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İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(1) 

  
 

Bağımsız  
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız  
denetimden 

geçmiş 

  
Cari dönem Geçmiş dönem 

Bilanço 
Dipnot 

referansları 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

    Varlıklar 
   Cari / dönen varlıklar 
 

16.798.426 28.786.268 

   Nakit ve nakit benzerleri 3 4.406.644 5.448.627 
   Ticari alacaklar  5 7.062.122 5.064.786 
   Diğer dönen varlıklar 11 5.329.660 18.272.855 

    Cari olmayan / duran varlıklar 
 

224.767.840 216.257.226 

   İlişkili taraflardan alacaklar 19 123.911.682 127.460.961 
   Maddi duran varlıklar 8 6.763.262 6.540.909 
   Maddi olmayan duran varlıklar 9 93.945.466 82.109.484 
   Diğer duran varlıklar 

 
147.430 145.872 

    Toplam varlıklar 
 

241.566.266 245.043.494 
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İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(2) 

  

Bağımsız  
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız  
denetimden 

geçmiş 

  
Cari dönem Geçmiş dönem 

Bilanço 
Dipnot 

referansları 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

    Yükümlülükler 
   Kısa vadeli yükümlülükler 
 

151.343.573 147.881.292 

   Finansal borçlar 4 66.585.823 73.534.601 
   Ticari borçlar 6 36.226.206 46.475.651 
   Diğer borçlar 7 29.286.617 21.820.030 
   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 10 30.249 30.526 
   Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11 19.214.678 6.020.484 

    Uzun vadeli yükümlülükler 
 

26.626.164 30.811.789 

   Finansal borçlar 4 9.559.580 7.942.543 
   Ticari borçlar 6 225.571 4.442.463 
   Diğer borçlar 7 15.670.824 16.340.596 
   Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 10 71.769 65.817 
   Diğer uzun vadeli yükümlülükler 11 1.098.420 2.020.370 

    Özkaynaklar 
 

63.596.529 66.350.413 

        Ödenmiş sermaye 12 25.000.000 25.000.000 
    Sermaye düzeltmesi farkları 12 3.050 3.050 
    Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 12 8.960.930 8.960.930 
    Geçmiş yıllar karları/(zararları) 12 32.386.433 26.627.707 
    Net dönem karı/(zararı) 

 
(2.753.884) 5.758.726 

    Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 
 

241.566.266 245.043.494 
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İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(3) 

    
Bağımsız  

denetimden 
Bağımsız  

denetimden 
    geçmemiş geçmemiş 

  
Cari dönem Geçmiş dönem 

  Dipnot 1 Haziran 2012- 1 Haziran 2011- 
Gelir tablosu  referansları 31 Ağustos 2012 31 Ağustos 2011 

  
 

 Esas faaliyet gelirleri    

   Satış gelirleri  13 9.590.057 27.782.823  
  Satışların maliyeti (-) 13 (23.656.014) (24.634.935) 

  

  

Ticari faaliyetlerden brüt (zarar)/kar   (14.065.957) 3.147.888 

 
   

   Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 14(a) - (2.128) 
  Genel yönetim giderleri (-) 14(a) (2.886.189) (2.545.716) 
  Diğer faaliyet gelirleri 14(b) 12.247.337 12.745.012 
  Diğer faaliyet giderleri (-) 14(b) - (3.259.338) 

  

 

 Faaliyet (zararı)/karı   (4.704.809) 10.085.718 

     

   Finansal gelirler 15 6.393.109 1.756.642 
  Finansal giderler (-) 16 (4.442.184) (8.498.233) 
     

 Vergi öncesi dönem (zararı)/karı   (2.753.884) 3.344.127 

     

   Dönem vergi gideri 17 - - 
  Ertelenmiş vergi gideri 17 - - 
     

 Net dönem (zararı)/karı   (2.753.884) 3.344.127 

     

 Diğer kapsamlı gelir   - - 
     

 Toplam kapsamlı (gider)/gelir   (2.753.884) 3.344.127 

  

 

 

 Hisse başına (kayıp)/kazanç 18 (0,1102) 0,1338 
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İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(4) 

 

 

Dipnot  
referansları 

Ödenmiş  
sermaye 

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları 

Kardan ayrılan 
kısıtlanmış 

yedekler 

Net  
dönem 

karı/(zararı) 
Geçmiş yıllar  

karları/(zararları) Toplam 

        1 Haziran 2011 tarihi itibariyle bakiye 12 25.000.000 3.050 8.960.930 - 26.627.707 60.591.687 

        Net dönem karı 
 

- - - 3.344.127 - 3.344.127 

        31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle bakiye 12 25.000.000 3.050 8.960.930 3.344.127 26.627.707 63.935.814 

        1 Haziran 2012 tarihi itibariyle bakiye 12 25.000.000 3.050 8.960.930 5.758.726 26.627.707 66.350.413 

        Geçmiş yıllar karlarına transfer 

 

- - - (5.758.726) 5.758.726 - 
Net dönem zararı 

 

- - - (2.753.884) - (2.753.884) 

        31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle bakiye 12 25.000.000 3.050 8.960.930 (2.753.884) 32.386.433 63.596.529 
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İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(7) 

 

 
 

Bağımsız  
 denetimden 

Bağımsız  
 denetimden 

 
 

geçmemiş geçmemiş 

 
 

Cari dönem Geçmiş dönem 

 

Dipnot  
referansları 

1 Haziran 2012 -  
31 Ağustos 2012 

1 Haziran 2011 -  
31 Ağustos 2011 

    İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları    

    
Dönem karı/(zararı)  (2.753.884) 3.344.127 

 
 

 
 

Kıdem tazminatı karşılığı 10 5.952 (2.854)     
Kullanılmamış izin karşılığı 10 (277) 2.937 
Reeskont giderleri/(gelirleri),net  (44.508) (257.731) 
Amortisman ve itfa giderleri 8-9 8.337.192 10.988.503 
Faiz gideri 16 3.805.439 1.843.971 
Karşılık gideri  - 323.824 
Faiz geliri 15 (571.236) (516.529) 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış (karı)/zararı  (11.012.000) (8.698.024) 
  

  İşletme sermayesindeki değişimler öncesi faaliyetlerden elde 
edilen/(kullanılan) nakit  

 
(2.233.322) 7.028.224 

 
 

  Ticari alacaklardaki değişim  (2.006.764) (10.246.518) 
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim  4.119.469 (8.244.082) 
Diğer dönen varlıklardaki değişim  12.943.195 (23.334.381) 
Diğer duran varlıklardaki değişim  (1.558) 474.526 
Ticari borçlardaki değişim  (14.412.401) 43.210.033     
Diğer borçlar ve kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim  19.069.059 11.867.920     
Yatırım faaliyeti bloke mevduatlardaki değişim  1.054.811 - 
  

  Faaliyetlerden elde edilen nakit  18.532.489 20.755.722 

   
 

 
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları  

 
 

  
 

 
Alınan faiz  1.046 - 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları 8-9 11.012.000 22.372.996 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 8-9 (20.395.527) (56.494.591) 
  

  Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit  (9.382.481) (34.121.595) 

   
 

 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları  

 
 

   
  Ödenen faiz  (1.997.962) (162.802) 

Alınan banka kredileri 4 6.970.445 28.111.826 
Ödenen banka kredileri 4 (14.109.663) (7.968.786) 

 
 

  Finansal faaliyetlerde (kullanılan)/sağlanan nakit  (9.137.180) 19.980.238 

 
 

 
 

Nakit hareketlerindeki net değişim  12.828 6.614.365 

  
 

 
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 3 4.393.816 582.278 

  
  Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 3 4.406.644 7.196.643 
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(8) 

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, Avrupa kupalarına katılım payı, stad hasılatları, 
sponsorluk sözleşmeleri ve reklam sözleşmelerine bağlı olan gelirlerden 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 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle personel sayısı 95’tir (31 Mayıs 2012: 45).  
 
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 İşletmeleri 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 İşletmeleri 
Ticaret A.Ş.’den alacağa mahsup edilmesine karar verilmiştir. 
 
 
2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar 
 
2.1 İşletmenin sürekliliği ilkesi 
 
31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle sunulan bilançoda Şirket’in kısa vadeli yükümlülüklerinin 151.343.573 
TL, dönen varlıklarının ise 16.798.426 TL olduğu görülmektedir. Sözkonusu tarih itibariyle kısa vadeli 
yükümlülükler, Şirket’in dönen varlıklarını 134.545.147 TL aşmaktadır. 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle 
kısa vadeli yükümlülüklere bakıldığında ise bu tutarın yaklaşık %44’ünü kısa vadeli banka kredileri 
oluşturmaktadır. Ancak, banka kredileri, aksi bir durum yazılı olarak bankalardan teyit 
edilemediğinden, her ne kadar kısa vadeli yükümlülük olarak sınıflandırılmış olsalarda, 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) 
 
Diğer taraftan, Şirket yönetimi Şirket’in önündeki 12 aylık süre içerisinde aşağıdaki gelir ve gider 
kalemlerinin oluşacağını tahmin etmektedir : 
 
Tahmini gelirler : 
 
Naklen yayın gelirleri 45 – 55 milyon TL 
Reklam ve sponsorluk gelirleri 8,5 – 12 milyon TL 
Transfer gelirleri 8 – 10 milyon EUR 
Stad hasılatları (kombine kart ve müsabaka geliri) 8 – 11 milyon TL 
İsim hakkı gelirleri 5 – 6 milyon TL 
Futbol A.Ş.’den muhtemel tahsilatlar 20 milyon USD 
Türkiye kupası gelirleri 2 – 3 milyon TL 
Diğer isim hakkı gelirleri 2 – 3 milyon TL 
Kira ve diğer gelirler 4 – 6 milyon TL 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere yaklaşık 128 ila 155 milyon TL tutarındaki gelirlere karşılık, bir yıllık süre 
zarfında gider kalemlerinin (futbolcu ve teknik kadro, bonservis, menajerlik, personel, müsabaka, 
finansman ve diğer sair giderleri ile tüm yasal yükümlüler dahil) yaklaşık 95 – 105 milyon TL olacağı 
öngörülmektedir. 
 
Sonuç olarak, yukarıda sunulan tahminler de dikkate alındığında, Şirket’in kısa vadeli yükümlülüklerini 
karşılaması esnasında önemli bir nakit sıkıntısı çekmeyeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla, mali 
tablolar işletmenin devamlılığı ilkesi prensibine göre hazırlanmıştır. 
 
2.2 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 
 
Şirket defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca 
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  

 
Sermaye Piyasası Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile 
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu tebliğe 
istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa 
Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) 
tarafından yayımlananlardan farkları ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu 
kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama 
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 
 
Finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin 
UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK (yeni adıyla Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu) tarafından henüz ilave edilmediğinden, finansal tablolar SPK’nın Seri: XI, No: 29 
sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas alındığı SPK 
Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanmıştır. Finansal tablolar ve bunlara ilişkin 
dipnotlar SPK tarafından 17 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun 
olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem finansal 
tablolarında gerekli değişiklikler yapılmıştır.  
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Kullanılan para birimi 
 
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi olan 
Türk Lirası (TL) cinsinden sunulmuştur.  
 
2.3  Finansal tabloların onaylanması 
 
Şirket’in 31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Yener ve Genel Müdür Sinan Zengin 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  
9 Ağustos 2012 tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır. 

 
Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
 
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. 
 
31.08.2011 tarihi itibariyle, “Genel yönetim giderleri” içerisinde muhasebeleştirilen 1.232.450 TL 
tutarındaki futbolcu seyahat giderleri, 31.841 TL tutarındaki stadyum giderleri ve 36.846 TL tutarındaki 
kamp giderleri, “Satışların maliyeti” hesabına sınıflandırılmıştır. 
 
2.5 Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması: 
 
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında 
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 
Mayıs 2012 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.  
 
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki 
gibidir: 
 
UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Alınan Varlıkların Geri Kazanımı (Değişiklik)  
 
UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe 
uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin 
gayrimenkulün taşınan değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve ii) UMS 
16’daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlıklar üzerindeki 
ertelenmiş verginin her zaman satış esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir. 
Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması gerekmektedir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilmemiştir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi 
olmamıştır.   
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Geliştirilmiş Bilanço Dışı Bırakma Açıklama 
Yükümlülükleri (Değişiklik),  
 
Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon 
gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde - 
daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap 
döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. 
Karşılaştırmalı açıklamalar verilmesi zorunlu değildir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını 
etkilemektedir ve Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır. 
 
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  
 
Yıl sonu 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.  
 
UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının 
Sunumu  
 
Değişiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen 
kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir. İleriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek 
(veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı 
gösterilecektir. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. Bu standart henüz Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemektedir ve Şirket’in finansal 
durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.  
 
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)  
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır. 
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik 
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması 
uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin 
hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu 
standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Şirket, düzeltilmiş standardın finansal 
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  
 
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)  
 
UFRS 10’un ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de değişiklikler 
yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol 
edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını 
içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı 
üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.  
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)  
 
UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de değişiklikler 
yapmış ve standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak 
değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile 
muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Bu standart 
henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu 
veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.  
 
UMS 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 UMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak 
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama 
alanına açıklık getirmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. 
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.  
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)  
 
Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına i) netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna 
etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) UFRS’ye göre ve diğer genel kabul 
görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi 
için faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. 
Değişiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu 
hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını 
etkilemektedir ve Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır. 
 
UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama  
 
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal 
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. 
UFRS 9’da 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. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır. 
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  
 
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar  
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler 
bazı farklı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler ve 
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması 
şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.  
 
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini 
almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı 
yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir 
standarttır.  
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler  
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler 
bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve 
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması 
şartı ile erken uygulamaya izin verilmiştir.  
 
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini 
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi 
tutulmasına izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz 
konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması 
beklenmemektedir.  
 
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları  
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler 
bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve 
UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken 
uygulamaya izin verilmiştir.  
 
UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan finansal 
tablolara ilişkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 
İştiraklerdeki Yatırımlar’da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere 
ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı 
üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.  
 
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü  
 
Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, 
gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir 
değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni 
standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu 
standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir 
ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açıklamaların 
sadece UFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki 
dönemlerle karşılaştırmalı açıklama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından 
kabul edilmemiştir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir.  
 
UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri  
 
1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Şirketlerin karşılaştırmalı olarak sunulan dönemin başından itibaren 
üretim aşamasında oluşan hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamaları gerekecektir. 
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak 
muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine 
açıklık getirmektedir. Bu yorum henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu yorum 
Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması 
beklenmemektedir. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
UFRS’deki iyileştirmeler 
 
UMSK, mevcut standartlarda değişiklikler içeren 2009 – 2011 dönemi Yıllık UFRS İyileştirmelerini 
yayınlamıştır. Yıllık iyileştirmeler kapsamında gerekli ama acil olmayan değişiklikler yapılmaktadır. 
Değişikliklerin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Gerekli 
açıklamalar verildiği sürece, erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu proje henüz Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilmemiştir. Şirket, projenin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
değerlendirmektedir.  
 
UMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:  
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka 
açıklık getirilmiştir.  
 
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar:  
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna 
açıklık getirilmiştir. 
 
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:  
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin UMS 12 kapsamında 
muhasebeleştirilmesi gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, UMS 32’de bulun mevcut 
yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her 
türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir. 
 
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:  
UMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen 
açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler 
işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan 
toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır. 
 
2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir: 
 
Hasılat 
 
Dönem içinde Şirket’in olağan faaliyetlerinden sağladığı ekonomik faydanın brüt tutarını 
göstermektedir. 
 
Hizmet gelirleri, ağırlıklı olarak profesyonel futbol takımının resmi ve özel maçlarının naklen yayın geliri 
ve TV yayın gelirleri, forma, diğer reklam ve isim hakları gelirleri ile stad gelirlerinden oluşmaktadır. 
Söz konusu gelirler mevcut sözleşmelere istinaden hak edildikleri dönem içinde tahakkuk esasına göre 
kaydedilir. Naklen yayın gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) tarafından belirlenen dağıtım 
kriterlerine göre tüm takımlara eşit olarak dağıtılan tutarların yanı sıra bugüne kadar lig şampiyonu 
olmuş takımlara dağıtılan tutarların ve performansa bağlı olarak belirlenen yıllık tutarların ilgili döneme 
ilişkin kısmının gelir kaydedilmesiyle oluşmaktadır. Yıl sonlarında kesinleşen tutarla yıl içinde tahakkuk 
eden gelir tutarı arasındaki fark defaten gelir olarak kaydedilmektedir. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Maddi varlıklar 
 
Maddi varlıklar, 1 Haziran 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Ağustos 2005 tarihi 
itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Haziran 2005 tarihinden 
itibaren alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer 
kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler 
bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise 
aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde 
muhasebeleştirilir. Maddi varlıklara ilişkin amortisman, varlıkların faydalı ömürlerine göre varlıklara 
giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 
ayrılmıştır.  
 
Maddi varlık satışlarından elde edilen kar ve zararlar, finansal tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplarına 
dahil edilmiştir. 
 
Maddi olmayan varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar futbolcu lisanslarından oluşmaktadır.  
 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş 
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürleri ile 
lisans sürelerinden kısa olanı ile doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı 
ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek 
amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 
Varlıklarda değer düşüklüğü  
 
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü 
testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı 
durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin 
geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir 
tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin 
büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının 
olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi 
olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden 
geçirilir. 
 
Borçlanma maliyetleri 
 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu 
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili 
varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.  
 
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklara ilişkin olmayan diğer 
tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Finansal araçlar 
 
Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Şirket’in 
bilançosunda yer alır. 
 
Krediler ve alacaklar 
 
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile 
muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi 
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir. 
 
Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği 
riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri 
gerçeğe uygun değerlerine yakındır. 
 
Diğer finansal yükümlülükler 
 
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle 
muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden 
hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden 
muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması 
ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın 
beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince 
gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü 
değerine indirgeyen orandır. 
 
Kur değişiminin etkileri 
 
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen 
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize 
bağlı varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu 
çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir 
tablosunda yer almaktadır. 
 
Hisse başına kazanç 
 
Hisse başına kazanç miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama 
pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; net dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden 
sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu 
yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Karşılıklar 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve 
yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumlarında karşılık finansal 
tablolarda yer almaktadır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz 
önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak 
harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. 
 
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi 
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir. 
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 
 
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar 
 
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye 
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, 
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye 
yönelik olarak uygulanır. 
 
İlişkili taraflar 
 
Finansal tablolarda, Şirket’in hissedarları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili 
oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır. 
 
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu muaflıkları düzenleyen 7. maddesinin 8. no’lu fıkrası ile “Beden 
Terbiyesi Teşkilatına dahil dernekler veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor 
müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler” kurumlar vergisinden 
muaf tutulmuşlardır. Maliye Bakanlığı’nın 28 Mart 2005 tarih ve B.07.0.GEL 049/-45/14243 sayılı 
görüşünde ise, sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketleri, bu faaliyetlerle 
bağlantılı olarak elde edeceği stadyum maç hasılatı ve stadyum kira gelirleri, isim hakkı gelirleri, radyo, 
video, sinema, televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri ile 
sadece idman ve spor faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet vermek üzere spor tesislerinde bulunan 
büfelerin gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf olacağı açıklanmıştır. 
 
Şirket, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 13 Ocak 2005 tarihinde Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. 
ile yapılan Lisans Kiralama Sözleşmesi ve yine Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile yapılan futbol 
takımını kiralama sözleşmesi sonucunda 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 2005 tarihinden itibaren kurumlar 
vergisinden muaf bulunmaktadır.  
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları 
 
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya 
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 
Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları 
olarak nitelendirilir. Bu kapsamda Topluluk çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, 
bayram, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katkı payı, doğum ve ölüm yardımı gibi 
sosyal haklar sağlanmaktadır. 
 
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla 
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve 
konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir 
tablosuna yansıtılmıştır. 
 
Nakit akım tablosu 
 

Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasında 
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, 
diğer finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin 
nakit akımlar esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde raporlanmaktadır. 
 
Sermaye ve Temettüler 
 
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 
kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
 
 
3. Nakit ve nakit benzerleri 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Kasa 7.209 116 
Vadesiz mevduatlar 4.251.564 712.863 
Vadeli mevduatlar (**) -    4.725.945 
Diğer hazır değerler (*) 147.871 9.703 
   

 4.406.644 5.448.627 

 
(*) Kredi kartı alacaklarını temsil etmektedir. 
(**) 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle bankalar bakiyesi içerisinde bloke mevduat bulunmamaktadır 

(31 Mayıs 2012 - 1.054.811 TL ). 
 
Nakit akım tablosu açısından nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 4.406.644 TL olup (31 Mayıs 2012 - 
4.393.816 TL) kasa ve bankalardan alacakların döneme isabet eden bloke vadeli mevduat harici 
tutarlarından oluşmaktadır. 
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4. Finansal borçlar 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Kısa vadeli banka kredileri 62.032.296 69.873.201 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı 4.553.527 3.661.400 
    

Toplam kısa vadeli finansal borçlar 66.585.823 73.534.601 

 

Uzun vadeli finansal borçlar 9.559.580 7.942.543 

    

Toplam finansal borçlar 76.145.403 81.477.144 

 
 
  31 Ağustos 2012 

Para birimi Ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı Kısa vadeli Uzun vadeli 

    
TL 15,3% 63.875.323 9.559.580 
USD 9% 2.710.500 - 
    

Toplam  66.585.823 9.559.580 
 
 

  31 Mayıs 2012 

Para birimi Ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı Kısa vadeli Uzun vadeli 

    
TL %16,65 63.355.083 5.196.493 
USD %7 3.757.512 2.746.050 
EUR %9 6.422.006 - 
      

Toplam  73.534.601 7.942.543 

 
Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
1 yıl içerisinde 66.585.823 73.534.601 
1-2 yıl içerisinde 7.555.689 7.942.543 
2-3 yıl içerisinde 1.132.136 - 
3-4 yıl içerisinde 871.755 - 
   

 76.145.403 81.477.144 

 
Şirket, finansal borçlarına teminat olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan naklen yayın gelirleri, İddia 
Spor Toto gelirleri ve Türk Telekom A.Ş. sponsorluk gelirlerinden mevcut ve ileride oluşacak 
alacaklarını temlik etmiştir. Şirket’in borçlarının gerçeğe uygun değeri, defter değerine yakındır.  
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5. Ticari alacaklar  
 

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Ticari alacaklar (*) 8.944.936 6.947.600 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (1.882.814) (1.882.814) 
    

 7.062.122 5.064.786 

 
(*)  31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle Şirket’in vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek 

alacaklarının tutarı 7.062.122 TL’dir (31 Mayıs 2012: 5.064.786 TL). Bu alacağın 1.272.647 TL 
tutarı Doğan TV Holding A.Ş.’ den, 3.486.484 TL tutarı Galatasaray Spor Kulübü’nden ve 
722.663 TL tutarı Racing Club’tendir.(31 Mayıs 2012 -  Bu alacağın 2.849.706 TL tutarı Al Ahli 
Sports Club’ten, 1.025.730 TL tutarı Galatasaray Spor Kulübü’nden ve 732.280 TL tutarı Racing 
Club’tendir.  

 
31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle karşılık ayrılan ticari alacak 1.882.814 TL’dir (31 Mayıs 2012: 
1.882.814 TL). Dönem içerisinde ayrılan ticari alacak karşılığı bulunmamaktadır. (31 Mayıs 2012: 
1.843.900).  
 
Ticari alacakların ortalama vadesi yaklaşık 30 gündür (31 Mayıs 2012: 30 gün).  
 
 
 
6. Ticari borçlar  
 

Kısa vadeli ticari borçlar 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Ticari borçlar 24.387.220 32.276.875 
Borç senetleri 11.838.986 14.198.776 
    

 36.226.206 46.475.651 

 
Belli futbolcuların veya hizmetlerin satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi yaklaşık bir aydır.  
 

Uzun vadeli ticari borçlar 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Ticari borçlar 225.571 4.214.523 
Borç senetleri - 227.940 
   

 225.571 4.442.463 
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7. Diğer alacaklar ve borçlar 
 
Diğer borçlar 

 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Kısa vadeli diğer borçlar   
   
Ödenecek vergi ve fonlar 25.384.114 18.364.266 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 178.600 15.194 

Kamu otoriterilerine diğer borçlar (*) 3.440.570 3.440.570 

Personele borçlar 283.333 - 

    

 29.286.617 21.820.030 

 

(*) Şirket’in, 14 Nisan 2011 tarihinde vadesi geçen KDV borçlarının 6111 Sayılı Kanun kapsamında 
iki ayda bir ödemeli 42 taksit seçeneğinden faydalanılarak toplam 84 ayda ödenmek üzere 
yeniden yapılandırılmıştır. Kamu otoritelerine diğer borçların 2.285.270 TL tutarındaki kısmı, 
oluşturulan ödeme planına göre kısa vadeye düşen yükümlülükten oluşmaktadır. Geriye kalan 
1.155.300 TL tutarındaki borç Futbol A.Ş.'den devrolan taksitlendirilmiş KDV yükümlülüğüdür. 

 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Uzun vadeli diğer borçlar   
   
Kamu otoriterilerine diğer borçlar (*) 15.670.824 16.340.596 
   

 15.670.824 16.340.596 
 

(*)  Şirket’in, 14 Nisan 2011 tarihinde vadesi geçen KDV borçlarının 6111 Sayılı Kanun kapsamında 
iki ayda bir ödemeli 42 taksit seçeneğinden faydalanılarak toplam 84 ayda ödenmek üzere 
yeniden yapılandırılmıştır. Kamu otoritelerine diğer borçların 10.664.592 TL tutarındaki kısmı, 
oluşturulan ödeme planına göre uzun vadeye düşen yükümlülükten oluşmaktadır. Geriye kalan 
5.006.232 TL tutarındaki borç Futbol A.Ş.'den devrolan taksitlendirilmiş stopaj yükümlülüğüdür. 
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8. Maddi duran varlıklar 
 

 
Taşıtlar Demirbaşlar 

Özel  
maliyetler 

 
Toplam 

     
Maliyet değeri     
1 Haziran 2012 açılış bakiyesi 503.053 441.085 10.343.193 11.287.331 
Alımlar 17.593 85.404 493.539 596.536 
     

31 Ağustos 2012 kapanış bakiyesi 520.646 526.489 10.836.732 11.883.867 

     
Birikmiş amortismanlar (-)     
1 Haziran 2012 açılış bakiyesi (107.185) (100.947) (4.538.290) (4.746.422) 
Dönem amortismanı (24.797) (18.288) (331.098) (374.183) 
     

31 Ağustos 2012 kapanış bakiyesi (131.982) (119.235) (4.869.388) (5.120.605) 

     

31 Ağustos 2012 net defter değeri 388.664 407.254 5.967.344 6.763.262 

 
 

 
Taşıtlar Demirbaşlar 

Özel  
maliyetler 

 
Toplam 

     
Maliyet değeri     
1 Haziran 2011 açılış bakiyesi 258.554 195.234 6.629.469 7.083.257 
Alımlar - 39.319 1.102.355 1.141.674 
         

31 Ağustos 2011 kapanış bakiyesi 258.554 234.553 7.731.824 8.224.931 

     
Birikmiş amortismanlar (-)     
1 Haziran 2011 açılış bakiyesi (77.868) (35.286) (2.851.631) (2.964.785) 
Dönem amortismanı (13.034) (11.824) (420.141) (444.999) 
     
         

31 Ağustos 2011 kapanış bakiyesi (90.902) (47.110) (3.271.772) (3.409.784) 

         

31 Ağustos 2011 net defter değeri 167.652 187.443 4.460.052 4.815.147 

 
 

 Ekonomik ömür  

  
Demirbaşlar 5 yıl  
Taşıtlar 5 yıl 
Özel maliyetler 3-5 yıl 
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9. Maddi olmayan duran varlıklar  
 

 
Futbolcu 
lisansları Lisans hakkı 

 
Toplam 

    
Maliyet değeri    
1 Haziran 2012 açılış bakiyesi 83.697.301 30.018.705 113.716.006 
Alımlar 19.798.991 - 19.798.991 
Çıkışlar (6.231.715) - (6.231.715) 
    

31 Ağustos 2012 kapanış bakiyesi 97.264.577 30.018.705 127.283.282 

    
Birikmiş itfa payları (-)    
1 Haziran 2012 açılış bakiyesi (31.606.522) - (31.606.522) 
Dönem itfa payı (7.963.009) - (7.963.009) 
Çıkışlar 6.231.715 - 6.231.715 
    

31 Ağustos 2012 kapanış bakiyesi (33.337.816) - (33.337.816) 

    

31 Ağustos 2012 net defter değeri 63.926.761 30.018.705 93.945.466 

 

 
Futbolcu 
lisansları Lisans hakkı 

 
Toplam 

    
Maliyet değeri    
1 Haziran 2011 açılış bakiyesi 49.209.267 30.018.705 79.227.972 
Alımlar 55.352.917 - 55.352.917 
Çıkışlar (23.506.590) - (23.506.590) 
       

31 Ağustos 2011 kapanış bakiyesi 81.055.594 30.018.705 111.074.299 

    
Birikmiş itfa payları (-)    
1 Haziran 2011 açılış bakiyesi (22.897.270) - (22.897.270) 
Dönem itfa payı (10.543.504) - (10.543.504) 
Çıkışlar 9.831.618 - 9.831.618 
       

31 Ağustos 2011 kapanış bakiyesi (23.609.156) - (23.609.156) 

       

31 Ağustos 2011 net defter değeri 57.446.438 30.018.705 87.465.143 

 
 
Futbolcu lisansları faydalı ömürleri bonservis süreleri üzerinden belirlenmektedir.  
 
Maddi olmayan duran varlıkların itfa giderleri satılan malın maliyetine dahil edilmiştir. 
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10. Çalışanlara sağlanan faydalar 
 

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar: 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Kullanılmayan izin karşılığı  30.249 30.526 
   

 30.249 30.526 

 
Kıdem tazminatı karşılığı: 
 
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş 
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. 
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 
25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını 
alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde 
değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır. İlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 31 
Ağustos 2012 itibariyle 3.033,98 TL tavanına tabidir (31 Mayıs 2012: 2.917,27 TL). 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, 
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının 
bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), 
şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri 
kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan 
aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 

  31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
İskonto oranı (%)  4,66% %4,66 
Emeklilik olasılığına ilişkin kullanılan oran (%)  99,66% %99,66 
 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. 
Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir.  
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Kıdem tazminatı karşılığı  71.769 65.817 
    

 71.769 65.817 

 
Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir; 
 

 31 Ağustos 2012 31 Ağustos 2012 

   
Dönem başı bakiyesi 65.817 23.015 
Dönem içinde giderleştirilen/(iptal edilen) tutar  5.952  (2.854) 
   

Dönem sonu bakiyesi 71.769 20.161 
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11. Diğer varlık ve yükümlülükler 
 
Diğer dönen varlıklar 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Diğer çeşitli alacaklar  1.383.240  1.352.108 
Peşin ödenen giderler(*)  3.692.707  183.856 
Gelir tahakkukları  135.525  16.535.274 
İş avansları  89.379  186.189 
Personel avansları  28.809  15.428 
    

 5.329.660 18.272.855 

 
(*) 3.663.425 TL’lik tutar peşin ödenmiş futbolcu giderlerinden oluşmaktadır. Geriye kalan 29.282 

TL’ lik tutar ise peşin ödenmiş sigorta giderlerinden oluşmaktadır. (31 Mayıs 2012: 183.856 
TL’lik tutar peşin ödenmiş finansman giderlerinden oluşmaktadır). 

 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Karşılık giderleri (***)  2.196.684  2.205.841 
Alınan avanslar (**)  9.828.309  3.724.108 
Gelecek aylara ait gelirler (*)  7.189.685  90.535 
    

 19.214.678 6.020.484 
 

(*)  Şirket, tahsilatı gerçekleşmiş uzun dönem sözleşmelere ilişkin geliri hizmet verilene kadar 
ertelemektedir. 

(**)  Alınan avansların 822.828 TL’lik kısmı Saran A.Ş.’den reklam sözleşmesine istinaden alınan 
avansların kısa döneme isabet eden kısmından, 8.701.444 TL’lik kısmı Türkiye Futbol 
Federasyonu’ndan yayın sözleşmesi kapsamında alınan avanslardan, geriye kalan 304.037 TL 
ise diğer kısa dönem alınan avanslardan oluşmaktadır. (31 Mayıs 2012: Alınan avansların 
603.878 TL’lik kısmı Saran A.Ş.’den reklam sözleşmesine istinaden alınan avansların kısa döneme 
isabet eden kısmından, 1.098.420 TL’lik kısmı Türk Telekom A.Ş.’den sponsorluk sözleşmesine 
istinaden alınan avansların kısa döneme isabet eden kısmından, 1.830.700 TL’lik kısmı Yıldız 
Holding’den sponsorluk kapsamında alınan avanslardan ve geri kalanı diğer avanslardan 

oluşmaktadır). 
(***)  Karşılık giderleri gecikmiş KDV borcuna ilişkin ayrılan karşılık tutarından ve dava 

karşılıklarından oluşmaktadır. 
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11. Diğer varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 

Karşılık giderleri hareket tablosu aşağıdaki gibidir; 
 

 31 Ağustos 2012 

  
Dönem başı bakiyesi 2.205.841 
Dönem içerisinde iptal edilen (9.157) 
  

Dönem sonu 2.196.684 
 

Diğer uzun vadeli yükümlülükler 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Alınan avanslar (*) 1.098.420 2.020.370 
    

 1.098.420 2.020.370 
 

(*)  Alınan avanslar Türk Telekom A.Ş.’den sponsorluk sözleşmesine istinaden alınan avanslardan 
oluşmaktadır (31 Mayıs 2012: Alınan avanslar Türk Telekom A.Ş.’den sponsorluk sözleşmesine 
istinaden alınan avanslardan oluşmaktadır). 

 
 
12. Özkaynaklar 
 

a)  Sermaye 
 

31 Ağustos 2012 ve 31 Mayıs 2012 tarihleri itibariyle Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı 
aşağıdaki gibidir: 

 

Ortaklar 
% 

31 Ağustos 
2012 % 

31 Mayıs  
2012 

     

Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş. 74,18 18.545.983 74,18 18.545.983 

Halka açık kısım 25,81 6.454.012 25,81 6.454.012 
Gerçek kişiler 0,01 5 0,01 5 

Tarihi değerle sermaye 100,00 25.000.000 100,00 25.000.000 

Enflasyon düzeltmesi  3.050  3.050 

Yeniden düzenlenmiş sermaye  25.003.050  25.003.050 

 
 Şirket’in sermayesi 12.750.000 adet A grubu ve 12.250.000 adet B grubu hisseden 

oluşmaktadır. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin 
göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Ayrıca, Genel Kurul’da Şirket Ana 
Sözleşmesi’nin 23. maddesinde belirtilen konularda karar alınabilmesi için (A) grubu hisse 
senetleri sahiplerinin olumlu oyu gerekmektedir. 
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12. Özkaynaklar (devamı) 
 
b)  Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 
 

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden 
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler enflasyona göre düzeltilmiş finansal 
tablolarda yer alan ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından 
yıllık %5 oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden 
sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Yasal yedekler 8.960.930 8.960.930 
   

 8.960.930 8.960.930 

 
c)  Geçmiş yıl kar/zararları 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

   
Birleşme sebebiyle oluşan sermaye transferi (150.086.379) (150.086.379) 
Geçmiş yıl karları 182.472.812 176.714.086 
   

 32.386.433 26.627.707 

 
Geçmiş yıl karları, dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılan ve rapor tarihi itibariyle kar 
dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilmeyen geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır. 

 
SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre 
düzeltilen ilk finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda 
izlenen tutarı, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre 
düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak 
dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, “Geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutar, 
varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla 
olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine 
göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün 
bulunmaktaydı. 

 
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, emisyon primi, 
Yasal yedekler, Statü yedekleri, Özel yedekler ve Olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda 
kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde 
özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. 
Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz 
sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz 
sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 

 
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 
duyurularına göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi 
ihraç primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu 
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden 
kaynaklanan farklılıklar gibi): 
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12. Özkaynaklar (devamı) 
 

- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, 
“Ödenmiş sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi 
farkları” kalemiyle; 

 
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden 

kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa 
“Geçmiş yıllar kar/zararıyla”, 

 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama 
Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. Sermaye düzeltmesi 
farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 
Şirket’in birikmiş karlar içerisinde sınıflandırılan olağanüstü yedekleri 31 Ağustos 2012 tarihi 
itibariyle 286.578 TL (31 Mayıs 2012: 286.578 TL)’dir. 

 
Kar dağıtımı: 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Ocak 2009 tarihli Kararı gereğince 2008 yılı faaliyetlerinden 
elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim 
ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranı %20 (31 Aralık 2007: %20) olarak uygulanacaktır. Söz 
konusu Kurul Kararı ve SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, 
No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü 
ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”ne göre bu dağıtımın 
şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettüün sermayeye 
eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli 
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; 
belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin %5’inden az 
olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine 
imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye 
artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 
2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, 
hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtılmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

 
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari 
kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının; 
tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda bu tutarın 
tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı 
dağıtılacaktır. 
 
Buna ek olarak Şirket’in ana sözleşmesinde belirtildiği üzere; safi kardan %5 kanuni yedek akçe 
ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü 
ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamı ikinci temettü olarak ayırılır ve dağıtılır. 
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13. Satışlar ve satışların maliyeti 
 
Satış gelirleri 
 

 
1 Haziran 2012- 

31 Ağustos 2012 
1 Haziran 2011- 

31 Ağustos 2011 

   
UEFA Şampiyonlar Ligi gelirleri - 18.133.920 
Naklen yayın gelirleri 2.768.685     2.268.857 
Reklam ve sponsorluk gelirleri 2.882.002     3.314.448 
Stad hasılatları 1.239.309       2.740.037 
İsim hakkı gelirleri – Spor Toto 402.385     40.000 
Diğer isim hakkı gelirleri 727.131     316.602 
Diğer naklen yayın gelirleri 1.412.833     896.730 
Diğer 157.712     72.229 
   

 9.590.057         27.782.823 

 
Satışların maliyeti 
 

 
1 Haziran 2012- 

31 Ağustos 2012 
1 Haziran 2011- 

31 Ağustos 2011 

   
Futbolcu ücret ve giderleri, (vergi ve stopajlar dahil) (12.327.715) (10.929.158) 
Amortisman ve itfa giderleri (8.293.507) (10.963.645) 
Seyahat, kamp ve müsabaka giderleri (1.638.548) (1.503.115) 
Tescil ve lisans giderleri (428.990) (822.930) 
Stadyum giderleri (40.299) (31.841) 
Diğer giderler (926.955) (384.246) 
   

 (23.656.014) (24.634.935) 
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14 (a) Araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim 
giderleri 

 

 
1 Haziran 2012- 

31 Ağustos 2012 
1 Haziran 2011- 

31 Ağustos 2011 

   
 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) - (2.128) 
 Genel yönetim giderleri (-) (2.886.189) (2.545.716) 
   

 (2.886.189) (2.547.844) 

 
 

 
1 Haziran 2012- 

31 Ağustos 2012 
1 Haziran 2011- 

31 Ağustos 2011 

   
 Danışmanlık giderleri (241.279) (1.220.727) 
 Vergi, resim, ceza ve harçlar (367.150) (335.682) 
 Ücret ve ikramiyeler (1.144.366) (100.728) 
 Merkez giderleri (238.614) (92.919) 
 Mutfak giderleri (169.320) (141.457) 
 Temsil ağırlama ve seyahat giderleri (91.428) (89.321) 
 Tesis giderleri (66.706) (66.456) 
 Amortisman gideri (43.685) (24.858) 
 Noter giderleri (6.877) (13.458) 
 Karşılık giderleri - (323.824) 
 Diğer giderler (516.764) (136.286) 
   

 (2.886.189) (2.545.716) 

 
14 (b) Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri 
 
Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri ağırlıklı olarak Futbolcu satış gelir ve giderlerinden, dava karşılık 
giderlerinden ve oyuncu kiralama gelirlerinden oluşmaktadır. 
 
 
15. Finansal gelirler 
 

 
1 Haziran 2012- 

31 Ağustos 2012 
1 Haziran 2011- 

31 Ağustos 2011 

   
 Faiz gelirleri 571.236 516.529 
 Kambiyo karları 5.767.937 1.207.626 
 Reeskont gelirleri  53.936 32.487 
   

 6.393.109 1.756.642 
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16. Finansal giderler 
 

 
1 Haziran 2012- 

31 Ağustos 2012 
1 Haziran 2011- 

31 Ağustos 2011 

   
 Faiz giderleri (3.805.439) (1.843.971) 
 Kambiyo zararları (627.317) (6.458.403) 
 Reeskont giderleri (9.428) (195.859) 
   

 (4.442.184) (8.498.233) 

 

 
17. Vergi varlık ve yükümlülükleri (ertelenmiş varlık ve yükümlülükler dahil) 
 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8 inci maddesine göre Şirket kurumlar vergisinden muaftır. 
Bundan dolayı 31 Ağustos 2012 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. 
 
 
18. Hisse başına kazanç/(kayıp) 
 

31 Ağustos 2012 ve 31 Ağustos 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin olarak birim hisse 
başına kar hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 31 Ağustos 2012 ve 31 Ağustos 
2011 tarihlerinde sona eren dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin hisse başına kar 
hesaplanmasını gerektirecek başka bir finansal enstrüman bulunmamaktadır. 
 
31 Ağustos 2012 ve 31 Ağustos 2011 tarihlerinde sona eren dönemler için Şirket hisselerinin ağırlıklı 
ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz hisse 
içermediği varsayılmıştır): 
 

 

1 Haziran 2012- 
31 Ağustos 

2012 

1 Haziran 2011- 
31 Ağustos 

2011 

   
Tedavüldeki hisse senedi adedi 1 Haziran itibariyle (toplam) 25.000.000 25.000.000 
   
Nakit karşılığı çıkarılan hisse senetleri - - 
   

 25.000.000 25.000.000 

   
Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama adedi   25.000.000 25.000.000 
   
Net (zarar)/kar (TL) (2.753.884) 3.344.127 
   

 (0,1102) 0,1338 
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19. İlişkili taraf açıklamaları 
 
a)  31 Ağustos 2012 ve 31 Mayıs 2012 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar 

aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Ağustos 2012 31 Mayıs 2012 

Ticari olmayan alacaklar   
   
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) 123.911.682 127.460.961 
   

 123.911.682 127.460.961 

 
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. Söz 
konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır ve bu alacak için herhangi bir teminat 
alınmamıştır.  

 
b)  31 Ağustos 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli 

işlemler aşağıdaki gibidir: 
 

 

1 Haziran 2012- 
31 Ağustos 2012 

1 Haziran 2011- 
31 Ağustos 2011 

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler   
   
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ isim hakkı geliri - 130.000 
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./ kambiyo karı (net) 3.797.654 623.069 
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz geliri 570.190 508.259 
   

 4.367.844 1.262.233 

 
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 99.180 TL’dir (31 Ağustos 2011: 45.909 
TL). 
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20. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi  
 
(a) Sermaye risk yönetimi  
 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer 
yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı 
hedeflemektedir. 
 
Şirket’in sermaye yapısı sırasıyla 12 nolu notta açıklanan sermaye, sermaye yedekleri, kar 
yedekleri ve geçmiş yıl kar/zararlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 

 

(b)  Önemli muhasebe politikaları 
 

Şirket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2.6 “Önemli Muhasebe Politikalarının 
Özeti”, “Finansal araçlar” notunda açıklanmaktadır. 

 

(c)  Finansal risk yönetimindeki hedefler  
 

Şirket’in muhasebe ve finansman bölümü, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal 
risklerin seviyesinin ve büyüklüğünün gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz 
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riskini içerir) ve likidite riskini kapsar. 
 

Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil 
olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 

 
(d) Piyasa riski  
 

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz 
kalmaktadır.  
 
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair 
kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. 
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20.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
(e) Kur riski yönetimi 
 

Şirket’in 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Ağustos 2012 

 

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) 

ABD DOLARI 
(Orjinal 

para birimi) 

AVRO 
(Orjinal 

para birimi) 

    
1. Ticari alacak 5.478.904 1.102.420 1.537.200 
2a. Parasal finansal varlıklar 1.540.611 3.171 676.666 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 
3. Diğer - - - 
4. Dönen varliklar (1+2+3)  7.019.515 1.105.591 2.213.866 
5. Ticari alacaklar - - 1.537.200 
6a. Parasal finansal varlıklar - - - 
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 
7. Diğer 123.911.682 68.573.150 - 
8. Duran varliklar (5+6+7) 123.911.682 68.573.150 1.537.200 
9. Toplam varliklar (4+8) 130.931.197 69.678.741 3.751.066 
10. Ticari borçlar 30.676.916 - 13.524.188 
11. Finansal yükümlülükler 2.710.500 1.500.000 - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 33.387.416 1.500.000 13.524.188 
14. Ticari borçlar - - - 
15. Finansal yükümlülükler - - - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler 1.084.200 600.000 - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 1.084.200 600.000 - 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) 34.471.616 2.100.000 13.524.188 
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) 96.459.581 67.578.741 -9.773.122 
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / 

yükümlülük pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-
14-15-16a) 96.459.581 67.578.741 -9.773.122 

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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20.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

Şirket’in 31 Mayıs 2012 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mayıs 2012 

 

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) 

ABD DOLARI 
(Orjinal 

para birimi) 

AVRO 
(Orjinal 

para birimi) 

    
1. Ticari alacak 4.607.716 400.000 1.700.200 
2a. Parasal finansal varlıklar 3.691.673 424 1.619.241 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 
3. Diğer 17.219.094 0 7.554.222 
4. Dönen varliklar (1+2+3)  25.518.483 400.424 10.873.663 

5. Ticari alacaklar - - 1.700.200 
6a. Parasal finansal varlıklar - - - 
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - 
7. Diğer 127.460.961 72.946.677 - 
8. Duran varliklar (5+6+7) 127.460.961 72.946.677 1.700.200 
9. Toplam varliklar (4+8) 152.979.444 73.347.101 12.573.863 
10. Ticari borçlar 33.697.180 24.000 14.764.080 
11. Finansal yükümlülükler 10.179.517 2.052.500 2.817.411 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 1.098.420 600.000 - 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 44.975.117 2.676.500 17.581.491 
14. Ticari borçlar - - 100.000 
15. Finansal yükümlülükler 2.746.050 1.500.000 - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler 1.098.420 600.000 - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 3.844.470 2.100.000 100.000 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) 48.819.587 4.776.500 17.681.491 
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) 104.159.857 68.570.601 (5.107.628) 
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / 

yükümlülük pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-
14-15-16a) 104.159.857 68.570.601 (5.107.628) 

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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20. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık 
 

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

 
31 Ağustos 2012  Kar/(Zarar) 

   Yabancı paranın    Yabancı paranın  

   değer kazanması    değer kaybetmesi  

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     

1- ABD Doları net varlık / yükümlülük  12.211.478  (12.211.478) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 
     

3- ABD Doları net etki (1+2)  12.211.478  (12.211.478) 

     

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
4- Avro net varlık / yükümlülük  (2.216.837)  2.216.837 
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
     

6- Avro net etki (4+5)  (2.216.837)  2.216.837 

 
 

31 Mayıs 2012  Kar/(Zarar) 

   Yabancı paranın    Yabancı paranın  
   değer kazanması    değer kaybetmesi  

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük  11.580.219  (11.580.219) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 

     

3- ABD Doları net etki (1+2)  11.580.219  (11.580.219) 

     
Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
4- Avro net varlık / yükümlülük  (1.164.233)  1.164.233 
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 

     

6- Avro net etki (4+5)  (1.164.233)  1.164.233 

 
(f)  Faiz oranı riski yönetimi 
 

Şirket’in ekli finansal tablolarında bilanço tarihleri itibarıyla değişken faizli finansal varlık veya 
yükümlülüğü bulunmadığından faize duyarlılık analizine yer verilmemiştir. 

 
(g)  Diğer fiyat riskleri 
 

Şirket’in raporlama tarihi itibari ile hisse senedi yatırımı yoktur. Bu nedenle hisse senedi fiyat 
riskine maruz değildir. 
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20. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
(i)  Kredi riski yönetimi  
 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi 
riski olarak tanımlanır. Şirket, yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde 
etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.  

 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar   

 Ticari alacaklar Diğer alacaklar   

31 Ağustos 2012 
İlişkili 

taraf 
Diğer 
taraf İlişkili taraf 

Diğer 
taraf 

Bankalardaki 
 mevduat 

Türev 
araçlar 

       
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E) 123.911.682 7.062.122 - - - - 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
       
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 123.911.682 7.062.122 - - - - 
       
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne 

uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - 
       
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  varlıkların net defter değeri       
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
       
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 1.882.814 - - - - 
    - Değer düşüklüğü (-) - (1.882.814) - - - - 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - -  - - 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 
    - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
       
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - 
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20. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri Alacaklar   

 Ticari alacaklar Diğer alacaklar   

31 Mayıs 2012 
İlişkili 

taraf 
Diğer 
taraf İlişkili taraf 

Diğer 
taraf 

Bankalardaki 
 mevduat 

Türev 
araçlar 

       
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E) 127.460.961 5.064.786 - - - - 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı -  - - - - 
       
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 127.460.961 5.064.786 - - - - 
       
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne 

uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri - - - - - - 
       
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  varlıkların net defter değeri       
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
       
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - - - 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 1.882.814 - - - - 
    - Değer düşüklüğü (-) - (1.882.814) - - - - 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - -  - - 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - 
    - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - - - 
       
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - 

 

Söz konusu alacak vadesiz olması sebebiyle yaşlandırması bulunmamaktadır. 
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20.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

 

(j)  Likidite risk yönetimi 

 

Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 
göstermektedir ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödeneceği 
varsayımına göre hazırlanmıştır. 

 
31 Ağustos 2012 

Sözleşme uyarınca vadeler 
Defter 
değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan finansal yükümlülükler      
       
Banka kredileri 76.145.403 76.206.835 332.477 66.314.778 9.559.580 - 
Ticari borçlar 36.451.777 36.599.586 30.175.929 6.198.086 225.571 - 
             

Toplam yükümlülük 112.597.180 112.806.421 30.508.406 72.512.864 9.785.151 - 

 
31 Mayıs 2012  

Sözleşme uyarınca vadeler 
Defter  
değeri 

Sözleşme  
uyarınca nakit 

çıkışlar toplamı  
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan finansal yükümlülükler      
       
Banka kredileri 81.477.144 81.661.082 2.105.468 71.612.895 7.942.719 - 
Ticari borçlar 50.918.114 51.055.735 31.428.745 15.184.527 4.442.463 - 
       

Toplam yükümlülük 132.395.258 132.716.817 33.534.213 86.797.422 12.385.182 - 

 
(k) Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değeri 
 

31 Ağustos 2012 
Krediler ve 

alacaklar 

Satılmaya 
 hazır 

finansal  
varlıklar 

Alım satım  
amaçlı  

finansal  
varlıklar 

İtfa edilmiş 
değerinden  

gösterilen 
finansal  

yükümlülükler 
Defter  
değeri 

Gerçeğe  
uygun  
değeri Not 

 
Finansal varlıklar        
Nakit ve nakit benzerleri 4.406.644 - - - 4.406.644 4.406.644 3 
Ticari alacaklar 7.062.122 - - - 7.062.122 7.062.122 5 
İlişkili Taraflardan Alacaklar 123.911.682 - - - 123.911.682 123.911.682 19 
        
Finansal yükümlülükler        
Finansal borçlar - - - 76.145.403 76.145.403 76.145.403 4 
Ticari borçlar - - - 36.451.777 36.451.777 36.451.777 6 
        
        
31 Mayıs 2012 
 
Finansal varlıklar        
Nakit ve nakit benzerleri 5.448.168 - - - 5.448.168 5.448.168 3 
Ticari alacaklar 5.064.786 - - - 5.064.786 5.064.786 5 
İlişkili Taraflardan Alacaklar 127.460.961 - - - 127.460.961 127.460.961 19 
        
Finansal yükümlülükler        
Finansal borçlar - - - 81.477.144 81.477.144 81.477.144 4 
Ticari borçlar - - - 50.918.114 50.918.114 50.918.114 6 
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21. Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler  
 
Şirket aleyhine açılan davalar 
 
31.08.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da Şirket’in dağıtılabilir karının dağıtılmaması yönünde 
alınan kararın iptali istemiyle, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyelerinin Trabzonspor’a 2009/174 E 
dosya no’su ile Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde genel kurul kararının iptaline ilişkin dava 
ikame etmiştir. Yine aynı genel kurulda alınan aynı karar gereğince QVT FUND LP, Şirket aleyhine 
Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açmış olup, mahkeme heyeti QVT FUND LP’nin açmış 
olduğu bu davanın Yönetim Kurulu üyelerinin açmış olduğu dava ile aynı mahiyette olması sebebiyle 
dava dosyalarının birleştirilmesine karar vermiştir. Söz konusu dava dosyasına QVT FUND LP şirketi, 
davadan feragat ettiğine dair bir dilekçe sunmuştur. Şirket de mahkemeye söz konusu feragati kabul 
ettiğini bildirir bir dilekçe göndermiştir. Dava dosyası QVT FUND LP açısından feragat nedeniyle 
düşmüştür. Şu an itibarıyla sadece SPK.’nın davacı olarak yer aldığı işbu yargılama dosyası, 
2011/149 E. sayılı dosya nosu üzerinden devam etmektedir. Karşılıklı savunmalar ve yazışmalar 
yapılmıştır. Dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiştir. Bir sonraki duruşma günü 02.10.2012’dir.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Şirket aleyhine Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2011/42 E. 
sayılı dosya üzerinden Olağan Genel Kurul toplantısının zamanında gerçekleştirilmemesi sebebiyle 
açmış olduğu tespit davasıdır. Karşılıklı yazışmalar ve savunmalar yapılmıştır. Dosya bilirkişi heyetine 
tevdi edilmiştir. Bir sonraki duruşma tarihi 02.10.2012’dir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun, Şirket’in 23.05.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 
alınan, temettü dağıtmama kararının hukuka aykırılığının tespiti ve iptali talebi ile Trabzon Asliye 
Ticaret Mahkemesi nezdinde 2011/201 E. sayılı dosyası üzerinden ikame ettiği davadır. Karşılıklı 
yazışmalar ve savunmalar yapılmıştır. Dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiştir. Bir sonraki duruşma 
tarihi 11.12.2012’dir. 
 
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri tarafından açılan ve daha sonra QVT ve SPK’nın da dosyaların 
birleştirilmesi suretiyle davacı olarak katıldığı genel kurul kararının iptaline ilişkin 2008/201 E. sayılı 
dosyası üzerinden görülen genel kurul kararının iptaline ilişkin 2008/201 E. sayılı dosyası üzerinden 
görülen kurul kararının iptali davasıdır. Mahkeme heyeti, 14.06.2011 tarihli kararında Trabzonspor 
Yönetim Kurulu üyeleri ve QVT tarafından açılmış olunan davaların reddine, SPK açısından ise 
davanın kabulüne karar vermiştir. Söz konusu karar bu yönü ile temyiz edilmiştir. Yargıtay’ın kararı 
beklenmektedir. 
 
Şirket aleyhine Ibrahima Yattara (futbolcu) tarafından 900.000 EUR alacak iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. Ancak Ibrahima Yattara ile 15 Haziran 2012 tarihinde 
yapılan protokol sonucu karşılıklı anlaşmaya varılmıştır ve futbolcuya ödeme yapılmaktadır. Şirket’ in 
31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarında ek bir karşılık ayrılmamıştır.  
 
Şirket aleyhine Christian Brüls (futbolcu) tarafından 3.530.000 EUR alacak iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’na başvuruda bulunulmuş, dava ile ilgili belgeler her iki taraf tarafından kurula 
iletilmiştir. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun resmi kararı beklenmektedir. Şirket, futbolcunun 
iddiasının mesnetsiz olduğunu düşünerek dava sonucunun Şirket’in lehine sonuçlanacağını 
öngördüğü için 31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarında bir karşılık 
ayırmamıştır. 
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21. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
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 EUR’nun Şirket’ten tahsilini 
istemiştir. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun resmi kararı beklenmektedir. Şirket, bu davanın 
kaybedilmesi ihtimalinde tazminat tutarının azami 500.000 EUR olacağını öngörmektedir ve bu tutara 
31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarında karşılık ayırmıştır.  
 
Futbolcu Adrian Mierzejewski’nin yetiştirme tazminatına ilişkin olarak, UKS Naki ve Wisla Plock S.A 
tarafından Şirket aleyhine 250.000 EUR alacak iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 
başvuruda bulunmuştur. Her iki kulüple yapılan protokoller sonucunda, 31 Mayıs 2012 tarihinde sona 
eren döneme ait finansal tablolarında bu tutar ileriki dönemlerde amortisman yoluyla gider yazılmak 
üzere maddi olmayan duran varlık hesaplarına borç kaydı olarak, karşılık hesaplarına ise alacak kaydı 
olarak yansıtılmıştır.  
 
Bucaspor Kulübü Derneği, oyuncusu Abdulkadir Özgen ile Şirket’in ilgilendiğine dair çıkan gazete 
haberleri doğrultusunda Şirket’in sportif ceza ile cezalandırılması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurmuştur. Şirket, dava sonucunun Şirket’in lehine sonuçlanacağını 
öngördüğü için 31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarında ek bir karşılık 
ayırmamıştır. 
 
Wisla Krakow tarafından eski oyuncuları (şu anda Şirket’in oyuncuları) Pawell Brozek ve Piotr 
Brozek’in transfer sözleşmesinde belirtilen; Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda 
her iki oyuncu için ödenecek toplam ek ücret olan 150.000 EUR ile ilgili olarak, ek ücretin tahsili 
talebiyle FIFA’ya başvurulmuştur. Şirket, bu davanın kaybedilmesi ihtimalinde tazminat tutarının azami 
75.000 EUR olacağını öngörmektedir ve bu tutara 31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren döneme ait 
finansal tablolarında karşılık ayırmıştır. 
 
Şirketin açtığı davalar 
 
19.07.2010 tanzim, 31.05.2011 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. Borcun tahsili amacıyla TFF’ye 1. Haciz ihbarnamesi 
gönderilmiştir. 12.03.2012 tarihli cevap ile TFF haciz ihbarnamesine itiraz etmiştir. 
 
Ersen Martin’in (futbolcu) Recreativo De Huelva Sad kulübüne transferinden 923.473 Dolar alacağı 
olduğu iddiasıyla Şirket, CAS (Court of Arbitration for Sport - Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi) 
nezdinde bahsi geçen kulübe alacak davası açmıştır. Ancak, CAS, Recreativo De Huelva Sad 
kulübünün Şirket’e herhangi bir borcu olmadığı kararını vermiştir Şirket, ilgili kulüpten olan ticari 
alacağına 31 Ağustos 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarında şüpheli alacak 
karşılığı ayırmıştır.  
 
Şirket, eski futbolcusu Hrvoje Cale ile karşılıklı imzalanan fesih protokolünden kaynaklanan 300.000 
EUR tutarında alacağı iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurmuştur. FIFA Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun resmi kararı beklenmektedir.  
 
Şirket’in Racing Club’a Teofilo Gutierrez’in (futbolcu) transferi ile ilgili transfer ücretinin 400.000 
EUR’luk kısmının Racing Club tarafından ödenmediği iddiasıyla CAS’a başvuruda bulunulmuştur. 
CAS’ın resmi kararı beklenmektedir.   
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21. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
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 ve 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, İddia 
Spor Toto gelirleri ve Türk Telekom A.Ş. sponsorluk gelirlerinden mevcut ve ileride oluşacak 
alacaklarını temlik etmiştir. Ayrıca 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle aktifler üzerinde rehin ve ipotek 
bulunmamaktadır. 
 
31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle (bilanço tarihinden sonra imzalanan sözleşmeler hariç) Şirket’in 
halihazırda mevcut imzalamış olduğu sözleşmeler çerçevesinde aksi bir durum olmadığı 
varsayımıyla sözleşmenin biteceği yıllara göre toplamda 38.138.000 TL, 41.957.000 EUR ve 
5.000.000 USD tutarlarında garanti para ve aylık ücret bakımından ileride doğabilecek yükümlülüğü 
bulunmaktadır.  
 
 
22.  Bilanço tarihinden sonraki olaylar   

 

1) Şirket’in 25.000.000 TL olan sermayesinin 01.06.2007-31.05.2008 hesap dönemine ilişkin 
23.111.306 TL tutarındaki temettünün 12.03.2012 tarihinde yapılan genel kurulda alınan 
karara istinaden bedelsiz olarak dağıtılması suretiyle 48.111.306 TL’ye artırılması talebinin 
değerlendirilmesi sonucunda; 

 

i. Kar payının müktesep hak niteliği bulunduğu, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı 
dağıtılmasına karar verilmesi halinde daha sonra tüm pay sahiplerinin oybirliği olmaksızın 
yapılan olağanüstü bir genel kurul kararı ile bu dağıtım kararının ortadan kaldırılmasının 
mümkün olmadığı dikkate alındığında, Şirket’in 28.08.2008 tarihli genel kurul toplantısında 
alınan karar uyarınca nakit olarak dağıtılacağı kararlaştırılan kar payının ortaklar açısından 
doğmuş bir alacak hakkı olarak kabul edilmesi gerektiği,  

 

ii. Anılan döneme ilişkin temettünün dağıtım şeklinin 12.03.2012 tarihinde yapılan bir genel kurul 
kararı ile değiştirilmesinin mevzuata uygun olmaması, zira 28.08.2008 tarihli genel kurulda 
nakit olarak dağıtılmasına karar verilen temettünün pay sahipleri açısında bir alacak hakkına 
dönüşmüş olması nedeniyle, kar dağıtımı borcunun bedelsiz hisse verilmesi şeklinde yerine 
getirilmesinin ya alacak hakkına sahip pay sahiplerinin ayrı ayrı onaylarının alınması ya da 
yapılacak bir genel kurulda tüm pay sahiplerinin oybirliği ile bu doğrultuda karar alınması ile 
pay sahipleri açısından bağlayıcı olacağı, 

 

iii. Şirket’in, yukarıda açıklanan prosedüre uymaksızın dönem karının sermayeye eklemesi ile 
2008 yılı genel kurul kararı ile alacak hakkına dönüşmüş olan temettü ödeme yükümlülüğünü 
yerine getirmiş sayılamayacağı, ancak bu yönde tüm pay sahiplerinin katıldığı bir genel kurul 
kararı varsa temettünün sermayeye ilavesi ile bu borcun ortadan kalkabileceği veya 
kendisinden muvafakat alınan pay sahiplerine yönelik olarak temettünün sermayeye ilavesi ile 
temettü ödeme borcunun ortadan kalkabileceği, 

 

hususları dikkate alınarak,  
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22.  Bilanço tarihinden sonraki olaylar (devamı) 

 

a) Şirket sermayesinin tamamı 01.06.2007-31.05.2008 hesap dönemine ilişkin 23.111.306 TL 
tutarındaki temettüden karşılanması suretile 25.000.000 TL’den 48.111.306 TL’ye artırılması 
nedeniyle ihraç edilecek 23.111.306 TL nominal değerli payların kayıt altına alınması talebinin 
olumsuz karşılanmasına ve Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin tadiline SPK 
tarafından uygun görüş verilmemesine,  

 

b) 2007, 2008 ve 2009 yılları hesap dönemlerine ilişkin temettünün dağıtılmaması nedeniyle 
SPK’nın ilgili düzenlemeleri ile söz konusu dönemlerde yürürlükte olan Şirket esas 
sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin hükümlerinin gereklerni yerine getirmeyen yönetim kurulu 
üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğunun, sorumluluğun şartları mevcut ise pay 
sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden talep edebileceği hususlarının SPK’nın 
Haftalık Bülteni ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi suretiyle ortakların 
bilgilendirilmesine SPK tarafından karar verilmiştir.  

 
Şirket, 18.09.2012 tarihli 278 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, 01.06.2007-31.05.2008 özel hesap 
dönemine ait 23.111.306.-TL tutarındaki temettü ödemesinin (hisse başına brüt 0.924452 TL ve net 
0,785784 TL) 20.11.2012 tarihine kadar nakit olarak dağıtılmasının, 10.10.2012 tarihinde yapılacak 
olan olağanüstü genel kurul toplantısında teklif edilmesine, oy birliği ile karar vermiştir. 
 
 


