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Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A. . ( irket)’nin ekte yer alan 31 May s
2012 tarihli bilançosunu, ayn tarihte sona eren y la ait kapsaml gelir tablosunu, özkaynak de im
tablosunu, nakit ak m tablosunu, önemli muhasebe politikalar n özetini ve dipnotlar denetlemi
bulunuyoruz.
Finansal tablolarla ilgili olarak irket yönetiminin sorumlulu u
irket yönetimi finansal tablolar n Sermaye Piyasas Kurulu (SPK)’nca yay mlanan finansal raporlama
standartlar na göre haz rlanmas ve dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tablolar n hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl klar içermeyecek
biçimde haz rlanarak, gerçe i dürüst bir ekilde yans tmas sa lamak amac yla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmas , uygulanmas ve devam ettirilmesini, ko ullar n gerektirdi i muhasebe
tahminlerinin yap lmas ve uygun muhasebe politikalar n seçilmesini içermektedir.
Ba ms z denetim kurulu unun sorumlulu u
Sorumlulu umuz, yapt
z ba ms z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk nda görü
bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, SPK taraf ndan yay mlanan ba ms z denetim standartlar na
uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas ve ba ms z denetimin,
finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans p yans tmad konusunda makul bir
güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba ms z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ms z denetim kan
toplamak amac yla, ba ms z denetim tekniklerinin kullan lmas içermektedir. Ba ms z denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tablolar n hata veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan p
kaynaklanmad hususu da dahil olmak üzere önemli yanl k içerip içermedi ine dair risk
de erlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yap lm r. Bu risk
de erlendirmesinde, irket’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmu tur. Ancak, amac z iç
kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görü vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini ko ullara uygun
olarak tasarlamak amac yla, irket yönetimi taraf ndan haz rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
aras ndaki ili kiyi ortaya koymakt r. Ba ms z denetimimiz, ayr ca irket yönetimi taraf ndan
benimsenen muhasebe politikalar ile yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir
bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir.
Ba ms z denetim s ras nda temin etti imiz ba ms z denetim kan tlar n, görü ümüzün
olu turulmas na yeterli ve uygun bir dayanak olu turdu una inan yoruz.
artl görü ün dayanaklar
19 numaral mali tablo dipnotunda da aç kland üzere, 31 May s 2012 tarihi itibariyle irket'in, ana
orta olan Trabzonspor Futbol letmecili i Ticaret A. .’den 127.460.961 TL tutar nda ticari olmayan
alaca bulunmaktad r. irket'in söz konusu alaca n tahsilat na yönelik çal malar devam etmekle
birlikte, ba ms z denetim raporumuzun tarihi itibariyle bu alaca n ne zaman ve ne ekilde tahsil
edilece i henüz netlik kazanmam r. Bu nedenle, sözkonusu alacak için ili ikteki finansal tablolarda
herhangi bir kar k ayr lmam r.

artl görü
Görü ümüze göre, yukar da artl görü ün dayanaklar paragraf nda belirtilen husus nedeniyle ortaya
kabilecek düzeltmelerin etkisi d nda, ili ikteki finansal tablolar Trabzonspor Sportif Yat m ve
Futbol letmecili i Ticaret A. .’nin 31 May s 2012 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn tarihte sona
eren y la ait finansal performans ve nakit ak mlar , Sermaye Piyasas Kurulu’nca yay mlanan
finansal raporlama standartlar çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmaktad r.
Di er hususlar
a)

31 May s 2012 tarihi itibariyle irket ana orta olan Trabzonspor Futbol letmecili i Ticaret
A. .'den olan 127.460.961 TL tutar ndaki ticari olmayan alaca na ili kin olarak 31 May s 2012
tarihinde sona eren dönemde 3.332.867 TL faiz geliri ve 14.097.869 TL net kambiyo kar
kaydetmi tir. Bu konu ile ilgili olarak Sermaye Piyasas Kurulu'nca 28 Mart 2008 tarih ve
2008/13 say Haftal k Bülten'de yay mlanan iki numaral duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri
gere ince, faaliyet konusu, sportif faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen
gelirlerin yönetilmesi olan halka aç k ortakl klar n; hesap dönemi içerisinde kulland rd klar
fonlar , takip eden hesap dönemi içerisinde al nacak kar da m karar ile kar pay na mahsup
etmeleri zorunludur ve ayr ca haftal k bültende yay mlanma tarihinden itibaren 2 y l içerisinde
uyum sa lamak üzere ili kili taraflara kulland lacak fonlar n toplam tutar n, bir önceki hesap
dönemi kar ndan söz konusu ili kili taraflar n tamam na da lmas na karar verilen kar pay n
%50 fazlas a mamas zorunlulu u getirilmi tir. irket, rapor tarihi itibariyle Trabzonspor
Futbol letmecili i Ticaret A. .'den olan alacak için söz konusu tebli hükümlerine uyum
sa layamam r.

b)

Mali tablo dipnotu 2.1’de ayr ca belirtildi i üzere, 31 May s 2012 tarihi itibariyle irket’in k sa
vadeli yükümlülükleri dönen varl klar 119.095.024 TL a maktad r. irket yönetiminin söz
konusu duruma ili kin aç klamalar 2.1 no’lu mali tablo dipnotunda detaylar ile aç klanm r.

c)

irket’in, Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan finansal raporlama standartlar na
uygun olarak 31 May s 2011 tarihi itibariyle düzenlenmi finansal tablolar bir ba ka denetim
irketi taraf ndan denetlenmi ve söz konusu denetim irketinin 26 A ustos 2011 tarihli denetim
raporunda bu finansal tablolar üzerinde ili kili taraflardan olan alaca n tahsilat na ili kin
belirsizlik nedeniyle artl görü beyan edilmi tir.

Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Metin Cano ullar , SMMM
Sorumlu Ortak, Ba denetçi
9 A ustos 2012
stanbul, Türkiye
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Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihi itibariyle bilanço
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir)

Bilanço

Ba ms z
denetimden
geçmi
Cari dönem

Ba ms z
denetimden
geçmi
Geçmi dönem

Dipnot
referanslar

31 May s 2012

31 May s 2011

3
5
19
11

28.786.268
5.448.627
5.064.786
18.272.855

92.654.859
582.278
4.928.444
84.485.808
2.658.329

216.257.226
127.460.961
6.540.909
82.109.484
145.872

61.063.469
4.118.472
56.330.702
614.295

245.043.494

153.718.328

Varl klar
Cari / dönen varl klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
li kili taraflardan alacaklar
Di er dönen varl klar
Cari olmayan / duran varl klar
li kili taraflardan alacaklar
Maddi duran varl klar
Maddi olmayan duran varl klar
Di er duran varl klar

19
8
9

Toplam varl klar

li ikteki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay
(3)

bir parças

r.

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihi itibariyle bilanço
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir)

Bilanço
Yükümlülükler
sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Di er borçlar
Çal anlara sa lanan faydalara ili kin kar
Di er k sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Di er borçlar
Çal anlara sa lanan faydalara ili kin kar
Di er uzun vadeli yükümlülükler

Ba ms z
denetimden
geçmi
Cari dönem

Ba ms z
denetimden
geçmi
Geçmi dönem

Dipnot
referanslar

31 May s 2012

31 May s 2011

4
6
7
10
11

147.881.292
73.534.601
46.475.651
21.820.030
30.526
6.020.484

55.519.264
27.325.527
13.606.304
9.841.781
15.875
4.729.777

4
6
7
10
11

30.811.789
7.942.543
4.442.463
16.340.596
65.817
2.020.370

37.607.377
8.445.156
5.765.995
19.781.161
23.015
3.592.050

66.350.413

60.591.687

25.000.000
3.050
8.960.930
26.627.707
5.758.726

25.000.000
3.050
8.960.930
(47.385.490)
74.013.197

245.043.494

153.718.328

klar

klar

Özkaynaklar
Ödenmi sermaye
Sermaye düzeltmesi farklar
Kardan ayr lan k tlanm yedekler
Geçmi y llar karlar /(zararlar )
Net dönem kar

12
12
12
1, 12, 23
12

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

li ikteki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay
(4)

bir parças

r.

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
kapsaml gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir)

Gelir tablosu

Dipnot
referanslar

Ba ms z
denetimden
geçmi
Cari dönem
1 Haziran 201131 May s 2012

Ba ms z
denetimden
geçmi
Geçmi dönem
1 Haziran 201031 May s 2011

13
13, 23

135.931.333
(129.220.047)

70.905.940
(3.643.227)

6.711.286

67.262.713

(10.077.199)
14.890.438
(5.946.705)

(312.093)
(2.430.938)
1.871.768
-

5.577.820

66.391.450

23.694.537
(23.513.631)

14.823.530
(7.201.783)

5.758.726

74.013.197

-

-

5.758.726

74.013.197

-

-

5.758.726

74.013.197

0,230

2,961

Esas faaliyet gelirleri
Sat gelirleri
Sat lar n maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar
Pazarlama, sat ve da m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Di er faaliyet gelirleri
Di er faaliyet giderleri (-)

14(a)
14(a)
14(b)
14(b)

Faaliyet kar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

15
16

Vergi öncesi dönem kar
Dönem vergi gideri
Ertelenmi vergi gideri

17
17

Net dönem kar
Di er kapsaml gelir
Toplam kapsaml gelir
Hisse ba na kazanç

18

li ikteki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay
(5)

bir parças

r.

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
özkaynak de im tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir)

Dipnot
referanslar

Ödenmi
sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farklar

Kardan ayr lan
tlanm
yedekler

Net
dönem kar

Geçmi y llar
Karlar /(zararlar )

Toplam

1 Haziran 2010 tarihi itibariyle bakiye

12

25.000.000

3.050

8.960.930

-

102.700.889

136.664.869

Ortak yönetime tabi i letmeler aras ndaki i lem etkisi
Net dönem kar

23

-

-

-

74.013.197

(150.086.379)
-

(150.086.379)
74.013.197

31 May s 2011 tarihi itibariyle bakiye

12

25.000.000

3.050

8.960.930

74.013.197

(47.385.490)

60.591.687

1 Haziran 2011 tarihi itibariyle bakiye

12

25.000.000

3.050

8.960.930

74.013.197

(47.385.490)

60.591.687

-

-

-

(74.013.197)
5.758.726

74.013.197
-

5.758.726

25.000.000

3.050

8.960.930

5.758.726

26.627.707

66.350.413

Geçmi y llar karlar na transfer
Net dönem kar
31 May s 2012 tarihi itibariyle bakiye

12

li ikteki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay

bir parças

r.
(6)

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
nakit ak m tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras ("TL") olarak ifade edilmi tir)

Dipnot
referanslar

Ba ms z
denetimden
geçmi
Cari dönem
1 Haziran 2011 31 May s 2012

Ba ms z
denetimden
geçmi
Geçmi dönem
1 Haziran 2010 31 May s 2011

5.758.726

74.013.197

42.802
14.651
288.700
21.746.425
11.156.081
1.843.900
(3.390.069)
(10.127.696)

10.257
4.441
(12.275)
1.271.809
883.095
5.475.542
(1.875.447)
(13.406.118)
-

letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar
Dönem kar
dem tazminat kar
Kullan lmam izin kar
Reeskont giderleri/(gelirleri)
Amortisman ve itfa giderleri
Lisans hakk avans itfas
Faiz gideri
Kar k gideri
Faiz geliri
Maddi ve maddi olmayan duran varl k sat
letme sermayesindeki de
edilen nakit

10
8-9
16
15
(kar )/zarar

imler öncesi faaliyetlerden elde

Ticari alacaklardaki de im
li kili taraflardan alacaklardaki de im
Di er dönen varl klardaki de im
Di er duran varl klardaki de im
Ticari borçlardaki de im
Di er borçlar ve k sa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki de
Yat m faaliyeti bloke mevduatlardaki de im

27.333.520

66.364.501

(1.951.633)
(39.642.286)
(15.614.526)
468.423
31.228.506
8.256.710
(1.054.811)

38.689
(51.364.439)
(1.012.410)
67.819
1.297.751
4.886.768
-

9.023.903

20.278.679

57.202
23.645.572
(63.465.519)

52.089
(2.625.403)

(39.762.745)

(2.573.314)

(12.398.585)
86.571.094
(39.622.129)

(639.337)
4.058.549
(21.012.405)

34.550.380

(17.593.193)

3.811.538

112.172

3

582.278

470.106

3

4.393.816

582.278

im

Faaliyetlerden elde edilen nakit
Yat m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar
Al nan faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varl k sat lar
Maddi ve maddi olmayan duran varl k al mlar

8-9
8-9

Yat m faaliyetlerinde kullan lan nakit
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar
Ödenen faiz
Al nan banka kredileri
Ödenen banka kredileri

4
4

Finansal faaliyetlerden sa lanan nakit/(kullan lan) nakit
Nakit hareketlerindeki net de
Dönem ba

im

nakit ve nakit benzeri de erler

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri de erler

li ikteki aç klama ve dipnotlar bu finansal tablolar n tamamlay
(7)

bir parças

r.

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

1.

irket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Trabzonspor Sportif Yat m ve Ticaret A. . (“ irket”), Trabzonspor G da Yat m ve Ticaret Anonim
irketi ünvan ile 2 Haziran 1994 tarih ve 3543 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek
Trabzon’da kurulmu tur. irket’in ticaret ünvan 24 Nisan 2003 tarih ve 5784 say Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yat m ve Ticaret A. . olarak de tirilmi tir.
irket’in ticaret ünvan son olarak 24 May s 2011 tarih 7821 say Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A. . olarak de tirilmi tir.
irket’in, ba ca gelirleri naklen yay n sözle meleri, Avrupa kupalar na kat m pay , stad has latlar ,
sponsorluk sözle meleri ve reklam sözle melerine ba olan gelirlerden olu maktad r.
13 Ocak 2005 tarihinde irket ve Trabzonspor Futbol letmecili i A. . (Futbol A. .) aras nda yap lan
temlik sözle mesine göre Trabzonspor Futbol letmecili i A. .’nin 11 Kas m 2004 tarihinde
Trabzonspor Kulübü Derne i ile imzalam oldu u devir sözle mesi ve 13 Ocak 2005 tarihinde
imzalam oldu u 11 Kas m 2004 tarihli devir sözle mesine ili kin uygulama protokolü uyar nca Futbol
A. .’den devralm oldu u anla malar kapsam nda hak sahibi oldu u tüm gelir ve alacaklar
alaca n temliki hükümlerine göre irket’e temlik etmi tir.
irket, kurumlar vergisinden muaf bir yap ya sahiptir.
irket’in 31 May s 2012 tarihi itibariyle personel say
irket’in ana orta
Derne i’dir.

Trabzonspor Futbol

45’dir (31 May s 2011: 4).

letmecili i.Tic. A. ., nihai ana orta

ise Trabzonspor Kulübü

23 May s 2011 tarihli Genel Kurul’da Trabzonspor Futbol letmeleri Ticaret A. ’ye ait profesyonel
futbol tak
ve altyap lar n tüm varl k ve yükümlülükleri ile birlikte devir al nmas na böylelikle
profesyonel futbol tak
ve altyap lar n genel kurul tarihi itibariyle tahakkuk etmi borç ve
alacaklar n da bu devir i leminde esas al nmas na ve karar bedelinin Trabzonspor Futbol letmeleri
Ticaret A. .’den alaca a mahsup edilmesine karar verilmi tir (Not 23).
2.
2.1

Finansal tablolarin sunumuna ili kin esaslar
letmenin süreklili i ilkesi

31 May s 2012 tarihi itibariyle sunulan bilançoda irket’in k sa vadeli yükümlülüklerinin 147.881.292
TL, dönen varl klar n ise 28.786.268 TL oldu u görülmektedir. Sözkonusu tarih itibariyle k sa vadeli
yükümlülükler, irket’in dönen varl klar 119.095.024 TL a maktad r. 31 May s 2012 tarihi itibariyle
sa vadeli yükümlülüklere bak ld nda ise bu tutar n yakla k %62’sini banka kredileri
olu turmaktad r. Ancak, banka kredileri, aksi bir durum yaz olarak bankalardan teyit
edilemedi inden, her ne kadar k sa vadeli yükümlülük olarak s fland lm olsalarda, bu banka
kredilerinin büyük ço unlu unun geri ödeme vadeleri ilgili kredilere teminat olarak temlik edilmi y llara
yay lan naklen yay n gelirleri, isim hakk gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirlerine ba olarak 12
aydan daha sonraki dönemlere de do al olarak ta maktad r.

(8)

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna ili kin esaslar (devam )

Di er taraftan, irket yönetimi irket’in önündeki 12 ayl k süre içerisinde a
kalemlerinin olu aca
tahmin etmektedir :

daki gelir ve gider

Tahmini gelirler :
Naklen yay n gelirleri
Reklam ve sponsorluk gelirleri
Transfer gelirleri
Stand has latlar (kombine kart ve müsabaka geliri)
sim hakk gelirleri
Muhtemel avrupa kupas gelirleri
Futbol A. .’den muhtemel tahsilatlar
Türkiye kupas gelirleri
Di er isim hakk gelirleri
Kira ve di er gelirler

45 – 55 milyon TL
8,5 – 12 milyon TL
8 – 10 milyon EUR
8 – 11 milyon TL
5 – 6 milyon TL
2,5 milyon EUR
10 milyon USD
1 – 2 milyon TL
2 – 3 milyon TL
4 – 6 milyon TL

Yukar da da belirtildi i üzere yakla k 115 ila 140 milyon TL tutar ndaki gelirlere kar k, bir y ll k süre
zarf nda gider kalemlerinin (futbolcu ve teknik kadro, bonservis, menajerlik, personel, müsabaka,
finansman ve di er sair giderleri ile tüm yasal yükümlüler dahil) yakla k 85 – 95 milyon TL olaca
öngörülmektedir.
Sonuç olarak, yukar da sunulan tahminler de dikkate al nd nda, irket’in k sa vadeli yükümlülüklerini
kar lamas esnas nda önemli bir nakit s nt çekmeyece i öngörülmektedir. Dolay yla, mali
tablolar i letmenin devaml
ilkesi prensibine göre haz rlanm r.
2.2

Sunuma ili kin temel esaslar

Finansal Tablolar n Haz rlan

Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikalar

irket defterlerini ve kanuni finansal tablolar Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat nca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz rlamaktad r.
Sermaye Piyasas Kurumu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say “Sermaye Piyasas nda Finansal
Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i” ile i letmeler taraf ndan düzenlenecek finansal raporlar ile
bunlar n haz rlanmas ve ilgililere sunulmas na ili kin ilke, usul ve esaslar belirlemektedir. Bu tebli e
istinaden, i letmelerin finansal tablolar Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle Uluslararas
Finansal Raporlama Standartlar (“UMS/UFRS”)’na göre haz rlamalar gerekmektedir. Ancak Avrupa
Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas Muhasebe Standartlar Kurulu (“UMSK”)
taraf ndan yay mlananlardan farklar ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacakt r. Bu
kapsamda, benimsenen standartlara ayk olmayan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartlar (“TMS/TFRS”) esas al nacakt r.
Finansal tablolar n haz rlan tarihi itibariyle, Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin
UMSK taraf ndan yay mlananlardan farklar TMSK (yeni ad yla Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartlar Kurumu) taraf ndan henüz ilave edilmedi inden, finansal tablolar SPK’n n Seri: XI, No: 29
say tebli i ve bu tebli e aç klama getiren duyurular çerçevesinde, UMS/UFRS’nin esas al nd SPK
Finansal Raporlama Standartlar ’na uygun olarak haz rlanm r. Finansal tablolar ve bunlara ili kin
dipnotlar SPK taraf ndan 17 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanmas tavsiye edilen formatlara uygun
olarak ve zorunlu k nan bilgiler dahil edilerek sunulmu tur. Bu kapsamda geçmi dönem finansal
tablolar nda gerekli de iklikler yap lm r.
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Kullan lan para birimi
irket’in finansal tablolar faaliyette bulundu u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi olan
Türk Liras (TL) cinsinden sunulmu tur.
2.3

Finansal tablolar n onaylanmas

irket’in 31 May s 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar Yönetim
Kurulu Üyesi Hasan Yener ve Genel Müdür Sinan Zengin taraf ndan incelenmi olup, görev ve
sorumluluk alanlar nda sahip olduklar bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve dipnotlar n gerçe e ayk
bir aç klama içermedi ini, sahip olduklar bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotlar n ili kin
oldu u dönem itibariyle irket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçlar gerçe e uygun ve do ru bir
biçimde yans tt beyan edilerek imzalanmas na karar verilmi ve irket Yönetim Kurulu’nun
9 A ustos 2012 tarihli toplant nda kamuya bildirim amac yla onaylanm r.
Genel Kurul’un finansal tablolar de
2.4

Kar la

tirme yetkisi bulunmaktad r.

rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar n Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, irket’in finansal tablolar
önceki dönemle kar la rmal haz rlanmaktad r. Cari dönem finansal tablolar n sunumu ile uygunluk
sa lanmas aç ndan kar la rmal bilgiler gerekli görüldü ünde yeniden s fland r ve önemli
farkl klar aç klan r.
2.5

Yeni ve revize edilmi uluslararas finansal raporlama standartlar

n uyarlamas :

Yeni ve düzeltilmi standartlar ve yorumlar
31 May s 2012 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar n haz rlanmas nda esas
al nan muhasebe politikalar a
da özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumlar d nda 31 May s
2011 tarihi itibariyle haz rlanan finansal tablolar ile tutarl olarak uygulanm r.
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de
gibidir:
UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Al nan Varl klar n Geri Kazan

iklik ve yorumlar a
(De

daki

iklik)

UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsam nda gerçe e
uygun de er modeliyle ölçülen yat m amaçl gayrimenkuller üzerindeki ertelenmi verginin
gayrimenkulün ta nan de erinin sat yoluyla geri kazan laca esas yla hesaplanmas ve ii) UMS
16’daki yeniden de erleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varl klar üzerindeki
ertelenmi verginin her zaman sat esas na göre hesaplanmas gerekti ine ili kin güncellenmi tir.
De ikliklerin geriye dönük olarak uygulanmas gerekmektedir. Bu de iklik henüz Avrupa Birli i
taraf ndan kabul edilmemi tir. De ikli in irket’in finansal durumu veya performans üzerinde etkisi
olmam r.
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UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar – Geli tirilmi Bilanço D
Yükümlülükleri (De iklik),

B rakma Aç klama

De ikli in amac , finansal tablo okuyucular n finansal varl klar n transfer i lemlerini (seküritizasyon
gibi) - finansal varl transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek ekilde daha iyi anlamalar sa lamakt r. Ayr ca de iklik, orant z finansal varl k transferi i lemlerinin hesap
döneminin sonlar na do ru yap ld durumlar için ek aç klama zorunluluklar getirmektedir.
Kar la rmal aç klamalar verilmesi zorunlu de ildir. De iklik sadece aç klama esaslar
etkilemektedir ve irket’in finansal durumunu veya performans üzerinde etkisi olmam r.
Yay nlanan ama yürürlü e girmemi ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
l sonu finansal tablolar n onaylanma tarihi itibariyle yay mlanm fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlü e girmemi ve irket taraf ndan erken uygulanmaya ba lanmam yeni standartlar,
yorumlar ve de iklikler a
daki gibidir.
UMS 1 Finansal Tablolar n Sunumu (De
Sunumu

iklik) – Di er Kapsaml Gelir Tablosu Unsurlar

n

De iklikler 1 Temmuz 2012 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken
uygulamaya izin verilmektedir. Yap lan de iklikler di er kapsaml gelir tablosunda gösterilen
kalemlerin sadece gruplamas de tirmektedir. leriki bir tarihte gelir tablosuna s flanabilecek
(veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna s flanamayacak kalemlerden ayr
gösterilecektir. De iklikler geriye dönük olarak uygulanacakt r. Bu standart henüz Avrupa Birli i
taraf ndan kabul edilmemi tir. De iklik sadece sunum esaslar etkilemektedir ve irket’in finansal
durumu veya performans üzerinde bir etkisi olmayacakt r.
UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar (De

iklik)

Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve erken
uygulamaya izin verilmektedir. Baz istisnalar d nda uygulama geriye dönük olarak yap lacakt r.
Standartta yap lan de iklik kapsam nda birçok konuya aç kl k getirilmi veya uygulamada de iklik
yap lm r. Yap lan birçok de iklikten en önemlileri tazminat yükümlülü ü aral mekanizmas
uygulamas n kald lmas ve k sa ve uzun vadeli personel sosyal haklar ayr
n art k personelin
hak etmesi prensibine göre de il de yükümlülü ün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu
standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. irket, düzeltilmi standard n finansal
durumu ve performans üzerine etkilerini de erlendirmektedir.
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (De

iklik)

UFRS 10’un ve UFRS 12’nin yay nlanmas n sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de de iklikler
yapm r. Yap lan de iklikler sonucunda, art k UMS 27 sadece ba ortakl k, mü tereken kontrol
edilen i letmeler ve i tiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebele tirilmesi konular
içermektedir. Bu de ikliklerin geçi hükümleri UFRS 10 ile ayn r. Bu standart henüz Avrupa Birli i
taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu de ikli in irket’in finansal durumu veya performans
üzerinde hiçbir etkisi olmas beklenmemektedir.
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UMS 28

tiraklerdeki ve

Ortakl klar ndaki Yat mlar (De

iklik)

UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yay nlanmas n sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de de iklikler
yapm ve standard n ismini UMS 28 tiraklerdeki ve Ortakl klar ndaki Yat mlar olarak
de tirmi tir. Yap lan de iklikler ile i tiraklerin yan s ra, i ortakl klar nda da özkaynak yöntemi ile
muhasebele tirme getirilmi tir. Bu de ikliklerin geçi hükümleri UFRS 11 ile ayn r. Bu standart
henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu standard n irket’in finansal durumu
veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmas beklenmemektedir.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (De

iklik)

De iklik “muhasebele tirilen tutarlar netle tirme konusunda mevcut yasal bir hakk n bulunmas ”
ifadesinin anlam na aç kl k getirmekte ve UMS 32 netle tirme prensibinin e zamanl olarak
gerçekle meyen ve brüt ödeme yap lan hesapla ma (takas bürolar gibi) sistemlerindeki uygulama
alan na aç kl k getirmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir.
De iklikler 1 Ocak 2014 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacakt r. Söz konusu standard n irket’in finansal durumu veya performans üzerinde önemli
bir etkisi olmas beklenmemektedir.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar – Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (De

iklik)

Getirilen aç klamalar finansal tablo kullan lar na i) netle tirilen i lemlerin irketin finansal durumuna
etkilerinin ve muhtemel etkilerinin de erlendirilmesi için ve ii) UFRS’ye göre ve di er genel kabul
görmü muhasebe ilkelerine göre haz rlanm finansal tablolar n kar la
lmas ve analiz edilmesi
için faydal bilgiler sunmaktad r. Bu de iklik henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir.
De iklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri ve bu
hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. De iklik sadece aç klama esaslar
etkilemektedir ve irket’in finansal durumunu veya performans üzerinde bir etkisi olmayacakt r.
UFRS 9 Finansal Araçlar – S

fland rma ve Aç klama

Aral k 2011 de yap lan de iklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonras nda ba layan y ll k
hesap dönemleri için geçerli olacakt r. UFRS 9 Finansal Araçlar standard n ilk safhas finansal
varl klar n ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve s fland lmas na ili kin yeni hükümler getirmektedir.
UFRS 9’da yap lan de iklikler esas olarak finansal varl klar n s flama ve ölçümünü ve gerçe e
uygun de er fark kar veya zarara yans larak ölçülen olarak s fland lan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçe e uygun de er de ikliklerinin kredi
riskine ili kin olan k sm n di er kapsaml gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standard n
erken uygulanmas na izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan onaylanmam r.
irket, standard n finansal durumu ve performans üzerine etkilerini de erlendirmektedir.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler
baz farkl düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler ve
UFRS 12 Di er letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar standartlar n da ayn anda uygulanmas
art ile erken uygulamaya izin verilmi tir.
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard n konsolidasyona ili kin k sm n yerini
alm r. Hangi irketlerin konsolide edilece ini belirlemede kullan lacak yeni bir “kontrol” tan
yap lm r. Mali tablo haz rlay lar na karar vermeleri için daha fazla alan b rakan, ilke bazl bir
standartt r.
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UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler
baz düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve
UFRS 12 Di er letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar standartlar n da ayn anda uygulanmas
art ile erken uygulamaya izin verilmi tir.
Standart mü terek yönetilen i ortakl klar n ve mü terek faaliyetlerin nas l muhasebele tirilece ini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsam nda, art k i ortakl klar n oransal konsolidasyona tabi
tutulmas na izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz
konusu standard n irket’in finansal durumu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmas
beklenmemektedir.
UFRS 12 Di er

letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar

Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler
baz düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve
UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler standartlar n da ayn anda uygulanmas art ile erken
uygulamaya izin verilmi tir.
UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard nda yer alan finansal
tablolara ili kin tüm aç klamalar ile daha önce UMS 31 Ortakl klar ndaki Paylar ve UMS 28
tiraklerdeki Yat mlar’da yer alan i tirakler, i ortakl klar , ba ortakl klar ve yap sal i letmelere
ili kin verilmesi gereken tüm dipnot aç klamalar içermektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i
taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu standard n irket’in finansal durumu veya performans
üzerinde hiçbir etkisi olmas beklenmemektedir.
UFRS 13 Gerçe e Uygun De erin Ölçümü
Yeni standart gerçe e uygun de erin UFRS kapsam nda nas l ölçülece ini aç klamakla beraber,
gerçe e uygun de erin ne zaman kullan labilece i ve/veya kullan lmas gerekti i konusunda bir
de iklik getirmemektedir. Tüm gerçe e uygun de er ölçümleri için rehber niteli indedir. Yeni
standart ayr ca, gerçe e uygun de er ölçümleri ile ilgili ek aç klama yükümlülükleri getirmektedir. Bu
standard n 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemlerinde uygulanmas mecburidir
ve uygulama ileriye do ru uygulanacakt r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni aç klamalar n
sadece UFRS 13’ün uygulamaya ba land dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki
dönemlerle kar la rmal aç klama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan
kabul edilmemi tir. irket, standard n finansal durumu ve performans üzerine etkilerini
de erlendirmektedir.
UFRYK 20 Yerüstü Maden

letmelerinde Üretim A amas ndaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri

1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonras nda ba layan finansal dönemler için yürürlü e girecek olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. irketlerin kar la rmal olarak sunulan dönemin ba ndan itibaren
üretim a amas nda olu an hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamalar gerekecektir.
Yorum, üretim a amas ndaki hafriyatlar n ne zaman ve hangi ko ullarda varl k olarak
muhasebele ece i, muhasebele en varl n ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nas l ölçülece ine
aç kl k getirmektedir. Bu yorum henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu yorum
irket için geçerli de ildir ve irket’in finansal durumu veya performans üzerinde hiçbir etkisi olmas
beklenmemektedir.
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UFRS’deki iyile tirmeler
UMSK, mevcut standartlarda de iklikler içeren 2009 – 2011 dönemi Y ll k UFRS yile tirmelerini
yay nlam r. Y ll k iyile tirmeler kapsam nda gerekli ama acil olmayan de iklikler yap lmaktad r.
De ikliklerin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleridir. Gerekli
aç klamalar verildi i sürece, erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu proje henüz Avrupa Birli i
taraf ndan kabul edilmemi tir. irket, projenin finansal durumu ve performans üzerine etkilerini
de erlendirmektedir.
UMS 1 Finansal Tablolar n Sunu u:
htiyari kar la rmal ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan kar la
aç kl k getirilmi tir.

rmal bilgiler aras ndaki farka

UMS 16 Maddi Duran Varl klar:
Maddi duran varl k tan na uyan yedek parça ve bak m ekipmanlar
aç kl k getirilmi tir.

n stok olmad

konusuna

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yap lan da mlar n vergi etkisinin UMS 12 kapsam nda
muhasebele tirilmesi gerekti ine aç kl k getirilmi tir. De iklik, UMS 32’de bulun mevcut
yükümlülükleri ortadan kald p irketlerin hisse senedi sahiplerine yapt da mlardan do an her
türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebele tirmesini gerektirmektedir.
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama:
UMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ili kin toplam bölüm varl klar ve borçlar ile ilgili istenen
aç klamalara aç kl k getirilmi tir. Faaliyet bölümlerinin toplam varl klar ve borçlar sadece bu bilgiler
letmenin faaliyetlerine ili kin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlan yorsa ve aç klanan
toplam tutarlarda bir önceki y ll k mali tablolara göre önemli de iklik olduysa aç klanmal r.
2.6

Önemli muhasebe politikalar

n özeti

Finansal tablolar n haz rlanmas nda kullan lan önemli muhasebe prensipleri a

daki gibidir:

Has lat
Dönem içinde irket’in ola an faaliyetlerinden sa lad
göstermektedir.

ekonomik faydan n brüt tutar

Hizmet gelirleri, a rl kl olarak profesyonel futbol tak
n resmi ve özel maçlar n naklen yay n geliri
ve TV yay n gelirleri, forma, di er reklam ve isim haklar gelirleri ile stad gelirlerinden olu maktad r.
Söz konusu gelirler mevcut sözle melere istinaden hak edildikleri dönem içinde tahakkuk esas na göre
kaydedilir. Naklen yay n gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) taraf ndan belirlenen da m
kriterlerine göre tüm tak mlara e it olarak da lan tutarlar n yan s ra bugüne kadar lig ampiyonu
olmu tak mlara da lan tutarlar n ve performansa ba olarak belirlenen y ll k tutarlar n ilgili döneme
ili kin k sm n gelir kaydedilmesiyle olu maktad r. Y l sonlar nda kesinle en tutarla y l içinde tahakkuk
eden gelir tutar aras ndaki fark defaten gelir olarak kaydedilmektedir.
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Maddi varl klar
Maddi varl klar, 1 Haziran 2005 tarihinden önce sat n al nan kalemler için 31 May s 2005 tarihi
itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet de erlerinden ve 1 Haziran 2005 tarihinden
itibaren al nan kalemler için sat n al m maliyet de erlerinden birikmi amortisman ve kal de er
kay plar dü ülerek yans r. Maddi varl klar n herhangi bir parças de tirmekten do an giderler
bak m onar m maliyetleri ile birlikte varl n gelecekteki ekonomik faydas artt
nitelikte ise
aktifle tirilebilirler. Tüm di er giderler olu tukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde
muhasebele tirilir. Maddi varl klara ili kin amortisman, varl klar n faydal ömürlerine göre varl klara
giri veya montaj tarihleri esas al narak e it tutarl , do rusal amortisman yöntemi kullan larak
ayr lm r.
Maddi varl k sat lar ndan elde edilen kar ve zararlar, finansal tablolarda ilgili gelir ve gider hesaplar na
dahil edilmi tir.
Maddi olmayan varl klar
Maddi olmayan duran varl klar futbolcu lisanslar ndan olu maktad r.
Sat n al nan maddi olmayan duran varl klar, maliyet de erlerinden birikmi itfa paylar ve birikmi
de er dü üklükleri dü üldükten sonraki tutar yla gösterilirler. Bu varl klar beklenen faydal ömürleri ile
lisans sürelerinden k sa olan ile do rusal amortisman yöntemi kullan larak itfa edilir. Beklenen faydal
ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç kan de ikliklerin olas etkilerini tespit etmek
amac yla her y l gözden geçirilir ve tahminlerdeki de iklikler ileriye dönük olarak muhasebele tirilir.
Varl klarda de er dü üklü ü
erefiye gibi s rs z ömrü olan varl klar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varl klar için her y l de er dü üklü ü
testi uygulan r. tfaya tabi olan varl klar için ise defter de erinin geri kazan lmas n mümkün olmad
durum ya da olaylar n ortaya ç kmas halinde de er dü üklü ü testi uygulan r. Varl n defter de erinin
geri kazan labilir tutar a mas durumunda de er dü üklü ü kar
kaydedilir. Geri kazan labilir
tutar, sat maliyetleri dü üldükten sonra elde edilen gerçe e uygun de er veya kullan mdaki de erin
büyük olan r. De er dü üklü ünün de erlendirilmesi için varl klar ayr tan mlanabilir nakit ak mlar n
oldu u en dü ük seviyede gruplan r (nakit üreten birimler). erefiye haricinde de er dü üklü üne tabi
olan finansal olmayan varl klar her raporlama tarihinde de er dü üklü ünün olas iptali için gözden
geçirilir.
Borçlanma maliyetleri
Kullan ma ve sat a haz r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varl klar söz konusu
oldu unda, sat n al nmas , yap
veya üretimi ile do rudan ili kilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili
varl k kullan ma veya sat a haz r hale getirilene kadar varl n maliyetine dahil edilmektedir.
Kullan ma ve sat a haz r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl klara ili kin olmayan di er
tüm borçlanma maliyetleri, olu tuklar dönemde kapsaml gelir tablosuna kaydedilmektedir.

(15)

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna ili kin esaslar (devam )

Finansal araçlar
Finansal varl k ve borçlar, irket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olmas durumunda irket’in
bilançosunda yer al r.
Krediler ve alacaklar
Ticari alacaklar ve di er alacaklar, ilk kay t tarihinde gerçe e uygun de erleri ile
muhasebele tirilmektedirler. lk kay t tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi
kullan larak iskonto edilmi maliyeti üzerinden gösterilmi lerdir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve sat n al m tarihinden itibaren vadeleri
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de er de ikli i
riskini ta mayan yüksek likiditeye sahip di er k sa vadeli yat mlard r. Bu varl klar n defter de eri
gerçe e uygun de erlerine yak nd r.
Di er finansal yükümlülükler
Di er finansal yükümlülükler ba lang çta i lem maliyetlerinden ar nd lm gerçe e uygun de erleriyle
muhasebele tirilir. Di er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran üzerinden
hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan larak itfa edilmi maliyet bedelinden
muhasebele tirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü ün itfa edilmi maliyetlerinin hesaplanmas
ve ilgili faiz giderinin ili kili oldu u döneme da lmas yöntemidir. Etkin faiz oran ; finansal arac n
beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas durumunda daha k sa bir zaman dilimi süresince
gelecekte yap lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü ün net bugünkü
de erine indirgeyen orand r.
Kur de

iminin etkileri

irket’in yasal kay tlar nda, yabanc para cinsinden (TL d ndaki para birimleri) muhasebele tirilen
lemler, i lem tarihindeki kurlar kullan larak Türk Liras ’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize
ba varl k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan larak Türk Liras ’na çevrilmi tir. Bu
çevrimden ve dövizli i lemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karlar / zararlar gelir
tablosunda yer almaktad r.
Hisse ba na kazanç
Hisse ba na kazanç miktar , dönem kar/zarar
pay adedine bölünmesiyle hesaplan r.

n irket hisselerinin dönem içindeki a rl kl ortalama

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; net dönem kar na ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi
finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km olsalar bile, bilanço tarihi ile
bilançonun yay
için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. irket, bilanço tarihinden
sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, finansal tablolara al nan tutarlar bu
yeni duruma uygun ekilde düzeltir.
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2.

Finansal tablolarin sunumuna ili kin esaslar (devam )

Kar

klar

Geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z mni yükümlülü ün bulunmas , yükümlülü ün
yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n i letmeden ç kmas n muhtemel olmas ve
yükümlülük tutar n güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas durumlar nda kar k finansal
tablolarda yer almaktad r. Kar k olarak ayr lan tutar, yükümlülü e ili kin risk ve belirsizlikler göz
önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar yla yükümlülü ün yerine getirilmesi için yap lacak
harcaman n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan r.
Kar
n, mevcut yükümlülü ün kar lanmas için gerekli tahmini nakit ak mlar kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu kar
n defter de eri, ilgili nakit ak mlar n bugünkü de erine e ittir.
Kar
n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan n bir k sm ya da tamam n üçüncü taraflarca
kar lanmas n beklendi i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutar n tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olmas ve güvenilir bir ekilde ölçülmesi halinde varl k olarak muhasebele tirilir.
Muhasebe politikalar , muhasebe tahminlerinde de

iklik ve hatalar

Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye
dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki de iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de ikli in yap ld cari dönemde,
gelecek dönemlere ili kin ise, hem de ikli in yap ld dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye
yönelik olarak uygulan r.
li kili taraflar
Finansal tablolarda, irket’in hissedarlar , onlar n sahibi oldu u irketler, bunlar n yöneticileri ve ili kili
olduklar bilinen di er gruplar, ili kili irketler olarak tan mlanm lard r.
Kurum kazanc üzerinden hesaplanan vergiler
5422 say Kurumlar Vergisi Kanunu muafl klar düzenleyen 7. maddesinin 8. no’lu f kras ile “Beden
Terbiyesi Te kilat na dahil dernekler veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor
müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim irketler” kurumlar vergisinden
muaf tutulmu lard r. Maliye Bakanl ’n n 28 Mart 2005 tarih ve B.07.0.GEL 049/-45/14243 say
görü ünde ise, sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim irketleri, bu faaliyetlerle
ba lant olarak elde edece i stadyum maç has lat ve stadyum kira gelirleri, isim hakk gelirleri, radyo,
video, sinema, televizyon yay n 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 dolay yla kurumlar vergisinden muaf olaca aç klanm r.
irket, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 13 Ocak 2005 tarihinde Trabzonspor Futbol letmecili i A. .
ile yap lan Lisans Kiralama Sözle mesi ve yine Trabzonspor Futbol letmecili i A. . ile yap lan futbol
tak
kiralama sözle mesi sonucunda isim hakk gelirleri, radyo ve televizyon yay n gelirleri, forma
ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk geliri elde etmi tir. Bu nedenle yukar da belirtilen Kanun
hükmü ve Maliye Bakanl aç klamas çerçevesinde irket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren kurumlar
vergisinden muaf bulunmaktad r.

(17)

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

2.

Finansal tablolarin sunumuna ili kin esaslar (devam )

Çal anlara sa lanan faydalar / K dem tazminatlar
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu i sözle meleri hükümlerine göre k dem tazminat , emeklilik veya
ten ç kar lma durumunda ödenmektedir. Güncellenmi olan UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar
Standard (“UMS 19”) uyar nca söz konusu türdeki ödemeler tan mlanm emeklilik fayda planlar
olarak nitelendirilir. Bu kapsamda Topluluk çal anlar na ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin,
bayram, e itimi te vik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katk pay , do um ve ölüm yard
gibi
sosyal haklar sa lanmaktad r.
Bilançoda muhasebele tirilen k dem tazminat yükümlülü ü, tüm çal anlar n emeklilikleri dolay yla
ileride do mas beklenen yükümlülük tutarlar n net bugünkü de erine göre hesaplanm ve
konsolide finansal tablolara yans lm r. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kay plar gelir
tablosuna yans lm r.
Nakit ak m tablosu
irket, net varl klar ndaki de imleri, finansal yap
ve nakit ak mlar n tutar ve zamanlamas nda
de en artlara göre yönlendirme yetene i hakk nda finansal tablo kullan lar na bilgi vermek üzere,
di er finansal tablolar n ayr lmaz bir parças olarak nakit ak m tablosu düzenlemektedir. Döneme ili kin
nakit ak mlar esas, yat m ve finansman faaliyetlerine dayal bir biçimde raporlanmaktad r.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak s fland r. Adi hisseler üzerinden da
karar n al nd dönemde birikmi kardan indirilerek kaydedilir.
3.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar (**)
Di er haz r de erler (*)

(*)
(**)

lan temettüler, temettü

31 May s 2012

31 May s 2011

116
712.863
4.725.945
9.703

179
582.099
-

5.448.627

582.278

Kredi kart alacaklar temsil etmektedir.
31 May s 2012 tarihi itibariyle bankalar bakiyesi içerisinde toplam 1.054.811 TL tutar nda bloke
mevduat bulunmaktad r (31 May s 2011 - Yoktur).

Nakit ak m tablosu aç ndan nakit ve nakde e de er varl klar 4.393.816 TL olup (31 May s 2011 582.278 TL) kasa ve bankalardan alacaklar n döneme isabet eden bloke vadeli mevduat harici
tutarlar ndan olu maktad r.
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4.

Finansal borçlar
31 May s 2012

31 May s 2011

sa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin k sa vadeye dü en k sm

69.873.201
3.661.400

23.382.692
3.942.835

Toplam k sa vadeli finansal borçlar

73.534.601

27.325.527

7.942.543

8.445.156

81.477.144

35.770.683

Uzun vadeli finansal borçlar
Toplam finansal borçlar

Para birimi

rl kl ortalama etkin faiz oran

sa vadeli

31 May s 2012
Uzun vadeli

%16,65
%7
%9

63.355.083
3.757.512
6.422.006

5.196.493
2.746.050
-

73.534.601

7.942.543

rl kl ortalama etkin faiz oran

sa vadeli

31 May s 2011
Uzun vadeli

%12,80
%7,06

24.137.727
3.187.800

1.690.293
6.754.863

27.325.527

8.445.156

31 May s 2012

31 May s 2011

73.534.601
7.942.543
-

27.118.418
6.054.306
2.597.959
-

81.477.144

35.770.683

TL
USD
EUR
Toplam

Para birimi
TL
USD
Toplam

Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre da

a

1 y l içerisinde
1-2 y l içerisinde
2-3 y l içerisinde
3-4 y l içerisinde

daki gibidir:

irket, finansal borçlar na teminat olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan naklen yay n gelirleri, ddia
Spor Toto gelirleri ve Türk Telekom A. . sponsorluk gelirlerinden mevcut ve ileride olu acak
alacaklar temlik etmi tir. irket’in borçlar n gerçe e uygun de eri, defter de erine yak nd r.
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5.

Ticari alacaklar
sa vadeli ticari alacaklar

Ticari alacaklar (*)
üpheli ticari alacaklar kar

(*)

(-)

31 May s 2012

31 May s 2011

6.947.600
(1.882.814)

4.967.358
(38.914)

5.064.786

4.928.444

31 May s 2012 tarihi itibariyle irket’in vadesi gelmemi ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklar n
tutar 5.064.786 TL’dir (31 May s 2011: 4.928.444 TL). Bu alaca n 2.849.706 TL tutar Al Ahli
Sports Club’ten, 1.025.730 TL tutar Galatasaray Spor Kulübü’nden ve 732.280 TL tutar Racing
Club’tendir. (31 May s 2011: Ticari alacaklar n 2.430.861 TL’lik k sm Türkiye Futbol
Federasyonu’ndan olan Süper Lig yay nlar na ili kin alaca n KDV tutar ndan olu maktad r).

31 May s 2012 tarihi itibariyle kar k ayr lan ticari alacak 1.882.814 TL’dir (31 May s 2011: 38.914
TL). Dönem içerisinde ayr lan ticari alacak kar
tutar 1.843.900 TL’dir (31 May s 2011: 38.914).
Ticari alacaklar n ortalama vadesi yakla k 30 gündür (31 May s 2011: 30 gün).
Vadesi geçmi ama tahsilat

31 May s 2012

6.

üpheli olmayan alacaklar

Vadesi
gelmemi
alacak

1 aya kadar

1-3 ay

3-12 ay

1-2 y l

Toplam

4.332.506

-

732.280

-

-

5.064.786

Ticari borçlar
sa vadeli ticari borçlar

Ticari borçlar
Borç senetleri

31 May s 2012

31 May s 2011

32.276.875
14.198.776

12.975.897
630.407

46.475.651

13.606.304

Belli futbolcular n veya hizmetlerin sat n al nmas na ili kin ortalama ödeme vadesi yakla k bir ayd r.
Uzun vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri

(20)

31 May s 2012

31 May s 2011

4.214.523
227.940

3.056.468
2.709.527

4.442.463
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7.

Di er alacaklar ve borçlar

Di er borçlar
31 May s 2012

31 May s 2011

18.364.266
15.194
3.440.570

6.014.696
5.638
3.821.447

21.820.030

9.841.781

sa vadeli di er borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Kamu otoriterilerine di er borçlar (*)

(*)

irket’in, 14 Nisan 2011 tarihinde vadesi geçen KDV borçlar n 6111 Say Kanun kapsam nda
iki ayda bir ödemeli 42 taksit seçene inden faydalan larak toplam 84 ayda ödenmek üzere
yeniden yap land lm r. Kamu otoritelerine di er borçlar n 2.285.270 TL tutar ndaki k sm ,
olu turulan ödeme plan na göre k sa vadeye dü en yükümlülükten olu maktad r. Geriye kalan
1.155.300 TL tutar ndaki borç Futbol A. .'den devrolan taksitlendirilmi KDV yükümlülü üdür.
31 May s 2012

31 May s 2011

16.340.596

19.781.161

16.340.596

19.781.161

Uzun vadeli di er borçlar
Kamu otoriterilerine di er borçlar (*)

(*)

irket’in, 14 Nisan 2011 tarihinde vadesi geçen KDV borçlar n 6111 Say Kanun kapsam nda
iki ayda bir ödemeli 42 taksit seçene inden faydalan larak toplam 84 ayda ödenmek üzere
yeniden yap land lm r. Kamu otoritelerine di er borçlar n 11.045.471 TL tutar ndaki k sm ,
olu turulan ödeme plan na göre uzun vadeye dü en yükümlülükten olu maktad r. Geriye kalan
5.295.125 TL tutar ndaki borç Futbol A. .'den devrolan taksitlendirilmi stopaj yükümlülü üdür.
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8.

Maddi duran varl klar

Ta tlar Demirba lar
Maliyet de eri
1 Haziran 2011 aç
Al mlar
lar

bakiyesi

Özel
maliyetler

Toplam

6.629.469
3.713.724
-

7.083.257
4.321.733
(117.659)

258.555
362.157
(117.659)

195.233
245.852
-

503.053

441.085

10.343.193 11.287.331

(77.868)
(89.269)
59.952

(35.286)
(65.661)
-

(2.851.631) (2.964.785)
(1.686.659) (1.841.589)
59.952

bakiyesi

(107.185)

(100.947)

(4.538.290) (4.746.422)

31 May s 2012 net defter de eri

395.868

340.138

5.804.903

6.540.909

Ta tlar Demirba lar

Özel
maliyetler

Toplam

31 May s 2012 kapan

bakiyesi

Birikmi amortismanlar (-)
1 Haziran 2011 aç
bakiyesi
Dönem amortisman
Dönem gideri ç
lar
31 May s 2012 kapan

Maliyet de eri
1 Haziran 2010 aç
Al mlar
lar

182.275
107.636
(31.356)

92.400
102.833
-

4.245.491
2.414.934
(30.956)

4.520.166
2.625.403
(62.312)

258.555

195.233

6.629.469

7.083.257

Birikmi amortismanlar (-)
1 Haziran 2010 aç
bakiyesi
Dönem amortisman
Dönem gideri ç
lar

(29.721)
(51.283)
3.136

(12.468)
(22.818)
-

(1.661.010) (1.703.199)
(1.197.708) (1.271.809)
7.087
10.223

31 May s 2011 kapan

bakiyesi

(77.868)

(35.286)

(2.851.631) (2.964.785)

31 May s 2011 net defter de eri

180.687

159.947

31 May s 2011 kapan

bakiyesi

bakiyesi

3.777.838

4.118.472

Ekonomik ömür
Demirba lar
Ta tlar
Özel maliyetler

5yl
5yl
3-5 y l
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9.

Maddi olmayan duran varl klar
Futbolcu
lisanslar Lisans hakk

Maliyet de eri
1 Haziran 2011 aç
Al mlar
lar

bakiyesi

Toplam

49.209.267
59.143.786
(24.655.752)

30.018.705
-

79.227.972
59.143.786
(24.655.752)

83.697.301

30.018.705

113.716.006

Birikmi itfa paylar (-)
1 Haziran 2011 aç
bakiyesi
Dönem itfa pay
lar

(22.897.270)
(19.904.835)
11.195.583

-

(22.897.270)
(19.904.835)
11.195.583

31 May s 2012 kapan

bakiyesi

(31.606.522)

-

(31.606.522)

31 May s 2012 net defter de eri

52.090.779

30.018.705

82.109.484

Futbolcu
lisanslar Lisans hakk

Toplam

31 May s 2012 kapan

bakiyesi

Maliyet de eri
1 Haziran 2010 aç
bakiyesi
Futbol A. .’den transfer (*)

49.209.267

30.018.705

79.227.972

31 May s 2011 kapan

49.209.267

30.018.705

79.227.972

Birikmi itfa paylar (-)
1 Haziran 2010 aç
bakiyesi
Futbol A. .’den transfer (*)

(22.897.270)

-

(22.897.270)

31 May s 2011 kapan

bakiyesi

(22.897.270)

-

(22.897.270)

31 May s 2011 net defter de eri

26.311.997

30.018.705

56.330.702

(*)

bakiyesi

Maddi olmayan duran varl klar n maliyet de erleri ve birikmi amortismanlar detaylar 23
numaral notta aç klanan i lemler sonras Futbol A. .'den devrolmu tur.

Futbolcu lisanslar faydal ömürleri bonservis süreleri üzerinden belirlenmektedir.
Maddi olmayan duran varl klar n itfa giderleri sat lan mal n maliyetine dahil edilmi tir.
Lisans haklar , 11 Kas m 2004 tarihinde Futbol A. .’ye süresiz olarak devredilen Trabzonspor Futbol
Kulubü markas n ve futbol faaliyetlerinin detaylar 23 numaral notta aç klanan i lemler sonras
irket’e devredilmesi sonucunda olu mu tur.
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10.

Çal anlara sa lanan faydalar

sa vadeli çal anlara sa lanan faydalar:

Kullan lmayan izin kar

dem tazminat kar

31 May s 2012

31 May s 2011

30.526

15.875

30.526

15.875

:

Yürürlükteki Kanunu hükümleri uyar nca, çal anlardan k dem tazminat na hak kazanacak ekilde i
sözle mesi sona erenlere, hak kazand klar yasal k dem tazminatlar n ödenmesi yükümlülü ü vard r.
Ayr ca, halen yürürlükte bulunan 506 say Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 say
ve 25 A ustos 1999 tarih, 4447 say yasalar ile de ik 60’ nc maddesi hükmü gere ince k dem
tazminat alarak i ten ayr lma hakk kazananlara da yasal k dem tazminatlar ödeme yükümlülü ü
bulunmaktad r. Emeklilik öncesi hizmet artlar yla ilgili baz geçi kar klar , ilgili kanunun 23 May s 2002
tarihinde de tirilmesi ile Kanun’dan ç kar lm r. lgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek k dem tazminat ,
31 May s 2012 itibariyle 2.917,27 TL tavan na tabidir (31 May s 2011: 2.623,23 TL).
dem tazminat yükümlülü ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de ildir. K dem tazminat kar
,
irket’in, çal anlar n emekli olmas ndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutar n
bugünkü de erinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktad r. UMS 19 (“Çal anlara Sa lanan Faydalar”),
irketin yükümlülüklerinin, tan mlanm fayda planlar kapsam nda aktüeryal de erleme yöntemleri
kullan larak geli tirilmesini öngörür. Bu do rultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas nda kullan lan
aktüeryal varsay mlar a
da belirtilmi tir:

skonto oran (%)
Emeklilik olas
na ili kin kullan lan oran (%)

31 May s 2012

31 May s 2011

%4,66
%99,66

%4,66
%99,66

Temel varsay m, her y ll k hizmet için belirlenen tavan kar
n enflasyon ile orant olarak artmas r.
Böylece uygulanan iskonto oran enflasyonun beklenen etkilerinden ar nd lm gerçek oran gösterir.
31 May s 2012

31 May s 2011

65.817

23.015

65.817

23.015

31 May s 2012

31 May s 2011

Dönem ba bakiyesi
Dönem içinde giderle tirilen tutar

23.015
42.802

12.758
10.257

Dönem sonu bakiyesi

65.817

23.015

dem tazminat kar

dem tazminat kar

hareket tablosu a

daki gibidir;
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11.

Di er varl k ve yükümlülükler

Di er dönen varl klar

Di er çe itli alacaklar
Pe in ödenen giderler(*)
Gelir tahakkuklar (**)
avanslar
Personel avanslar

(*)

(**)

31 May s 2012

31 May s 2011

1.352.108
183.856
16.535.274
186.189
15.428

939.015
1.489.694
225.120
4.500

18.272.855

2.658.329

183.856 TL’lik tutar pe in ödenmi finansman giderlerinden olu maktad r. (31 May s
2011:1.365.435 TL’lik tutar detaylar 23 numaral notta aç klanan i lemler sonras Futbol
A. .'den devrolan pe in ödenmi menajerlik giderlerinden olu maktad r. Geriye kalan 124.259
TL ise pe in ödenmi finansman giderlerinden olu maktad r).
16.535.274 TL’lik tutar UEFA ampiyonlar Ligi gelir tahakkukundan olu maktad r.

Di er k sa vadeli yükümlülükler

Kar k giderleri (***)
Al nan avanslar (**)
Gelecek aylara ait gelirler (*)
Di er

(*)
(**)

(***)

31 May s 2012

31 May s 2011

2.205.841
3.724.108
90.535
-

189.213
4.207.758
332.385
421

6.020.484

4.729.777

irket, tahsilat gerçekle mi uzun dönem sözle melere ili kin geliri hizmet verilene kadar
ertelemektedir.
Al nan avanslar n 603.878 TL’lik k sm Saran A. .’den reklam sözle mesine istinaden al nan
avanslar n k sa döneme isabet eden k sm ndan, 1.098.420 TL’lik k sm Türk Telekom A. .’den
sponsorluk sözle mesine istinaden al nan avanslar n k sa döneme isabet eden k sm ndan, 1.830.700
TL’lik k sm Y ld z Holding’den sponsorluk kapsam nda al nan avanslardan ve geri kalan di er
avanslardan olu maktad r). (31 May s 2011: Al nan avanslar n 1.593.900 TL’lik k sm Y ld z Holding
A. ’ den reklam sözle mesine istinaden al nan avanslar n k sa döneme isabet eden k sm ndan,
887.094 TL’lik k sm Saran A. ’ den reklam sözle mesine istinaden al nan avanslar n k sa döneme
isabet eden k sm ndan, 891.780 TL’lik k sm Türk Telekom A. ’ den sponsorluk sözle mesine
istinaden al nan avanslar n k sa döneme isabet eden k sm ndan, 48.867’lik k sm Türkiye Futbol
Federasyonundan yay n sözle mesi kapsam nda al nan avanslardan, 560.714 TL ise Do an TV
A. .’den Do an TV Holding A. .’ye verilen Avrupa kupas ve haz rl k maçlar n yurt içine
yay nlanmas hakk na istinaden al nan avans n k sa döneme isabet eden k sm ndan olu maktad r.
91.710 TL tutar nda avans detaylar 23 numaral notta aç klanan i lemler sonras Futbol A. ’den
devrolmu tur.).
Kar k giderleri gecikmi KDV borcuna ili kin ayr lan kar k tutar ndan ve dava kar klar ndan
olu maktad r.
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11.

Di er varl k ve yükümlülükler (devam )

Kar

k giderleri hareket tablosu a

daki gibidir;
31 May s 2012

Dönem ba bakiyesi
Dönem içinde ayr lan kar k
Dönem içerisinde iptal edilen

189.213
2.205.841
(189.213)

Dönem sonu

2.205.841

Di er uzun vadeli yükümlülükler

Gelecek aylara ait gelirler
Al nan avanslar (*)

31 May s 2012

31 May s 2011

2.020.370

300.669
3.291.381

2.020.370

3.592.050

(*)

Al nan avanslar Türk Telekom A. .’den sponsorluk sözle mesine istinaden al nan avanslardan
olu maktad r (31 May s 2011: Al nan avanslar n 1.454.021 TL’lik k sm Y ld z Holding A. .’den
reklam sözle mesine istinaden al nan avanslar n uzun döneme isabet eden k sm ndan
olu maktad r. Geriye kalan 1.837.360 TL’lik k m Türk Telekom A. .’den sponsorluk
sözle mesine istinaden al nan avanslardan olu maktad r).

12.

Özkaynaklar

a)

Sermaye
31 May s 2012 ve 31 May s 2011 tarihleri itibariyle irket’in sermaye ve ortakl k yap
gibidir:
Ortaklar
Trabzonspor Futbol l. Tic. A. .
Halka aç k k m
Gerçek ki iler
Tarihi de erle sermaye
Enflasyon düzeltmesi
Yeniden düzenlenmi sermaye

a

daki

%

31 May s 2012

%

31 May s 2011

74,18
25,81
0,01
100,00

18.545.983
6.454.012
5
25.000.000
3.050
25.003.050

74,99
25,00
0,01
100,00

18.749.995
6.250.000
5
25.000.000
3.050
25.003.050

irket’in sermayesi 12.750.000 adet A grubu ve 12.250.000 adet B grubu hisseden
olu maktad r. irket yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin tamam (A) grubu pay sahiplerinin
gösterece i adaylar aras ndan Genel Kurul taraf ndan seçilir. Ayr ca, Genel Kurul’da irket Ana
Sözle mesi’nin 23. maddesinde belirtilen konularda karar al nabilmesi için (A) grubu hisse
senetleri sahiplerinin olumlu oyu gerekmektedir.
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12.

Özkaynaklar (devam )

b)

Kardan ayr lan k

tlanm

yedekler

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayr lan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden
olu maktad r. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler enflasyona göre düzeltilmi finansal
tablolarda yer alan ödenmi sermayenin %20’sine eri ene kadar, geçmi dönem ticari kar ndan
ll k %5 oran nda ayr r. kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden
sonra, tüm nakdi temettü da mlar üzerinden y ll k %10 oran nda ayr r.

Yasal yedekler

c)

31 May s 2012

31 May s 2011

8.960.930

8.960.930

8.960.930

8.960.930

31 May s 2012

31 May s 2011

(150.086.379)
176.714.086

(150.086.379)
102.700.890

26.627.707

(47.385.489)

Geçmi y l kar/zararlar

Birle me sebebiyle olu an sermaye transferi (Not 23)
Geçmi y l karlar

Geçmi y l karlar , da lmadan ortakl k bünyesinde b rak lan ve rapor tarihi itibariyle kar
da
na veya sermaye art
na konu edilmeyen geçmi y l karlar ndan olu maktad r.
SPK’n n 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyar nca enflasyona göre
düzeltilen ilk finansal tablo denkle tirme i leminde ortaya ç kan ve “geçmi y llar zarar ”nda
izlenen tutar , SPK’n n kar da
na ili kin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre
düzeltilmi finansal tablolara göre da labilecek kar rakam bulunurken indirim kalemi olarak
dikkate al nmaktayd . Bununla birlikte, “Geçmi y llar zararlar ”nda izlenen söz konusu tutar,
varsa dönem kar ve da lmam geçmi y l karlar , kalan zarar miktar n ise s ras yla
ola anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine
göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktayd .
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyar nca, enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, emisyon primi,
Yasal yedekler, Statü yedekleri, Özel yedekler ve Ola anüstü yedek” kalemlerine bilançoda
kay tl de erleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmi de erleri toplu halde
özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar ” hesab nda yer almaktayd .
Tüm özkaynak kalemlerine ili kin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar ” sadece bedelsiz
sermaye art
veya zarar mahsubunda, ola anüstü yedeklerin kay tl de erleri ise, bedelsiz
sermaye art
; nakit kar da
ya da zarar mahsubunda kullan labilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlü e giren Seri: XI, No: 29 say Tebli ve ona aç klama getiren SPK
duyurular na göre “Ödenmi sermaye”, “Kardan ayr lan k tlanm yedekler” ve “Hisse senedi
ihraç primleri”’nin yasal kay tlardaki tutarlar üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebli in uygulanmas esnas nda de erlemelerde ç kan farkl klar n (enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan farkl klar gibi):
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12.

Özkaynaklar (devam )
-

“Ödenmi sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemi se,
“Ödenmi sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere aç lacak “Sermaye düzeltmesi
farklar ” kalemiyle;

-

“Kardan ayr lan k tlanm yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden
kaynaklanmakta ve henüz kar da
veya sermaye art
na konu olmam sa
“Geçmi y llar kar/zarar yla”,

ili kilendirilmesi gerekmektedir. Di er özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama
Standartlar çerçevesinde de erlenen tutarlar ile gösterilmektedir. Sermaye düzeltmesi
farklar n sermayeye eklenmek d nda bir kullan
yoktur.
irket’in birikmi karlar içerisinde s fland lan ola anüstü yedekleri 31 May s 2012 tarihi
itibariyle 286.578 TL (31 May s 2011: 286.578 TL)’dir.
Kar da

:

Sermaye Piyasas Kurulu’nun 9 Ocak 2009 tarihli Karar gere ince 2008 y faaliyetlerinden
elde edilen karlar n da m esaslar ile ilgili olarak paylar borsada i lem gören anonim
ortakl klar için, asgari kar da m oran %20 (31 Aral k 2007: %20) olarak uygulanacakt r. Söz
konusu Kurul Karar ve SPK’n n halka aç k irketlerin kar da m esaslar düzenledi i Seri:IV,
No: 27 say “Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Olan Halka Aç k Anonim Ortakl klar n Temettü
ve Temettü Avans Da
nda Uyacaklar Esaslar Hakk nda Tebli i”ne göre bu da
n
irketlerin genel kurullar nda alacaklar karara ba olarak nakit ya da temettüün sermayeye
eklenmesi suretiyle ihraç edilecek paylar n bedelsiz olarak ortaklara da lmas ya da belli
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay da lmas suretiyle gerçekle tirilebilmesine;
belirlenecek birinci temettü tutar n mevcut ödenmi /ç kar lm sermayelerinin %5’inden az
olmas durumunda, söz konusu tutar n da lmadan ortakl k bünyesinde b rak labilmesine
imkan verilmi ancak bir önceki döneme ili kin temettü da
gerçekle tirmeden sermaye
art
yapan ve bu nedenle paylar "eski" ve "yeni" eklinde ayr lan anonim ortakl klardan,
2008 y faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem kar ndan temettü da tacaklar n,
hesaplayacaklar birinci temettüyü nakden da lmalar zorunlulu u getirilmi tir.
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net da labilir kar üzerinden SPK’n n asgari
kar da m zorunlulu una ili kin düzenlemeleri uyar nca hesaplanan kar da m tutar n;
tamam n yasal kay tlarda yer alan da labilir kardan kar lanabilmesi durumunda bu tutar n
tamam , kar lanmamas durumunda ise yasal kay tlarda yer alan net da labilir kar n tamam
da lacakt r.
Buna ek olarak irket’in ana sözle mesinde belirtildi i üzere; safi kardan %5 kanuni yedek akçe
ve Sermaye Piyasas Kurulu’nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü
ayr ld ktan sonra kalan k sm n tamam ikinci temettü olarak ay r ve da
r.
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13.

Sat lar ve sat lar n maliyeti

Sat

gelirleri

UEFA ampiyonlar Ligi gelirleri
Naklen yay n gelirleri
Reklam ve sponsorluk gelirleri
Stad has latlar
sim hakk gelirleri – Spor Toto
Di er isim hakk gelirleri
Di er naklen yay n gelirleri
Türkiye Kupas gelirleri
Radyo yay n gelirleri
Di er

1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

57.826.112
45.884.699
13.223.846
10.513.227
5.230.990
1.204.579
896.730
360.876
180.864
609.410

50.913.387
8.101.990
5.480.637
3.348.628
748.068
1.536.473
585.469
191.288
-

135.931.333

70.905.940

1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

72.697.646
21.591.494
10.845.631
9.929.333
6.173.125
2.968.279
1.300.017
1.134.502
680.319
448.314
1.451.387

1.488.323
1.271.809
883.095
-

129.220.047

3.643.227

Sat lar n maliyeti

Futbolcu ücret ve giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Menajerlik giderleri
Vergi ve stopaj kar klar
Seyahat giderleri
Müsabaka giderleri
Tescil ve lisans giderleri
Futbolcu ara rma, yeti tirme giderleri
Stadyum giderleri
Kamp giderleri
Avanslar itfa pay
Di er giderler
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14 (a) Ara rma ve geli tirme giderleri, pazarlama, sat
giderleri

Pazarlama, sat ve da m giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)

Bilgi ve ileti im giderleri
Kira giderleri
Di er

Dan manl k giderleri
Vergi, resim, ceza ve harçlar
Ücret ve ikramiyeler
Merkez giderleri
Mutfak giderleri
Temsil a rlama ve seyahat giderleri
Tesis giderleri
Amortisman gideri
Noter giderleri
Di er giderler

ve da

m giderleri, genel yönetim

1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

10.077.199

312.093
2.430.938

10.077.199

2.743.031

1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

-

31.719
26.150
254.224

-

312.093

1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

3.068.993
2.211.221
1.384.151
1.080.694
723.640
524.367
317.882
154.930
41.006
570.315

1.146.763
72.133
329.730
28.675
155.046
698.591

10.077.199

2.430.938

14 (b) Di er faaliyet gelirleri ve giderleri
Di er faaliyet gelirleri ve giderleri a rl kl olarak Futbolcu sat
giderlerinden ve oyuncu kiralama gelirlerinden olu maktad r.
15.

gelir ve giderlerinden, dava kar

k

Finansal gelirler

Faiz gelirleri
Kambiyo karlar
Reeskont gelirleri

(30)

1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

3.390.069
20.304.468
-

13.406.118
1.382.073
35.339

23.694.537

14.823.530
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16.

Finansal giderler

Faiz giderleri
Komisyon giderleri
Kambiyo zararlar
Reeskont giderleri

17.

1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

11.156.081
12.068.850
288.700

5.475.542
1.678.825
23.064
24.352

23.513.631

7.201.783

Vergi varl k ve yükümlülükleri (ertelenmi varl k ve yükümlülükler dahil)

5422 say Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8 inci maddesine göre irket kurumlar vergisinden muaft r.
Bundan dolay 31 May s 2012 tarihi itibariyle finansal tablolarda vergi gideri, ertelenmi vergi aktifi ve
pasifi bulunmamaktad r.
irket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Trabzonspor Futbol l. Tic. A. . ile yapm oldu u kira kontrat
ile profesyonel futbol tak
kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine ba lam ve buna ba olarak
isim hakk gelirleri, radyo ve televizyon yay n gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk
geliri elde etmi tir. Bu nedenle yukar da belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanl aç klamas
çerçevesinde irket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf bulunmaktad r.
18.

Hisse ba na kazanç

31 May s 2012 ve 31 May s 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ili kin olarak birim hisse ba na
kar hesaplamalar , SPK Tebli ine uygun olarak yap lm r. 31 May s 2012 ve 31 May s 2011
tarihlerinde sona eren dönemler için ayr ca di er finansal enstrümanlara ili kin hisse ba na kar
hesaplanmas gerektirecek ba ka bir finansal enstrüman bulunmamaktad r.
31 May s 2012 ve 31 May s 2011 tarihlerinde sona eren dönemler için irket hisselerinin a rl kl
ortalamas ve birim hisse ba na kar hesaplamalar a
daki gibidir (nakit art lar n bedelsiz hisse
içermedi i varsay lm r):

Tedavüldeki hisse senedi adedi 1 Haziran itibariyle (toplam)
Nakit kar

ç kar lan hisse senetleri

Tedavüldeki hisse senedinin a rl kl ortalama adedi
Net kar (TL)

(31)

1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

25.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

5.758.726

74.013.196

0,230

2,961

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

19.

li kili taraf aç klamalar

a)

31 May s 2012 ve 31 May s 2011 tarihleri itibariyle ili kili taraflardan alacaklar ve borçlar
daki gibidir:
31 May s 2012

31 May s 2011

127.460.961

84.485.808

127.460.961

84.485.808

Ticari olmayan alacaklar
Trabzonspor Futbol

letmecili i Tic. A. . (uzun vadeli)

Trabzonspor Futbol letmecili i Tic. A. .’den olan ticari olmayan uzun vadeli alacaklar; irket’in
her tür hizmet gelirlerinden elde etti i fonlar n irket ana orta olan Trabzonspor Futbol
letmecili i Tic. A. .’nin finansman ihtiyac nedeniyle kulland lmas sonucu olu maktad r. Söz
konusu alaca n belirli bir vadesi bulunmamaktad r ve bu alacak için herhangi bir teminat
al nmam r.
b)

31 May s 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ili kili taraflarla yap lan önemli
lemler a
daki gibidir:
1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

14.097.869
3.332.867

5.480.637
225.120
508.607
13.406.118

17.430.736

19.620.482

li kili taraflara sat lar ve ili kili taraflardan gelirler
Trabzonspor Futbol letmecili
Trabzonspor Ticari Ürünler A.
Trabzonspor Futbol letmecili
Trabzonspor Futbol letmecili

i Tic. A. ./ maç has lat geliri
./ isim hakk geliri
i Tic A. ./ kambiyo kar (net)
i Tic. A. ./ faiz geliri

irket Yönetim Kurulu’nun 25 Aral k 2008 tarihinde ald karar ile döviz kurlar nda ya anan a
hareketlilik dikkate al narak Trabzonspor Futbol letmecili i Tic. A. .’ye sa lanan finansman n 1
Aral k 2009 tarihinden geçerli olmak üzere 12 ayl k ortalama kurlara göre hesaplanacak ABD
Dolar na endeksli olarak de erlendirilmesine ve y ll k Libor+2 faiz uygulanmas na karar
verilmi tir.
1 Haziran 201131 May s 2012

1 Haziran 201031 May s 2011

-

(883.095)
(1.488.323)
(72.000)
(24.000)

-

(2.467.418)

li kili taraflardan al lar ve ili kili taraflara giderler
Trabzonspor Futbol
Trabzonspor Futbol
Trabzonspor Futbol
Trabzonspor Futbol

letmecili
letmecili
letmecili
letmecili

i Tic. A.
i Tic. A.
i Tic. A.
i Tic. A.

./ lisans hakk avans itfas
./ futbol tak
kira gideri
./ ortak gider pay
./ kira gideri

Bilanço tarihi itibari ile irket’in üst düzey yöneticilerine tamam k sa vadeli olarak sa lad
maa , prim ve benzeri di er faydalar n toplam tutar 356.877 TL’dir (31 May s 2011: 259.708
TL).

(32)

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi

(a)

Sermaye risk yönetimi
irket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili ini sa lamaya çal rken, di er
yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli ekilde kullanarak kar art rmay
hedeflemektedir.
irket’in sermaye yap s ras yla 12 nolu notta aç klanan sermaye, sermaye yedekleri, kar
yedekleri ve geçmi y l kar/zararlar içeren özkaynak kalemlerinden olu maktad r.

(b)

Önemli muhasebe politikalar
irket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalar 2.6 “Önemli Muhasebe Politikalar
Özeti”, “Finansal araçlar” notunda aç klanmaktad r.

(c)

n

Finansal risk yönetimindeki hedefler
irket’in muhasebe ve finansman bölümü, irket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kal nan finansal
risklerin seviyesinin ve büyüklü ünün gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riskini içerir) ve likidite riskini kapsar.
irket’in spekülatif amaçl finansal arac (türev ürün niteli indeki finansal araçlar n da dahil
oldu u) yoktur ve bu tür araçlar n al m-sat
ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktad r.

(d)

Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle irket, döviz kurundaki de
kalmaktad r.

iklikler ile ilgili finansal risklere maruz

Cari y lda irket’in maruz kald riskleri ele al yönteminde veya bu riskleri nas l ölçtü üne dair
kulland yöntemde, önceki seneye göre bir de iklik olmam r.

(33)
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31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )

(e)

Kur riski yönetimi
irket’in 31 May s 2012 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabanc para pozisyonu
daki gibidir:

1. Ticari alacak
2a. Parasal finansal varl klar
2b. Parasal olmayan finansal varl klar
3. Di er
4. Dönen varliklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varl klar
6b. Parasal olmayan finansal varl klar
7. Di er
8. Duran varliklar (5+6+7)
9. Toplam varliklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan di er yükümlülükler
12b. Parasal olmayan di er yükümlülükler
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan di er yükümlülükler
16b. Parasal olmayan di er yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço d türev araçlar n net varl k / yükümlülük
pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço d döviz cinsinden türev
ürünlerin tutar
19b. Pasif karakterli bilanço d döviz cinsinden türev
ürünlerin tutar
20. Net yabanc para varl k yükümlülük pozisyonu (918+19)
21. Parasal kalemler net yabanc para varl k /
yükümlülük pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullan lan finansal araçlar n toplam
gerçe e uygun de eri
23. Döviz varl klar n hedge edilen k sm n tutar
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen k sm n tutar
25. hracat
26. thalat

(34)

TL Kar
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD DOLARI
(Orjinal
para birimi)

31 May s 2012
AVRO
(Orjinal
para birimi)

4.607.716
3.691.673
17.219.094
25.518.483
127.460.961
127.460.961
152.979.444
33.697.180
10.179.517
1.098.420
44.975.117
2.746.050
1.098.420
3.844.470
48.819.587

400.000
424
0
400.424
72.946.677
72.946.677
73.347.101
24.000
2.052.500
600.000
2.676.500
1.500.000
600.000
2.100.000
4.776.500

1.700.200
1.619.241
7.554.222
10.873.663
1.700.200
1.700.200
12.573.863
14.764.080
2.817.411
17.581.491
100.000
100.000
17.681.491

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.159.857

68.570.601

(5.107.628)

104.159.857

68.570.601

(5.107.628)

-

-

-

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )
irket’in 31 May s 2011 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabanc para pozisyonu
daki gibidir:

1. Ticari alacak
2a. Parasal finansal varl klar
2b. Parasal olmayan finansal varl klar
3. Di er
4. Dönen varliklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varl klar
6b. Parasal olmayan finansal varl klar
7. Di er
8. Duran varliklar (5+6+7)
9. Toplam varliklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan di er yükümlülükler
12b. Parasal olmayan di er yükümlülükler
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan di er yükümlülükler
16b. Parasal olmayan di er yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço d türev araçlar n net varl k / yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço d döviz cinsinden türev ürünlerin tutar
19b. Pasif karakterli bilanço d döviz cinsinden türev ürünlerin tutar
20. Net yabanc para varl k yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabanc para varl k / yükümlülük pozisyonu (1+2a+5+6a10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullan lan finansal araçlar n toplam gerçe e uygun de eri
23. Döviz varl klar n hedge edilen k sm n tutar
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen k sm n tutar
25. hracat
26. thalat

(35)

31 May s 2011
AVRO
(Orjinal
para birimi)

TL Kar
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD DOLARI
(Orjinal
para birimi)

93.649.651
93.649.651

61.680.470

93.649.651
3.187.800
3.187.800
2.709.527
6.754.863
7.473.343
16.937.733
20.125.533
73.524.118

61.680.470
1.211.999
1.211.999
1.153.383
4.143.579
100.000
5.396.962
6.608.961
55.071.509

71
71
3.212.242
3.212.242
3.212.242
(3.212.171)

73.524.118
-

55.071.509
-

(3.212.171)
-

61.680.470

71
-

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )

Kur riskine duyarl k
irket, ba ca ABD Dolar ve EUR cinsinden kur riskine maruz kalmaktad r.
31 May s 2012

Kar/(Zarar)
Yabanc paran n
Yabanc paran n
de er kazanmas
de er kaybetmesi

ABD Dolar ’n n TL kar

nda %10 de erlenmesi halinde

1- ABD Dolar net varl k / yükümlülük
2- ABD Dolar riskinden korunan k m (-)

11.580.219
-

(11.580.219)
-

3- ABD Dolar net etki (1+2)

11.580.219

(11.580.219)

4- Avro net varl k / yükümlülük
5- Avro riskinden korunan k m (-)

(1.164.233)
-

1.164.233
-

6- Avro net etki (4+5)

(1.164.233)

1.164.233

Avro’nun TL kar

nda %10 de erlenmesi halinde

31 May s 2011

Kar/(Zarar)
Yabanc paran n
Yabanc paran n
de er kazanmas
de er kaybetmesi

ABD Dolar ’n n TL kar

nda %10 de erlenmesi halinde

1- ABD Dolar net varl k / yükümlülük
2- ABD Dolar riskinden korunan k m (-)

(1.041.554)
-

1.041.554
-

3- ABD Dolar net etki (1+2)

(1.041.554)

1.041.554

4- Avro net varl k / yükümlülük
5- Avro riskinden korunan k m (-)

(731.295)
-

731.295
-

6- Avro net etki (4+5)

(731.295)

731.295

Avro’nun TL kar

(f)

nda %10 de erlenmesi halinde

Faiz oran riski yönetimi
irket’in ekli finansal tablolar nda bilanço tarihleri itibar yla de ken faizli finansal varl k veya
yükümlülü ü bulunmad ndan faize duyarl k analizine yer verilmemi tir.

(g)

Di er fiyat riskleri
irket’in raporlama tarihi itibari ile hisse senedi yat
riskine maruz de ildir.

(36)

yoktur. Bu nedenle hisse senedi fiyat

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol
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31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )

(i)

Kredi riski yönetimi
Finansal arac n taraflar ndan birinin sözle meye ba yükümlülü ünü yerine getirememesi nedeniyle irket’e finansal bir kay p olu turmas riski, kredi
riski olarak tan mlan r. irket, yaln zca kredi güvenirlili i olan taraflarla i lemlerini gerçekle tirme ve mümkün oldu u durumlarda, yeterli teminat elde
etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çal maktad r.

Finansal araç türleri itibariyle maruz kal nan kredi riskleri
Ticari alacaklar
Di er
li kili
taraf
taraf

31 May s 2012

Alacaklar
Di er alacaklar
Di er
li kili taraf
taraf

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal nan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm

127.460.961
-

5.064.786

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemi ya da de er dü üklü üne u ramam

127.460.961

5.064.786

-

-

-

-

B. Ko ullar yeniden görü ülmü bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi veya de er dü üklü üne
ram say lacak finansal varl klar n defter de eri

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmi ancak de er dü üklü üne u ramam
- teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm

-

-

-

-

-

-

D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de erleri
- Vadesi geçmi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
- Net de erin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm
- Vadesi geçmemi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
- Net de erin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm

-

1.882.814
(1.882.814)
-

-

-

-

-

E. Bilanço d

-

-

-

-

-

-

finansal varl klar n net defter de eri

varl klar n net defter de eri

kredi riski içeren unsurlar

(37)
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20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )

Finansal araç türleri itibariyle maruz kal nan kredi riskleri
Ticari alacaklar
Di er
li kili
taraf
taraf

31 May s 2011

Alacaklar
Di er alacaklar
Di er
li kili taraf
taraf

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal nan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm

84.485.808
-

4.928.444

-

-

-

-

A. Vadesi geçmemi ya da de er dü üklü üne u ramam

84.485.808

4.928.444

-

-

-

-

B. Ko ullar yeniden görü ülmü bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi veya de er dü üklü üne
ram say lacak finansal varl klar n defter de eri

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmi ancak de er dü üklü üne u ramam
- teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm

-

-

-

-

-

-

D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de erleri
- Vadesi geçmi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
- Net de erin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm
- Vadesi geçmemi (brüt defter de eri)
- De er dü üklü ü (-)
- Net de erin teminat, vs ile güvence alt na al nm k sm

-

38.914
(38.914)
-

-

-

-

-

E. Bilanço d

-

-

-

-

-

-

finansal varl klar n net defter de eri

varl klar n net defter de eri

kredi riski içeren unsurlar

Söz konusu alacak vadesiz olmas sebebiyle ya land rmas bulunmamaktad r.

(38)
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20.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam )

(j)

Likidite risk yönetimi
daki tablo, irket’in türev niteli inde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade da
göstermektedir ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödenece i
varsay na göre haz rlanm r.
31 May s 2012

Defter
de eri

Sözle me
uyar nca nakit
lar toplam
(I+II+III+IV)

3 aydan
sa (I)

3-12
ay aras (II)

1-5 y l
aras (III)

5 y ldan
uzun (IV)

81.477.144
50.918.114

81.661.082
51.055.735

2.105.468
31.428.745

71.612.895
15.184.527

7.942.719
4.442.463

-

132.395.258

132.716.817

33.534.213

86.797.422

12.385.182

-

Defter
de eri

Sözle me
uyar nca nakit
lar toplam
(I+II+III+IV)

3 aydan
sa (I)

3-12
ay aras (II)

1-5 y l
aras (III)

5 y ldan
uzun (IV)

Banka kredileri
Ticari borçlar

35.770.683
19.340.757

36.078.633
19.371.899

5.953.262
1.357.314

21.680.215
12.248.990

8.445.156
5.765.595

-

Toplam yükümlülük

55.111.440

55.450.532

7.310.576

33.929.205

14.210.751

-

Sözle me uyar nca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Toplam yükümlülük
31 May s 2011

Sözle me uyar nca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler

(k)

Finansal araçlar n s

31 May s 2012
Finansal varl klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
li kili Taraflardan Alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar

flar ve gerçe e uygun de eri

Krediler ve
alacaklar

Sat lmaya
haz r
finansal
varl klar

Al m sat m
amaçl
finansal
varl klar

tfa edilmi
de erinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter
de eri

Gerçe e
uygun
de eri

Not

5.448.168
5.064.786
127.460.961

-

-

-

5.448.168
5.064.786
127.460.961

5.448.168
5.064.786
127.460.961

3
5
19

-

-

-

81.477.144
50.918.114

81.477.144
50.918.114

81.477.144
50.918.114

4
6

582.278
4.928.444
84.485.808

-

-

-

582.278
4.928.444
84.485.808

582.278
4.928.444
84.485.808

3
5
19

-

-

-

35.770.683
19.372.299

35.770.683
19.372.299

35.770.683
19.372.299

4
6

31 May s 2011
Finansal varl klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
li kili Taraflardan Alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
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21.

Kar

klar, ko ullu varl klar ve yükümlülükler

irket aleyhine aç lan davalar
31.08.2009 tarihli Ola anüstü Genel Kurul’da irket’in da labilir kar n da lmamas yönünde
al nan karar n iptali istemiyle, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyelerinin Trabzonspor’a 2009/174 E
dosya no’su ile Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde genel kurul karar n iptaline ili kin dava
ikame etmi tir. Yine ayn genel kurulda al nan ayn karar gere ince QVT FUND LP, irket aleyhine
Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açm olup, mahkeme heyeti QVT FUND LP’nin açm
oldu u bu davan n Yönetim Kurulu üyelerinin açm oldu u dava ile ayn mahiyette olmas sebebiyle
dava dosyalar n birle tirilmesine karar vermi tir. Söz konusu dava dosyas na QVT FUND LP irketi,
davadan feragat etti ine dair bir dilekçe sunmu tur. irket de mahkemeye söz konusu feragati kabul
etti ini bildirir bir dilekçe göndermi tir. Dava dosyas QVT FUND LP aç ndan feragat nedeniyle
dü mü tür. u an itibar yla sadece SPK.’n n davac olarak yer ald i bu yarg lama dosyas ,
2011/149 E. say dosya nosu üzerinden devam etmektedir. Kar kl savunmalar ve yaz malar
yap lm r. Dosya bilirki i heyetine tevdi edilmi tir. Bir sonraki duru ma günü 02.10.2012’dir.
Sermaye Piyasas Kurulu’nun, irket aleyhine Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2011/42 E.
say dosya üzerinden Ola an Genel Kurul toplant
n zaman nda gerçekle tirilmemesi sebebiyle
açm oldu u tespit davas r. Kar kl yaz malar ve savunmalar yap lm r. Dosya bilirki i heyetine
tevdi edilmi tir. Bir sonraki duru ma tarihi 02.10.2012’dir.
Sermaye Piyasas Kurulu’nun, irket’in 23.05.2011 tarihli Ola anüstü Genel Kurul toplant nda
al nan, temettü da tmama karar n hukuka ayk
n tespiti ve iptali talebi ile Trabzon Asliye
Ticaret Mahkemesi nezdinde 2011/201 E. say dosyas üzerinden ikame etti i davad r. Kar kl
yaz malar ve savunmalar yap lm r. Dosya bilirki i heyetine tevdi edilmi tir. Bir sonraki duru ma
tarihi 11.09.2012’dir.
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri taraf ndan aç lan ve daha sonra QVT ve SPK’n n da dosyalar n
birle tirilmesi suretiyle davac olarak kat ld genel kurul karar n iptaline ili kin 2008/201 E. say
dosyas üzerinden görülen genel kurul karar n iptaline ili kin 2008/201 E. say dosyas üzerinden
görülen kurul karar n iptali davas r. Mahkeme heyeti, 14.06.2011 tarihli karar nda Trabzonspor
Yönetim Kurulu üyeleri ve QVT taraf ndan aç lm olunan davalar n reddine, SPK aç ndan ise
davan n kabulüne karar vermi tir. Söz konusu karar bu yönü ile temyiz edilmi tir. Yarg tay’ n karar
beklenmektedir.
irket aleyhine Ibrahima Yattara (futbolcu) taraf ndan 900.000 EUR alacak iddias yla FIFA Uyu mazl k
Çözüm Kurulu’na ba vuruda bulunulmu tur. Ancak Ibrahima Yattara ile yap lan protokol sonucu
irket’in bu futbolcuya 620.000 EUR tutar nda ödeme yapmas konusunda kar kl anla maya
var lm r. irket’in hesaplar nda halihaz rda 620.000 EUR tutar nda Ibrahima Yattara’ya borcu
bulundu u için bu protokole ili kin 31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar nda
ek bir kar k ayr lmam r.
irket aleyhine Christian Brüls (futbolcu) taraf ndan 3.530.000 EUR alacak iddias yla FIFA Uyu mazl k
Çözüm Kurulu’na ba vuruda bulunulmu , dava ile ilgili belgeler her iki taraf taraf ndan kurula
iletilmi tir. FIFA Uyu mazl k Çözüm Kurulu’nun resmi karar beklenmektedir. irket, futbolcunun
iddias n mesnetsiz oldu unu dü ünerek dava sonucunun irket’in lehine sonuçlanaca
öngördü ü için 31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar nda bir kar k
ay rmam r.
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21.

Kar

klar, ko ullu varl k ve yükümlülükler (devam )

Drago Gabric’in (futbolcu) sözle mesi, geçirdi i trafik kazas n ard ndan irket taraf ndan tek tarafl
olarak feshedilmi tir. Drago Gabric, feshin haks z oldu u iddias yla FIFA Uyu mazl k Çözüm Kurulu’na
ba vurmu ve 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonu alacaklar ve UEFA ampiyonlar Ligi’ne
kat mdan do an prim alacaklar da dahil olmak üzere toplam 2.460.000 EUR’nun irket’ten tahsilini
istemi tir. FIFA Uyu mazl k Çözüm Kurulu’nun resmi karar beklenmektedir. irket, bu davan n
kaybedilmesi ihtimalinde tazminat tutar n azami 500.000 EUR olaca
öngörmektedir ve bu tutara
31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar nda kar k ay rm r.
Futbolcu Adrian Mierzejewski’nin yeti tirme tazminat na ili kin olarak, UKS Naki ve Wisla Plock S.A
taraf ndan irket aleyhine 250.000 EUR alacak iddias yla FIFA Uyu mazl k Çözüm Kurulu’na
ba vuruda bulunmu tur. Her iki kulüple yap lan protokoller sonucunda, 31 May s 2012 tarihinde sona
eren döneme ait finansal tablolar nda bu tutar ileriki dönemlerde amortisman yoluyla gider yaz lmak
üzere maddi olmayan duran varl k hesaplar na borç kayd olarak, kar k hesaplar na ise alacak kayd
olarak yans lm r.
Bucaspor Kulübü Derne i, oyuncusu Abdulkadir Özgen ile irket’in ilgilendi ine dair ç kan gazete
haberleri do rultusunda irket’in sportif ceza ile cezaland lmas talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu
Uyu mazl k Çözüm Kurulu’na ba vurmu tur. irket, dava sonucunun irket’in lehine sonuçlanaca
öngördü ü için 31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar nda ek bir kar k
ay rmam r.
Wisla Krakow taraf ndan eski oyuncular ( u anda irket’in oyuncular ) Pawell Brozek ve Piotr
Brozek’in transfer sözle mesinde belirtilen; Trabzonspor’un ampiyonlar Ligi’ne kat lmas durumunda
her iki oyuncu için ödenecek toplam ek ücret olan 150.000 EUR ile ilgili olarak, ek ücretin tahsili
talebiyle FIFA’ya ba vurulmu tur. irket, bu davan n kaybedilmesi ihtimalinde tazminat tutar n azami
75.000 EUR olaca
öngörmektedir ve bu tutara 31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolar nda kar k ay rm r.
irketin açt

davalar

19.07.2010 tanzim, 31.05.2011 vade tarihli ve 65.000 TL bedelli bononun tahsili amac yla Denizlispor
Kulübü Derne i aleyhine icra takibi ba lat lm r. lgili dosya Denizli 1. cra Müdürlü ü’nün 2011/4900
E. Say dosyas ile kaydedilmi tir. Borcun tahsili amac yla TFF’ye 1. Haciz ihbarnamesi
gönderilmi tir. 12.03.2012 tarihli cevap ile TFF haciz ihbarnamesine itiraz etmi tir.
Ersen Martin’in (futbolcu) Recreativo De Huelva Sad kulübüne transferinden 923.473 Dolar alaca
oldu u iddias yla irket, CAS (Court of Arbitration for Sport - Uluslar aras Spor Tahkim Mahkemesi)
nezdinde bahsi geçen kulübe alacak davas açm r. Ancak, CAS, Recreativo De Huelva Sad
kulübünün irket’e herhangi bir borcu olmad karar vermi tir irket, ilgili kulüpten olan ticari
alaca na 31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar nda üpheli alacak kar
ay rm r.
irket, eski futbolcusu Hrvoje Cale ile kar kl imzalanan fesih protokolünden kaynaklanan 300.000
EUR tutar nda alaca iddias yla FIFA Uyu mazl k Çözüm Kurulu’na ba vurmu tur. FIFA Uyu mazl k
Çözüm Kurulu’nun resmi karar beklenmektedir.
irket’in Racing Club’a Teofilo Gutierrez’in (futbolcu) transferi ile ilgili transfer ücretinin 400.000
EUR’luk k sm n Racing Club taraf ndan ödenmedi i iddias yla CAS’a ba vuruda bulunulmu tur.
CAS’ n resmi karar beklenmektedir.

(41)

Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

21.

Kar

klar, ko ullu varl k ve yükümlülükler (devam )

Sermaye Piyasas Kurulu’nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 say Haftal k Bülten’de yay mlanan iki
numaral duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gere ince, faaliyet konusu sportif faaliyetler veya söz
konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka aç k ortakl klar n, hesap dönemi
içerisinde kulland rd klar fonlar , takip eden hesap dönemi içerisinde al nacak kar da m karar ile
kar pay na mahsup etmeleri zorunludur ve ayr ca haftal k bültende yay mlanma tarihinden itibaren 2 y l
içerisinde uyum sa lamak üzere ili kili taraflara kulland lacak fonlar n toplam tutar n, bir önceki
hesap dönemi kar ndan söz konusu ili kili taraflar n tamam na da lmas na karar verilen kar pay n
%50 fazlas a mamas zorunlulu u getirilmi tir.
irket, finansal borçlar na teminat olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan naklen yay n gelirleri, ddia
Spor Toto gelirleri ve Türk Telekom A. . sponsorluk gelirlerinden mevcut ve ileride olu acak
alacaklar temlik etmi tir.
31 May s 2012 tarihi itibariyle, irket, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan naklen yay n gelirlerini, ddia
Spor Toto gelirlerini, bilet sat gelirlerini, Türk Telekom A. . sponsorluk gelirlerinden mevcut ve ileride
olu acak alacaklar , Al Ahli Sports Club ve Toulouse FC'den futbolcu sat ndan do an 1.250.000
EUR tutar ndaki alacaklar ve 30 Haziran 2012 vadeli 1.000.000 USD alacak senedini finansal
borçlar na teminat olarak temlik etmi tir. Ayr ca 31 May s 2012 tarihi itibariyle aktifler üzerinde rehin ve
ipotek bulunmamaktad r.
31 May s 2012 tarihi itibariyle (bilanço tarihinden sonra imzalanan sözle meler hariç) irket’in
halihaz rda mevcut imzalam
oldu u sözle meler çerçevesinde aksi bir durum olmad
varsay yla sözle menin bitece i y llara göre toplamda 41.058.620 TL ve 44.875.000 EUR
tutarlar nda garanti para ve ayl k ücret bak ndan ileride do abilecek yükümlülü ü bulunmaktad r.
22.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

1)

Anadolu Anonim Türk Sigorta irketi aras nda varolan sponsorluk sözle mesi, 31.05.2013
tarihine kadar geçerli olacak ekilde yenilenmi tir.

2)

Saran Uluslararas Film. Org. Rekl. Tic. A. . aras nda varolan Hüseyin Avni Aker Stadyumu
saha içi reklam haklar sözle mesi, 01.06.2016 tarihine kadar geçerli olacak ekilde
yenilenmi tir.

3)

Profesyonel futbolcu Emre Güral' n transferi konusunda Bucaspor Kulübü ile anla ma
sa lanm r. Buna göre, Bucaspor Kulübü'ne sözle me fesih bedeli olarak 600.000 EUR
ödenecektir.

4)

Profesyonel futbolcu Souleymane Bamba'n n transferi konusunda Leicester City FC ile
anla ma sa lanm r. Buna göre, Leicester City FC'ye sözle me fesih bedeli olarak 750.000
ngiliz Sterlin’i ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Souleymane Bamba'n n transferi konusunda futbolcu ile 5 y ll k (20162017 futbol sezonu sonuna kadar) anla ma sa lanm r.
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22.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar (devam )
Anla maya göre futbolcuya;
2012-13 futbol
2013-14 futbol
2014-15 futbol
2015-16 futbol
2016-17 futbol

5)

sezonu için 1.070.000 EUR garanti ücret,
sezonu için 1.070.000 EUR garanti ücret,
sezonu için 1.016.500 EUR garanti ücret,
sezonu için 1.016.500 EUR garanti ücret,
sezonu için 1.016.500 EUR garanti ücret ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Yasin Öztekin'in transferi konusunda futbolcu ile 4 y ll k (2015-2016 futbol
sezonu sonuna kadar) anla ma sa lanm r.
Anla maya göre futbolcuya;
2012-13 futbol sezonu için 500.000 EUR imza ücreti, 175.000 EUR garanti ücret ve 5.000 EUR
maç ba ücreti,
2013-14 futbol sezonu için 175.000 EUR garanti ücret ve 5.000 EUR maçba ücreti,
2014-15 futbol sezonu için 175.000 EUR garanti ücret ve 5.000 EUR maçba ücreti,
2015-16 futbol sezonu için 175.000 EUR garanti ücret ve 5.000 EUR maçba ücreti
ödenecektir.

6)

Profesyonel futbolcu Soner Aydo du'nun transferi konusunda Gençlerbirli i Spor Kulübü ile
anla ma sa lanm r. Buna göre, Gençlerbirli i Spor Kulübü'ne sözle me fesih bedeli olarak
2.250.000 EUR ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Soner Aydo du ile kulübe transferi konusunda 5 y ll k (2016-2017 futbol
sezonu sonuna kadar) anla ma sa lanm r.
Anla maya göre futbolcuya;
2012-13 futbol
2013-14 futbol
2014-15 futbol
2015-16 futbol
2016-17 futbol
ödenecektir.

7)

sezonu için 980.000 USD garanti ücret ve 9.000 USD maçba ücreti,
sezonu için 1.070.000 USD garanti ücret ve 10.000 USD maçba ücreti,
sezonu için 1.000.000 USD garanti ücret ve 11.000 USD maçba ücreti,
sezonu için 1.100.000 USD garanti ücret ve 12.500 USD maçba ücreti,
sezonu için 1.200.000 USD garanti ücret ve 15.000 USD maçba ücreti

Burak Y lmaz, kendisi ile yap lan 25.07.2011 tarihli sözle menin 6-D maddesini, Galatasaray
Kulübü arac
yla kullanarak, serbest kalma yoluna gitmi tir. KDV hariç 5.000.000. EUR pe in
ödeme ve futbolcunun bir sonraki transferinden KDV hariç %25 pay verme artlar n,
Galatasaray Kulübü taraf ndan tamamlanmas dolay ile futbolcu Burak Y lmaz ile 25.07.2011
tarihli profesyonel futbolcu sözle mesi kar kl olarak feshedilmi tir.
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22.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar (devam )

8)

Profesyonel futbolcu Emre Güral ile irket’e transferi konusunda 5 y ll k (2016-2017 futbol
sezonu sonuna kadar) anla ma sa lanm r.
Anla maya göre futbolcuya;
2012-13 futbol sezonu için 360.000 EUR garanti ücret ve 2.500 EUR maçba ücreti,
2013-14 futbol sezonu için 330.000 EUR garanti ücret ve 2.500 EUR maçba ücreti,
2014-15 futbol sezonu için 325.000 EUR garanti ücret ve 2.500 EUR maçba ücreti,
2015-16 futbol sezonu için 300.000 EUR garanti ücret ve 2.500 EUR maçba ücreti,
sezonu için 300.000 EUR garanti ücret ve 2.500 EUR maçba ücreti ödenecektir.
9)

i.

ii.

iii.

irket’in 25.000.000 TL olan sermayesinin 01.06.2007-31.05.2008 hesap dönemine ili kin
23.111.306 TL tutar ndaki temettünün 12.03.2012 tarihinde yap lan genel kurulda al nan
karara istinaden bedelsiz olarak da lmas suretiyle 48.111.306 TL’ye art lmas talebinin
de erlendirilmesi sonucunda;
Kar pay n müktesep hak niteli i bulundu u, genel kurul karar ile pay sahiplerine kar pay
da lmas na karar verilmesi halinde daha sonra tüm pay sahiplerinin oybirli i olmaks n
yap lan ola anüstü bir genel kurul karar ile bu da m karar n ortadan kald lmas n
mümkün olmad dikkate al nd nda, irket’in 28.08.2008 tarihli genel kurul toplant nda
al nan karar uyar nca nakit olarak da laca kararla
lan kar pay n ortaklar aç ndan
do mu bir alacak hakk olarak kabul edilmesi gerekti i,
An lan döneme ili kin temettünün da m eklinin 12.03.2012 tarihinde yap lan bir genel kurul
karar ile de tirilmesinin mevzuata uygun olmamas , zira 28.08.2008 tarihli genel kurulda
nakit olarak da lmas na karar verilen temettünün pay sahipleri aç nda bir alacak hakk na
dönü mü olmas nedeniyle, kar da
borcunun bedelsiz hisse verilmesi eklinde yerine
getirilmesinin ya alacak hakk na sahip pay sahiplerinin ayr ayr onaylar n al nmas ya da
yap lacak bir genel kurulda tüm pay sahiplerinin oybirli i ile bu do rultuda karar al nmas ile
pay sahipleri aç ndan ba lay olaca ,
irket’in, yukar da aç klanan prosedüre uymaks n dönem kar n sermayeye eklemesi ile
2008 y genel kurul karar ile alacak hakk na dönü mü olan temettü ödeme yükümlülü ünü
yerine getirmi say lamayaca , ancak bu yönde tüm pay sahiplerinin kat ld bir genel kurul
karar varsa temettünün sermayeye ilavesi ile bu borcun ortadan kalkabilece i veya
kendisinden muvafakat al nan pay sahiplerine yönelik olarak temettünün sermayeye ilavesi ile
temettü ödeme borcunun ortadan kalkabilece i

hususlar dikkate al narak,
a)

irket sermayesinin tamam 01.06.2007-31.05.2008 hesap dönemine ili kin 23.111.306 TL
tutar ndaki temettüden kar lanmas suretile 25.000.000 TL’den 48.111.306 TL’ye art lmas
nedeniyle ihraç edilecek 23.111.306 TL nominal de erli paylar n kay t alt na al nmas talebinin
olumsuz kar lanmas na ve irket esas sözle mesinin 6. ve 7. maddelerinin tadiline SPK
taraf ndan uygun görü verilmemesine,
b) 2007, 2008 ve 2009 y llar hesap dönemlerine ili kin temettünün da lmamas nedeniyle
SPK’n n ilgili düzenlemeleri ile söz konusu dönemlerde yürürlükte olan irket esas
sözle mesinin kar da
na ili kin hükümlerinin gereklerni yerine getirmeyen yönetim kurulu
üyelerinin pay sahiplerine kar sorumlu oldu unun, sorumlulu un artlar mevcut ise pay
sahiplerinin zararlar yönetim kurulu üyelerinden talep edebilece i hususlar n SPK’n n
Haftal k Bülteni ile Kamuyu Ayd nlatma Platformunda ilan edilmesi suretiyle ortaklar n
bilgilendirilmesine SPK taraf ndan karar verilmi tir.
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23.

Finansal Tablolar önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolar n aç k, yorumlanabilir
ve anla labilir olmas aç ndan aç klanmas gerekli olan di er hususlar

13 Ocak 2011 tarihli yönetim kurulu karar ile irket’in Futbol A. .’den olan alacaklar n k smen veya
tamamen tahsil edilmesi maksad yla profesyonel futbol tak
n alt yap lar yla birlikte tespit edilecek
de er üzerinden irket taraf ndan sat n al nmas na, bu sat i leminden sonra Trabzonspor futbol
faaliyetlerinin irket bünyesinde yap land lmas na, irket ana sözle mesinin ilgili maddelerinin bu
yap land rma çerçevesinde tadil edilmesine, bu i lemlerin yap labilmesi için irket’in halka aç k
hisselerinin Futbol A. .’den sat n al nabilmesi için gönüllü ça yap lmas na karar verilmi tir.
28 Ocak 2011 tarihinde ça yap lmas na dair resmi ba vuru yap lm , Sermaye Piyasas Kurulu’nun
17 ubat 2011 tarih ve 5/137 say karar ile 21 ubat 2011 tarihinde ça i lemi gerçekle tirilmi ,
ça süresi 4 Mart 2011 tarihinde sona ermi ve hiçbir hisse senedi sahibi mevcut hissesini iade
etmemi tir.
18 Nisan 2011 tarihinde al nan yönetim kurulu karar ile irket’in, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde ana sözle mesi tadil edilmi tir. Tadil ile birlikte irket’in ünvan
Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol letmecili i Ticaret A. olarak de tirilmi , borç ve giderlerin
rland lmas na ili kin maddeler yürürlükten kald lm r. Kar n tespiti ve da
ile ilgili madde,
kar da
konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas mevzuat nda yer alan
düzenlemelere uyulaca ve kar da m karar n Genel Kurul taraf ndan verilece i eklenerek tadil
edilmi tir.
6 May s 2011 tarihli yönetim kurulu toplant nda, yeniden yap land rma çal malar kapsam nda Futbol
A. .’ye ait profesyonel futbol tak
ve altyap lar n tüm varl k ve yükümlülükleri ile birlikte devir
al nmas na, böylelikle profesyonel futbol tak
ve altyap lar n genel kurul tarihi itibariyle tahakkuk
etmi borç ve alacaklar n da bu devir i leminde esas al nmas na ve bedelinin Futbol A. .’den olan
alaca a mahsup edilmesi hususunun 23 May s 2011 tarihli Genel Kurul onay na sunulmas na karar
verilmi tir.
Bu ba lamda, Futbol A. .'ye ait profesyonel futbol tak
ve altyap
n de erinin tespiti amac ile iki
ayr ba ms z de erleme firmas de er belirleme çal malar gerçekle tirmi tir.
Profesyonel futbol tak
ve altyap lar n toplam de eri, Ata Uluslararas Ba ms z Denetim ve
SMMM A. .’nin 31 Ocak 2011 tarihli de erleme raporunda 73.525.000 EUR ile 103.305.550 EUR
aras nda, Galaxy Sports Management Ltd.’in 26 Ocak 2011 tarihli de erleme raporunda 104.805.550
EUR olarak belirlenmi tir.
23 May s 2011 tarihli Genel Kurul karar ile profesyonel futbol tak
ve altyap
n sat n al nmas ve
bedelinin alacaklardan mahsup edilmesi i leminde, bu iki raporun ortalamas olan 96.610.412 EUR'luk
de erin esas al nmas karar onaylanm r.
Bu i lem, i leme konu taraflar n, i lem tarihi öncesinde ve sonras nda ve geçici olmamak kayd yla ayn
grup taraf ndan kontrol ediliyor olmalar ndan dolay , "ortak yönetim alt ndaki i letmeler aras i lemler"
olarak de erlendirilmi tir.
De erleme raporunda yer alan profesyonel futbolcular Egemen Korkmaz, brahima Yattara, Selçuk
nan, Ceyhun Gülselam ve Teofilo Gutierrez 31 May s 2011 tarihi itibariyle profesyonel futbol
tak ndan ayr lm olup, bu oyuncular için belirlenmi olan de erler yukar da aç klanan ortalama
de erleme tutar ndan tenzil edilmi tir. Bu tenzil sonras nda sat n al nan futbol tak
ve altyap
de erleri 78.724.163 EUR olarak belirlenmi tir.
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Trabzonspor Sportif Yat m ve Futbol

letmecili i Ticaret A. .

31 May s 2012 tarihinde sona eren döneme ait
finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam )
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras (“TL”) olarak ifade edilmi tir.)

23.

Finansal Tablolar önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolar n aç k, yorumlanabilir
ve anla labilir olmas aç ndan aç klanmas gerekli olan di er hususlar (devam )

Bu kapsamda i lemde esas al nan 78.724.163 EUR (176.389.359 TL) Fubol A. .’den olan
alacaklardan mahsup edilmi olup; de erlemeye esas al nan profesyonel futbol tak
oyuncular n
bonservis bedellerinin kalan net defter de erleri (kay tl de er) olan 26.302.981 TL’lik tutar ile
de erleme sonucu belirlenen 78.724.163 EUR (176.389.359 TL) tutar ndaki de er aras ndaki fark olan
150.086.378 TL yukar da aç klanan çerçevede özkaynaklar alt nda muhasebele tirilmi tir.
Ayr ca irket, Futbol A. . ile 31 May s 2011 tarihinde yapt protokol ile futbol tak
ile ili kilendirilen
detay a
da verilen 32.972.501 TL tutar ndaki toplam varl klar ile 51.003.282 TL tutar ndaki toplam
yükümlülükleri, alacaklardan mahsup edilmek sureti ile devralm r.
Yukar da bahsedilen i lemler sonras
gibidir:

irket’in Futbol A. .’den devrald

alacak ve borçlar a

daki

31 May s 2011
Cari / dönen varl klar
Ticari alacaklar
Di er dönen varl klar

2.638.271
1.272.836
1.365.435

Cari olmayan / duran varl klar
Maddi olmayan duran varl klar
Di er duran varl klar

30.334.230
30.018.705
315.525

Toplam devral nan varl klar

32.972.501

sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Di er borçlar
Di er k sa vadeli yükümlülükler

17.175.960
3.101.538
12.827.392
1.155.300
91.730

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Di er borçlar
Di er uzun vadeli yükümlülükler (*)

33.827.322
755.035
5.765.995
6.450.425
20.855.867

Toplam devral nan yükümlülükler

51.003.282

(*)

Di er uzun vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan 20.855.767 TL tutar ndaki al nan avanslar
irket’ten al nan avans olup irket kay tlar nda verilen avanslarla mahsup edilmi tir.
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