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Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporu
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu’na:
Giriş
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (Şirket)’nin 30 Kasım 2014 tarihli
ilişikteki özet finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait özet kâr veya
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli
muhasebe politikalarının özetinin ve açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz.
Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
Standardı’na (“TMS 34”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan
sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal
bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur.
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun
olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi,
denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine
ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34’e uygun
olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Diğer hususlar
Ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin sonucumuzu etkilememekle birlikte aşağıdaki
hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüştür:
i.

İlişikteki ara dönem özet finansal tablolardan da görüleceği ve finansal tablo dipnotu 2.1’de
ayrıca belirtildiği üzere, Şirket, 30 Kasım 2014 tarihi itibariyle sona eren altı aylık ara hesap
döneminde 18.604.614 TL zarar etmiş (30 Kasım 2013: 27.484.505 TL) ve 30 Kasım 2014
tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 87.483.588 TL aşmış (30 Kasım
2013: 185.009.529 TL) ve yine aynı tarih itibariyle geçmiş yıllar zararları 112.408.833 TL (30
Kasım 2013: 61.436.145 TL) olmuş ve özkaynakları da 45.848.666 TL (30 Kasım 2013:
51.026.814 TL) negatife dönmüştür. Bu durum, finansal tablo dipnotu 2.1’de belirtilen diğer
hususlar ile birlikte Şirket’in sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli
belirsizliklerin mevcudiyetini göstermektedir. Diğer taraftan söz konusu durum Türk Ticaret
Kanunu (TTK)’nun 376. maddesine göre de borca batıklık olarak değerlendirildiğinden, Şirket
Yönetim Kurulu’nun TTK’nın 376. maddesinde belirtilen tedbirleri almasını gerektirmektedir.
Bu kapsamda Şirket yönetiminin 30 Kasım 2014 tarihinden sonra hayata geçirdiği ve ilave
olarak takip eden dönemlerde hayata geçireceği tedbirlere ilişikteki finansal tablo dipnotu
17’de yer verilmiştir.

Diğer hususlar (devamı)
ii.

30 Kasım 2014 tarihi itibariyle Şirket ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret
A.Ş. (Trabzonspor Futbol) 'den olan toplam 88.824.869 TL (31 Mayıs 2014: 83.354.177 TL)
tutarındaki kısa ve uzun vadeli ticari olmayan alacağına ilişkin olarak 30 Kasım 2014 tarihinde
sona eren altı aylık ara hesap döneminde 769.521 TL faiz geliri (30 Kasım 2013: 832.462 TL)
ve 3.140.780 TL net kambiyo karı (30 Kasım 2013: 3.197.609 TL) kaydetmiştir. Bu konu ile
ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık
Bülten'de yayımlanan iki numaralı duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gereğince, faaliyet konusu,
sportif faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka
açık ortaklıkların; hesap dönemi içerisinde kullandırdıkları fonları, takip eden hesap dönemi
içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile kar payına mahsup etmeleri zorunludur ve ayrıca
haftalık bültende yayımlanma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak üzere ilişkili
taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir önceki hesap dönemi karından söz
konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının %50 fazlasını
aşmaması zorunluluğu getirilmiştir. Şirket, rapor tarihi itibariyle Trabzonspor Futbol’dan olan
alacak için söz konusu tebliğ hükümlerine uyum sağlayamamış olmakla beraber, bilanço
tarihinden sonraki dönemde aşağıda detayları belirtildiği üzere bu alacağın tamamına yakın
kısmını tahsil etmeyi planlamaktadır.
Söz konusu uyumsuzluğa istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12 Ağustos 2013 tarihli
duyurusunda da, Şirket’ in ilgili kararlara uyum sağlamaması nedeniyle (varsa) zarara uğrayan
yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde,
mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemde sorumluluğu bulunan Şirket yöneticileri
aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya
duyurulmasına karar verilmiştir. Açılabilecek davaların finansal tablolara etkisi belirsizdir.
Söz konusu alacağın 37.000.000 TL tutarındaki kısmı ilişikteki özet finansal tablo dipnotu
17.2’de de belirtildiği üzere 30 Aralık 2014 tarihinde nakden tahsil edilmiştir. Bakiye tutarında
tahminen 42.000.000 TL ila 44.000.000 TL tutarı aralığındaki kısmının da Ana Ortak’ın sahip
olduğu Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin %48 hissesinin Şirket’e
devredilmesi ile kapatılması planlanmaktadır. Söz konusu hisse devir işlemi 17 Aralık 2014
tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından (Bakınız: Dipnot 17.1) onaylanmıştır.
Söz konusu devir sürecinin tamamlanması ile alacağın tamamına yakın bir kısmı tahsil edilmiş
olacaktır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Metin Canoğulları, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
9 Ocak 2015
İstanbul, Türkiye
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
30 Kasım 2014 tarihi itibariyle
finansal durum tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
referansları

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
Cari dönem
30 Kasım
2014

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Geçmiş dönem
31 Mayıs
2014

94.443.476

16.404.713

7.352.968
42.603.913
42.603.913
37.014.061
37.000.000
14.061
6.883.379
589.155

157.914
15.727.970
15.727.970
54.990
6.600
48.390
26.856
436.983

227.700.120

149.666.340

51.824.869
51.824.869
4.373.359
128.721.689
42.780.203

83.354.177
83.354.177
5.059.241
61.252.922
-

322.143.596

166.071.053

Varlıklar
Cari / dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

4

13
11

Cari olmayan / duran varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler

13
6
6
10

Toplam varlıklar

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
30 Kasım 2014 tarihi itibariyle
finansal durum tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
referansları

Bağımsız
incelemeden
Geçmiş
Cari dönem
30 Kasım
2014

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Geçmiş dönem
31 Mayıs
2014

181.927.064

222.936.050

52.329.473
16.437.355
26.784.778
26.784.778
13.069.626
80.697
12.988.929
61.152.903
8.207.835
3.945.091

118.232.612
1.267.279
15.633.209
15.633.209
26.638.594
1.321.589
25.317.005
55.670.246
37.500
4.501.687

125.890
3.819.201
3

100.433
4.401.254
954.923

186.065.198

17.481.136

148.566.297
11.865.877
11.865.877
25.358.924
25.358.924
274.100

1.144.120
715.334
715.334
15.297.491
15.297.491
324.191

274.100

324.191

(45.848.666)

(74.346.133)

25.000.000
3.050

25.000.000
3.050

93.151

(84.426)

93.151
13.144.076
46.924.504
(112.408.833)
(18.604.614)

(84.426)
13.144.076
(61.436.145)
(50.972.688)

322.143.596

166.071.053

Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

5
5

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar

5

Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazanç/kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Diğer sermaye yedekleri
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem zararı

11

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(4)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
30 Kasım 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet
kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
Referansları
Esas faaliyet gelirleri
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

Bağımsız
Bağımsız
incelemeden
incelemeden
geçmiş
geçmemiş
Cari dönem
1 Haziran 20141 Eylül 201430 Kasım 2014 30 Kasım 2014

Bağımsız
Bağımsız
incelemeden
incelemeden
geçmiş
geçmemiş
Geçmiş dönem
1 Haziran 20131 Eylül 201330 Kasım 2013 30 Kasım 2013

54.217.394
(87.340.433)

36.361.558
(59.065.342)

48.803.044
(63.023.152)

33.499.701
(29.351.295)

(33.123.039)

(22.703.784)

(14.220.108)

4.148.406

(6.860.340)
31.674.436
(7.510.527)

(2.464.865)
7.594.772
(5.710.287)

(5.963.351)
(1.610)
10.989.770
(11.538.247)

(3.653.606)
(1.610)
2.429.561
(3.628.904)

Esas faaliyet zararı

(15.819.470)

(23.284.164)

(20.733.546)

(706.153)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

8.311.149
(11.096.293)

6.208.455
(2.108.710)

4.076.177
(10.827.136)

2.381.970
(3.029.401)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
zararı

(18.604.614)

(19.184.419)

(27.484.505)

(1.353.584)

-

-

-

-

(18.604.614)

(19.184.419)

(27.484.505)

(1.353.584)

177.577

115.391

(224.529)

(91.866)

177.577

115.391

(224.529)

(91.866)

(18.427.037)

(19.069.028)

(27.709.034)

(1.445.450)

(0,7442)

(0,7674)

(1,0994)

(0,0541)

7
7

Brüt kar / (zarar)
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi gideri

8
9
10

14
14

Sürdürülen faaliyetler dönem zararı
Diğer kapsamlı gider
Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden
Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)
Toplam kapsamlı gider
Sürdürülen faaliyetler pay başına
kazanç/(kayıp)
(Hisse başına TL olarak ifade edilmiştir)
- Sürdürülen faaliyetlerden pay aşına
kazanç / (kayıp)

12

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
30 Kasım 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özkaynaklar değişim tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı
gelir/giderler
Tanımlanmış fayda
Sermaye
planları yeniden
Ödenmiş düzeltmesi
ölçüm kazanç/
sermaye
farkları
kayıpları
1 Haziran 2013 tarihi itibariyle bakiye

Birikmiş karlar
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Net
Diğer sermaye
dönem
Geçmiş yıllar
yedekleri
karı/zararı karları/zararları
12.734.192
- (61.181.611)
5.504.194

25.000.000

3.050

(28.761)

Transferler

-

-

-

409.884

Temettü ödemesi
Net dönem zararı
Muhasebe politikasındaki değişikliliklere
ilişkin düzeltmeler (Not 2)
Toplam kapsamlı gider

-

-

-

-

-

30 Kasım 2013 tarihi itibariyle bakiye

25.000.000

1 Haziran 2014 tarihi itibariyle bakiye

(17.968.936)

61.181.611

(61.591.495)

-

-

- (27.484.505)

(5.348.844)
-

(5.348.844)
(27.484.505)

(224.529)
(224.529)

-

- (27.484.505)

-

(224.529)
(27.709.034)

3.050

(253.290)

13.144.076

- (27.484.505)

(61.436.145)

(51.026.814)

25.000.000

3.050

(84.426)

13.144.076

- (50.972.688)

(61.436.145)

(74.346.133)

Transferler
Diğer Sermaye Yedekleri (Not 10)

-

-

-

-

50.972.688
-

(50.972.688)
-

46.924.504

Net dönem zararı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gider

-

-

177.577
177.577

-

- (18.604.614)
- (18.604.614)

-

(18.604.614)
177.577
(18.427.037)

25.000.000

3.050

93.151

13.144.076

46.924.504 (18.604.614)

(112.408.833)

(45.848.666)

30 Kasım 2014 tarihi itibariyle bakiye

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

Toplam

46.924.504

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
30 Kasım 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
nakit akım tablosu
(TutarlarTürk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
Cari dönem
1 Haziran 2014 30 Kasım 2014

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
Geçmiş dönem
1 Haziran 2013 30 Kasım 2013

(18.604.614)

(27.484.505)

Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman giderleri ve itfa payları
Karşılık giderleri ile ilgili düzeltmeler
Reeskont gelirleri, net
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Duran varlıkların değişimi nedeniyle kaynaklanan kayıp / kazançlar
İlişkili taraflardan alacaklara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkları, net
Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı artışı/ ( iptali)

14.836.569
(606.687)
32.431
10.691.361
(1.339.461)
(18.523.198)
(3.140.780)
-

11.580.403
1.251.130
(85.512)
14.839.160
(840.505)
(7.732.424)
(3.197.609)
(1.248.004)

Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
öncesi net nakit çıkışı

(16.654.379)

(12.917.866)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklar
Ticari borçlar
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar

(26.875.943)
22.269.681
(1.490.604)
10.609.006

(14.336.050)
(2.994.673)
(1.979.048)
30.299.071

Esas faaliyetlerde (kullanılan)/ sağlanan net nakit

(12.142.239)

(1.928.566)

Alınan faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Bloke mevduatlardaki değişim

35.510.833
(98.607.089)
(3.827)

8.043
12.374.144
(9.415.380)
(505.005)

Yatırım faaliyetlerinde sağlanan/ (kullanılan) nakit

(63.100.083)

2.461.802

(3.564.204)
(10.876.841)
105.507.544
(8.632.950)

19.782.786
(2.456.724)
(8.081.197)
46.039.263
(55.757.528)

82.433.549

(473.400)

7.191.227

59.836

Dipnot
referansları
A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları
Dönem zararı

B. Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları

C. Finansman faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
İlişkili taraflardan alacaklar nakit tahsilatlar/(ödemeler), net
Ödenen temettü, nakit
Ödenen faiz
Banka kredilerinden kaynaklanan nakit girişleri
Banka kredilerinden kaynaklanan nakit çıkışları
Finansal faaliyetlerden sağlanan/ (kullanılan) nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/ (azalış) (A+B+C)
D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

157.253

65.781

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler

4

7.348.480

125.617

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu ara dönem özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(7)

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

1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), Trabzonspor Gıda Yatırım ve Ticaret Anonim
Şirketi ünvanı ile 2 Haziran 1994 tarih ve 3543 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek
Trabzon’da kurulmuştur. Şirket’in ticaret ünvanı 24 Nisan 2003 tarih ve 5784 sayılı Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yatırım ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in ticaret ünvanı son olarak 24 Mayıs 2011 tarih 7821 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
ilan edilerek Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in, başlıca gelirleri naklen yayın sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri ve reklam sözleşmelerine
bağlı olan gelirlerden ve Avrupa kupalarına katılım payı ile stad hasılatlarından oluşmaktadır.
13 Ocak 2005 tarihinde Şirket ve Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. (Futbol A.Ş.) arasında yapılan
temlik sözleşmesine göre Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş.’nin 11 Kasım 2004 tarihinde
Trabzonspor Kulübü Derneği ile imzalamış olduğu devir sözleşmesi ve 13 Ocak 2005 tarihinde
imzalamış olduğu 11 Kasım 2004 tarihli devir sözleşmesine ilişkin uygulama protokolü uyarınca Futbol
A.Ş.’den devralmış olduğu anlaşmalar kapsamında hak sahibi olduğu tüm gelir ve alacaklarını
alacağın temliki hükümlerine göre Şirket’e temlik etmiştir.
Şirket, kurumlar vergisinden muaf bir yapıya sahiptir.
Şirket’in 30 Kasım 2014 tarihi itibariyle personel sayısı 112’dir. (31 Mayıs 2014: 94).
Şirket’in ana ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş., nihai ana ortağı ise Trabzonspor
Kulübü Derneği’dir.
23 Mayıs 2011 tarihli Genel Kurul’da Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’ye ait profesyonel
futbol takımı ve altyapılarının tüm varlık ve yükümlülükleri ile birlikte devir alınmasına böylelikle
profesyonel futbol takımı ve altyapılarının genel kurul tarihi itibariyle tahakkuk etmiş borç ve
alacaklarının da bu devir işleminde esas alınmasına ve karar bedelinin Trabzonspor Futbol
İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den alacağa mahsup edilmesine karar verilmiştir.
2.

Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar

2.1

İşletmenin sürekliliği ilkesi

30 Kasım 2014 tarihi itibarıyla sona eren ara dönem içinde Şirket 18.604.614 TL zarar etmiş ve
özkaynaklar negatif 45.848.666 TL olmuştur. Bu durum, bu dipnotta açıklanan diğer hususlar ile
birlikte Şirket’ in sürekliliği üzerinde ciddi şüpheler uyandıracak önemli belirsizliklerin varlığına işaret
etmektedir. Bu nedenle Şirket varlıklarını taşıdığı değerlerden nakte çevirmekte ve yükümlülüklerini
karşılamakta zorlukla karşılaşabilir. Mevcut durumla ilgili olarak, 30 Kasım 2014 tarihi itibarıyla kısa
vadeli yükümlülüklere bakıldığında ise bu tutarın yaklaşık %37’sini kısa vadeli banka kredileri, %33’ünü
çalışanlara olan maaş ve borçları ile çalışanlara yapılan ödemelere ilişkin henüz ödenmemiş stopaj ve
vergi borçları ve yine yaklaşık % 21’ini de ticari borçlar ile diğer vergi borçları oluşturmaktadır. Kısa
vadeli banka kredileri, aksi bir durum yazılı olarak bankalardan teyit edilemediğinden, her ne kadar
kısa vadeli yükümlülük olarak sınıflandırılmış olsalar da, bu banka kredilerinin büyük çoğunluğunun
geri ödeme vadeleri ilgili kredilere teminat olarak temlik edilmiş bu yıla ve önümüzdeki yıllara ait naklen
yayın gelirleri, isim hakkı gelirleri, reklam ve sponsorluk gelirlerine bağlı olarak 12 aydan daha sonraki
dönemlere de doğal olarak taşmaktadır.
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2.

Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Şirket futbol sezonu içerisindeki gerçekleşen gelişmelere göre futbol faaliyetlerinden elde edeceği
nakit analizlerini 2015-2016 futbol sezonu için tahmini olarak aşağıda sunmaktadır:
Tahmini nakit girişi sağlayacak kalemler:
Naklen Yayın gelirleri
Avrupa Kupası gelirleri
Reklam ve Sponsorluk gelirleri
Spor Toto İsim Hakkı gelirleri
Diğer İsim Hakkı gelirleri
Türkiye Kupası gelirler
Maç hasılatları ve kombine kart satış gelirleri
Diğer gelirler
Toplam

55-60 milyon TL
18 milyon TL
10-12 milyon TL
6-8 milyon TL
2-3 milyon TL
6-8 milyon TL
6-8 milyon TL
3-4 milyon TL
106-121 milyon TL

Tahmini nakit çıkışı yaratacak kalemler :
Futbolcu ücret ve transfer giderleri
Teknik kadro ücret ve giderleri
Seyahat ve müsabaka giderleri
Diğer sportif faaliyet giderleri
Genel yönetim giderleri (vergi ve stopajlar hariç)
Toplam

120-125 milyon TL
9-10 milyon TL
7-8 milyon TL
4-5 milyon TL
15 milyon TL
155-163 milyon TL

Yukarıda özetlendiği üzere 30 Kasım 2014 tarihini takip eden 1 yıl içerisinde tahmini 106-121 milyon
TL arasında nakit elde edeceği, yine aynı döneme ilişkin olarak da giderler ve transfer ödemeleri için
155-163 milyon TL arasında nakit çıkışı olacağı tahmin edilmektedir. Bu bilgiler ışığında Şirket’ in nakit
dengesi önümüzdeki 1 yıllık dönem için 34-57 milyon TL arasında açık vermektedir.
Şirket, bu dipnotun başlangıç kısmında açıklanan kısa vadeli banka kredileri haricindeki kısa vadeli
ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve diğer borçlarını ödeyebilmesi için
yaklaşık ilave 120-130 milyon TL nakde ihtiyaç duyacağını öngörmektedir.
Şirket söz konusu ilave nakit ihtiyaçlarını aşağıdaki şekilde temin etmeyi düşünmektedir:
a) İlave yeni kredi kullanımı
b) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçların ve diğer
borçların yeniden yapılandırılması ile vade değişiminin etkisi
c) Sermaye artışı

30-35 milyon TL
3-5 milyon TL
75 milyon TL

d) Ana ortaktan nakit tahsilatı
Toplam

37 milyon TL
145-152 milyon TL arası

Şirket yukarıdaki açıklamalarına ve planlarına istinaden finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesini
baz alarak hazırlamıştır. Bu çerçevede, Şirket finansal tablolarını oluştururken varlıklarının taşıdığı
değerden nakte çevrilebileceğini ve yükümlülüklerini normal iş akışı içerisinde karşılayabileceğini
öngörmektedir.
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2.

Finansal tablolarin sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Sunuma ilişkin temel esaslar

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
Finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in
durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak
hazırlanmıştır.
Ara dönem özet finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler
için,1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli
olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in ara dönem özet finansal tabloları, bu karar çerçevesinde
hazırlanmıştır.
Şirket, 30 Kasım 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe
Standardı No.34 ”Ara Dönem Finansal Raporlama’ya uygun olarak hazırlamıştır.
Şirket’in ara dönem özet finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan açıklama
ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in 31 Mayıs 2014 tarihli finansal tabloları
ile beraber okunmalıdır.
2.3

Finansal tabloların onaylanması

Şirket’in 30 Kasım 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları
Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Güney ve Genel Müdür Sinan Zengin tarafından incelenmiş olup, görev
ve sorumluluk alanlarında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve dipnotların gerçeğe
aykırı bir açıklama içermediğini, sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotların
ilişkin olduğu dönem itibariyle Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru
bir biçimde yansıttığı beyan edilerek imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 9
Ocak 2015 tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır.
Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2.4

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır.
2.5

Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması:

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Kasım 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar
ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
(10)

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

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi
ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Bu
yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya
izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük olarak uygulanması zorunludur. Söz konusu yorum
Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına getirilen değişiklik, finansal riskten
korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi
durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna
getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
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ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi
için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri
yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK
tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Şirket finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin
Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1
Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
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TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirket finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır /
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
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Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
UMSK, Mayıs 2014’de faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi
muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için UFRS 11’i değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS 3 İşletme
Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı
edinen işletmenin, bu UFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, UFRS 3 ve diğer UFRS’lerde
yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek
olarak, edinen işletme, UFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer UFRS’lerin gerektirdiği bilgileri
açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye
dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır.
UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye
dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük
uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında
karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
UMSK, Haziran 2014’de “taşıyıcı bitkiler”in “UMS 16 - Maddi duran varlıklar” standardı kapsamında
muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yayınlamıştır. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması,
kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma
döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü
süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli
biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin UMS 41 yerine UMS 16 kapsamında muhasebeştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise UMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli
değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Şirket, standardın finansal durumu
ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
UMSK, Eylül 2014’te UFRS’lerdeki yıllık iyileştirmelerini, “UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014
Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili
Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin
konuları aşağıdaki gibidir:
-

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma
yöntemlerinde değişiklik

-

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7’ye ara dönem
özet finansal tablolara uygulanabilirliği

-

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu

-

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir
bölümde’ açıklanması

Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirket finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler
UMSK, Eylül 2014’te, UFRS 10 ve UMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3’te
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç
veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı
ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
3.

Operasyonların sezona göre değişimi

Şirket’in faaliyetleri futbol sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Bu nedenle, 30 Kasım
2014 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem faaliyet sonuçları, takip eden dönemler ve tüm mali yıl
sonu sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir.
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4.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Vadeli mevduatlar (**)
Vadesiz mevduatlar (**)
Diğer hazır değerler (*)

Bloke mevduat: (**)
Nakit akım tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri
(*)
(**)

30 Kasım 2014

31 Mayıs 2014

271
7.201.541
142.910
8.246

778
148.430
8.706

7.352.968

157.914

(4.488)

(661)

7.348.480

157.253

Kredi kartı alacakları ve TS Club hediye çeklerini temsil etmektedir.
30 Kasım 2014 tarihi itibarıyla bankalar bakiyesi içerisinde toplam 4.488 TL tutarında bloke
mevduat bulunmaktadır. (31 Mayıs 2014: 661 TL).

Nakit akım tablosu açısından nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 7.348.480 TL olup (31 Mayıs 2014:
157.253 TL) bankalardan alacakların döneme isabet eden bloke vadeli mevduat harici tutarlarından
oluşmaktadır.
5.

Finansal borçlar
30 Kasım 2014

31 Mayıs 2014

Kısa vadeli banka kredileri (*)
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı

52.329.473
16.437.355

118.232.612
1.267.279

Toplam kısa vadeli borçlanmalar

68.766.828

119.499.891

Uzun vadeli borçlanmalar

148.566.297

1.144.120

Toplam borçlanmalar

217.333.125

120.644.011
30 Kasım 2014

Para birimi
TL
Avro

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

%14,65
%6,50

Kısa vadeli

Uzun vadeli kredilerin
kısa vadeye düşen kısmı

Uzun vadeli

52.329.473
-

16.437.355
-

74.221.797
74.344.500

52.329.473

16.437.355

148.566.297

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa vadeli

Uzun vadeli kredilerin kısa
vadeye düşen kısmı

Uzun vadeli

%13,34

118.232.612

1.267.279

1.144.120

118.232.612

1.267.279

1.144.120

Toplam

31 Mayıs 2014
Para birimi
TL
Toplam
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5.

Finansal borçlar (devamı)

Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 yıl içerisinde
1-2 yıl içerisinde
2-3 yıl içerisinde
3-4 yıl içerisinde
4-5 yıl içerisinde
5 yıldan fazla

(*)

30 Kasım 2014

31 Mayıs 2014

68.766.828
12.227.161
13.104.900
19.075.838
20.079.338
84.079.060

119.499.891
703.021
441.099
-

217.333.125

120.644.011

Şirket, finansal borçlarına teminat olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan naklen yayın
gelirleri, Spor Toto gelirleri ve Passolig gelirlerinden mevcut ve ileride oluşacak alacaklarını
temlik etmiştir. Şirket’in borçlarının gerçeğe uygun değeri, defter değerine yakındır.

Şirket, kullanmış olduğu krediler için 7.131.565 TL tutarında alınan çeki bankalara teminat vermiştir.

6.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

30 Kasım 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 98.607.089 TL’dir (30 Kasım 2013: 9.415.380 TL). Bu tutarın 98.281.659 TL'lik
kısmı, 30 Kasım 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan ve maddi olmayan
duran varlıklar hesabında takip edilen ve aşağıda detayları sunulan futbolcu lisanslarından
oluşmaktadır. (30 Kasım 2013: 8.848.233 TL).

Futbolcu İsmi

Bonservis, menajerlik
bedeli ve dayanışma
katkı payı toplamı

Waris Majeed
Oscar Rene Cardozo Marin
Sefa Yılmaz
Kevin Constant
Mustapha Yatabare
İshak Doğan
Mehmet Ekici
Deniz Yılmaz
Serdar Gürler
Musa Nizam
Diğer

18.504.530
17.736.960
10.104.850
9.824.888
8.464.173
7.487.586
5.751.785
5.377.081
5.264.772
2.736.375
7.028.659

Toplam

98.281.659

30 Kasım 2014 tarihinde sona eren altı aylık ara dönem içerisinde satılan ve maddi olmayan duran
varlıklar hesabında takip edilen Futbolcu Lisanslarını net defter değeri 15.819.225 TL’dir (30 Kasım
2013: 4.204.520 TL). Şirket’in bu hesap dönemi içerisinde satılan maddi duran varlığı
bulunmamaktadır. (30 Kasım 2013: Bulunmamaktadır).
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7.

Hasılat ve satışların maliyeti

Hasılat

Naklen yayın gelirleri
UEFA Müsabakaları Gelirleri
Reklam ve sponsorluk gelirleri
İsim hakkı gelirleri – Spor Toto
Diğer isim hakkı gelirleri
Stad hasılatları
Diğer naklen yayın gelirleri
Futbolcu kiralama gelirleri
Ticari ürünler lisans kiralama gelirleri
Türkiye Kupası Gelirleri
Diğer

1 Haziran 201430 Kasım 2014

1 Eylül 201430 Kasım 2014

1 Haziran 201330 Kasım 2013

1 Eylül 201330 Kasım 2013

25.920.458
16.790.442
3.425.442
2.365.815
1.569.217
1.417.121
1.236.978
633.810
331.530
526.581

24.419.531
6.028.652
239.948
1.825.815
1.288.491
1.256.053
89.396
483.810
331.530
398.332

15.863.981
16.112.850
6.550.088
2.716.817
651.942
3.482.139
1.926.575
559.105
325.529
614.018

12.459.683
11.884.840
3.760.350
1.972.226
357.842
2.370.034
369.197
325.529
-

54.217.394

36.361.558

48.803.044

33.499.701

1 Haziran 201430 Kasım 2014

1 Eylül 201430 Kasım 2014

1 Haziran 201330 Kasım 2013

1 Eylül 201330 Kasım 2013

(66.024.836)
(14.662.313)
(4.699.570)
(418.145)
(236.656)
(1.298.913)

(45.935.512)
(9.836.218)
(2.361.664)
(195.538)
(82.122)
(654.288)

(47.785.137)
(10.627.719)
(3.225.236)
(144.176)
(430.685)
(810.199)

(22.138.373)
(5.171.044)
(1.908.475)
(66.706)
(54.295)
(12.402)

(87.340.433)

(59.065.342)

(63.023.152)

(29.351.295)

1 Haziran 201430 Kasım 2014

1 Eylül 201430 Kasım 2014

1 Haziran 201330 Kasım 2013

1 Eylül 201330 Kasım 2013

(2.424.647)
(1.302.709)
(884.580)
(757.049)
(490.158)
(182.786)
(177.645)
(66.189)
(574.577)

(1.182.225)
(795.001)
(487.599)
(278.792)
(286.819)
(89.267)
(85.860)
(40.832)
781.530

(924.438)
(998.144)
(1.178.253)
(677.509)
(378.761)
(87.237)
(200.757)
(957.430)
(560.822)

(366.208)
(669.671)
(952.617)
(588.116)
(203.470)
(71.282)
(174.967)
(254.407)
(372.868)

(6.860.340)

(2.464.865)

(5.963.351)

(3.653.606)

Satışların maliyeti

Futbolcu ve teknik kadro giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Seyahat, kamp ve müsabaka giderleri
Stadyum giderleri
Tescil ve lisans giderleri
Diğer giderler

8.

Genel yönetim giderleri

Ücret ve ikramiyeler
Merkez giderleri
Vergi, resim, ceza ve harçlar
Danışmanlık giderleri
Mutfak giderleri
Amortisman gideri
Temsil ağırlama ve seyahat giderleri
Tesis giderleri
Diğer giderler
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9.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

Futbolcu satış karları (**)
Esas faaliyetlerden kur farkı geliri (*)
Konusu kalmayan karşılıklar
Reeskont gelirleri
Bağış gelirleri
Diğer gelir ve karlar (***)

(*)
(**)

(***)

1 Haziran 201430 Kasım 2014

1 Eylül 201430 Kasım 2014

1 Haziran 201330 Kasım 2013

1 Eylül 201330 Kasım 2013

23.427.061
1.566.012
746.077
44.382
5.890.904

1.788.824
11.787
746.077
(122.846)

7.732.424
658.723

252.807

5.170.930

85.512
2.000.000
513.111

85.512
2.000.000
91.242

31.674.436

7.594.772

10.989.770

2.429.561

Şirket'in yabancı para ile gerçekleştirdiği satışların sonucunda oluşan ticari alacaklarının döviz kuru
hareketleri sonucunda oluşan kur farkı geliridir.
Futbolcu satış karlarının 3.826.506 TL'si 2014 yılının Haziran ayında Adrian Mierjezewski’nin Al Nassr
Kulübüne transfer edilmesinden, 7.861.939 TL'si Paulo Henrique'nin Shanghai'ye transferinden, 9.530.409
TL'si Olcan Adın'ın Galatasaray Kulübü'ne transferinden, 600.000 TL'si Barış Memiş'in Kayseri
Erciyesspor Kulübü'ne transferinden ve 1.608.207 TL'si diğer transferlerden oluşmaktadır. (30 Kasım
2013: 6.941.825 TL'si Temmuz ayında Tolga Zengin'in Beşiktaş Spor Kulübü’ne transferinden, 790.599
TL'si Yasin Öztekin’in Kayseri Erciyes Spor Kulübü’ne transferinden oluşmaktadır.)
Diğer gelirlerin 4.129.124 TL'si vergi borcu yeniden yapılandırılmasına istinaden daha önce yapılandırılmış
olan vergi tutarının gelir olarak değerlendirilmesinden, 1.187.872 TL'si Şirket’in eski futbolcusu Jackson
Avelino Coelho'nun Al Ahli kulübünden Metalist Kharkiv kulübüne transferinden elde edilen gelirden
kaynaklanmaktadır.
10. Esas faaliyetlerden diğer giderler

Futbolcu satış zararları (**)
Esas faaliyetlerden kur farkı gideri (*)
Faiz giderleri
Karşılık giderleri (***)
Reeskont giderleri
Geçmiş yıl futbolcu ödemeleri
Diğer gider ve zararlar (****)

1 Haziran 201430 Kasım 2014

1 Eylül 201430 Kasım 2014

1 Haziran 201330 Kasım 2013

1 Eylül 201330 Kasım 2013

(4.903.863)
(1.341.413)
(375.942)
(245.064)
(32.431)
(611.814)

(4.056.622)
(814.825)
(253.892)
(1)
26.867
(611.814)

(1.804.157)
(4.869.453)
(1.581.918)
(3.255.460)
(27.259)

(365.869)
(1.653.858)
(1.581.918)
(27.259)

(7.510.527)

(5.710.287)

(11.538.247)

(3.628.904)

Şirket'in yabancı para ile gerçekleştirdiği alımları sonucunda oluşan ticari borçlarının döviz kuru hareketleri
sonucunda oluşan kur farkı gideridir.
(**)
Futbolcu satış zararlarının 1.365.753 TL'si Anıl Taşdemir'in Kayserispor'a transferinden, 487.411 TL'si
Aykut Akgün'ün Kardemir Karabükspor'a transferinden kaynaklanmaktadır. 1.669.443 TL'si Souleymane
Bamba, 814.883 TL'si Ondrej Celutska, 510.081 TL'si Flourent Malouda ve 56.293 TL'si ise Bora Sevim'in
profesyonel futbolcu sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesinden kaynaklanmaktadır.
(***) GSGM'nin Şirket'e açmış olduğu davaya istinaden karşılık tutarından oluşmaktadır.
(****) Diğer gider ve zararlar, futbolcu Remzi Giray Kaçar'ın Antalyaspor'a transferinden sonra Antalyaspor ve
futbolcunun transferden vazgeçmesinden dolayı futbolcu satış tutarının iadesinden oluşmaktadır.
(*)
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Peşin ödenmiş giderler

11.

a) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
30 Kasım 2014
Peşin ödenmiş kira giderleri (*)
Peşin ödenmiş ücretler ve diğer giderler (**)

b)

31 Mayıs 2014

4.144.301
2.739.078

26.856

6.883.379

26.856

30 Kasım 2014

31 Mayıs 2014

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

Peşin ödenmiş kira giderleri (*)

42.780.203

-

42.780.203

-

(*)

Şirket; mülkiyet hakkı Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş.’ne ait olan, tapunun
Trabzon İli Ortahisar İlçesi, Bostancı Köyü Yalı Mevkii, 16-18 Pafta, 934 parsel numaralı gayrimenkullerin,
kiralama hakkını elinde bulunduran Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic.A.Ş. den, alt kiracı sıfatıyla
09.10.2014 tarihli kira sözleşmesi uyarınca 15 yıl süre ile indirgenmiş değer ve bu değerden yapılan %3
ekstra indirim üzerinden toplam 32.199.316 TL ( KDV Hariç) bedelle, İrtifak hakkı Trabzonspor Kulübü
Derneğine ait olan, tapunun Trabzon İli Ortahisar İlçesi, Konaklar Mahallesi, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270 ve 271 parsel numaralı gayrimenkullerin kiralama hakkını elinde bulunduran Trabzonspor Futbol
İşletmeciliği Tic. A.Ş. den de alt kiracı sıfatıyla 09.10.2014 tarihli kira sözleşmesi uyarınca 107 ay süre ile
indirgenmiş nakit değer ve bu değerden yapılan %3 ekstra indirim üzerinden toplam 14.725.188 TL ( KDV
Hariç) bedelle kiralamıştır. İlgili gayrımenkul kiralama haklarının değerlemesi Makro Gayrımenkul
Değerleme A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Ana ortak kuruluşun alacağından vazgeçmesi nedeniyle
46.924.504 TL tutarındaki bu yükümlülük; Katkı Fonu olarak özkaynaklar altında “Diğer Sermaye
Yedekleri” ismiyle gösterilmiştir.

(**)

Peşin ödenmiş futbolcu, teknik direktör ücretleri ile futbolcu kiralama giderlerinden oluşmaktadır.

12.

Hisse başına kazanç/(kayıp)

30 Kasım 2014 ve 30 Kasım 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ilişkin olarak birim hisse
başına kar/(zarar) hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 30 Kasım 2014 ve 30
Kasım 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin hisse
başına kar hesaplanmasını gerektirecek başka bir finansal enstrüman bulunmamaktadır. 30 Kasım
2014 ve 30 Kasım 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemler için Şirket hisselerinin ağırlıklı
ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz hisse
içermediği varsayılmıştır):
1 Haziran 201430 Kasım 2014

1 Eylül 201430 Kasım 2014

1 Haziran 201330 Kasım 2013

1 Eylül 201330 Kasım 2013

Tedavüldeki hisse senedi adedi 1 Haziran
itibariyle (toplam)

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

30 Kasım 2014 ve 30 Kasım 2013 itibariyle
(toplam)

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000
(18.604.614)

25.000.000
(19.184.419)

25.000.000
(27.484.505)

25.000.000
(1.353.584)

(0,7442)

(0,7674)

(1,0994)

(0,0541)

Tedavüldeki hisse senedinin ağırlıklı ortalama
adedi
Net kar / (zarar) (TL)
Hisse başına kar / (zarar) (1 TL değerli hisse
için kar / (zarar) (TL))
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13.

İlişkili taraf açıklamaları

a)

30 Kasım 2014 ve 31 Mayıs 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar
aşağıdaki gibidir:

Ticari olmayan alacaklar
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (kısa vadeli) (*)
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*)
Diğer

30 Kasım 2014

31 Mayıs 2014

37.000.000
51.824.869
-

83.354.177
6.600

88.824.869

83.360.777

(*)

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’den olan ticari olmayan kısave uzun vadeli alacaklar; Şirket’in her
tür hizmet gelirlerinden elde ettiği fonların Şirket ana ortağı olan Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic.
A.Ş.’nin finansman ihtiyacı nedeniyle kullandırılması sonucu oluşmaktadır ve bu alacak için herhangi bir
teminat alınmamıştır.

b)

30 Kasım 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli
işlemler aşağıdaki gibidir:

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

1 Haziran 2014- 1 Eylül 2014- 1 Haziran 20131 Eylül 201330 Kasım 2014 30 Kasım 2014 30 Kasım 2013 30 Kasım 2013

331.530

331.530

-

-

3.140.780

1.359.823

3.197.609

1.934.482

769.521

371.809

832.462

432.628

4.241.831

2.063.162

4.030.071

2.367.110

Şirket Yönetim Kurulu’nun 25 Aralık 2008 tarihinde aldığı karar ile döviz kurlarında yaşanan aşırı
hareketlilik dikkate alınarak Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’ye sağlanan finansmanın 1 Aralık
2009 tarihinden geçerli olmak üzere 12 aylık ortalama kurlara göre hesaplanacak ABD Dolarına
endeksli olarak değerlendirilmesine ve yıllık Libor+2 faiz uygulanmasına karar verilmiştir.
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim
ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 216.510 TL’dir (30 Kasım 2013: 437.222 TL).
14.

Vergi varlık ve yükümlülükleri

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8 inci maddesine göre Şirket kurumlar vergisinden muaftır.
Bundan dolayı 30 Kasım 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolarda vergi gideri, ertelenmiş vergi aktifi ve
pasifi bulunmamaktadır.
Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş. ile yapmış olduğu kira kontratı
ile profesyonel futbol takımını kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak
isim hakkı gelirleri, radyo ve televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk
geliri elde etmiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması
çerçevesinde Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır.
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15.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

(a)

Kur riski yönetimi

Şirket başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur riski genellikle Avro
ve ABD Doları cinsi ticari ve diğer alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlardan kaynaklanmaktadır.
Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım
tablolarıyla izlemektedir.
Şirket’in 30 Kasım 2014 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki
gibidir:

1. Ticari alacak
2a. Parasal finansal varlıklar
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varliklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varliklar (5+6+7)
9. Toplam varliklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz
cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz
cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık / yükümlülük pozisyonu
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının
tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
25. İhracat
26. İthalat

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları
(Orijinal
para birimi)

Avro
(Orijinal
para birimi)

30 Kasım 2014
İsviçre Frankı
(Orijinal
para birimi)

25.654.740
34.366
25.689.106
13.482.246
13.482.246
39.171.352
22.306.030
1.624.565
386.785
24.317.380
10.163.169
74.344.500
84.507.669
108.825.049

649.890
1.774
651.664
150.000
150.000
801.664
175.000
175.000
175.000

8.795.480
9.110
8.804.590
4.776.000
4.776.000
13.580.590
8.088.781
590.000
8.678.781
3.691.000
27.000.000
30.691.000
39.369.781

2.345
2.345
2.345
14.687
14.687
14.687

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(69.653.697)

626.664

(25.789.192)

(12.342)

(69.653.697)

626.664

(25.789.192)

(12.342)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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15.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Şirket’in 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki
gibidir:

1. Ticari alacak
2a. Parasal finansal varlıklar
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varliklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varliklar (5+6+7)
9. Toplam varliklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kisa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz
cinsinden türev ürünlerin tutarı
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz
cinsinden türev ürünlerin tutarı
20. Net yabancı para varlık yükümlülük
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık / yükümlülük pozisyonu
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının
tutarı
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen
kısmının tutarı
25. İhracat
26. İthalat

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları
(Orijinal
para birimi)

Avro
(Orijinal
para birimi)

31 Mayıs 2014
İsviçre Frankı
(Orijinal
para birimi)

8.260.938
11.699
8.272.637
4.379.851
4.379.851
12.652.488
23.111.973
4.199.473
1.299.844
28.611.290
667.645
667.645
29.278.935

406.000
741
406.741
406.741
400.285
400.285
400.285

2.603.263
3.467
2.606.730
1.538.355
1.538.355
4.145.084
7.823.658
1.475.000
456.550
9.755.208
234.500
234.500
9.989.708

120
120
120
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(16.626.445)

6.456

(5.844.623)

120

(16.626.445)

6.456

(5.844.623)

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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15.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kur riskine duyarlılık
Şirket, başlıca ABD Doları, Avro ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
30 Kasım 2014
Yabancı paranın
değer kazanması

Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
değer kaybetmesi

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

62.666
-

(62.666)
-

3- ABD Doları net etki (1+2)

62.666

(62.666)

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

(2.578.919)
-

2.578.919
-

6- İsviçre Frangı net etki (4+5)

(2.578.919)

2.578.919

7- İsviçre Frangı net varlık / yükümlülük
8- İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-)

(1.234)
-

1.234
-

9- İsviçre Frangı net etki (7+8)

(1.234)

1.234

Yabancı paranın
değer kazanması

Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
değer kaybetmesi

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

1.427
-

(1.427)
-

3- ABD Doları net etki (1+2)

1.427

(1.427)

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

(1.609.317)
-

1.609.317
-

6- İsviçre Frangı net etki (4+5)

(1.609.317)

1.609.317

7- İsviçre Frangı net varlık / yükümlülük
8- İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-)

28
-

(28)
-

9- İsviçre Frangı net etki (7+8)

28

(28)

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

31 Mayıs 2014

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
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16.

Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler

Şirket aleyhine açılan davalar
Davacı SPK, Şirket’in 23 Mayıs 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, temettü
dağıtmama kararının Sermaye Piyasası Kanununun 46/1-c maddesi çerçevesinde hukuka aykırılığının
tespiti ve iptali talebi ile dava açmıştır. Dava Şirket’in aleyhine sonuçlanmış olup, Yargıtay nezdinde
temyiz edilmiştir. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak,
30.000 TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara
karşılık ayrılmıştır.
Davacı SPK, Şirket aleyhine 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul’u zamanında gerçekleştirilmemesi
sebebiyle tespit davası açmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket aleyhine
sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket’e tebliğinin ardından Yargıtay’a temyiz başvurusunda
bulunulacaktır. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000
TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara karşılık
ayrılmıştır.
SPK tarafından, Şirket’in 31 Ağustos 2009 tarihli Olağan Genel Kurul’unda alınan 6, 9 ve 10 nolu
kararlarının iptali talebiyle dava açılmıştır. 21 Şubat 2013 tarihli celsede karar çıkmış ve Şirket
aleyhine sonuçlanmıştır. Gerekçeli kararın Şirket’e tebliğinin ardından Yargıtay’a temyiz başvurusunda
bulunulacaktır. Yargıtay’dan çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000
TL’lik cezai işlem uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara karşılık
ayrılmıştır.
Bektaş Demirtaş (davacı) ve Şirket tarafından imzalanmış olan 5 Şubat 2011 tarihli Standart Temsilci
Sözleşmesinin 3.2 maddesinde belirtilen 75.000 Avro’luk alacağın ödenmediğinden bahisle davacı
alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket’e yönlendirmiştir. Davacı futbolcu temsilcisi,
Türkiye’de aleyhe açmış olduğu davanın görev yönünden reddedilmesi sebebiyle 75.000.Avro alacak
talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile müvekkil Kulübe yönlendirmiştir. Dava 11.03.2014 tarihinde
Şirket’e bildirilmiş, davaya cevap verilmiş olup incelemesi devam etmektedir. Çıkabilecek muhtemel
olumsuz karar göz önünde bulundurularak, Şirket finansal tablolarında karşılık ayırmıştır.
Drago Gabric’in (futbolcu) sözleşmesi, geçirdiği trafik kazasının ardından Şirket tarafından tek taraflı
olarak feshedilmiştir. Drago Gabric, feshin haksız olduğu iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na
başvurmuş ve 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonu alacakları ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne
katılımdan doğan prim alacakları da dahil olmak üzere toplam 2.460.000 Avro’nun Şirket’ten tahsilini
istemiştir. Drago Gabric’e 347.500 Avro’nun beş taksitte ödenmesi yönünde anlaşılmıştır. Şirket
finansal tablolarında karşılık ayırmıştır.
Metalist FC, futbolcu Jakson Avelino Coelho’nun, kulüplerine transferi sırasında ödenmesi gereken
dayanışma katkısı payını ödeme yükümlülüğünü Şirket ile akdedilen sözleşmeye göre üzerine almıştır.
Bu sözleşme kapsamında Metalist FC, Belçika FF’ye bağlı KVC Westerlo Kulübü’ne 48.465 Avro
ödeme gerçekleştirilmiştir. Ancak bir süre sonra hesaplamanın yanlış yapıldığı ve KVC Westerlo
takımına fazla ödeme yaptığı kanaatine varılmış, bu para geri istenilmiştir. KVC Westerlo parayı iade
etmeyince sözleşmeye taraf olması nedeniyle Şirket aleyhine FIFA nezdinde dava açmıştır. Şirket
tarafından davaya 7 Ocak 2013’te cevap verilmiş ve ihtilafa KVC Westerlo’nun da dâhil edilmesi talep
edilmiştir. Yargılama devam etmektedir.
Bir yatırımcının, Şirket’in borsa’da işlem gören hisselerden alım yapan yatırımcının sahip olduğu hisse
değerinin düşmesi sebebiyle zarara uğradığından bahisle dava ikame etmiştir. Dava henüz ön
inceleme aşamasındadır. Dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bir sonraki duruşma tarihi 19 Ocak 2015
olarak belirlenmiştir.
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16.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

İş akdi feshedilen eski teknik direktör, belirli süreli sözleşmesinin kalan kısmının tazminat olarak
kendisine ödenmesi talebiyle Şirket’e dava açmıştır. İlk duruşma 16 Aralık 2013 tarihinde yapılmıştır.
Bir sonraki duruşma tarihi 24.Şubat 2015 olarak belirlenmiştir. Bu davaya istinaden, Şirket’in
finansallarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.
6 Şirket çalışanının iş akitlerinin feshedilmesi sonucu, Şirket aleyhine açmış oldukları davalar ve
sonuçlananların da sonuçlarını göz önünde bulundurarak gerekli karşılık ayrılmıştır.
Şirketin açtığı davalar
Şirket’in Arjantin Ligi takımlarından Racing Club’a Teofilo Gutierrez’in (futbolcu) transferi ile ilgili
transfer ücretinin 400.000 ABD Dolar’lık kısmının Racing Club tarafından ödenmediği iddiasıyla CAS’a
başvuruda bulunulmuştur. Karar Şirket lehine sonuçlanmıştır. Gerekli icra prosedürlerinin yerine
getirilmesi için Arjantin’de bir avukat ile anlaşılmış olup, kararın Arjantin’de tanınmasını ve tenfizini
sağlamak üzere gerekli dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.
19 Temmuz 2010 tanzim, 31 Mayıs 2011 vade tarihli ve 65.000 TL bedelli bononun tahsili amacıyla
Denizlispor Kulübü Derneği aleyhine icra takibi başlatılmıştır. İlgili dosya Denizli 1. İcra Müdürlüğü’nün
2011/4900 E. Sayılı dosyası ile kaydedilmiştir. Borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi
amacı ile TFF’ye İİK md 89/1 uyarınca 1. Haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Ancak 12 Mart 2012 tarihli
cevap ile TFF kendisinin de kulüpten alacaklı olduğu gerekçesi ile haciz ihbarnamesine itiraz etmiştir.
Borçluya ait malvarlığı tespit edilmeye çalışılmış ancak herhangi bir gayrimenkul veya araç
bulunamamıştır. 14 Kasım 2012 tarihinde haciz işlemi yapılmış ancak Kulüpte değerli hiçbir eşya
bulunmadığından, herhangi bir eşya haczedilmemiştir. İcra takibi devam etmektedir.
Şirket’in eski futbolcularından Engin Baytar ve Burak Yılmaz’ ın Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari
Yatırımlar A.Ş.’ye transferinden kaynaklanan toplam 1.087.200 Avro alacak talebiyle icra takibi
başlatılmış; borçlu kulübün “yetki ve borca itirazı” üzerine İcra Müdürlüğü’nce takibin durmasına karar
verildiği öğrenilmiştir. Şirket tarafından itirazın iptali davası ikame edilmiştir. Dosya henüz bilirkişide
olup duruşması 26 Şubat 2015’e ertelenmiştir. Hukuk otoriteleriyle yapılan görüşmelere dayanarak bu
alacağın tahsil kabiliyeti yüksek görülmektedir ve bu nedenle finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır.
Sözleşmeden dönen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile kulübü Karlsruher SC aleyhine açılan; Hakan
Çalhanoğlu’ndan kendisine Kulüp tarafından önceden ödenen 100.000 Avro ile ön sözleşme ile cezai
şart olarak öngörülen 1.000.000 Avro’nun tahsili ile futbolcunun kulubü Karlsruher SC olması
sebebiyle tüm bu miktarlardan futbolcu ile müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması talebinden
ibaret olan davada yargılama devam etmektedir.
Davacı S.P.K’nın Şirket’in 23.05.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan, temettü
dağıtmama kararının Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/1-c maddesi çerçevesinde hukuka
aykırılığının tespiti ve iptali talebi ile ikame ettiği davadır. Dava Şirketin aleyhine sonuçlanmış olup,
Yargıtay nezdinde temyiz edilmiştir.
Şirketin aleyhine açılan davalar
Futbolcu Adrian Mierzejewski’nin yetiştirme tazminatına ilişkin olarak, UKS Naki ve Wisla Plock S.A
tarafından Şirket aleyhine 250.000 Avro alacak iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na
başvuruda bulunmuştur. Daha sonra talep edilen bedel Trabzonspor Sportif Yatırım A.Ş. tarafından
ödenmiştir. Bunun sonucunda Şirket elinde bulundurduğu sözleşmeye istinaden bu durumun asıl
borçlusunun KSP Polonia olduğu gerekçesiyle davayı bu kulübe yönlendirmiştir. FIFA Uyuşmazlık
Çözüm Kurulu bu konuda Şirket’i haklı bularak 169.415 Avro’nun faizi ile birlikte KSP Polonya
tarafından Şirket’e ödenmesi yönünde karar almıştır. Kesinleşen kararın infazı için Şirket FIFA ve
Polonya Futbol Federasyonu nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir.
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17.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
1) Şirket, ana ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin kendisine olan borçlarının
tahsili amacıyla, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’nin sahibi durumda olduğu
Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’nin %48 oranındaki hissesinin
kendisine devredilmesi hususunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 17 Aralık 2014
tarihinde onay almıştır.
2) Şirket, ana ortağı Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’den olan alacaklarının
37.000.000 TL’lik kısmını 30.12.2014 tarihinde nakit olarak tahsil etmiştir.Tahsil edilen bu tutar
Şirket’in banka kredi borçlarının geri ödemesinde kullanılmıştır.
3) Şirket’in sermayesinin, nakden 25.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılması hususunda
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 30.12.2014 tarihinde onay alınmıştır.

(27)

