Trabzonspor Sportif Yatırım ve
Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla
dokuz aylık ara dönem özet finansal tablolar

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla
ara dönem finansal durum tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.

İçindekiler
Sayfa
Ara dönem finansal durum tablosu

1-2

Ara dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu

3

Ara dönem özkaynak değişim tablosu

4

Ara dönem nakit akış tablosu

5

Ara dönem özet finansal tablolara ilişkin dipnotlar

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1

6 - 27

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla
ara dönem finansal durum tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot

Cari dönem
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
29 Şubat
2020

Önceki dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Mayıs
2019

134.982.998

75.083.723

3.491.803
2.486.763
2.486.763
117.193.765
10.366.940
106.826.825
391.968
391.968
10.811.157
607.542

5.252.594
2.204.707
2.204.707
57.113.401
-57.113.401
10.494
10.494
10.477.216
25.311

482.510.827

505.129.265

660.000
660.000
6.221.861
337.547.776
135.926.865
2.154.325

19.789.800
19.789.800
3.475.409
372.530.576
-109.333.480

617.493.825

580.212.988

Varlıklar
Cari / dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

4
4
4
6
6

8

Cari olmayan / duran varlıklar
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Kullanım hakkı varlıkları
Peşin ödenmiş giderler
Toplam varlıklar

6
6

8

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla
ara dönem finansal durum tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot

Cari dönem
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
29 Şubat
2020

Önceki dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Mayıs
2019

225.047.174
43.215
57.949.628
34.367.227
-34.367.227
18.894.792
18.894.792
68.888.556
35.928.920
8.974.836

624.974.889
130.525.117
153.983.045
137.667.671
48.253.668
89.414.003
30.042.891
30.042.891
108.842.949
14.530.406
49.382.810

229.250
8.745.586

266.773
49.116.037

889.779.812
825.189.413
9.376.440
9.376.440
26.963.924
26.963.924
5.358.489
22.376.450
515.096

475.555.919
428.355.914
4.575.000
4.575.000
30.767.724
30.767.724
5.050.829
6.405.369
401.083

515.096

401.083

(497.333.161)

(520.317.820)

236.390.631
3.050
(372.000)

236.390.631
3.050
(372.000)

(576.127)

(332.533)

(576.127)
13.144.076
46.924.504
(816.075.548)
23.228.253

(332.533)
13.144.076
46.924.504
(750.061.980)
(66.013.568)

617.493.825

580.212.988

Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Kısa vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa
vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun
vadeli karşılıklar
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Geri alınmış paylar (-)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Diğer yedekler
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı / (zararı)
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

5
5
9
9

5
9
9

10
10

10
10
10

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

11
11

Brüt Kar / Zarar
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

12
13
14

Esas faaliyet karı/ zararı
Finansman giderleri (-)
Finansman gelirleri
Sürdürülen faaliyetler vergi
öncesi karı(zararı)
Sürdürülen faaliyetler vergi
gideri/geliri
- Dönem vergi (gideri)geliri
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
Sürdürülen faaliyetler dönem
kar(zararı)
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları
Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Toplam Kapsamlı Gelir
Pay başına zarar
(Hisse başına TL olarak ifade
edilmiştir)
-Sürdürülen faaliyetlerden pay
başına zarar

15

Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
Cari Dönem
1 Haziran
2019 29 Şubat 2020

Sınırlı
Sınırlı
Sınırlı
Denetimden
Denetimden
Denetimden
Geçmemiş
Geçmemiş
Geçmemiş
Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem
1 Aralık
1 Haziran
1 Aralık
2019 2018 2018 29 Şubat 2020 28 Şubat 2019 28 Şubat 2019

358.849.247
(221.935.917)

79.903.627
(81.461.788)

254.009.444
(217.937.932)

66.927.255
(69.165.833)

136.913.330

(1.558.161)

36.071.512

(2.238.578)

(12.926.813)
38.584.243
(30.240.047)

(4.149.090)
16.067.325
(9.471.738)

(15.655.787)
66.596.444
(70.142.845)

(4.274.924)
14.814.013
(27.749.366)

132.330.713

888.336

16.869.324

(19.448.855)

(131.172.450)
22.069.990

(51.455.227)
3.939.959

23.512.787
(103.594.459)

14.191.596
(25.878.466)

23.228.253

(46.626.932)

(63.212.348)

(31.135.725)

--

--

--

--

---

---

---

---

23.228.253

(46.626.932)

(63.212.348)

(31.135.725)

(243.594)

(156.120)

(57.668)

--

(243.594)

(156.120)

(57.668)

--

22.984.659

(46.783.052)

(63.270.016)

(31.135.725)

0,0983

(0,1972)

(0,6321)

(0,3113)

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özkaynak değişim tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Sermaye
Ödenmiş düzeltmesi
sermaye
farkları

Sermaye
avansı

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı
gelir/giderler
Tanımlanmış fayda
Kardan
Geri
planları yeniden
ayrılan
Alınmış
ölçüm kazanç/ kısıtlanmış
Paylar
kayıpları
yedekler

Birikmiş karlar
Diğer
yedekler

Net
dönem
zararı

Geçmiş
yıllar
zararları

Toplam

1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bakiye

100.000.000

3.050

--

--

(131.519) 13.144.076 46.924.504 (292.463.607) (448.360.024) (580.883.520)

Transferler
Sermaye avansı
Hatalara ilişkin düzeltmeler
Net dönem zararı
Diğer kapsamlı gider
Toplam kapsamlı gider
28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla bakiye

------100.000.000

---- 12.402.403
--------3.050 12.402.403

--------

------------(57.668)
--(57.668)
--(189.187) 13.144.076 46.924.504

292.463.607 (292.463.607)
---12.402.403
-(6.397.797)
(6.397.797)
(63.212.348)
-- (63.212.348)
--(57.668)
(63.212.348)
-- (63.270.016)
(63.212.348) (747.221.428) (638.148.930)

1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla bakiye

236.390.631

3.050

(372.000)

(332.533) 13.144.076 46.924.504

(66.013.568) (750.061.980) (520.317.820)

Transferler
Sermaye avansı
Hatalara ilişkin düzeltmeler
Net dönem zararı
Diğer kapsamlı gider
Toplam kapsamlı gider
29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bakiye

------236.390.631

------3.050

------(372.000)

------------(243.594)
--(243.594)
--(576.127) 13.144.076 46.924.504

66.013.568 (66.013.568)
-------23.228.253
-23.228.253
--(243.594)
23.228.253
-22.984.659
23.228.253 (816.075.548) (497.333.161)

--------

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
nakit akış tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Dönem karı / (zararı)
Dönem net karının/ (zararının) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler
- Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Dava ve ceza karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
- Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri
-Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler
- Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile
ilgili düzeltmeler
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit çıkışı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki artışlar ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)
Ticari borçlardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)
- İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış ilgili düzeltmeler
- İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
Ertelenmiş gelirlerdeki artış
Diğer nakit girişleri/ çıkışları
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış ile ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili diğer varlıklardaki azalış (artış)
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
B. Yatırım faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından
kaynaklanan nakit girişleri
- Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları
- Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
- Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Diğer nakit girişleri çıkışları
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
C. Finansman faaliyetlerden nakit akışları
Alınan faiz
Ödenen faiz
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
- Kredilerden nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
- Kredilerin geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri
Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Diğer nakit girişleri çıkışları
Finansman faaliyetlerden elde edilen nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C)
D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler

11,12
13,14

13
14

13
4
4

Cari dönem
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Haziran
29 Şubat 2020

Geçmiş dönem
Sınırlı
Denetimden
Geçmemiş
1 Haziran
28 Şubat 2019

(37.921.686)
23.228.253
169.944.415
43.900.017
43.794
43.794
3.430.771
(19.221)
3.449.992
-123.607.465
(91.174)
167.391
123.940.588
(409.340)
--

41.129.885
(63.212.348)
166.345.746
35.056.166
53.726
53.726
(36.770.744)
(57.668)
-(36.713.076)
90.035.950
(2.031.216)
1.195.100
103.594.459
(12.722.393)
19.955.157

-(1.037.632)

19.955.157
58.015.491

(231.094.354)
(41.161.749)
(10.366.940)
(30.794.809)
(140.984.068)
(48.162.494)
(92.821.574)
(39.794.616)
(381.474)
-(381.474)
(16.196.104)
(16.196.104)
(29.081.651)
37.369.595
-(864.287)
(864.287)
--

(62.003.513)
(31.548.665)
-(31.548.665)
(10.328.144)
-(10.328.144)

33.657.851
33.657.851
(34.087.141)
(4.252.370)
(29.834.771)
-(429.290)

13.654.824
13.654.824
(17.516.617)
(1.020.126)
(16.496.491)
(825.269)
(4.687.062)

409.340
(123.940.588)
255.180.327
255.180.327
(84.862.147)
(84.862.147)
-(10.196.747)
-36.590.185
(1.760.791)
5.252.594
3.491.803

12.722.393
(103.594.459)
117.923.120
117.923.120
(104.975.838)
(104.975.838)
12.402.403
-36.713.075
(28.809.306)
7.633.518
6.367.290
14.000.808

İlişikteki açıklayıcı dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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(24.920.097)
(24.912.072)
(8.025)
(1.674.782)
(1.674.782)
5.316.144
1.564.479
(6.397.797)
5.985.349
10.757
5.974.592

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ara dönem özet
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe 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 stadyum 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 29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla teknik kadro, futbolcular ve diğer personel olmak üzere toplam personel
sayısı 108’dir. (31 Mayıs 2019: 86).
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 itibarıyla 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 tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları
İlişikteki ara dönem özet finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2014 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Seri II, 14.1 no’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. maddesine göre
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye
Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan
etmiştir. Şirket’in finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in durumunu
layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar (devamı)

Kullanılan para birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi olan Türk
Lirası (TL) cinsinden sunulmuştur.
2.2

Finansal tabloların onaylanması

Şirket’in 29 Şubat 2020 tarihinde sona eren hesap ara hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu 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
itibarıyla Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıttığı
beyan edilerek imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 29 Nisan 2020 tarihli
toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır.
Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2.3

Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar
açıklanır.
Şirket, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlardan, “TFRS 16
Kiralamalar” standardının ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişikliklerini, ilgili
standardın geçiş hükümlerine uygun olarak uygulamıştır. Bu kapsamda önceki dönemlerde “Peşin Ödenmiş
Tesis ve Stadyum Gideri” olarak “Kısa ve Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler”de takip edilen tutarlar 30
Kasım 2019 tarihi itibariyle “Kullanım Hakkı Varlıkları” hesabında takip edilmeye başlanmıştır. Aynı şekilde
söz konusu tutarlarla ilgili kar/zarar tablosuna aktarılarak “Stadyum ve Tesis Giderleri” içerisinde gösterilen
tutarlar 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle “Kullanım Hakkı Varlık Amortisman Giderleri” olarak sunulmaya
başlanmıştır. İlgili tutarlar önceki yıllarda peşin olarak ödenmiş ve indirgenmiş değerleri üzerinden takip
edildiği için, söz konusu sınıflandırmanın cari dönem kar/zararına herhangi bir etkisi olmamıştır.
2.4

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları

29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve
değiştirilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)/TFRS ve TMS/TFRS yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır.
1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
- TFRS 9 - “Finansal Araçlar (Değişiklikler)”
- TFRS 16 - “Kiralama İşlemleri”
- TMS 19 - “Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklikler)”
- TMS 28 - “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklikler)”
- TFRS Yorum 23 - “Vergi Uygulamalarındaki Belirsizlikler”
- TFRS Yıllık İyileştirmeler - 2015 - 2017 Dönemi: TFRS 3, TFRS 11, TMS 12 ve TMS 23 standartlarındaki
değişiklikler
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2.4

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)

Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından
yayımlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar:
- TMS 1 - “Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklikler)”
- TMS 8 - “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar (Değişiklikler)”
- TFRS 3 - “İşletme Birleşmeleri (Değişiklikler)”
2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti
29 Şubat 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait özet finansal tablolar, ara dönem finansal
tabloların hazırlanmasına yönelik TMS 34 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, 29 Şubat 2020
tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait özet finansal tabloları hazırlanırken kullanılan önemli
muhasebe politikaları, 31 Mayıs 2019 tarihli finansal tablolar içerisinde detaylı olarak açıklanan muhasebe
politikaları ile tutarlılık arz etmektedir. Dolayısıyla ara dönem özet finansal tablolar, 31 Mayıs 2019 tarihinde
sona eren yıla ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
3.

Operasyonların sezona göre değişimi

Şirket’in faaliyetleri futbol sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Bu nedenle, 29 Şubat 2020
tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem faaliyet sonuçları, takip eden dönemler ve tüm mali yıl sonu sonuçları
için bir gösterge teşkil etmemektedir.
4.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankadaki nakit
-Vadesiz mevduatlar
-Vadeli mevduatlar (*)
Diğer hazır değerler (**)
Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri
Toplam
(*)
(**)

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

355
5.966.952
5.417.933
549.019
11.259
(2.486.763)
3.491.803

1.410
7.445.029
7.250.169
194.860
10.862
(2.204.707)
5.252.594

29 Şubat 2020 itibarıyla Şirket’in 545.590 TL 500 Avro karşılığı 3.430 TL tutarında olmak üzere toplam
549.019 TL tutarında vadeli mevduatı bulunmaktadır.
Kredi kartı alacaklarını temsil etmektedir.
29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri: (***)

2.486.763

2.204.707

Toplam

2.486.763

2.204.707

(***) 29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bankalar bakiyesi içerisinde toplam 2.486.763 TL tutarında bloke mevduat
bulunmaktadır (31 Mayıs 2019 – 2.204.707 TL).
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5.

Finansal borçlar
29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

Kısa vadeli banka kredileri
Faktoring borçları
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı

43.215
12.474.637
45.474.991

118.120.555
12.404.562
153.983.045

Toplam kısa vadeli borçlanmalar

57.992.843

284.508.162

Toplam uzun vadeli borçlanmalar

825.189.413

428.355.914

Toplam borçlanmalar (*)

883.182.256

712.864.076

(*)

Şirket, finansal borçlarına teminat olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan naklen yayın gelirleri, İddaa
Spor Toto gelirleri, Passolig hasılat gelirleri ve sponsorluk gelirlerinden mevcut ve ileride oluşacak
alacaklarını temlik etmiştir. Şirket’in borçlarının gerçeğe uygun değeri, defter değerine yakındır.
29 Şubat 2020

Para birimi
TL
EUR

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen
kısmı

%10,5 - %15,56
%-

12.517.852
--

7.749.391
37.725.600

763.456.613
61.732.800

12.517.852

45.474.991

825.189.413

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen
kısmı

Uzun vadeli

%18,12
%7,42

105.392.071
25.133.046

53.555.434
100.427.611

156.765.325
271.590.589

130.525.117

153.983.045

428.355.914

Toplam

Uzun vadeli

31 Mayıs 2019

Para birimi
TL
EUR
Toplam

Türk Lirası faktoring borçları

Ağırlıklı
ortalama etkin
faiz oranı
%8 - %21

Toplam

29 Şubat 2020

Ağırlıklı
ortalama
etkin faiz oranı

31 Mayıs 2019

28.332.614

%8 - %21

29.989.047

28.332.614

10

29.989.047

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ara dönem özet
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

5.

Finansal borçlar (devamı)

Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

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

57.992.843
58.381.401
147.266.935
119.830.135
499.710.942
--

254.519.115
131.066.814
132.691.813
101.876.133
41.305.639
39.000.000

Toplam

883.182.256

700.459.514

28 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Şirket’in finansal borçları, Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Aktif
Bank’tan oluşan konsorsiyum ile 2 yıl anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırılmıştır.
6.

Ticari alacaklar

Kısa vadeli ticari alacaklar

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

10.366.940
72.398.924
37.918.154
(3.490.253)

-59.845.171
802.277
(3.534.047)

117.193.765

57.113.401

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

1 Haziran itibarıyla bakiye
Dönem içerisinde ayrılan karşılık
Dönem içerisinde kapatılan karşılık

(3.534.047)
(232.343)
276.137

(2.994.462)
(589.585)
50.000

29 Şubat itibarıyla bakiye

(3.490.253)

(3.534.047)

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 16)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Gelir tahakkukları
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Toplam
Şüpheli alacak karşılığının detayı aşağıdaki gibidir:

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar

660.000

19.789.800

Toplam

660.000

19.789.800

Uzun vadeli ticari alacaklar
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7.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

29 Şubat 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içerisinde alınan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 34.087.141 TL’dir (28 Şubat 2019 – 17.516.617 TL). Bu tutarın 20.402.058 TL'lik kısmı,
29 Şubat 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde yeni alınan ve maddi olmayan duran
varlıklar hesabında takip edilen ve aşağıda detayları sunulan Futbolcu lisanslarından oluşmaktadır (28 Şubat
2019 - 14.423.711 TL).

Bonservis, menajerlik bedeli ve dayanışma
katkı payı toplamı
8.393.620

Futbolcu ismi

Caleb Ekuban
Daniel Sturridge
Gastón Campi
Erce Kardesler
Yusuf Sarı
Doğan Erdoğan
Ahmet Canbaz
Fıratcan Üzüm
Nemanja Andusic
Atakan Gündüz
Taha Tunç
Salih Kavrazlı

5.687.730
5.057.177
2.118.644
2.115.971
1.375.827
839.989
585.000
334.556
327.787
300.000
210.000

Toplam
8.

27.346.302

Peşin ödenmiş giderler

a) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

Yurtdışı spor kulüplerine ilişkin giderler
Gelecek aylara ait peşin ödenmiş ücret giderleri (*)
Peşin ödenmiş araç tahsis gideri
Verilen sipariş avansları
İntifa hakkı devir bedeli
Peşin ödenmiş tesis ve stadyum gideri (**)
Diğer
Toplam
(*)

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

4.558.947
3.043.252
2.114.138
673.585
376.504
-44.731

--181.117
30.950
501.096
9.762.769
1.284

10.811.157

10.477.216

Peşin ödenmiş ücret giderleri, futbolculara ve menajerlere yapılan ödemelerden oluşmaktadır .

(**) Kısa vadeli peşin ödenmiş tesis ve stadyum gideri, Şirket’in hakim ortağının kiracısı Şenol Güneş Spor
Kompleksi’ni peşin ödeme yaparak alt kira yoluyla kiralamasıyla oluşmuştur. Cari dönemde, TFRS 16
kapsamında kullanım hakkı varlıklarında gösterilmeye başlanmıştır.
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8.

Peşin ödenmiş giderler (devamı)

b) Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

İntifa hakkı devir bedeli
Yurtdışı spor kulüplerine ilişkin giderler
Gelecek yıllara ait peşin ödenmiş ücret giderleri (*)
Verilen sipariş avansları
Peşin ödenmiş tesis ve stadyum gideri (**)
Diğer

1.015.882
771.660
308.664
-58.119

1.266.429
--1.244.585
106.745.687
76.779

Toplam

2.154.325

109.333.480

(*)

Peşin ödenmiş ücret giderleri, futbolculara ve menajerlere yapılan ödemelerden oluşmaktadır .

(**) Kısa vadeli peşin ödenmiş tesis ve stadyum gideri, Şirket’in hakim ortağının kiracısı Şenol Güneş Spor
Kompleksi’ni peşin ödeme yaparak alt kira yoluyla kiralamasıyla oluşmuştur. Cari dönemde, TFRS 16
kapsamında kullanım hakkı varlıklarında gösterilmeye başlanmıştır.
9.

Ticari borçlar

Kısa vadeli ticari borçlar

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Borç senetleri
İlişkili taraflara ticari borçlar

31.229.350
3.137.877
--

73.689.661
15.724.342
48.253.668

Toplam

34.367.227

137.667.671

Kulüplere ve menajerlere verilen senetler veya hizmetlerin satın alınmasına ilişkin oluşan borçların ortalama
ödeme vadesi yaklaşık 60-90 gündür. (31 Mayıs 2019: 60-90 gün)
Uzun vadeli ticari borçlar

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar (*)

9.376.440

4.575.000

Toplam

9.376.440

4.575.000

(*)

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar bakiyesi yurtdışı spor kulüplerine ve menajerlere borçlardan
oluşmaktadır.
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10.

Özkaynaklar

a)

Sermaye

29 Şubat 2020 ve 31 Mayıs 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar

%

29 Şubat 2020

%

31 Mayıs 2019

Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş.
Halka açık kısım

51
49

120.560.000
115.830.631

65
35

153.000.000
83.390.631

100

236.390.631

100

236.390.631

Tarihi değerle sermaye
Enflasyon düzeltmesi
Yeniden düzenlenmiş sermaye

3.050

3.050

236.393.681

236.393.681

Şirket’in 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin
tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 200 oranında artırılarak 300.000.000 TL’ye çıkarılmasına
ilişkin izahname SPK’nın 14 Şubat 2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01- E.2376 sayılı yazısıyla
onaylanmıştır. 15 Mart 2019 tarihi itibariyle Şirket sermayesi 236.390.631 TL olarak tescil edilmiş ve tamamı
ödenmiştir.
Şirket’in sermayesi 236.390.631 TL olup ve her biri 1 TL nominal değerde 236.390.631 adet hisseden meydana
gelmiştir (31 Mayıs 2019: Şirket’in sermayesi 236.390.631 TL olup ve her biri 1 TL nominal değerde
236.390.631 adet hisseden meydana gelmiştir).
Şirket’in sermayesi 120.560.000 adet A grubu ve 115.830.631 adet B grubu hisseden oluşmaktadır. Şirket
yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından
Genel Kurul tarafından seçilir. Ayrıca, Genel Kurul’da Şirket Ana Sözleşmesi’nin 23. maddesinde belirtilen
konularda karar alınabilmesi için (A) grubu hisse senetleri sahiplerinin olumlu oyu gerekmektedir.
b)

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarda yer alan ödenmiş
sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10
oranında ayrılır.
29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

Yasal yedekler

13.144.076

13.144.076

Toplam

13.144.076

13.144.076
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10.

Özkaynaklar (devamı)

c)

Geçmiş yıl kar/zararları
29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

Geçmiş yıl zararları

(816.075.548)

(750.061.980)

Toplam

(816.075.548)

(750.061.980)

Geçmiş yıl karları, dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya
sermaye artırımına konu edilmeyen geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.
1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına
göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında
değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar gibi):
-

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

-

“Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz
kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”,

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek
dışında bir kullanımı yoktur.
Kar dağıtımı:
Hisseleri BIST’de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartına aşağıdaki şekilde tabidir:
30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19.maddesine göre halka
açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin
olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir. Kanunen ayrılması gereken yedek
akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına,
ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına
kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay
dağıtılamaz. Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yürürlükteki düzenlemelere göre kar dağıtımının,
SPK’nın payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri: IV, No: 27
Tebliği'nde yer alan esaslara, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümlere ve şirketler tarafından
kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikalarına göre, şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı
olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara
dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesine ya da söz
konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi mümkündür.
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10.

Özkaynaklar (devamı)

d)

Diğer yedekler

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 9 Ekim
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, irtifak hakkı Trabzonspor Kulübü Derneği’ne 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 Ekim 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
gayrimenkul kiralama haklarının değerlemesi Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ana ortak kuruluşun alacağından vazgeçmesi nedeniyle 46.924.504 TL tutarındaki bu
yükümlülük; Katkı Fonu olarak özkaynaklar altında “Diğer yedekler” hesabında muhasebeştirilmiştir.
11.

Hasılat ve satışların maliyeti

a) Hasılat
1 Haziran
201929 Şubat
2020

1 Aralık
201929 Şubat
2020

1 Haziran
201828 Şubat
2019

1 Aralık
201828 Şubat
2019

Naklen yayın gelirleri
Futbolcu satış gelirleri
Uefa Avrupa Ligi Gelirleri
Reklam ve sponsorluk gelirleri
Maç hasılatları, kombine kart ve loca
gelirleri
TFF tesis yardım gelirleri
İsim hakkı gelirleri-Spor Toto
Diğer isim hakkı gelirleri
UEFA altyapı fonu gelirleri
Ticari ürünler lisans kiralama gelirleri
Bağış ve yardımlar
Türkiye kupası gelirleri
Diğer gelirler

85.155.320
103.858.149
55.186.603
67.339.585

34.834.837
793.404
-22.528.206

95.348.152
73.550.389
-50.964.035

17.045.766
19.445.834
-22.140.550

31.236.964
-3.992.262
3.006.940
-1.333.515
-2.693.500
5.046.409

13.841.877
-2.057.695
822.459
-466.942
-1.185.000
3.373.207

18.052.111
4.000.000
3.145.884
2.892.110
1.945.986
1.264.628
545.250
70.000
2.230.899

6.572.528
-1.668.619
960.133
-396.788
-35.000
(1.337.963)

Toplam

358.849.247

79.903.627

254.009.444

66.927.255
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11.

Hasılat ve satışların maliyeti (devamı)

a)

Satışların maliyeti
1 Haziran
201929 Şubat
2020

1 Aralık
201929 Şubat
2020

1 Haziran
201828 Şubat
2019

1 Aralık
201828 Şubat
2019

Futbolcu ücret ve giderleri (vergi ve stopajlar
dahil)
- Mevcut futbolcu ve teknik direktörler
- Giden futbolcu ve teknik direktörler (*)
Amortisman ve itfa giderleri
Seyahat, kamp ve müsabaka giderleri
Kullanım hakkı varlık amortisman gideri
Futbolcu kiralama giderleri
Stadyum ve tesis giderleri
Futbolcu satış zararları
Futbol faaliyetlerine ilişkin cezalar
Dava giderleri
Tescil ve lisans giderleri
Diğer giderler

(110.835.155)
(26.191.585)
(32.197.352)
(25.841.798)
(10.196.747)
(3.577.797)
(3.238.201)
(3.135.873)
(1.743.177)
(1.635.770)
(504.739)
(2.837.723)

(29.936.216)
(24.094.507)
(10.877.022)
(6.672.723)
(3.400.513)
(1.955.079)
(1.249.738)
(1.736.860)
(670.406)
(324.487)
(114.731)
(429.506)

(106.418.351)
(30.945.831)
(32.376.767)
(10.723.241)
-(898.674)
(13.355.583)
(19.955.157)
(854.187)
-(97.564)
(2.312.577)

(9.552.619)
(28.830.930)
(9.125.884)
(4.010.502)
-(361.752)
(4.386.530)
(11.405.792)
(717.427)
-(13.500)
(760.897)

Toplam

(221.935.917)

(81.461.788)

(217.937.932)

(69.165.833)

(*)

29 Şubat 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içerisinde, farklı bir takıma transfer olması ya da sözleşmelerinin
karşılıklı olarak feshedilmesi sebebiyle giden futbolcu ve teknik direktörlerin ücret giderlerinden oluşmaktadır.

12.

Genel yönetim giderleri

Vergi, resim, ceza ve harçlar
Personel giderleri
Amortisman giderleri
Temsil ağırlama ve seyahat giderleri
Danışmanlık gideri
Merkez giderleri
Sermaye arttırım giderleri
Mutfak giderleri
Diğer giderler
Toplam

1 Haziran
201929 Şubat
2020

1 Aralık
201929 Şubat
2020

1 Haziran
201828 Şubat
2019

1 Aralık
201828 Şubat
2019

(2.419.225)
(3.900.992)
(1.505.918)
(494.947)
(1.392.259)
(449.739)
-(85.193)
(2.678.540)

(83.845)
(1.431.426)
(559.025)
(187.462)
(273.306)
(128.075)
-(34.251)
(1.451.700)

(3.224.001)
(2.781.829)
(2.679.399)
(1.721.525)
(1.627.997)
(1.178.420)
(400.000)
(64.045)
(1.978.571)

(636.962)
(879.215)
(436.803)
(263.553)
(381.302)
(555.293)
(400.000)
(19.433)
(702.363)

(12.926.813)

(4.149.090)

(15.655.787)

(4.274.924)
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13.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
1 Haziran
201929 Şubat
2020

1 Aralık
201929 Şubat
2020

1 Haziran
201828 Şubat
2019

1 Aralık
201828 Şubat
2019

Esas faaliyetlerden kur farkı gelirleri
Protokol gereği karşı tarafın alacaklarından vazgeçmesi (*)
Reeskont gelirleri
Tesis kiralama gelirleri
İptal edilen şüpheli alacak karşılığı
İptal edilen karşılıklar
Kulüp futbolcu katılım payı gelirleri
Futbolcu ceza geliri
Konusu kalmayan dava karşılıkları
SGK hak edilen destek tutarına ilişkin indirim
Vergi karşılığı gider düzeltmeleri
Diğer alacaklar (**)
Diğer gelir ve karlar

29.343.130
2.731.115
91.174
424.905
276.140
218.810
--3.541.225
891.601
--1.066.143

13.529.627
1.471.035
1.653
208.050
-100.664
---436.879
--319.417

20.757.170
3.075.047
2.031.216
1.705.950
--1.233.909
27.000
2.176
--36.713.076
1.050.900

19.340.118
525.666
345.168
609.840
--713.204
27.000
(768.597)
-(6.360.632)
-382.246

Toplam

38.584.243

16.067.325

66.596.444

14.814.013

(**)

Futbolcu menajeri ile yapılan protokole istinaden Şirket’ten olan alacaklarından feragat etmesinden
kaynaklanmaktadır.
Trabzonspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’nun bir önceki dönem faaliyetlerinin incelenmesi amacıyla yaptırmış
olduğu özel amaçlı denetim raporunda ortaya çıkan ve bir önceki dönem yönetim kurulunu temsilen eski yönetim
kurulu başkanı Sayın Muharrem Usta’nın kabul ettiği bakiyelerden oluşmaktadır.

14.

Esas faaliyetlerden diğer giderler

(*)

1 Haziran
201929 Şubat
2020

1 Aralık
201929 Şubat
2020

1 Haziran
201828 Şubat
2019

1 Aralık
201828 Şubat
2019

Esas faaliyetlerden kur farkı gideri (*)
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Dava karşılık giderleri
Matrah arttırımı ve vergi ceza giderleri
Vergi ve SGK gecikme zammı ve faiz giderleri
Reeskont giderleri
Şüpheli alacak karşılık gideri
Diğer gider ve zararlar

(22.305.326)
(62.113)
(91.233)
-(7.179.125)
(167.391)
(232.343)
(202.516)

(7.909.914)
(15.775)
--(1.443.527)
(3.118)
(31.885)
(67.519)

(44.785.077)
-(16.801.136)
(7.277.550)

(14.447.810)
-(9.788.331)
(2.554.706)

(1.195.100)
(53.726)
(30.256)

(953.561)
(560)
(4.398)

Toplam

(30.240.047)

(9.471.738)

(70.142.845)

(27.749.366)

(*)

Şirket'in yabancı para ile gerçekleştirdiği alımları sonucunda oluşan ticari borçlarının döviz kuru hareketleri
sonucunda oluşan kur farkı gideridir.
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15.

Pay başına kar/(zarar)

29 Şubat 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ilişkin olarak birim pay başına kar/(zarar)
hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 29 Şubat 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren ara
dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin hisse başına kar hesaplanmasını gerektirecek başka
bir finansal enstrüman bulunmamaktadır.
29 Şubat 2020 ve 2019 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 201929 Şubat 2020

1 Aralık 201929 Şubat 2020

1 Haziran 201828 Şubat 2019

1 Aralık 201828 Şubat 2019

236.390.631

236.390.631

100.000.000

100.000.000

--

--

Tedavüldeki hisse senedi adedi 1
Haziran itibarıyla (toplam)
Nakit karşılığı çıkarılan hisse
senetleri

Beheri 1 TL olan nominal
değerli hisselerin ağırlıklı
ortalama adedi
Net dönem zararı (TL)
Pay başına zarar

236.390.631

236.390.631

100.000.000

100.000.000

236.390.631

236.390.631

100.000.000

100.000.000

23.228.253

(46.626.932)

(63.212.348)

(31.135.725)

0,0983

(0,1972)

(0,6321)

(0,3113)

16.

İlişkili taraf açıklamaları

a)

29 Şubat 2020 ve 31 Mayıs 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacaklar detayı aşağıdaki
gibidir:

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.

10.366.940

--

Toplam

10.366.940

--
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16.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

b)

29 Şubat 2020 ve 31 Mayıs 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara ticari borçlar detayı aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara ticari borçlar

29 Şubat 2020

31 Mayıs 2019

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.

--

48.253.668

Toplam

--

48.253.668

c)

29 Şubat 2020 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli
işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan
gelirler
1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./
tesisler kullanım kira geliri
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ ticari ürünler
lisans kiralama geliri
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./ hizmet geliri
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ faiz
geliri
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./
hizmet gideri
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./
Kullanım hakkı varlık amortisman gideri
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./ intifa
hakkı gideri
Toplam

1 Haziran
201929 Şubat
2020

1 Aralık
201929 Şubat
2020

1 Haziran
201828 Şubat
2019

1 Aralık
201828 Şubat
2019

--

--

1.705.950

609.840

1.333.515
8.050

466.942
3.050

1.264.628
--

396.788
--

--

--

10.909.628

3.430.320

2.715.158

1.094.573

--

--

10.196.747

3.400.513

--

--

362.488

--

--

--

14.253.470

4.965.078

13.880.206

4.436.948

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş, prim ve
benzeri diğer faydaların toplam tutarı 391.149 TL’dir (28 Şubat 2019: 353.535 TL).
17.

Vergi varlık ve yükümlülükleri

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8 inci maddesine göre Şirket kurumlar vergisinden muaftır. Bundan
dolayı 29 Şubat 2020 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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18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

(a)

Kur riski yönetimi

Şirket başlıca Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır ve bu kur riski
genellikle Avro, ABD Doları ve İsviçre Frangı cinsi ticari ve diğer alacaklar, ticari borçlar ve finansal borçlardan
kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit
akım tablolarıyla izlemektedir.
Şirket’in 29 Şubat 2020 tarihi itibarıyla orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1.Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3.Diğer
4.Dönen Varlıklar (1+2+3)
5.Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7.Diğer
8.Duran Varlıklar (5+6+7)
9.Toplam varlıklar (4+8)
10.Ticari Borçlar
11.Finansal Yükümlülükler
12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13.Kısa 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 Döviz Cinsinden 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 (918+19)
21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük
)Pozisyonu (UFRS 7.B23 (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-1516a)
22.Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam
Gerçeğe Uygun Değeri
23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı
25.İhracat
26.İthalat
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29 Şubat 2020
ABD Doları
Avro
(Orijinal
(Orijinal
para birimi) para birimi)
8.116.790
22.385
--

İsviçre Frangı
(Orijinal
para birimi)

59.254.747
159.795
--59.414.542
-----59.414.542
4.148.349
34.296.000
49.210.914
-87.655.263
4.801.440
61.732.800
--66.534.240
154.189.503

575.027
169
--575.196
-----575.196
34.538
-389.530
-424.068
-----424.068

8.139.175
-----8.139.175
497.129
5.000.000
6.820.874
-12.318.003
700.000
9.000.000
--9.700.000
22.018.003

-808
--808
-----808
81.342
---81.342
-----81.342

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(94.774.961)

151.128

(13.878.828)

(80.534)

(94.774.961)

151.128

(13.878.828)

(80.534)

--

--

--

--

-----

-----

-----

-----
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18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

(a)

Kur riski yönetimi (devamı)

Şirket’in 31 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki
gibidir:
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa 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 (918+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
yükümlülük pozisyonu
(1+2a+3+5+6a+7-10-1112a-14-15-16a)
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

31 Mayıs 2019
ABD Doları
Avro
(Orijinal
(Orijinal
para birimi)
para birimi)

İsviçre Frangı
(Orijinal
para birimi)

11.072.539
160.277
-23.483.896
34.716.712
19.789.800
---19.789.800
54.506.512
13.457.835
125.560.654
15.905.082
-154.923.571
20.119.630
271.590.591
--291.710.221
446.633.792

(349.990)
1.377
--(348.613)
---(348.613)
198
---198
-----198

1.992.800
22.359
-3.560.000
5.575.159
3.000.000
---3.000.000
8.575.159
2.015.989
19.034.147
2.411.103
-23.461.239
3.050.000
41.171.299
--44.221.299
67.682.538

790
--790
---790
26.974
---26.974
----26.974

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

(392.127.280)

(348.811)

(59.107.379)

(26.184)

(392.127.280)

(348.811)

(59.107.379)

(26.184)

------

------

------

------
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18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

(b)

Kur riskine duyarlılık

Şirket, başlıca ABD Doları, Avro ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
29 Şubat 2020

Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

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

94.091
--

(94.091)
--

3- ABD Doları net etki (1+2)

94.091

(94.091)

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

(9.519.766)
--

9.519.766
--

6- Avro net etki (4+5)

(9.519.766)

9.519.766

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

(51.821)
--

51.821
--

9- İsviçre Frangı net etki (7+8)

(51.821)

51.821

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

31 Mayıs 2019

Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

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

(206.618)
--

206.618
--

3- ABD Doları net etki (1+2)

(206.618)

206.618

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

(38.990.774)
--

38.990.774
--

6- Avro net etki (4+5)

(38.990.774)

38.990.774

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

(15.336)
--

15.336
--

9- İsviçre Frangı net etki (7+8)

(15.336)

15.336

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
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19.

Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler

UEFA Finansal Fair Play Tedbirleri
Sulh Anlaşması Madde 1.2’de tanımlandığı şekilde 2018/19 izleme döneminde KL&FFP Yönetmeliği anlamında
denk hesap uyumunu sağlayamama nedeniyle, CFCB Baş Müfettişi, CFCB Yargı Dairesi, nihai karar olarak,
Usul Kuralları Madde 27(c) ve 29(1) uyarınca Trabzonspor’a başlıca aşağıdaki disiplin tedbirlerini uygulamasını
kararlaştırmıştır:
1.
2.
3.

4.

5.

Trabzonspor, Sulh Anlaşması Madde 1.2 uyarınca denk hesap uyumunu sağlayamamıştır.
Trabzonspor’un 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında katılmaya hak kazanacağı bir UEFA kulüp
müsabakasından ihracı.
Bununla birlikte, aşağıdaki koşulların üçü de 15 Ekim 2019’a dek yerine getirildiği takdirde bu ihraç
gerçekleşmeyecektir:
a. Bu şekilde bir plan kararlaştırıldığı takdirde, Kulüp mali kuruluşlar ile bir borç yeniden yapılandırma
anlaşması imzalayacaktır;
b. İlgili düzenlemeler yürürlüğe girdiği takdirde, Kulüp, 2019/20 sezonundan itibaren yeni TFF mali
izleme düzenlemelerini uygulayacaktır;
c. 2019’da sona eren (yani 31 Mayıs 2019’da) raporlama dönemi için denetlenmiş denk hesap sonucu en
fazla beş milyon Avro (5.000.000 €) açık verecektir.
Yukarıdaki ihraç meydana gelmediği takdirde, Kulüp’ün bir UEFA kulüp müsabakasına (yani 2019/20 ya
da 2020/21 sezonlarında) katılma dolayısıyla hak kazanacağı UEFA ödül parasının % 50’sine daimi
olarak el konulacaktır.
Açıklık kazandırmak için ve Sulh Anlaşması Madde 8.2’ye atfen, Kulüp’ün Sulh Anlaşması’nı yukarıda
belirtilen şekilde ihlal etmesi nedeniyle UEFA’nın yeni önlemler alması gerektiği dikkate alınarak, bu
Anlaşma, bu kararın tebliği ile sona erecektir.

Şirket aleyhine açılan davalar
29 Şubat 2020 tarihi itibariyle Şirket’in 400.000 Euro‘dan fazla olan dava dosyası bulunmamaktadır.

24

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ara dönem özet
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

19.

Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler (devamı)

Şirket’in açtığı davalar
Şirket’in eski profesyonel futbolcusunun transferinden kaynaklanan ve taraflar arasındaki sözleşme uyarınca
alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava konusu 400.000 Avro tutarın Şirket’e ödenmesi talep edilmiştir. Şirket
tarafından davalı Kulüp aleyhine başvuruda bulunulmuştur. Davalı Kulüp tarafından davaya cevap verilmemiş
ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından dava kabul edilmiştir. Tahkim başvurusu olmaması üzerine dosya
kesinleşmiş olup, alacağın tahsili için TFF ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi’nin (UEFA CFCB AC) 05.07.2019 tarihli vermiş olduğu
kararda yer alan “Kulüp’ün bir UEFA kulüp müsabakasına (yani 2019/20 ya da 2020/21 sezonlarında) katılma
dolayısıyla hak kazanacağı UEFA ödül parasının % 50’sine daimi olarak el konulacaktır” hükmüne Şirket itiraz
etmiş olup hukuki süreç rapor tarihi itibariyle devam etmektedir.
Dava değeri/takip tutarı 400.000 Avro‘dan az olan dosyalar detaylandırılmamıştır.
Futbolcu ve teknik direktör sözleşmelerine ilişkin yükümlülükler
29 Şubat 2020

2020 – 2021 futbol sezonu
2021 – 2022 futbol sezonu
2022 – 2023 futbol sezonu
Toplam

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

TL (Orijinal
para birimi)

Avro (Orijinal
para birimi)

63.866.893
41.166.020
11.259.500

18.020.000
19.902.500
11.259.500

6.684.000
3.100.000
--

116.292.413

49.182.000

9.784.000

31 Mayıs 2019
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

TL (Orijinal
para birimi)

Avro (Orijinal
para birimi)

54.658.379
48.110.793
11.856.531

19.307.200
15.540.740
7.898.571

5.359.000
4.937.400
600.000

114.625.703

42.746.511

10.896.400

2020 – 2021 futbol sezonu
2021 – 2022 futbol sezonu
2022 – 2023 futbol sezonu
Toplam
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19.

Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler (devamı)

Teminat, rehin ve ipotekler
29 Şubat 2020 ve 31 Mayıs 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

Avro
Teminatlar

29 Şubat 2020
ABD Doları
TL
teminatlar
teminatlar

TL
toplam

Avro
teminatlar

31 Mayıs 2019
ABD Doları
TL
teminatlar
teminatlar

TL
toplam

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
Ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin
toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu

30.000

--

131.577

337.353

30.000

--

131.577

329.475

--

--

--

--

--

--

--

--

----

----

----

----

----

----

----

----

---

---

---

---

---

---

---

---

TRİ'lerin toplam tutarı

30.000

--

131.577

337.353

30.000

--

131.577

329.475
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19.

Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler (devamı)

Verilen Temlikler
29 Şubat 2020 ve 31 Mayıs 2019 tarihleri itibarıyla Şirket’in temlik pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki
gibidir:

Verilen Temlikler
Temlik Edilen Yayın Geliri
Temlik Edilen İsim Hakkı - Spor Toto
Temlik Edilen Maç Hasılat Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen Sözleşmesel Alacaklar

29 Şubat 2020
Döviz
Para
tutarı
birimi
2.459.080.281
80.000.000
30.000.000
14.500.000
13.425.000

TL
TL
TL
EUR
EUR

Toplam

20.
1.

2.

3.

Tutar
(TL)

Döviz
tutarı

2.459.080.281
80.000.000
30.000.000
99.458.400
92.084.760

667.737.626
67.406.883
30.000.000
17.500.000
6.810.000

2.760.623.441

31 Mayıs 2019
Para
birimi
TL
TL
TL
EUR
EUR

Tutar
(TL)
667.737.626
67.406.883
30.000.000
115.440.500
44.922.846
925.507.855

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
02.03.2020 tarihinde Profesyonel Futbolcu Daniel Andre Sturridge ile Şirket arasında imzalanmış olan,
21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak
feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından
vazgeçmiştir.
17.03.2020 tarihinde Profesyonel Futbolcu John Obi Mikel ile Şirket arasındaki 30.06.2019 başlangıç
31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih
anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir.
Çin Halk Cumhuriyet’inin Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan Koronavirüs
(Covid19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından
Pandemi ilan edilmiştir. Söz konusu durum Türkiye’de sosyal yaşamı ve ekonomik aktiviteleri olumsuz
yönde etkilemektedir. Virüse karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye Süper Lig’inde maçların ilk
olarak Nisan ayına kadar seyircisiz oynanması kararı alınmış olup sonrasında ikinci bir karara kadar
maçların ertelendiği açıklanmıştır. Dolayısıyla bu durumun sportif alanda faaliyet gösteren şirketlerin
gelirleri ve nakit akışları üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı öngörülmektedir.

27

