 
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar  

 
 (8.814.017)  (14.065.919) 

İlişkili taraflardan alacaklara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkları, net 
 

 (7.043.041)  34.540.107  
Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı artışı/ ( iptali) 

 
 (1.248.004)  -    

  
  

Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler 
öncesi net nakit çıkışı 

 

    
(14.822.261) 2.626.438 

  
  

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 
 

  
Ticari alacaklar 

 
 (16.067.662)  (3.601.742) 

Ticari borçlar 
 

 (15.012.575)  (25.396.243) 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar 

 
(5.908.855)  16.838.703  

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar 
 

 26.469.132   21.809.766  

  
  

Esas faaliyetlerde (kullanılan)/ sağlanan net nakit 
 

(25.342.221)            12.276.922 

  
  

B. Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları 
 

  

  
  

Alınan faiz 
 

 18.707   2.570  
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları 

 
 17.019.972   16.434.692  

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 
 

 (12.158.579)  (24.256.325) 
Bloke mevduatlardaki değişim 

 
 747.000   (1.411.042) 

  
  

Yatırım faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) nakit 
 

5.627.100 (9.230.105) 

  
  

C. Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları 
 

  

  
 

  
İlişkili taraflardan alacaklar nakit tahsilatlar/(ödemeler), net 

 
 19.494.206   -    

Ödenen temettü, nakit 10  (2.456.724)  (23.111.306) 
Ödenen faiz 

 
 (8.081.200)  (5.876.018) 

Banka kredilerinden kaynaklanan nakit girişleri 
 

 73.613.287   56.614.777  
Banka kredilerinden kaynaklanan nakit çıkışları 

 
 (62.822.068)  (35.027.628) 

  
  

Finansal faaliyetlerden sağlanan/ (kullanılan) nakit 
 

19.747.501 (7.400.175) 

  
  

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/ (azalış) (A+B+C) 
 

32.380 (4.353.358) 

  
  

D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 4 65.781 4.393.816 

  
  

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 4 98.161 40.458 
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1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu 
 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), Trabzonspor Gıda Yatırım ve Ticaret Anonim 
Şirketi ünvanı ile 2 Haziran 1994 tarih ve 3543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek 
Trabzon’da kurulmuştur. Şirket’in ticaret ünvanı 24 Nisan 2003 tarih ve 5784 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 
Şirket’in ticaret ünvanı son olarak 24 Mayıs 2011 tarih 7821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.  
 

Şirket’in, başlıca gelirleri naklen yayın sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri ve reklam sözleşmelerine 
bağlı olan gelirlerden ve Avrupa kupalarına katılım payı ile stad hasılatlarından oluşmaktadır.  
 

13 Ocak 2005 tarihinde Şirket ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. (Futbol A.Ş.) arasında yapılan 
temlik sözleşmesine göre Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş.’nin 11 Kasım 2004 tarihinde 
Trabzonspor Kulübü Derneği ile imzalamış olduğu devir sözleşmesi ve 13 Ocak 2005 tarihinde 
imzalamış olduğu 11 Kasım 2004 tarihli devir sözleşmesine ilişkin uygulama protokolü uyarınca Futbol 
A.Ş.’den devralmış olduğu anlaşmalar kapsamında hak sahibi olduğu tüm gelir ve alacaklarını 
alacağın temliki hükümlerine göre Şirket’e temlik etmiştir.  
 

Şirket, kurumlar vergisinden muaf bir yapıya sahiptir.  
 

Şirket’in 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle personel sayısı 91’dir. (31 Mayıs 2013: 78).  
 
Şirket’in ana ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., nihai ana ortağı ise Trabzonspor 
Kulübü Derneği’dir.  
 

23 Mayıs 2011 tarihli Genel Kurul’da Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’ye ait profesyonel 
futbol takımı ve altyapılarının tüm varlık ve yükümlülükleri ile birlikte devir alınmasına, böylelikle 
profesyonel futbol takımı ve altyapılarının genel kurul tarihi itibariyle tahakkuk etmiş borç ve 
alacaklarının da bu devir işleminde esas alınmasına ve karar bedelinin Trabzonspor Futbol 
İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den alacağa mahsup edilmesine karar verilmiştir. 
 
 

2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar 
 
2.1 İşletmenin sürekliliği ilkesi 
 
28 Şubat 2014 tarihi itibariyle sona eren ara dönem içinde Şirket 31.897.464 TL zarar etmiş ve aynı 
tarih itibariyle Şirket’in kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarını 191.226.993 TL aşmış ve yine 
aynı tarih itibariyle geçmiş yıllar zararları 61.436.145 TL olmuş ve özkaynakları da 55.630.194 TL 
negatife dönmüştür. Bu durum, bu dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte Şirket’ in sürekliliği 
üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin varlığına işaret etmektedir. Bu nedenle 
Şirket varlıklarını taşıdığı değerlerden nakte çevirmekte ve yükümlülüklerini karşılamakta zorlukla 
karşılaşabilir. Mevcut durumla ilgili olarak, 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülüklere 
bakıldığında ise bu tutarın yaklaşık % 48’ini kısa vadeli banka kredilerinin, %30’unu çalışanlara olan 
maaş ve borçları ile çalışanlara yapılan ödemelere ilişkin henüz ödenmemiş stopaj ve vergi borçlarının 
ve yine yaklaşık %16’sını da ticari borçlar ile diğer vergi borçlarının oluşturmakta olduğunu görüyoruz. 
Kısa vadeli banka kredileri, aksi bir durum yazılı olarak bankalardan teyit edilemediğinden her ne kadar 
kısa vadeli yükümlülük olarak sınıflandırılmış olsalar da, bu banka kredilerinin büyük çoğunluğunun 
geri ödeme vadeleri ilgili kredilere teminat olarak temlik edilmiş; bu yıla ve önümüzdeki yıllara ait 
naklen yayın gelirleri, isim hakkı gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirlerine bağlı olarak 12 aydan daha 
sonraki dönemlere de doğal olarak taşmaktadır. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
28 Şubat 2013 tarihli ara dönem mali tablolalarında da özsermayenin negatife dönmesi nedeniyle 
SPK’ nın ilgili yazısı ve açıklamalarına istinaden Şirket, bağımsız bir değerleme şirketine varlıklarının 
rayiç değerlerinin tespiti ve değerleme çalışması yaptırmıştır. Şirket bu değerleme çalışmasını futbol 
sezonu içerisindeki gerçekleşen gelişmelere göre revize ederek futbol faaliyetlerinden elde edeceği 
nakit analizlerini tahmin etmiş ve 1 Mart 2014 ile 28 Şubat 2015 dönemi için tahmini olarak aşağıdaki 
şekilde hazırlamıştır: 
 
Tahmini nakit girişi sağlayacak kalemler: 
 

Naklen Yayın gelirleri 55 milyon TL 
Avrupa Kupası gelirleri 26 milyon TL 
Reklam ve Sponsorluk gelirleri 13 milyon TL 
Spor Toto İsim Hakkı gelirleri 4 milyon TL 
Diğer İsim Hakkı gelirleri 3,5 milyon TL 
Kombine Kart satış gelirleri 3 milyon TL 
Maç hasılatları 6 milyon TL 
Diğer gelirler 7 milyon TL 
  

Toplam 117,5 milyon TL 

 
Tahmini nakit çıkışı yaratacak kalemler : 
 

Futbolcu ücret ve transfer giderleri 80 milyon TL 
Teknik kadro ücret ve giderleri 1,5 milyon TL 
Müsabaka giderleri 2,5 milyon TL 
Seyahat giderleri 3,5 milyon TL 
Diğer sportif faaliyet giderleri 6 milyon TL 
  

Toplam 93,5 milyon TL 

 
Yukarıda özetlendiği üzere 28 Şubat 2014 tarihini takip eden 1 yıl içerisinde tahmini 117,5 milyon TL 
nakit elde edeceği, yine aynı döneme ilişkin olarak da giderler ve transfer ödemeleri için 93,5 milyon 
TL nakit çıkışı olacağı tahmin edilmektedir. Bu bilgiler ışığı altında Şirket’ in nakit dengesi önümüzdeki 
1 yıllık dönem için açık vermemektedir. 
 
Şirket, bu dipnotun başlangıç kısmında açıklanan kısa vadeli banka kredileri haricindeki kısa vadeli 
ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve diğer borçlarını ödeyebilmesi için 
yaklaşık ilave 90-100 milyon TL nakde ihtiyaç duyacağını öngörmektedir. 
 
Şirket söz konusu ilave nakit  
(*) Şirket’in satışı üzerinde faaliyet ihtiyaçlarını aşağıdaki şekilde temin etmeyi düşünmektedir: 
 
a) Ana ortaktan, HES satış geliri (tahmini) (*) 10 milyon ABD Doları 
b) İlave yeni kredi kullanımı 25-30 milyon TL 
c) Yeni Sponsorluk Sözleşmelerinden erken tahsilatlar 30 milyon TL 
d) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçların ve diğer 

borçların yeniden yapılandırılması ile vade değişiminin etkisi 
10-20 milyon TL 

Net 88-103 milyon TL arası 

 
(*) Yürütmekte olduğu Hidroelektrik santral projesinin tahmini nakit getirisidir. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Şirket yukarıdaki açıklamalarına ve planlarına istinaden finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesini 
baz alarak hazırlamıştır. Bu çerçevede, Şirket finansal tablolarını oluştururken varlıklarının taşıdığı 
değerden nakte çevrilebileceğini ve yükümlülüklerini normal iş akışı içerisinde karşılayabileceğini 
öngörmektedir. 
 
2.2 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 
 
Finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in 
durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak 
hazırlanmıştır. 
 
Ara dönem özet 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” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe 
Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. 
 
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 ara dönem özet finansal tabloları, bu karar çerçevesinde 
hazırlanmıştır. 
 
Şirket, 28 Şubat 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe 
Standardı No.34 ”Ara Dönem Finansal Raporlama’ya uygun olarak hazırlamıştır. 
 
Şirket’in ara dönem özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama 
ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in 31 Mayıs 2013 tarihli finansal tabloları 
ile beraber okunmalıdır. 
 
2.3  Finansal tabloların onaylanması 
 
Şirket’in 28 Şubat 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları 
Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Güney ve Genel Müdür İbrahim Metin Kazancıoğlu tarafından 
incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanlarında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve 
dipnotların gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini, sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo 
ve dipnotların ilişkin olduğu dönem itibariyle Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe 
uygun ve doğru bir biçimde yansıttığı beyan edilerek imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Yönetim 
Kurulu’nun 31 Mart 2014 tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır. 
 
Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
2.4  Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk 
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli 
farklılıklar açıklanır. 
 
-TMS 19 – Çalışanlara sağlanan faydalar standardında yapılan değişiklikler kapsamında kıdem 
tazminatına ilişkin aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu 
uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve geriye dönük 
olarak uygulanmıştır. Şirket, 28 Şubat 2013 tarihli kapsamlı gelir tablosunda “genel yönetim giderleri” 
hesabında muhasebeleştirilen 64.630 TL tutarındaki aktüeryal kaybı diğer kapsamlı gelir/gider satırına 
sınıflandırmıştır. Şirket, 28 Şubat 2013 tarihli finansal durum tablosunda net dönem karı içinde 
gösterdiği 64.630 TL tutarındaki aktüeryal kaybı aynı tarihli finansal durum tablosunda tanımlanmış 
fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları içerisine sınıflandırmıştır.  
 
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye 
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası 
kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren 
finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca 
Şirket’in finansal durum tablolarında çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Şirket’in 28 Şubat 2013 tarihli 
finansal durum tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır: 
 
- Finansman gelirleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin 2.017.024 TL tutarındaki 
kur farkı geliri ve ticari alacak ve borçlara ilişkin 125.212 TL tutarındaki reeskont faiz geliri esas 
faaliyetlerden diğer gelirler içerisine, 
 
- Finansman giderleri hesap grubunda bulunan ticari alacak ve borçlara ilişkin 2.296.888 TL tutarındaki 
kur farkı gideri ve 138.853 TL tutarındaki ticari alacak ve borçlara ilişkin reeskont faiz gider esas 
faaliyetlerden diğer giderler içerisine, 
 
-Satışların maliyeti hesap grubunda bulunan 2.338.788 TL tutarındaki futbolcu stopajları faiz giderini 
esas faaliyetlerden giderlere sınıflandırılmıştır. 
 
2.5 Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması: 
 

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz 
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar 
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe 
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. 
 
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) 
 
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” 
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak 
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama 
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
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2.   Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama 
 
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal 
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. 
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe 
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin 
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi 
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın 
erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine 
etkilerini değerlendirmektedir. 
 
TFRYK Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler 
 
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin 
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı 
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi 
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak 
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi 
ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu 
yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya 
izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum 
Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisinin 
olması beklenmemektedir. 
 
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer 
açıklamaları (Değişiklik) 
 
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer 
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin 
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir 
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir 
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
 
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten 
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) 
 
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten 
korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi 
durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna 
getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye 
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı 
üzerinde bir etkisi olması beklenmemektedir. 
 
  



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 
 
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 
 
 

(13) 

2.   Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik) 
 
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf 
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna 
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklığını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde  
 
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan 
yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in 
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye 
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirketin 
finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe 
girdikten sonra yapacaktır. 
 
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki 
değişiklikler – UFRS 9 (2013) 
 
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki 
ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. İşletmeler tüm riskten korunma 
işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam etmek üzere 
muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi yoktur, fakat halen 
uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer düşüklüğü fazını 
bitirdikten sonra belirlenecektir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir. 
 
UFRS’ndaki iyileştirmeler 
 
UMSK, Aralık 2013’de ‘2010–2012 dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’nda 
Yıllık İyileştirmeler’ yayınlamıştır.  Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricindeki 
değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren geçerlidir. 
 
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 
 
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler: 
 
Hak ediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet 
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
  
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar 
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya 
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
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2.   Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 

UFRS 8 Faaliyet Bölümleri 
 

Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ 
toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin 
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye 
dönük olarak uygulanacaktır. 
 

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
 

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve 
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler 
derhal uygulanacaktır. 
 

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 

UMS 16.35(a) ve UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde 
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek 
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa 
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 

UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 
 

Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili 
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 

UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması 
 

İşletme, mevcut bir standardı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren yeni 
bir standardı uygulamak konusunda, işletmenin ilk UFRS finansal tablolarında sunulan dönemler 
boyunca tutarlı olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal uygulanacaktır. 
 

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
 

Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da UFRS 3’ün kapsamında 
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki 
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri 
 

UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil UMS 39 
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 

Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak 
sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır. 
 

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması 
beklenmemektedir. 
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2.   Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
UFRS 14 – Regülasyona Tabi Ertelenen Hesaplara İlişkin Geçici Standart 
 
UMSK bu standardı Ocak 2014’de yayınlamıştır. UFRS 14, UFRS’yi ilk kez uygulayan fiyatları regüle 
edilen işletmelerin, fiyat regülasyonu ile ilgili önceki mevzuata göre kayıtlarına aldıkları tutarları 
UFRS’ye göre hazırladıkları mali tablolarında taşımaya devam etmelerine izin vermektedir. Halen 
UFRS’ye göre finansal tablo hazırlayan şirketlerin bu standardı uygulaması yasaklanmıştır. Standart, 1 
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacak olup 
erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu 
veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
 
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları 
 
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik 
aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi 
itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık 
raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır.  
 
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi 
 
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini 
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede 
yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası 
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan 
şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Bu kararın 
Şirket’in finansal tabloları üzerinde bir etkisi olmamıştır.  
 
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi  
 
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) 
yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi 
gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama 
döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün 
oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme 
bağlanmıştır. Şirket’in bu düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla yaptığı uygulamalar 
Not 2.2’de belirtilmiştir. 
 
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi 
 
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal 
araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararın Şirket’in 
finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır. 
 
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi 
 
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı 
iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne 
ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke 
kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme 
esasları belirlenmiştir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 

i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu, 
ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip 

olması durumu 
iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında 

muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu. 
 
Söz konusu kararın Şirket’in finansal tablolarında bir etkisi olmamıştır. 
 
3.  Operasyonların sezona göre değişimi 
 
Şirket’in faaliyetleri futbol sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Bu nedenle, 28 Şubat 
2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem faaliyet sonuçları, takip eden dönemler ve tüm mali 
yıl sonu sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir. 
 
4. Nakit ve nakit benzerleri 
 

 28 Şubat 2014 31 Mayıs 2013 

   
Kasa 903 54 
Vadesiz mevduatlar (**) 88.612 41.809 
Vadeli mevduatlar (**) -    745.680 
Diğer hazır değerler (*) 8.646 25.238 
   

 98.161 812.781 

   
Bloke mevduat: (**) -    747.000 
   

Nakit akım tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri 98.161 65.781 

 
(*) Kredi kartı alacakları ve TS Club hediye çeklerini temsil etmektedir. 
(**) 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle bankalar bakiyesi içerisinde bloke mevduat bulunmamaktadır (31 

Mayıs 2013 – 747.000 TL). 
 
Nakit akım tablosu açısından nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 98.161 TL olup (31 Mayıs 2013 – 
65.781 TL) bankalardan alacakların döneme isabet eden bloke vadeli mevduat harici tutarlarından 
oluşmaktadır. 
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5. Finansal borçlar 
 

 28 Şubat 2014 31 Mayıs 2013 

   
Kısa vadeli banka kredileri (*) 104.683.754 90.755.105 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı 1.224.400 4.754.766 
   

Toplam kısa vadeli borçlanmalar 105.908.154 95.509.871 

   

Uzun vadeli borçlanmalar 1.105.410 6.994.480 

   

Toplam borçlanmalar 107.013.564 102.504.351 

 
   28 Şubat 2014 

Para birimi 
Ağırlıklı ortalama  

etkin faiz oranı Kısa vadeli 

Uzun vadeli 
kredilerin kısa 
vadeye düşen 

kısmı Uzun vadeli 

     
TL 12,46% 104.683.754 1.224.400 1.105.410 
     

Toplam  104.683.754 1.224.400 1.105.410 

 
 

   31 Mayıs 2013 

Para birimi 
Ağırlıklı ortalama 

etkin faiz oranı Kısa vadeli 

Uzun vadeli 
kredilerin kısa 
vadeye düşen 

kısmı Uzun vadeli 

     
TL %14,64 87.302.820 4.754.766 6.994.480 
ABD Doları %7 3.452.285 - - 
     
Toplam   90.755.105 4.754.766 6.994.480 

 
Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

 28 Şubat 2014 31 Mayıs 2013 

   
1 yıl içerisinde 105.908.154 95.509.871 
1-2 yıl içerisinde 751.529 5.735.782 
2-3 yıl içerisinde 353.881 1.258.698 
   

 107.013.564 102.504.351 

 
(*)  Şirket, finansal borçlarına teminat olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan naklen yayın 

gelirleri, İddaa Spor Toto gelirleri ve Biletix A.Ş. gelirlerinden mevcut ve ileride oluşacak 
alacaklarını temlik etmiştir. Şirket’in borçlarının gerçeğe uygun değeri, defter değerine yakındır.  

 
Şirket, kullanmış olduğu krediler için 279.550 TL tutarında alınan çeki bankalara teminat vermiştir. 
  



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 
 
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 
 
 

(18) 

6. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
 
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan 
duran varlıkların tutarı 13.502.521 TL’dir (28 Şubat 2013 – 24.301.956 TL). Bu tutarın 12.830.550 TL 
kısmı, 28 Şubat 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde alınan ve maddi 
olmayan duran varlıklar hesabında takip edilen Futbolcu Lisanslarından meydana gelmektedir (28 
Şubat 2013 - 22.392.168 TL). 
 
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem içerisinde satılan ve maddi olmayan duran 
varlıklar hesabında takip edilen Futbolcu Lisanslarını net defter değeri 8.205.956 TL’dir (28 Şubat 
2013 – 2.368.773 TL). Şirket’in bu hesap dönemi içerisinde satılan maddi duran varlığı 
bulunmamaktadır (28 Şubat 2013 – 45.631 TL). 
 
 
7. Hasılat ve satışların maliyeti 
 
Hasılat 
 

 

1 Haziran 2013- 
28 Şubat 2014 

1 Aralık 2013- 
28 Şubat 2014 

1 Haziran 2012- 
28 Şubat 2013 

1 Aralık 2012- 
28 Şubat 2013 

     

Naklen yayın gelirleri 34.335.563 18.222.713 24.981.924 9.355.998 
UEFA Müsabakaları Gelirleri 25.528.727 9.664.746 656.847 - 
Reklam ve sponsorluk gelirleri 9.890.364 3.340.276 8.352.220 2.422.701 
Stad hasılatları 4.356.238 874.099 3.462.353 632.498 
İsim hakkı gelirleri – Spor Toto 4.223.060 1.506.243 2.935.054 1.511.798 
Diğer naklen yayın gelirleri 1.997.184 70.609 2.284.781 866.948 
Diğer İsim Hakkı Gelirleri 1.242.826 590.884 3.605.882 2.100.572 
Türkiye Kupası Gelirleri 325.529 - - - 
Futbolcu kiralama gelirleri 559.105 - -  
Diğer 3.633.943 3.019.925 936.429 453.011 

     

 86.092.539 37.289.495 47.215.490 17.343.526 

 
Satışların maliyeti 
 

 

1 Haziran 2013- 
28 Şubat 2014 

1 Aralık 2013- 
28 Şubat 2014 

1 Haziran 2012- 
28 Şubat 2013 

1 Aralık 2012- 
28 Şubat 2013 

     

Futbolcu ve teknik kadro giderleri (75.854.775) (28.069.638) (63.914.038) (26.084.685) 
Amortisman ve itfa giderleri (19.765.336) (9.137.617) (22.860.068) (5.713.907) 
Seyahat, kamp ve müsabaka 

giderleri 

(5.843.607) (2.618.371) (4.547.803) (1.825.426) 

Tescil ve lisans giderleri (452.415) (21.730) (736.805) (37.197) 
Stadyum giderleri (426.620) (282.444) (380.287) (205.473) 
Futbolcu lisans değer düşüklüğü - - (968.041) 968.041 
Diğer giderler (1.192.849) (382.650) (1.053.737) (1.037.129) 
     

 (103.535.602) (40.512.450) (94.460.779) (33.935.776) 

 
  



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 
 
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı) 
(Tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 
 
 

(19) 

8. Vergi varlık ve yükümlülükleri 
 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8 inci maddesine göre Şirket kurumlar vergisinden muaftır. 
Bundan dolayı 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle finansal tablolarda vergi gideri, ertelenmiş vergi aktifi ve 
pasifi bulunmamaktadır.  
 
Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş. ile yapmış olduğu kira kontratı 
ile profesyonel futbol takımını kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak 
isim hakkı gelirleri, radyo ve televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk 
geliri elde etmiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması 
çerçevesinde Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. 
 
9. Hisse başına kazanç/(kayıp) 
 
28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ilişkin olarak birim hisse 
başına kar/(zarar) hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 28 Şubat 2014 ve 28 
Şubat 2013  tarihlerinde sona eren ara dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin hisse 
başına kar hesaplanmasını gerektirecek başka bir finansal enstrüman bulunmamaktadır. 
 

28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemler için Şirket hisselerinin ağırlıklı 
ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz hisse 
içermediği varsayılmıştır): 
 

 
1 Haziran 2013- 

28 Şubat 2014 
1 Aralık 2013- 
28 Şubat 2014 

1 Haziran 2012- 
28 Şubat 2013 

1 Aralık 2012- 
28 Şubat 2013 

     
Tedavüldeki hisse senedi adedi 1 Haziran itibariyle 

(toplam) 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 
Nakit karşılığı çıkarılan hisse senetleri     
     

28 Şubat 2014 ve 28 Şubat 2013 itibariyle 
(toplam) 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

     
Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama 

adedi   25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 
Net kar / (zarar)  (TL) (31.897.464) (4.083.414) (50.208.152) (24.669.481) 
     

Hisse başına kar / (zarar) (1 TL değerli hisse için 
kar / (zarar) (TL)) (1,2759) (0,1633) (2,0083) (0,9868) 

 
 
10. İlişkili taraf açıklamaları 
 
a)  28 Şubat 2014 ve 31 Mayıs 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar 

aşağıdaki gibidir: 
 
 28 Şubat 2014 31 Mayıs 2013 

   
Ticari olmayan alacaklar   
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*) 78.239.773 92.289.650 
Diğer 2.705 2.879 
    

 78.242.478 92.292.529 

 
(*)   Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’den olan ticari olmayan uzun vadeli alacaklar; Şirket’in her tür hizmet 

gelirlerinden elde ettiği fonların Şirket ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin finansman ihtiyacı 
nedeniyle kullandırılması sonucu oluşmaktadır, belirli bir vadesi bulunmamaktadır ve bu alacak için herhangi bir teminat 
alınmamıştır. Söz konusu alacağın 9.500.000 TL tutarındaki kısmı Trabzonspor Kulübü Derneği’ne yapılan bağışlarla, 
kalan kısım da Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. tarafından kullanılan kredi ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği 
Tic. A.Ş.’nin elindeki Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satışından elde edilen tahsilatlarla 
azalmıştır.  
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10. İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 
b)  28 Şubat 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli 

işlemler aşağıdaki gibidir: 
 

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler                           
1 Haziran 2013- 

28 Şubat 2014 
1 Aralık 2013- 
28 Şubat 2014 

1 Haziran 2012- 
28 Şubat 2013 

1 Aralık 2012- 
28 Şubat 2013 

     
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./ kambiyo 

karı (net) 
 

7.043.041 
 

 3.845.432  
 

9.215.571 
 

 5.595.326  
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz 

geliri 
 

1.293.234 
 

 460.772  
 

2.325.782 
 

 792.132  
     

 8.336.275 4.306.204 11.541.353 6.387.458 

 
Şirket Yönetim Kurulu’nun 25 Aralık 2008 tarihinde aldığı karar ile döviz kurlarında yaşanan aşırı 
hareketlilik dikkate alınarak Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’ye sağlanan finansmanın 1 Aralık 
2009 tarihinden geçerli olmak üzere 12 aylık ortalama kurlara göre hesaplanacak ABD Dolarına 
endeksli olarak değerlendirilmesine ve yıllık Libor+2 faiz uygulanmasına karar verilmiştir.  
 
Bilanço tarihi itibari ile Şirket’in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim 
ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 588.261 TL’dir (28 Şubat 2013: 371.810 TL). 
 
c) İlişkili taraflara ödenen temettüler 
 

  
1 Haziran 2013-  

28 Şubat 2014 

 

 

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş 2.892.120 
MKK 2.456.724 

   

  5.348.844 

 
Şirket temettü ödemelerini Merkezi Kayıt Kuruluşuna nakit olarak (Brüt: 2.456.724, Net: 2.088.688), 
ana ortağa ise borçlarına karşılık mahsup işlemi yoluyla mahsup yöntemiyle gerçekleştirmiştir. 
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11. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi  
 
(a) Kur riski yönetimi 
 
Şirket başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur riski genellikle Avro 
ve ABD Doları cinsi ticari ve diğer alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlardan kaynaklanmaktadır. 
Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım 
tablolarıyla izlemektedir. 

 
Şirket’in 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki 
gibidir: 
 
  

 

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) 

ABD Doları 
(Orjinal 

para birimi) 

Avro 
(Orjinal 

para birimi) 

    

1. Ticari alacak 4.335.783 400.000 1.128.263 
2a. Parasal finansal varlıklar 7.065 241 2.139 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 
3. Diğer 9.979.167 - 3.271.000 
4. Dönen varliklar (1+2+3)  14.322.015 400.241 4.401.402 

5. Ticari alacaklar - - - 

6a. Parasal finansal varlıklar - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 

7. Diğer 78.239.773 35.019.145 - 
8. Duran varliklar (5+6+7) 78.239.773 35.019.145 -  
9. Toplam varliklar (4+8) 92.561.788 35.419.386 4.401.402 

10. Ticari borçlar 3.199.915 - 1.048.877  
11. Finansal yükümlülükler 4.499.930 - 1.475.000  
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 58.912.082 210.000 19.156.582  
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 66.611.927 210.000 21.680.459 

14. Ticari borçlar 852.699 - 279.500 
15. Finansal yükümlülükler - - - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 852.699 - 279.500 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) 67.464.626 210.000 21.959.959 
19. Bilanço dışı 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 para varlık yükümlülük pozisyonu 
(9-18+19) 25.097.162 35.209.386  (17.558.557) 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / 
yükümlülük pozisyonu 25.097.162 35.209.386 (17.558.557) 

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların 
toplam gerçeğe uygun değeri - - - 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - 

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı - - - 

25. İhracat - - - 

26. İthalat - - - 
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11.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Şirket’in 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki 
gibidir: 

 
  

 

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) 

ABD Doları 
(Orjinal 

para birimi) 

Avro 
(Orjinal 

para birimi) 

    
1. Ticari alacak 3.465.483 400.000 1.123.200 
2a. Parasal finansal varlıklar 798 296 102 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 
3. Diğer - - - 
4. Dönen varliklar (1+2+3)  3.466.281 400.296 1.123.302 

5. Ticari alacaklar - - - 
6a. Parasal finansal varlıklar - - - 
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 
7. Diğer 92.289.650 49.455.897 - 
8. Duran varliklar (5+6+7) 92.289.650 49.455.897 - 
9. Toplam varliklar (4+8) 95.755.931 49.856.193 1.123.302 

10. Ticari borçlar 23.043.613 896.500 8.827.930 
11. Finansal yükümlülükler 3.452.285 1.850.000 - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 26.495.898 2.746.500 8.827.930 

14. Ticari borçlar 676.614 - 279.500 
15. Finansal yükümlülükler - - - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 676.614 - 279.500 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) 27.172.512 2.746.500 9.107.430 
19. Bilanço dışı 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 para varlık yükümlülük 
pozisyonu (9-18+19) 68.583.419 47.109.693 (7.984.128) 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / 
yükümlülük pozisyonu  68.583.419 47.109.693 (7.984.128) 

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların 
toplam gerçeğe uygun değeri - - - 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - - 
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının 

tutarı - - - 
25. İhracat - - - 
26. İthalat - - - 
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11. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık 
 

Şirket, başlıca ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

28 Şubat 2014  Kar/(Zarar) 

  Yabancı paranın  Yabancı paranın 
  değer kazanması  değer kaybetmesi 

 
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük  7.866.481  (7.866.481) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 
     

3- ABD Doları net etki (1+2)  7.866.481  (7.866.481) 

     
     
4- Avro net varlık / yükümlülük  (5.356.765)  5.356.765 
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
     

6- Avro net etki (4+5)  (5.356.765)  5.356.765 

 
 

31 Mayıs 2013  Kar/(Zarar) 

   Yabancı paranın    Yabancı paranın  
   değer kazanması    değer kaybetmesi  

 
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük  8.791.140  (8.791.140) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 
     

3- ABD Doları net etki (1+2)  8.791.140  (8.791.140) 

     
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
4- Avro net varlık / yükümlülük  (1.932.798)  1.932.798 
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
     

6- Avro net etki (4+5)  (1.932.798)  1.932.798 
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12. Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler  
 
Şirket aleyhine açılan davalar 
 
Davacı SPK, Şirket’in 23 Mayıs 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, temettü 
dağıtmama kararının Sermaye Piyasası Kanununun 46/1-c maddesi çerçevesinde hukuka aykırılığının 
tespiti ve iptali talebi ile dava açmıştır. Dava Şirket’in aleyhine sonuçlanmış olup, gerekçeli kararın 
tebliği beklenmektedir. Gerekçeli kararın Şirket’e tebliğinin ardından Yargıtay’a temyiz başvurusunda 
bulunulacaktır. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 30.000 
TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara karşılık 
ayrılmıştır. 
 
Davacı SPK, Şirket aleyhine 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul’u zamanında gerçekleştirilmemesi 
sebebiyle tespit davası açmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket aleyhine 
sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket’e tebliğinin ardından Yargıtay’a temyiz başvurusunda 
bulunulacaktır. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000 
TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara karşılık 
ayrılmıştır. 
 
SPK tarafından, Şirket’in 31 Ağustos 2009 tarihli Olağan Genel Kurul’unda alınan 6,9 ve 10 nolu 
kararlarının iptali talebiyle dava açılmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket 
aleyhine sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket’e tebliğinin ardından Yargıtay’a temyiz başvurusunda 
bulunulacaktır. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000 
TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara karşılık 
ayrılmıştır. 
 
Bektaş Demirtaş (davacı) ve Şirket tarafından imzalanmış olan 5 Şubat 2011 tarihli Standart Temsilci 
Sözleşmesinin 3.2 maddesinde belirtilen 75.000 Avro’luk alacağın ödenmediğinden bahisle davacı 
taraf Şirket aleyhine icra takibi başlatmıştır. Süresi içerisinde yapılan itiraz neticesinde icra takibi 
durmuştur. Davacı taraf, itirazın iptali talebiyle dava ikame etmiştir. Mahkeme 10 Ekim 2013 tarihli 
celsede görev yönünden Şirket’in itirazını haklı görerek davayı reddetmiştir. Kararın kesinleşmesi 
beklenmektedir. 
 
Şirket aleyhine Christian Brüls tarafından 3.530.000 Avro alacak için FIFA Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’na başvuruda bulunulmuş ve FIFA Trabzonspor aleyhinde 235.000 Avro’nun faiziyle birlikte 
futbolcuya ödenmesi yönünde karar almıştır. Karara CAS nezdinde itiraz edilmiştir. Yargılama 
sürmektedir ve 4 Ekim 2013 tarihinde duruşması yapılmış olup, heyet tarafından verilecek karar 
beklenmektedir. CAS’tan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 235.000 
Avro’nun faiziyle birlikte kulüpten tahsil edilebileceğinden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara 
karşılık ayrılmıştır.  
 
Drago Gabric’in (futbolcu) sözleşmesi, geçirdiği trafik kazasının ardından Şirket tarafından tek taraflı 
olarak feshedilmiştir. Drago Gabric, feshin haksız olduğu iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 
başvurmuş ve 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonu alacakları ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 
katılımdan doğan prim alacakları da dahil olmak üzere toplam 2.460.000 Avro’nun Şirket’ten tahsilini 
istemiştir. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun resmi kararı beklenmektedir. Şirket, bu davanın 
kaybedilmesi ihtimalinde tazminat tutarının azami 575.000 Avro olacağını öngörmektedir ve Şirket’in 
finansal tablolarında bu tutara karşılık ayrılmıştır.  
 
Metalist FC, futbolcu Jakson Avelino Coelho’nun, kulüplerine transferi sırasında ödenmesi gereken 
dayanışma katkısı payını ödeme yükümlülüğünü Şirket ile akdedilen sözleşmeye göre üzerine almıştır.  
Bu sözleşme kapsamında Metalist FC, Belçika FF’ye bağlı KVC Westerlo Kulübü’ne 48.465 Avro 
ödeme gerçekleştirilmiştir. Ancak bir süre sonra hesaplamanın yanlış yapıldığı ve KVC Westerlo 
takımına fazla ödeme yaptığı kanaatine varılmış, bu para geri istenilmiştir. KVC Westerlo parayı iade 
etmeyince sözleşmeye taraf olması nedeniyle Şirket aleyhine FIFA nezdinde dava açmıştır. Şirket 
tarafından davaya 7 Ocak 2013’te cevap verilmiş ve ihtilafa KVC Westerlo’nun da dâhil edilmesi talep 
edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.  
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12. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
Yatırımcı Mustafa Turgut Sanberk, Şirket’in borsa’da işlem gören hisselerden alım yapan yatırımcının 
sahip olduğu hisse değerinin düşmesi sebebiyle zarara uğradığından bahisle dava ikame etmiştir. 
Dava henüz ön inceleme aşamasındadır. Ön inceleme duruşması 19 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştır. 
 
İş akdi feshedilen eski teknik direktör Hakkı Tolunay Kafkas, belirli süreli sözleşmesinin kalan kısmının 
tazminat olarak kendisine ödenmesi talebiyle Şirket’e dava açmıştır. İlk duruşma 16 Aralık 2013 
tarihinde yapılmıştır. Bu tarihte görülen davada yeni duruşma tarihi verilmiştir. Bir sonraki duruşma 24 
Şubat 2014 tarihinde görülmüş ve yeni duruşma tarihi 15 Mayıs 2014 olarak belirlenmiştir.   
 
11 Şirket çalışanının iş akitlerinin feshedilmesi sonucu, Şirket aleyhine açmış oldukları dava tutarı 
187.000 TL olup söz konusu davalara ilişkin karşılık ayırılmıştır.   
 
Şirket’in açtığı davalar 
 
Şirket’in Arjantin Ligi takımlarından Racing Club’a Teofilo Gutierrez’in (futbolcu) transferi ile ilgili 
transfer ücretinin 400.000 ABD Dolar’lık kısmının Racing Club tarafından ödenmediği iddiasıyla CAS’a 
başvuruda bulunulmuştur. Karar Şirket lehine sonuçlanmıştır. Gerekli icra prosedürlerinin yerine 
getirilmesi için Arjantin’de bir avukat ile anlaşılmış olup, kararın Arjantin’de tanınmasını ve tenfizini 
sağlamak üzere gerekli dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. 
 
Şirket, futbolcu Jakson Avelino Coelho’nun Al-Ahli’ye transferi sırasında, bu Kulüp ile futbolcunun bir 
sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20’sinin kendisine ödenmesi yönünde bir sözleşme 
akdetmiştir. Futbolcu geçtiğimiz transfer döneminde Al-Ahli’den FC Metalist Kulübü’ne transfer edilmiş, 
ancak Al-Ahli kulübü hiçbir şekilde Şirket’le bağlantı kurmamıştır. İki Kulüp arasındaki transfer 
sözleşmesinin temini ve sözleşme bedelinin %20’sinin Al-Ahli tarafından Şirkete ödenmesini temin 
etmek üzere FIFA PSC nezdinde bir dava açılmıştır. Yargılama son aşamaya gelmiş olup, kurula 
sunulmuştur. Kurul kararı beklenmektedir. 
 
19 Temmuz 2010 tanzim, 31 Mayıs 2011 vade tarihli ve 65.000 TL bedelli bononun tahsili amacıyla 
Denizlispor Kulübü Derneği aleyhine icra takibi başlatılmıştır. İlgili dosya Denizli 1. İcra Müdürlüğü’nün 
2011/4900 E. Sayılı dosyası ile kaydedilmiştir. İcra takibi devam etmektedir. Denizlispor Kulübü 
Derneği’nden resmi olmayan bir uzlaşma talebi gelmesine rağmen, herhangi bir girişimde 
bulunulmamıştır. 
 
Şirket’in eski futbolcularından Engin Baytar ve Burak Yılmaz’ ın Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari 
Yatırımlar A.Ş.’ye transferinden kaynaklanan toplam 1.087.200 Avro alacak talebiyle icra takibi 
başlatılmış; borçlu kulübün “yetki ve borca itirazı” üzerine İcra Müdürlüğü’nce takibin durmasına karar 
verildiği öğrenilmiştir. Şirket tarafından itirazın iptali davası ikame edilmiştir. Dava henüz ön inceleme 
aşamasındadır. Hukuk otoriteleriyle yapılan görüşmelere dayanarak bu alacağın tahsil kabiliyeti 
yüksek görülmektedir ve bu nedenle finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır.  
 
Futbolcu Adrian Mierzejewski’nin yetiştirme tazminatına ilişkin olarak, UKS Naki ve Wisla Plock S.A 
tarafından Şirket aleyhine 250.000 Avro alacak iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 
başvuruda bulunmuştur. Daha sonra talep edilen bedel Trabzonspor Sportif Yatırım A.Ş. tarafından 
ödenmiştir. Bunun sonucunda Şirket elinde bulundurduğu sözleşmeye istinaden bu durumun asıl 
borçlusunun KSP Polonia olduğu gerekçesiyle davayı bu kulübe yönlendirmiştir. FIFA Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu bu konuda Şirket’i haklı bularak 169.415 Avro’nun faizi ile birlikte KSP Polonya 
tarafından Şirket’e ödenmesi yönünde karar almıştır. Kesinleşen kararın infazı için Şirket FIFA ve 
Polonya Futbol Federasyonu nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
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12. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
Sözleşmeden dönen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Kulübü Karlsruher SC aleyhine açılan; Hakan 
Çalhanoğlu’ndan kendisine Kulüp tarafından önceden ödenen 100.000 Avro ile ön sözleşme ile cezai 
şart olarak öngörülen 1.000.000 Avro’nun tahsili ile futbolcunun kulubü Karlsruher SC olması 
sebebiyle tüm bu miktarlardan futbolcu ile müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması talebinden 
ibaret olan davada yargılama devam etmektedir. 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten’de yayımlanan iki 
numaralı duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gereğince, faaliyet konusu sportif faaliyetler veya söz 
konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık ortaklıkların, hesap dönemi 
içerisinde kullandırdıkları fonları, takip eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile 
kar payına mahsup etmeleri zorunludur. Ayrıca haftalık bültende yayımlanma tarihinden itibaren 2 yıl 
içerisinde uyum sağlamak üzere ilişkili taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir önceki 
hesap dönemi karından söz konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının 
%50 fazlasını aşmaması zorunluluğu getirilmiştir. 
 

Şirket, finansal borçlarına teminat olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan naklen yayın gelirleri, 
İddaa Spor Toto gelirleri ve Biletix A.Ş. sponsorluk gelirlerinden mevcut ve ileride oluşacak 
alacaklarını temlik etmiştir. Ayrıca 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle aktifler üzerinde rehin ve ipotek 
bulunmamaktadır. 
 
13.  Operasyonel Giderlere İlişkin Açıklamalar 
 
28 Şubat 2014 tarihi itibariyle (bilanço tarihinden sonra imzalanan sözleşmeler hariç) Şirket’in 
hâlihazırda mevcut imzalamış olduğu sözleşmeler çerçevesinde aksi bir durum olmadığı varsayımıyla 
sözleşmenin biteceği yıllara göre toplamda 22.494.023 TL, 42.968.441 Avro ve 3.567.500 ABD Doları 
tutarlarında garanti para ve aylık ücret bakımından ileride doğabilecek yükümlülüğü bulunmaktadır. 
 
14.  Bilanço tarihinden sonraki olaylar   

 

Yoktur. 


