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31 Ağustos 2015 tarihi itibariyle ara dönem finansal durum tablosu 
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir) 

 

 

 

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(1) 

 

  Cari dönem Geçmiş dönem 
  Bağımsız Bağımsız 
  denetimden denetimden 
  geçmemiş geçmemiş 

Finansal durum tablosu 
Dipnot 

referansları 
31 Ağustos  

2015 
31 Mayıs  

2015 

Varlıklar    
    

Cari / dönen varlıklar  47.756.621 25.843.332 

Nakit ve nakit benzerleri 4 1.712.613 1.097.065 
Ticari alacaklar  30.712.231 22.794.027 

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  30.712.231 22.794.027 
Diğer alacaklar  31.002 28.467 

- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 14 - 11.865 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  31.002 16.602 

Peşin ödenmiş giderler  14.023.889 1.243.369 
Diğer dönen varlıklar  1.276.886 680.404 

    

Cari olmayan / duran varlıklar  268.360.968 245.301.456 

Diğer alacaklar  20.444.520 18.132.832 
-  İlişkili taraflardan diğer alacaklar 14 20.444.520 18.132.832 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 6 42.652.545 42.634.209 
Maddi duran varlıklar 7 3.894.543 4.278.066 
Maddi olmayan duran varlıklar 7 197.254.502 180.171.410 
Peşin ödenmiş giderler  4.114.858 84.939 

    

Toplam varlıklar  316.117.589 271.144.788 
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31 Ağustos 2015 tarihi itibariyle ara dönem finansal durum tablosu 
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İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(2) 

 
  Cari dönem Geçmiş dönem 

  Bağımsız Bağımsız 
  denetimden denetimden 
  geçmemiş geçmemiş 

 Dipnot   

Finansal durum tablosu referansları 31 Ağustos 2015 31 Mayıs 2015 

Yükümlülükler    

    

Kısa vadeli yükümlülükler  291.595.226 219.902.616 

Kısa vadeli finansal borçlar 5 61.666.025 58.532.459 
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları 5 6.355.965 8.876.056 
Ticari borçlar  58.871.217 31.373.872 

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  58.871.217 31.373.872 
Diğer borçlar  13.157.203 13.203.526 

- İlişkili taraflara diğer borçlar 14 40.000 40.000 
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  13.117.203 13.163.526 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar  115.422.581 94.019.467 
Ertelenmiş gelirler  26.504.281 6.775.267 
Kısa vadeli karşılıklar  9.617.405 7.121.416 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa    
 vadeli karşılıklar  144.881 136.688 

- Diğer kısa vadeli karşılıklar  9.472.524 6.984.728 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler  549 553 
    

Uzun vadeli yükümlülükler  116.118.341 107.588.150 

Uzun vadeli finansal borçlar 5 84.020.962 74.475.309 
Ticari borçlar  10.731.197 9.094.154 

- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  10.731.197 9.094.154 
Diğer borçlar  20.929.503 23.546.909 

- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  20.929.503 23.546.909 
Ertelenmiş gelirler  70.857 162.063 
Uzun vadeli karşılıklar  365.822 309.715 

- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun    
 vadeli karşılıklar  365.822 309.715 

    

Özkaynaklar  (91.595.978) (56.345.978) 

Ödenmiş sermaye  100.000.000 100.000.000 
Sermaye düzeltmesi farkları  3.050 3.050 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak    
 birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler  (4.990) 21.576 
 - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm    

  kazanç/kayıpları  (4.990) 21.576 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler  13.144.076 13.144.076 
Diğer sermaye yedekleri  46.924.504 46.924.504 
Geçmiş yıllar zararları  (216.439.184) (112.408.833) 
Net dönem zararı  (35.223.434) (104.030.351) 

    

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar  316.117.589 271.144.788 
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İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(3) 

  

Bağımsız  
denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş 

  
Cari dönem Geçmiş dönem 

Kar veya zarar kısmı 
Dipnot 

referansları 
1 Haziran 2015- 

31 Ağustos 2015 
1 Haziran 2014- 

31 Ağustos 2014 

   
 

Esas faaliyet gelirleri 
  

 
Hasılat 8 24.224.733 17.855.836 
Satışların maliyeti (-) 8 (34.938.597) (28.275.091) 

 
   

Brüt zarar  (10.713.864) (10.419.255) 

 
   

Genel yönetim giderleri (-) 9 (4.752.884) (4.395.475) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 10 5.040.798 24.079.664 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 11 (21.731.325) (1.800.240) 

 
   

Esas faaliyet karı / (zararı)  (32.157.275) 7.464.694 

 
   

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların     
 kar / zararlarındaki paylar 6 18.336 - 
    

Finansman gideri öncesi faaliyet karı / 
(zararı)  (32.138.939) 7.464.694 

    
Finansman gelirleri  4.229.727 2.102.694 
Finansman giderleri (-)  (7.314.222) (8.987.583) 

 
   

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / 
(zararı)  (35.223.434) 579.805 

 
   

 Dönem vergi gideri 12 - - 
 Ertelenmiş vergi gideri 12 - - 

 
   

Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı) 
 

(35.223.434) 579.805 

  
  

Diğer kapsamlı gelir / (gider) 
 

(26.566) 62.186 
Kâr veya Zararda Yeniden 
Sınıflandırılmayacaklar 

 
  

  -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 
Kazançları/(Kayıpları) 

 
(26.566) 62.186 

  
  

Toplam kapsamlı gelir / (gider) 
 

(35.250.000) 641.991 

  
  

Sürdürülen faaliyetler pay başına 
kazanç/(kayıp) 

 
  

(Hisse başına TL olarak ifade edilmiştir) 
 

  
- Sürdürülen faaliyetlerden pay aşına kayıp 13 (0,3522) 0,0232 
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31 Ağustos 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
özkaynaklar değişim tablosu 
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir) 

 

 

 

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(4) 

 

    

Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı 
gelir/giderler 

 

 

Birikmiş karlar 
 

  

Ödenmiş  
sermaye 

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 

ölçüm kazanç/ 
kayıpları 

Kardan 
ayrılan 

kısıtlanmış 
yedekler 

 
 

Diğer sermaye 
yedekleri 

Net  
dönem 

karı/zararı 
Geçmiş yıllar  

karları/zararları Toplam 

    
 

 
 

   1 Haziran 2014 tarihi itibariyle bakiye 
 

25.000.000 3.050 (84.426) 13.144.076 - (50.972.688) (61.436.145) (74.346.133) 

    
 

 
 

   Transferler 
 

- - - - - 50.972.688 (50.972.688) - 
Net dönem karı 

 
- - - - - 579.805 - 579.805 

Diğer kapsamlı gider 
 

- - 62.186 - - - - 62.186 

Toplam kapsamlı gider 
 

- - 62.186 - - - - 641.991 
          

31 Ağustos 2014 tarihi itibariyle bakiye 
 

25.000.000 3.050     (22.240)         13.144.076      579.805     (112.408.833)     (73.704.142)     

    
 

 
 

   1 Haziran 2015 tarihi itibariyle bakiye 

 

100.000.000 3.050 21.576 13.144.076 46.924.504 (104.030.351) (112.408.833) (56.345.978) 

  

        
Transferler 

 
- - - - - 104.030.351 (104.030.351) - 

Net dönem zararı 

 

- - - - - (35.223.434) - (35.223.434) 
Diğer kapsamlı gider 

 

- - (26.566) - - - - (26.566) 

Toplam kapsamlı gider 

 

- - (26.566) - - (35.223.434) - (35.250.000) 

  

        

31 Ağustos 2015 tarihi itibariyle 
bakiye 

 

100.000.000 3.050 (4.990) 13.144.076 46.924.504 (35.223.434) (216.439.184) (91.595.978) 
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31 Ağustos 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
nakit akım tablosu 
(TutarlarTürk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir) 

 

 

 

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 
 

(5) 

  

Bağımsız  
 denetimden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmemiş  

  
Cari dönem Geçmiş dönem 

 

Dipnot  
referansları 

1 Haziran 2015 -  
31 Ağustos 2015 

1 Haziran 2014 -  
31 Ağustos 2014 

    A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları 
   

  
  

Dönem karı / (zararı) 
 

(35.223.434) 579.805 

  
 

 Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 
 

 
 Amortisman giderleri ve itfa payları 

 
12.605.010 4.911.084 

Karşılık giderleri  
 

2.552.096 (640.543) 
Reeskont giderleri, net 

 
319.799 59.298 

Faiz giderleri 
 

6.793.750 8.648.778 
Faiz gelirleri 

 
(956.895) (42.155) 

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar  
 

948.573 (21.253.680) 
İlişkili taraflardan alacaklara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkları, net 

 
(2.530.671) (1.780.957) 

Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı,iptali 
 

- - 

  
 

 Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler 
öncesi net nakit çıkışı 

 
(15.491.772) (9.518.370) 

  
 

 
  

 
 

  
 

 İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler 
 

 
 Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 

 
(7.918.204) (32.999.905) 

Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 
 

28.814.589 31.874.455 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 

 
(16.464.426) (8.591.828) 

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 
 

38.350.623 8.824.689 

  
 

 Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit 
 

27.290.810 (10.410.959) 

  
 

 B. Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları 
 

 
 

  
 

 Alınan faiz 
 

- 18.707 
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları 

 
15.138.902 32.998.424 

Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 
 

(45.392.054) (86.531.660) 
Bloke mevduatlardaki değişim 

 
(5.343) - 

  
  

Yatırım faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) nakit 
 

(30.258.495) (53.514.529) 

  
 

 C. Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları 
 

 
   

 
 

 Ödenen temettü 
 

-    - 
İlişkili taraflardan alacaklar nakit tahsilatlar/(ödemeler), net 

 
212.512 11.300.434 

Ödenen faiz 
 

(6.576.349) (4.905.626) 
Banka kredilerinden kaynaklanan nakit girişleri 

 
17.880.434 70.050.502 

Banka kredilerinden kaynaklanan nakit çıkışları 
 

(7.938.707) (3.489.731) 

  
  

Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit 
 

3.577.890 72.955.579 

  
 

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

610.205 9.030.091 

  
  

D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri  1.092.297 157.914 

 
   

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler  1.702.502 9.188.005 
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1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu 
 

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

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

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

Şirket, kurumlar vergisinden muaf bir yapıya sahiptir.  
 

Şirket’in 31 Ağustos 2015 tarihi itibariyle personel sayısı 108’dir. (31 Mayıs 2015: 99).  
 
Şirket’in ana ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., nihai ana ortağı ise Trabzonspor 
Kulübü Derneği’dir.  
 

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

2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar 
 
2.1 İşletmenin sürekliliği ilkesi 
 
31 Ağustos 2015 tarihi itibariyle sona eren ara dönem içinde Şirket 35.223.434 TL zarar etmiş ve aynı 
tarih itibarıyla Şirket’in kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarını 243.838.605 TL aşmış ve 
özkaynaklar negatif 91.595.978 TL olmuştur. Bu nedenle, Şirket varlıklarını taşıdığı değerlerden nakte 
çevirmekte ve yükümlülüklerini karşılamakta zorlukla karşılaşabilir. Mevcut durumla ilgili olarak, 31 
Ağustos 2015 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülüklere bakıldığında ise bu tutarın yaklaşık %23’ünü 
kısa vadeli banka kredileri, %40’ ını çalışanlara olan maaş ve borçları ile çalışanlara yapılan 
ödemelere ilişkin henüz ödenmemiş stopaj ve vergi borçları, ve yine yaklaşık % 25’ ini de ticari borçlar 
ile diğer vergi borçları oluşturmaktadır. Kısa vadeli banka kredileri, aksi bir durum yazılı olarak 
bankalardan teyit edilemediğinden, her ne kadar kısa vadeli yükümlülük olarak sınıflandırılmış olsalar 
da, bu banka kredilerinin büyük çoğunluğunun geri ödeme vadeleri ilgili kredilere teminat olarak temlik 
edilmiş bu yıla ve önümüzdeki yıllara ait naklen yayın gelirleri, isim hakkı gelirleri, reklam ve 
sponsorluk gelirlerine bağlı olarak 12 aydan daha sonraki dönemlere de doğal olarak taşmaktadır. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Şirket futbol sezonu içerisindeki gerçekleşen gelişmelere göre futbol faaliyetlerinden elde edeceği 
nakit analizlerini 2015-2016 futbol sezonu için tahmini olarak aşağıda sunmaktadır: 
 
Tahmini gelirler : 
 

Naklen yayın gelirleri 60-65 milyon TL 
Reklam ve sponsorluk gelirleri (*) 35 milyon TL 
Maç hasılatı ve kombine kart gelirleri (**) 8 milyon TL 
Spor Toto isim hakkı gelirleri 7 milyon TL 
Diğer isim hakkı gelirleri 6 milyon TL 
Türkiye Kupası gelirleri 6 milyon TL 
Avrupa kupası gelirleri 1,5 milyon TL 
Diğer gelirler 3,5 milyon TL 

Toplam 127-132 milyon TL 
 
(*) Forma ve diğer sponsorluk gelirlerinden beklenen değeri ifade etmektedir. 2015/2016 sezonunda yeni  
 reklam ve sponsorluk anlaşmalarının yapılması planlanmaktadır. 
(**)  İnşası devam eden Akyazı Stadı’nın kombine ve maç hasılatı artışına etkisinden kaynaklanmaktadır. 
 
2015-2016 sezonu için nakit çıkışını da aşağıdaki gibi öngörmektedir: 
 
Tahmini giderler : 
 

Futbolcu, teknik kadro ücret ve giderleri (vergi, harç ve stopajlar hariç) 100 milyon TL 
Müsabaka ve seyahat giderleri 10 milyon TL 
Diğer sportif faaliyet giderleri  4 milyon TL 
Genel yönetim giderleri (vergi, harç ve stopajlar hariç) 10-15 milyon TL 

Toplam 124-129 milyon TL 
 
Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen transfer gelirleri: 
 
Yoktur. 
 
Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen transfer giderleri: 
 
Yoktur. 
 
Yukarıda özetlendiği üzere 2015-2016 dönemi için tahmini 130 milyon TL nakit içerikli gelir elde 
edeceği, yine aynı döneme ilişkin olarak da giderler ve transfer ödemeleri için yaklaşık 129 milyon TL 
nakit içerikli yükümlülükleri olacağı tahmin edilmektedir. 2015-2016 sezonuna ilişkin bu bilgiler ışığı 
altında Şirket’ in nakit gelir gider dengesi denklik göstermektedir. 
 
Şirket, bu dipnotun başlangıç kısmında açıklandığı üzere Şirket’in yaklaşık 243 milyon TL net kısa 
vadeli yükümlülüğü bulunmaktadır. Şirket, kısa vadeli banka kredileri haricindeki kısa vadeli ticari 
borçlar, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve diğer borçlarını ödeyebilmesi için 2015-
2016 sezonunda yaklaşık ilave 243 milyon TL nakde ihtiyaç duyacağını öngörmektedir. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Şirket söz konusu ilave nakit ihtiyaçlarını aşağıdaki şekilde temin etmeyi düşünmektedir: 
 
a) İlave yeni kredi kullanımı ve kredilerin yeni temliklerle uzatılması 50 milyon TL 
b) Yeni sponsorluk sözleşmelerinden erken tahsilat (*) 25-30 milyon TL 
c) Oyuncu satışları ve elden çıkacak futbolcu sözleşmeleri 25 milyon TL 
d) Satıcılara borçların ertelenmesi 15 milyon TL 
e) Stopaj ve vergi borçlarının ertelenmesi 60 milyon TL 

Toplam  
 
Şirket yukarıdaki açıklamalarına ve planlarına istinaden finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesini 
baz alarak hazırlamıştır. Bu çerçevede, Şirket finansal tablolarını oluştururken varlıklarının taşıdığı 
değerden nakte çevrilebileceğini ve yükümlülüklerini normal iş akışı içerisinde karşılayabileceğini 
öngörmektedir. 
 
2.2 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 
 
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2014 tarih ve 28676 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye 
Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.  
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler 
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli 
olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.  
 
Finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in 
durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak 
hazırlanmıştır. 
 
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 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları 
Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Güney 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 30 
Eylül 2015 tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır. 
 
Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
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2. Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
2.4  Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk 
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli 
farklılıklar açıklanır. 
 
2.5 Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması: 
 
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
31 Ağustos 2015 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar 
ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
 
i) 1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
 
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) 
 
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları 
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin 
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden 
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu 
değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 
 
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler 
 
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin 
Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1 
Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. 
 
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 
 
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler: 

 
Hakediş koşulları olan performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlarına açıklık getirilmiştir. Değişiklik 
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
  
Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal 
Araçlar (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde 
gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık 
getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 
 
Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin 
uygulanmasına ilişkin yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa 
tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin 
(örneğin satış ve brüt karları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır. ii) Faaliyet varlıklarının 
toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili 
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde 
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek 
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa 
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 
 
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili 
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin 
yönetim hizmeti için katlandığı masrafları açıklaması gerekmektedir. Değişiklik geriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
 
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında 
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki 
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
 
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya 
TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. 
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak 
sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır. 
 
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olmamıştır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
Özet finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz 
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar 
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe 
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama 
 
Aralık 2012’de ve Şubat 2015’de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. 
TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve 
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak 
finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal 
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı 
gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı 
üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir. 
 
TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) 
 
TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile 
ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği 
şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu 
TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme 
birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen 
işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. 
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu 
ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. 
 
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması 
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler) 
 
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman 
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman 
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi 
olmayacaktır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) 
 
TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan 
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı 
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün 
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra 
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı 
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve 
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı 
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile 
muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli 
değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
 
TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik) 
 
Şubat 2015’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin 
bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde 
özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. 
Buna göre işletmelerin bu yatırımları: 
• maliyet değeriyle  
• TFRS 9 uyarınca  
veya 
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.  
 
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik 
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük 
olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz 
konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir 
 
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya 
Katkıları - Değişiklikler 
 
Şubat 2015’de, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın 
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de 
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te 
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç 
veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa 
kavuşturulmuştur.  Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden 
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı 
ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya 
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması 
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik) 
 
Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının 
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de 
değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri 
için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in 
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
 
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)  
 
Şubat 2015’de, TMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, 
Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan 
kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler 
içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için 
geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Şirket’in finansal tablo dipnotları 
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
 
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi  
 
KGK, Şubat 2015’de “TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman, 
değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda 
beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: 
 
- TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma 

yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski 
planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir 

- TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet 
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem 
özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir 

- TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin, 
borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık 
getirilmiştir  

- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem 
finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine 
açıklık getirilmiştir 

Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, 
erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve 
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir  
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye 
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal 
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten 
sonra yapacaktır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 
 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
 
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve 
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler 
derhal uygulanacaktır. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat 
 
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını 
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili 
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata 
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların 
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. 
UFRS 15’in uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017’di, ancak Temmuz 2015 de UMSK geçerlilik tarihini 1 
Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye 
dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük 
uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo 
dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal 
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
 
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014) 
 
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine 
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi 
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal 
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve 
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında 
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer 
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. 
Buna ek olarak, UFRS 9,  banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile 
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda,  kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal 
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri 
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi 
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten 
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi 
değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin 
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
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. Yılsonlarında kesinleşen tutarla yıl içinde tahakkuk eden gelir 
tutarı arasındaki fark defaten gelir olarak kaydedilmektedir. 

 
Maddi varlıklar 
 

Maddi varlıklar, 1 Haziran 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Ağustos 2005 tarihi 
itibarıyla 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, lisans hakkından ve üst kullanım hakkından 
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. 
 

Lisans hakkı, 11 Kasım 2004 tarihinde Futbol A.Ş.’ye süresiz olarak devredilen Trabzonspor 
Futbol Kulübü markasının Şirket’e devredilmesi sonucunda oluşmuştur. 
 
Şirket, üst kullanım hakkını elinde bulunduran Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. den, üst  
kullanım hakları sözleşmeleri vasıtasıyla tesislerin ve arsaların tüm kullanım haklarını elde etmiş ve bu  
varlıklar üzerinde satış hariç her türlü hakka sahip olmuştur. Bu tesisleri başkalarına kiraya verebilme  
ve tesisleri işletmeye hak kazanmıştır (Not 11). 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Varlıklarda değer düşüklüğü 

 
İtfaya tabi tutulmayan 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). Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her 
raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir (Söz konusu durum şerefiye 
için geçerli değildir.)  
 
Şirket, “Trabzonspor” markası (lisans hakkı) ve alt markalarının marka değerlerinin tespiti ve 
değerleme çalışması yaptırmıştır. Marka değerleme çalışması sırasında Maliyet, Royalty ve Interbrand 
yöntemleri ağırlıklandırılarak kullanılmıştır. Markanın değerinin bulunması çalışmasında Şirket’in 
bütçe, pazarlama verilerinden ve önceki yıllar karşılaştırmalı sektör verilerinden yararlanılmıştır. 20 
Ağustos 2014 tarihinde yapılan hesaplama ve değerleme sonucunda Trabzonspor ve alt markalarının 
değeri 433.156.088 TL olarak bulunmuştur. 
 
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. 
 
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. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
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. Finansal durum 
tablosunda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar finansal durum tablosu 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. 
 
Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar 
 
Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar; net dönem karına/zararına ilişkin herhangi bir 
duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar 
bile, finansal durum tablosu tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirilme tarihi 
arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren 
olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde 
düzeltir. 
 
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. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
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 
 
İlişkili taraf, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (‘raporlayan işletme’) ilişkili olan kişi veya 
işletmedir. 
 
(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan 

işletmeyle ilişkili sayılır:  
 
Söz konusu kişinin,  
 

(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması 
durumunda,  

(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  
(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması durumunda. 
 
(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile 

ilişkili sayılır:  
 

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir 
ana ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). 

(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.  

(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.  
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz 

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.  
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması 
halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan 
işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.  

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 
edilmesi halinde.  

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olması halinde.  

 
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin 
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
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. 
 
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. 
 
Finansal durum tablosunda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların 
emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 
hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar 
diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır. 
 

Nakit akış 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 akış 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. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 

2.7 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları 
 

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını 
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile meydana gelmesi muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve 
raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen değerlendirmeler, varsayımlar ve 
tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. 
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri 
dönemde kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar. 
 

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek bilanço tarihinde var 
olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan 
önemli varsayımlar aşağıdaki gibidir: 
 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri 
 

Şirket yönetimi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ekonomik ömürlerinin 
belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur. 
 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 
 

Şirket yönetimi geçmiş tahsilat verilerini ve müşterilerinin mevcut durumlarını göz önünde 
bulundurarak ticari alacak portföyündeki şüpheli ticari alacakların belirlenmesi için tahminlerde 
bulunmuştur (Not 5). 
 

Dava karşılıkları 
 

Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak 
olan sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket 
Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır. 
 

Kıdem tazminatı karşılığı 
 

Kıdem tazminatı karşılığı, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma 
oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu 
planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içermektedir (Not 
13). 
 
3. Operasyonların sezona göre değişimi 

 
Şirket’in faaliyetleri futbol sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Bu nedenle, 31 Ağustos 
2015 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem faaliyet sonuçları, takip eden dönemler ve tüm mali yıl 
sonu sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir. 
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4. Nakit ve nakit benzerleri 
 

  31 Ağustos 2015 31 Mayıs 2015 

   
Kasa 5.412 836 
Bankadaki nakit 1.687.977 1.086.697 
   - Vadesiz mevduatlar 1.687.977 1.086.697 
Diğer hazır değerler (*) 19.224 9.532 
    

  1.712.613 1.097.065 

    

 Bloke mevduat: (**) (10.111) (4.768) 
    

 Nakit akış tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri 1.702.502 1.092.297 

 
(*) Kredi kartı alacakları ve TS Club hediye çeklerini temsil etmektedir. 
(**) 31 Ağustos 2015 tarihi itibariyle bankalar bakiyesi içerisinde toplam 10.111 TL tutarında bloke 

mevduat bulunmaktadır (31 Mayıs 2015 – 4.768 TL). 
 
Nakit akım tablosu açısından nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 1.702.502 TL olup (31 Mayıs 2015 – 
1.092.297 TL), bankalardan alacakların döneme isabet eden bloke vadeli mevduat harici tutarlarından 
oluşmaktadır. 
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5. Finansal borçlar 
 

 31 Ağustos 2015 31 Mayıs 2015 

   
Kısa vadeli banka kredileri (*) 61.666.025 58.532.459 
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı 6.355.965 8.876.056 
   

Toplam kısa vadeli borçlanmalar 68.021.990 67.408.515 

   

Uzun vadeli borçlanmalar 84.020.962 74.475.309 

   

Toplam borçlanmalar 152.042.952 141.883.824 

 
   31 Ağustos 2015 

Para birimi 
Ağırlıklı ortalama  

etkin faiz oranı Kısa vadeli 

Uzun vadeli 
kredilerin kısa 
vadeye düşen 

kısmı Uzun vadeli 

     
TL 16,26% 61.666.025 888.962 - 
Avro 6,50% - 5.467.003 84.020.962 
     

Toplam  61.666.025 6.355.965 84.020.962 

 

     31 Mayıs 2015  

    Uzun vadeli   

    kredilerin kısa   

  Ağırlıklı ortalama  
etkin faiz oranı 

 vadeye düşen   

 Para birimi Kısa vadeli Kısmı Uzun vadeli  

       
 TL 15,66% 58.532.459 3.799.353 -  
 Avro 6,50% - 5.076.703 74.475.309  
       

 Toplam  58.532.459 8.876.056 74.475.309  

 
Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Ağustos 2015 31 Mayıs 2015 

   
1 yıl içerisinde 68.021.990 67.408.515 
1-2 yıl içerisinde 9.162.068 8.121.138 
2-3 yıl içerisinde 8.388.437 7.435.431 
3-4 yıl içerisinde 9.301.583 8.244.204 
4-5 yıl içerisinde 10.809.227 9.581.240 
5 yıldan fazla 46.359.647 41.093.296 
   

 152.042.952 141.883.824 

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

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

 
Şirket, kullanmış olduğu krediler için 11.418.777 TL tutarında alınan çeki bankalara teminat vermiştir. 
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6. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 
 

31 Ağustos 2015 Kuruluş ve 
faaliyet yeri Ana faaliyeti 

Sermayedeki 
pay oranı (%) 

Oy kullanım 
gücü 

Taşınan 
değeri 

      

Bordo Mavi Enerji Elektrik 
Üretim Ticaret A.Ş. Trabzon Enerji üretimi %48 %48 42.652.545 
      

Toplam     42.652.545 

 
 

  
1 Haziran 2015- 

31 Ağustos 2015 

   
Hasılat   - 
   
Net dönem karı  38.201 
   
İştiraklerin net dönem karı’nda Şirket’in payı  18.336 
   

   

 
7. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
 
31 Ağustos 2015 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi 
olmayan duran varlıkların tutarı 45.392.054 TL’dir (31 Ağustos 2014 – 86.531.660 TL). Bu tutarın 
45.222.509 TL'lik kısmı, 31 Ağustos 2015 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan 
ve maddi olmayan duran varlıklar hesabında takip edilen Futbolcu Lisanslarından meydana 
gelmektedir (31 Ağustos 2014 - 86.447.742 TL). 
 
31 Ağustos 2015 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem içerisinde satılan ve maddi olmayan duran 
varlıklar hesabında takip edilen Futbolcu Lisanslarını net defter değeri 16.252.596 TL’dir (31 Ağustos 
2014 – 21.037.651 TL). Şirket’in bu hesap dönemi içerisinde satılan maddi duran varlığı 
bulunmamaktadır. (31 Ağustos 2014 – Bulunmamaktadır). 
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8. Hasılat ve satışların maliyeti 
 
Hasılat 
 

 
1 Haziran 2015- 

31 Ağustos 2015 
1 Haziran 2014- 

31 Ağustos 2014 

   
Naklen yayın gelirleri 10.150.000 1.500.927 
Reklam ve sponsorluk gelirleri 2.283.723 3.185.494 
Diğer İsim Hakkı Gelirleri 2.013.553 280.726 
Diğer naklen yayın gelirleri 1.700.000 1.147.582 
UEFA Müsabakaları Gelirleri 1.301.137 10.761.790 
İsim hakkı gelirleri – Spor Toto 1.040.501 540.000 
Stad hasılatları 953.731 161.068 
Ticari ürünler lisans kiralama gelirleri 218.595 - 
Futbolcu kiralama gelirleri 77.280 150.000 
Diğer (*) 4.486.213 128.249 
   

 24.224.733 17.855.836 

 
(*) 3.000.000 TL’lik kısmı Türkiye Futbol Federasyonu tesis yardım gelirlerinden oluşmaktadır. 
 
Satışların maliyeti 
 

 
1 Haziran 2015- 

31 Ağustos 2015 
1 Haziran 2014- 

31 Ağustos 2014 

   
Futbolcu ücret ve giderleri, (vergi ve stopajlar dahil) (18.064.739) (20.089.324) 
Amortisman ve itfa giderleri (12.462.364) (4.826.095) 
Seyahat, kamp ve müsabaka giderleri (2.897.929) (2.337.906) 
Tescil ve lisans giderleri (220.210) (154.534) 
Stadyum giderleri (87.791) (222.607) 
Diğer giderler (1.205.564) (644.625) 
   

 (34.938.597) (28.275.091) 

 
9. Genel yönetim giderleri 
 

  1 Haziran 2015- 1 Haziran 2014- 
  31 Ağustos 2015 31 Ağustos 2014 

 Ücret ve ikramiyeler (1.507.532) (1.242.422) 
 Vergi, resim, ceza ve harçlar (568.476) (396.981) 
 Merkez giderleri (997.090) (721.408) 
 Danışmanlık giderleri (754.701) (478.257) 
 Mutfak giderleri (256.471) (203.339) 
 Amortisman gideri (142.647) (310.908) 
 Temsil ağırlama ve seyahat giderleri (43.263) (91.785) 
 Tesis giderleri (21.513) (93.519) 
 Diğer giderler (461.191) (856.856) 
    
  (4.752.884) (4.395.475) 
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10. Esas faaliyetlerden diğer gelirler 
 

 

1 Haziran 2015- 
31 Ağustos 2015 

1 Haziran 2014- 
31 Ağustos 2014 

   
Esas faaliyetlerden kur farkı geliri (*) 2.397.279 1.554.225 
Futbolcu satış karları (**) 600.000 21.638.237 
Reeskont gelirleri - 167.228 
Diğer gelir ve karlar (***) 2.043.519 719.974 

   

 5.040.798 24.079.664 

 
(*)  Şirket'in yabancı para ile gerçekleştirdiği satışların sonucunda oluşan ticari alacaklarının döviz kuru 

hareketleri sonucunda oluşan kur farkı geliridir. 
(**)  Futbolcu satış karlarının 500.000 TL tutarı Caner Osmanpaşa’nın Akhisar Belediyespor’a transferinden, 

100.000 TL tutarı Abdülkadir Özdemir'in Akhisar Belediyespor’a transferinden oluşmaktadır. (31 Ağustos 
2014: 9.530.409 TL tutarı Olcan Adın’ın Galatasaray Kulübü’ne, 7.861.939 TL tutarı Paulo Henrique’nin 
Shanghai Kulübü’ne, 3.826.506 TL tutarı Adrian Mierzejewski’nin Al Nassr Kulübü’ne ve 419.383 TL tutarı 
ise diğer transferlerden oluşmaktadır.) 

(***)  Diğer gelir ve karların 1.080.243 TL’si futbolcu Waris Majeed'in FC Lorient kulübüne transferinden sonra 
Şirket'ten olan alacağından feragat etmesinden kaynaklanmaktadır. Kalan kısmı ise ağırlıklı olarak hizmet 
yansıtma gelirlerinden ve yönetim kurulunun futbolculara verdiği ceza gelirlerinden oluşmaktadır. 

 
11. Esas faaliyetlerden diğer giderler 
 

 

1 Haziran 2015- 
31 Ağustos 2015 

1 Haziran 2014- 
31 Ağustos 2014 

   
Esas faaliyetlerden kur farkı giderleri (*) (19.862.953) (526.588) 
Futbolcu satış zararları (**) (1.548.573) (847.241) 
Reeskont giderleri (319.799) (59.298) 
Dava karşılık gideri - (245.063) 
Faiz giderleri - (122.050) 

   

 (21.731.325) (1.800.240) 

 
(*)  Şirket'in yabancı para ile gerçekleştirdiği alımları sonucunda oluşan ticari borçlarının döviz kuru hareketleri 

sonucunda oluşan kur farkı gideridir. 
(**)  Futbolcu satış zararlarının 868.959 TL tutarı Gökhan Karadeniz’in Göztepe A.Ş.’ye transferinden, 679.614 

TL tutarı  Waris Majeed’in FC Lorient’e transferinden kaynaklanmaktadır. (31 Ağustos 2014: 814.883 TL 
tutarı Ondrej Celutska’nın profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesinden, 32.358 TL 
tutarı ise diğer transferlerden oluşmaktadır.)  

 
12. Vergi varlık ve yükümlülükleri 
 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8 inci maddesine göre Şirket kurumlar vergisinden muaftır. 
Bundan dolayı 31 Ağustos 2015 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. 
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13. Hisse başına kazanç/(kayıp) 
 

31 Ağustos 2015 ve 31 Ağustos 2014 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ilişkin olarak birim hisse 
başına kar/(zarar) hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 31 Ağustos 2015 ve 31 
Ağustos 2014 tarihlerinde sona eren ara dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin 
hisse başına kar hesaplanmasını gerektirecek başka bir finansal enstrüman bulunmamaktadır. 
 

31 Ağustos 2015 ve 31 Ağustos 2014 tarihlerinde sona eren ara dönemler için Şirket hisselerinin 
ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz 
hisse içermediği varsayılmıştır): 
 

 
1 Haziran 2015- 

31 Ağustos 2015 
 1 Haziran 2014- 
31 Ağustos 2014 

   

Tedavüldeki hisse senedi adedi 1 Haziran itibariyle (toplam) 25.000.000 25.000.000 
Nakit karşılığı çıkarılan hisse senetleri 75.000.000 - 
   

31 Ağustos 2015 ve 31 Ağustos 2014 itibariyle (toplam) 100.000.000 25.000.000 
   

Beheri 1 TL olan nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 100.000.000 25.000.000 
Net dönem karı / (zararı)  (TL) (35.223.434) 579.805 
   

Pay başına kar / (zarar) (0,3522) 0,0232 

 
14. İlişkili taraf açıklamaları 
 
a)  31 Ağustos 2015 ve 31 Mayıs 2015 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar 

aşağıdaki gibidir: 
 

 İlişkili taraflardan diğer alacaklar 31 Ağustos 2015 31 Mayıs 2015 

    
 Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*) 20.444.520 18.132.832 
 Diğer - 11.865 
    

  20.444.520 18.144.697 

 
(*)  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. 

 
 İlişkili taraflara diğer borçlar 31 Ağustos 2015 31 Mayıs 2015 

    
 Yöneticilere borçlar 40.000 40.000 
    

  40.000 40.000 
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14. İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 
b)  31 Ağustos 2015 ve 31 Mayıs 2015 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla 

yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir: 
 

 
İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler      

1 Haziran 2015- 
31 Ağustos 2015 

1 Haziran 2014- 
31 Ağustos 2014 

   
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./ kambiyo karı (net) 2.530.671 1.780.957 
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz geliri 956.895 - 
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ isim hakkı geliri 218.595 - 
   

 3.706.161 1.780.957 

 
 

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 itibarıyla Şirket’in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim  
ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 88.457 TL’dir (31 Ağustos 2014: 80.706 TL’dir). 
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15. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 
(a) Kur riski yönetimi 
 
Şirket başlıca Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur 
riski genellikle Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsi ticari ve diğer alacaklar, ticari borçlar ve 
finansal borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, 
nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemektedir. 
 
Şirket’in 31 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu 
aşağıdaki gibidir: 
 

  
31 Ağustos 

2015 

 

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) 

ABD Doları 
(Orijinal 

para birimi) 

Avro 
(Orijinal 

para birimi) 

İsviçre Frangı 
(Orijinal 

para birimi) 

     

1. Ticari alacak 11.293.619 - 3.435.217 - 
2a. Parasal finansal varlıklar 48.970 13.768 2.543 160 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3. Diğer 8.257.316 6.000 2.506.335 - 
4. Dönen varliklar (1+2+3)  19.599.905 19.768 5.944.095 160 

5. Ticari alacaklar - - - - 

6a. Parasal finansal varlıklar 491.390 50.900 99.496 5.267 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

7. Diğer - - - - 
8. Duran varliklar (5+6+7) 491.390 50.900 99.496 5.267 
9. Toplam varliklar (4+8) 20.091.295 70.668 6.043.591 5.427 

10. Ticari borçlar 95.344.645 858.245 28.210.870 32.110 
11. Finansal yükümlülükler 5.437.437 1.865.586 - - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 100.782.082 2.723.831 28.210.870 32.110 

14. Ticari borçlar 8.828.571 - 2.685.415 - 
15. Finansal yükümlülükler 84.020.962 - 25.556.930 - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 92.849.533 - 28.242.345 - 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) 193.631.615 2.723.831 56.453.215 32.110 
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) (173.540.320) (2.653.163) (50.409.624) (26.683) 

21. Parasal kalemler net yabancı para 
varlık / yükümlülük pozisyonu (173.540.320) (2.653.163) (50.409.624) (26.683) 

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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15. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
Şirket’in 31 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki 
gibidir: 
 

  
31 Ağustos 

2014 

 

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) 

ABD Doları 
(Orijinal 

para birimi) 

Avro 
(Orijinal 

para birimi) 

İsviçre Frangı 
(Orijinal 

para birimi) 

     

1. Ticari alacak 13.701.815 400.000 4.512.480 - 
2a. Parasal finansal varlıklar 89.258 2.418 9.476 24.250 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 
3. Diğer 11.330.810 - 3.982.570 - 
4. Dönen varliklar (1+2+3)  25.121.883 402.418 8.504.526 24.250 

5. Ticari alacaklar - - - - 

6a. Parasal finansal varlıklar - - - - 

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - 

7. Diğer 83.354.177 38.618.503 - - 
8. Duran varliklar (5+6+7) 83.354.177 38.618.503 - - 
9. Toplam varliklar (4+8) 108.476.060 39.020.921 8.504.526 24.250 

10. Ticari borçlar 31.278.471 283.641 10.778.623 - 
11. Finansal yükümlülükler 12.950 6.000 - - 
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 438.145 - 154.000 - 
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 31.729.566 289.641 10.932.623 - 

14. Ticari borçlar 2.284.615 - 803.000 - 
15. Finansal yükümlülükler - - - - 
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - 
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 2.284.615 - 803.000 - 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) 34.014.181 289.641 11.735.623 - 
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) 74.461.879 38.731.280 (3.231.097) 24.250 

21. Parasal kalemler net yabancı para 
varlık / yükümlülük pozisyonu 74.461.878 38.731.280 (3.231.097) 24.250 

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

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

 
31 Ağustos 2015  Kar/(Zarar) 

   Yabancı paranın    Yabancı paranın  

   değer kazanması    değer kaybetmesi  

 
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     

1- ABD Doları net varlık / yükümlülük  (773.291)  773.291 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 
     

3- ABD Doları net etki (1+2)  (773.291)  773.291 

     

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
4- Avro net varlık / yükümlülük  (16.572.668)  16.572.668 
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 

     

6- Avro net etki (4+5)  (16.572.668)  16.572.668 

     

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
7- İsviçre Frangı net varlık / yükümlülük  (8.073)  8.073 
8- İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-)  -  - 

     

9- İsviçre Frangı net etki (7+8)  (8.073)  8.073 

 
31 Ağustos 2014  Kar/(Zarar) 

   Yabancı paranın    Yabancı paranın  

   değer kazanması    değer kaybetmesi  

 
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     

1- ABD Doları net varlık / yükümlülük  8.359.759  (8.359.759) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 
     

3- ABD Doları net etki (1+2)  8.359.759  (8.359.759) 

     

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
4- Avro net varlık / yükümlülük  (919.279)  919.279 
5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 

     

6- Avro net etki (4+5)  (919.279)  919.279 

     

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde 
     
7- İsviçre Frangı net varlık / yükümlülük  5.708  (5.708) 
8- İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-)  -  - 

     

9- İsviçre Frangı net etki (7+8)  5.708  (5.708) 
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16. Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler  

 
Şirket aleyhine açılan davalar 
 
Davacı SPK, Şirket’in 23 Mayıs 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, temettü 
dağıtmama kararının Sermaye Piyasası Kanununun 46/1-c maddesi çerçevesinde hukuka aykırılığının 
tespiti ve iptali talebi ile dava açmıştır. Dava Şirket’in aleyhine sonuçlanmış olup, Yargıtay nezdinde 
temyiz edilmiştir. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 
30.000 TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara 
karşılık ayrılmıştır. 
 
Davacı SPK, Şirket aleyhine 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul’u zamanında gerçekleştirilmemesi 
sebebiyle tespit davası açmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket aleyhine 
sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket’e tebliğinin ardından Yargıtay’a temyiz başvurusunda 
bulunulacaktır. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000 
TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara karşılık 
ayrılmıştır. 
 

SPK tarafından, Şirket’in 31 Ağustos 2009 tarihli Olağan Genel Kurul’unda alınan 6, 9 ve 10 nolu 
kararlarının iptali talebiyle dava açılmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket 
aleyhine sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket’e tebliğinin ardından Yargıtay’a temyiz başvurusunda 
bulunulacaktır. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000 
TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara karşılık 
ayrılmıştır. 
 

Futbolcu Temsilcisi (davacı) ve Şirket tarafından imzalanmış olan 5 Şubat 2011 tarihli Standart 
Temsilci Sözleşmesinin 3.2 maddesinde belirtilen 75.000 Avro’luk alacağın ödenmediğinden bahisle 
davacı alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket’e yönlendirmiştir. Davacı futbolcu 
temsilcisi, Türkiye’de aleyhe açmış olduğu davanın görev yönünden reddedilmesi sebebiyle 75.000 
Avro alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket’e yönlendirmiştir. Dava 11.03.2014 tarihinde 
Şirket’e bildirilmiş, davaya cevap verilmiş olup incelemesi devam etmektedir. Çıkabilecek muhtemel 
olumsuz karar göz önünde bulundurularak, Şirket’in finansal tablolarında karşılık ayırmıştır. 
 
GSGM tarafından yapılan 912.600 TL tutarında icra takibine karşı itiraz edilmiş, itirazın iptaline yönelik 
dava açılmıştır. Duruşması 11 Kasım 2015 tarihindedir. Bu davaya istinaden, Şirket’in finansallarında 
gerekli görülen karşılık ayrılmıştır. 
 
Metalist FC, futbolcu Jakson Avelino Coelho’nun, kulüplerine transferi sırasında ödenmesi gereken 
dayanışma katkısı payını ödeme yükümlülüğünü Şirket ile akdedilen sözleşmeye göre üzerine 
almıştır. Bu sözleşme kapsamında Metalist FC, Belçika FF’ye bağlı KVC Westerlo Kulübü’ne 48.465 
Avro ödeme gerçekleştirilmiştir. Ancak bir süre sonra hesaplamanın yanlış yapıldığı ve KVC 
Westerlo takımına fazla ödeme yaptığı kanaatine varılmış ve ilgili tutar geri istenilmiştir. KVC 
Westerlo tutarı iade etmeyince sözleşmeye taraf olması nedeniyle Şirket aleyhine FIFA nezdinde 
dava açmıştır. Şirket tarafından davaya 7 Ocak 2013’te cevap verilmiş ve ihtilafa KVC Westerlo’nun 
da dâhil edilmesi talep edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. 
 
Bir yatırımcının, Şirket’in borsa’da işlem gören hisselerden alım yapan yatırımcının sahip olduğu hisse 
değerinin düşmesi sebebiyle zarara uğradığından bahisle dava ikame etmiştir. Dava henüz ön 
inceleme aşamasındadır. Dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bir sonraki duruşma tarihi 5 Ekim 2015 
olarak belirlenmiştir. 
 
İş akdi feshedilen eski teknik adamın, sözleşmesinde yer alan tazminat hükmünün kendisine 
ödenmesi talepli dava olup, davası ilk derece mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Yargıtay 
nezdinde temyiz edilmiştir. Yargıtay incelemesi devam etmektedir. Bu davaya istinaden, Şirket’in 
finansallarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır. 
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16. Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler (devamı) 
 
Davacı futbolcu temsilcisi, futbolcu transferinden olan alacaklarının tahsili talebiyle 312.500 Avro 
değerinde dava açmış olup, davaya cevap verilmiştir. İncelemesi devam etmektedir. Bu davaya 
istinaden, Şirket’in finansallarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır. 
 
Futbolcu Adrian Mierzejewski’nin yetiştirme tazminatına ilişkin olarak, UKS Naki ve Wisla Plock S.A 
tarafından Şirket aleyhine 250.000 Avro alacak iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 
başvuruda bulunmuştur. Daha sonra talep edilen bedel Trabzonspor Sportif Yatırım A.Ş. tarafından 
ödenmiştir. Bunun sonucunda Şirket elinde bulundurduğu sözleşmeye istinaden bu durumun asıl 
borçlusunun KSP Polonia olduğu gerekçesiyle davayı bu kulübe yönlendirmiştir. FIFA Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu bu konuda Şirket’i haklı bularak 169.415 Avro’nun faizi ile birlikte KSP Polonya 
tarafından Şirket’e ödenmesi yönünde karar almıştır. Kesinleşen kararın infazı için Şirket FIFA ve 
Polonya Futbol Federasyonu nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
 
Şirket’in açtığı davalar 
 
Şirket’in Arjantin Ligi takımlarından Racing Club’a Teofilo Gutierrez’in (futbolcu) transferi ile ilgili 
transfer ücretinin 400.000 ABD Dolar’lık kısmının Racing Club tarafından ödenmediği iddiasıyla CAS’a 
başvuruda bulunulmuştur. Karar Şirket lehine sonuçlanmıştır. Gerekli icra prosedürlerinin yerine 
getirilmesi için Arjantin’de bir avukat ile anlaşılmış olup, kararın Arjantin’de tanınmasını ve tenfizini 
sağlamak üzere gerekli dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. 
 
Şirket’in eski futbolcularından Engin Baytar ve Burak Yılmaz’ın Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari 
Yatırımlar A.Ş.’ye transferinden kaynaklanan toplam 1.087.200 Avro alacak talebiyle icra takibi 
başlatılmış; borçlu kulübün “yetki ve borca itirazı” üzerine İcra Müdürlüğü’nce takibin durmasına karar 
verildiği öğrenilmiştir. Şirket tarafından itirazın iptali davası ikame edilmiştir. Dosya henüz bilirkişide 
olup duruşması 15 Ekim 2015’e ertelenmiştir. Hukuk otoriteleriyle yapılan görüşmelere dayanarak bu 
alacağın tahsil kabiliyeti yüksek görülmektedir ve bu nedenle finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır. 
 
Sözleşmeden dönen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile kulübü Karlsruher SC aleyhine açılan, Hakan 
Çalhanoğlu’ndan kendisine Kulüp tarafından önceden ödenen 100.000 Avro ile ön sözleşme ile cezai 
şart olarak öngörülen 1.000.000 Avro’nun tahsili ile futbolcunun kulubü Karlsruher SC olması 
sebebiyle tüm bu miktarlardan futbolcu ile müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması talebinden 
ibaret olan davada yargılama devam etmektedir. 
 
Profesyonel futbolcu Adrian Mierzejevski’nin transferi sırasında iki kulüp arasında akdedilen transfer 
sözleşmesi uyarınca Şirket’e ödenmesi gereken toplam 3.200.000 Avro bedelden ödenmeyen 
1.200.000 Avro’nun cezai şartı olan 500.000 Avro ile aylık 50.000 Avro ilave cezai şart ile tüm bu 
bedellerin faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsili talepli dava açılmış olup, FIFA davalı kulübün, Şirket’e 
1.200.000,00.-€ asıl alacak ve 500.000,00.-€ cezai şartın %5 yıllık faizi ile ödenmesi kararı vermiştir. 
Davalı kulüp, FIFA kararını temyizen CAS’a başvurmuştur. CAS yargılaması devam etmektedir.  
 
Profesyonel futbolcu Paolo Henrique’nin davalı Çin kulübüne transferi sırasında iki kulüp arasında 
akdedilen transfer sözleşmesi uyarınca Şirket’e ödenmesi gereken transfer taksitlerinden ikincisinin 
ödenmemesi sebebiyle dava açılmış olup, taksitin ödenmesiyle davaya sadece faiz ve cezai şart 
ödenmesi için devam edilmektedir. Talep edilen miktar yıllık %10 faiz ile birlikte 562.500 Avro’dur. 
İncelemesi devam etmektedir. 
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19 Temmuz 2010 tanzim, 31 Mayıs 2011 vade tarihli ve 65.000 TL bedelli bononun tahsili amacıyla 
Denizlispor Kulübü Derneği aleyhine icra takibi başlatılmıştır. İlgili dosya Denizli 1. İcra Müdürlüğü’nün 
2011/4900 E. Sayılı dosyası ile kaydedilmiştir. Borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi 
amacı ile TFF’ye İİK md 89/1 uyarınca 1. Haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Ancak 12.03.2012 tarihli 
cevap ile TFF kendisinin de kulüpten alacaklı olduğu gerekçesi ile haciz ihbarnamesine itiraz etmiştir. 
Borçluya ait malvarlığı tespit edilmeye çalışılmış ancak herhangi bir gayrimenkul veya araç 
bulunamamıştır. 14 Kasım 2012 tarihinde haciz işlemi yapılmış ancak Kulüpte değerli hiçbir eşya 
bulunmadığından, herhangi bir eşya haczedilmemiştir. İcra takibi devam etmektedir. 
 
17.  Bilanço tarihinden sonraki olaylar   
 
Yoktur. 

 


