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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla
ara dönem finansal durum tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
28 Şubat
2018

Yeniden
düzenlenmiş (*)
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Mayıs
2017

Yeniden
düzenlenmiş (*)
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Haziran
2016

90.848.719

53.089.675

32.584.261

4
4
6
16

2.431.356
705.378
61.976.949
-

1.651.737
939.542
38.036.719
2.410.720

2.488
1.149.984
27.781.694
-

16

61.976.949
12.015
2.238

35.625.999
9.972
2.238

27.781.694
66.973
59.238

9.777
25.675.107
47.914

7.734
12.359.641
92.064

7.735
984.880
2.598.242

471.115.310

320.742.062

189.625.000

6

88.627.400

-

-

16

88.627.400
78.249.868
78.249.868

58.947.314
58.947.314

-

9

3.440.936
159.518.596
141.278.510

4.050.032
130.732.088
127.012.628

39.112.096
2.946.000
147.566.904
-

561.964.029

373.831.737

222.209.261

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

9

Cari olmayan / duran varlıklar
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari
alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Toplam varlıklar
(*)

Geçmiş dönem finansal tabloların yeniden düzenlenmesine ilişkin açıklamalar Not 2.3 ’te yapılmıştır.

(1)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla
ara dönem finansal durum tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
referansları

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
28 Şubat
2018

Yeniden
düzenlenmiş (*)
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Mayıs
2017

Yeniden
düzenlenmiş (*)
Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Haziran
2016

5

482.325.069
62.145.271

317.729.365
55.011.804

302.938.374
90.351.146

62.274.824
113.583.947
113.583.947
33.655.924
33.655.924

77.230.825
51.146.185
51.146.185
23.380.877
23.380.877

9.766.339
67.850.746
67.850.746
33.030.150
10.980.322
22.049.828

112.323.180
60.611.660
37.730.263

69.436.610
26.489.803
15.033.261

83.315.670
2.762.004
15.862.319

281.176
37.449.087

209.312
14.823.949

136.205
15.726.114

542.537.610

354.435.558

97.556.716

394.823.688
22.205.770
22.205.770
32.970.287
32.970.287
92.321.709
216.156

297.479.236
996.970
996.970
25.678.657
25.678.657
30.168.134
112.561

79.788.053
3.531.113
3.531.113
14.036.372
14.036.372
53.256
147.922

216.156

112.561

147.922

(462.898.650)

(298.333.186)

(178.285.829)

100.000.000
3.050

100.000.000
3.050

100.000.000
3.050

172.689
172.689

179.467
179.467

163.827
163.827

172.689
13.144.076
46.924.504
10 (458.584.283)
(164.558.686)

179.467
13.144.076
46.924.504
(338.521.286)
(120.062.997)

163.827
13.144.076
46.924.504
(216.439.184)
(122.082.102)

561.964.029

373.831.737

222.209.261

Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli
kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara 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

5

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

5

Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
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 zararı

10
10

10

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar
(*)

Geçmiş dönem finansal tabloların yeniden düzenlenmesine ilişkin açıklamalar Not 2.3 ’te yapılmıştır.

(2)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Bağımsız
denetimden
geçmemiş

Bağımsız
Bağımsız
denetimden
denetimden
Geçmemiş
geçmemiş
Cari dönem
Dipnot 1 Haziran 2017- 1 Aralık 2017- 1 Haziran 2016referansları
28 Şubat 2018 28 Şubat 2018 28 Şubat 2017
Esas faaliyet gelirleri
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
Geçmiş dönem
1 Aralık 201628 Şubat 2017

134.703.089
(216.697.308)

57.654.608
(80.578.385)

132.773.221
(158.649.747)

44.039.303
(56.711.064)

(81.994.219)

(22.923.777)

(25.876.526)

(12.671.761)

(6.681.166)
92.826.128
(90.439.650)

(2.337.123)
44.002.279
(27.055.669)

(11.617.344)
39.737.313
(23.180.336)

(3.014.975)
11.379.975
(10.376.346)

(86.288.907)

(8.314.290)

(20.936.893)

(14.683.107)

-

-

7.751.885

4.164.979

-

-

33.649

-

Finansman gideri öncesi faaliyet
karı / (zararı)

(86.288.907)

(8.314.290)

(13.151.359)

(10.518.128)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

14.542.013
(92.811.792)

7.790.909
(14.083.257)

9.043.896
(62.153.492)

4.230.914
(18.072.668)

(164.558.686)

(14.606.638)

(66.260.955)

(24.359.882)

-

-

-

-

(164.558.686)

(14.606.638)

(66.260.955)

(24.359.882)

(6.778)

(19.182)

(75.421)

61.394

(6.778)

(19.182)

(75.421)

61.394

(164.565.464)

(14.625.820)

(66.336.376)

(24.298.488)

(1,6456)

(0,1461)

(0,6633)

(0,2429)

11
11

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

12
13
14

Esas faaliyet karı / (zararı)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların kar / zararlarındaki paylar

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
zararı
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi gideri
Sürdürülen faaliyetler dönem zararı
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Kâr veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
-Tanımlanmış fayda planları
yeniden ölçüm kazanç / (kayıpları)
Toplam kapsamlı gider
Pay başına zarar
(Hisse başına TL olarak ifade
edilmiştir)
- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına
zarar

(*)

15

Geçmiş dönem finansal tabloların yeniden düzenlenmesine ilişkin açıklamalar Not 2.3 ’te yapılmıştır.

(3)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özkaynak değişim tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı
gelir/giderler
Ödenmiş
sermaye
1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla bakiye

Sermaye
Tanımlanmış fayda
düzeltmesi planları yeniden ölçüm
farkları
kazanç/ kayıpları

Birikmiş karlar
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Diğer
yedekler

Net
dönem
zararı

Geçmiş yıllar
zararları

Toplam

100.000.000

3.050

163.827

13.144.076

46.924.504

(113.465.407)

(216.439.184)

(169.669.134)

-

-

-

-

-

(8.616.695)

-

(8.616.695)

100.000.000

3.050

163.827

13.144.076

46.924.504

(122.082.102)

(216.439.184)

(178.285.829)

Transferler

-

-

-

-

-

122.082.102

(122.082.102)

-

Net dönem zararı
Diğer kapsamlı gider
Toplam kapsamlı gider

-

-

(75.421)
(75.421)

-

-

(66.260.955)
(66.260.955)

-

(66.260.955)
(75.421)
(66.336.376)

100.000.000

3.050

88.406

13.144.076

46.924.504

(66.260.955)

(338.521.286)

(244.622.205)

100.000.000

3.050

179.467

13.144.076

46.924.504

(110.949.045)

(329.904.591)

(280.602.539)

-

-

-

-

-

(9.113.952)

(8.616.695)

(17.730.647)

100.000.000

3.050

179.467

13.144.076

46.924.504

(120.062.997)

(338.521.286)

(298.333.186)

Transferler

-

-

-

-

-

120.062.997

(120.062.997)

-

Net dönem zararı
Diğer kapsamlı gider
Toplam kapsamlı gider

-

-

(6.778)
(6.778)

-

-

(164.558.686)
(164.558.686)

-

(164.558.686)
(6.778)
(164.565.464)

100.000.000

3.050

172.689

13.144.076

46.924.504

(164.558.686)

(458.584.283)

(462.898.650)

Düzeltmenin etkisi
1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla bakiye
(Yeniden Düzenlenmiş) (Not 2.3)

28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla bakiye

10

10

1 Haziran 2017 tarihi itibarıyla bakiye
Düzeltmenin etkisi
1 Haziran 2017 tarihi itibarıyla bakiye
(Yeniden Düzenlenmiş) (Not 2.3)

28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla bakiye

10

10

(4)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
nakit akış tablosu
(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir)

Dipnot
referansları
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Sürdürülen faaliyetler dönem zararı
Dönem net zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler
- Alacaklarda değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler
- Diğer değer düşüklüğü iptalleri ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler
- Dava ve ceza karşılıkları (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler
- Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri
- Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
- İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar ile ilgili düzeltmeler
- Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından
kaynaklanan kayıplar ile ilgili düzeltmeler
Finansal borçlanmalar üzerindeki gerçekleşmemiş yabancı para kur farkları
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış
- İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflarla faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış
- İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)
Ertelenmiş gelirlerdeki artış
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili diğer varlıklardaki azalış (artış)
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış)

11-12

7

14
13

5

Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit akışları
B. Yatırım faaliyetlerinden 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
Finansal yatırımlar nakit girişleri (çıkışları)
- Kullanımı kısıtlı banka bakiyelerindeki değişim
İştiraklerin pay satışı veya sermaye azaltımı sebebiyle oluşan nakit girişleri
C. Finansman faaliyetlerden nakit akışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
- Kredilerden nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
- Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Ödenen faiz
Alınan faiz
Diğer nakit girişleri (çıkışları)

8

4

5
5

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

Cari dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
1 Haziran 2017 28 Şubat 2018

Yeniden
düzenlenmiş (*)
Geçmiş dönem
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
1 Haziran 2016 29 Şubat 2017

68.538.427

(86.149.693)

(164.558.686)

(66.260.955)

151.227.331
44.585.562
(1.370.166)
(1.370.166)
22.800.597
175.459
22.625.138
37.558.662
(8.515.517)
45.614.757
857.959
(398.537)
3.694.775

41.723.833
35.190.937
(4.540.215)
(953.309)
(3.586.906)
(22.552.642)
56.070
(4.955.387)
(17.653.325)
32.146.385
(448.884)
32.325.686
334.308
(64.725)
1.479.368

3.694.775
43.957.901
81.869.782
(111.656.886)
2.410.720
(114.067.606)
(19.304.597)
(19.302.554)
(2.043)
(27.581.348)
83.646.562
83.646.562
17.566.677
17.566.677
96.275.432
42.923.942
44.150
42.879.792

1.479.368
(61.612.571)
(4.667.250)
(2.849.245)
(1.818.005)
(78.535.282)
(78.535.282)
(2.456.356)
(8.639.469)
(8.639.469)
17.845.802
(10.980.322)
28.826.124
39.259.470
(24.419.486)
(5.266.529)
(19.152.957)

68.538.427

(86.149.693)

(76.223.585)
7.475.947
7.475.947
(83.933.696)
(412.335)
(83.521.361)
234.164
234.164
-

8.526.035
20.026.660
20.026.660
(58.965.043)
(2.672.314)
(56.292.729)
566.778
566.778
46.897.640

8.464.777
119.821.963
119.821.963
(74.257.946)
(74.257.946)
(45.614.757)
8.515.517
-

100.957.419
299.750.332
299.750.332
(170.503.017)
(170.503.017)
(32.325.686)
448.884
3.586.906

779.619

23.333.761

D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

1.651.737

2.488

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler

4

2.431.356

23.336.249

(5)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
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 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 28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla futbolcu, teknik kadro personel sayısı 30 ve diğer personel
sayısı 66 olmak üzere toplam 96 personeli bulunmaktadır. (31 Mayıs 2017: futbolcu, teknik kadro 30
ve diğer personel 58).
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
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.
Şirket’in, işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (“TL”) olarak kabul edilmiştir.
Şirket, 28 Şubat 2018 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin özet finansal tablolarını Türkiye
Muhasebe Standardı No.34 Ara Dönem Finansal Raporlama’ya uygun olarak hazırlamıştır. Şirket’in
ara dönem özet finansal tabloları, yılsonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama ve
dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Şirket’in 31 Mayıs 2017 tarihli finansal tabloları ile
beraber okunmalıdır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

İştirak hisse satışı
Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'ye (Bordo Mavi Enerji) ait hisselerin %48'ine tekabül
eden 3.360 adet hisse senedini, SPK Şirket Değerleme Lisansına sahip Artıdeğer Uluslararası
Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen
toplam 92.479.912TL bedel dikkate alınarak 44.390.371TL bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği
Ticaret A.Ş.’den satın alınmasına karar verilmiş idi. Söz konusu kararın KAP'da duyurulması sonrası
SPK'nın 24.10.2015 tarih ve 2138-10290 Sayılı yazısı ile Kurul'un 17.07.2003 tarih ve 37/875 Sayılı
kararına uygun olarak bir değerleme şirketi tarafından daha hazırlanacak yeni bir değerleme
raporunun bir ay içerisinde hazırlanarak Kurul'a iletilmesi talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda
Artıdeğer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. mevcut raporunu revize
etmiş ve Bordo Mavi Enerji şirket değerini 91.383.098 TL olarak tespit etmiştir. Ayrıca yine Kurul'un
kararı doğrultusunda ayrı bir bağımsız değerleme şirketi sıfatıyla Consulta Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasından alınan değerleme raporunda Bordo Mavi Enerji’ye ait şirket
değeri toplam 86.259.438 TL tespit edilmiştir. Buna göre, her iki değerleme firması tarafından iki farklı
değer bulunduğundan bu değerlerin aritmetik ortalaması olan 88.821.268 TL toplam Bordo Mavi Enerji
şirket değeri dikkate alınarak devre konu pay bedeli nihai olarak 42.634.208 TL olarak belirlenmiştir.
31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle Şirket Bordo Mavi Enerji’nin taşıdığı değere ilişkin değer düşüklüğü
analizi yapmıştır. İndirgenmiş nakit akım yöntemi ile yapılmış olan analize göre Bordo Mavi Enerji’nin
Şirket’te taşınan değerinde 3.586.906 TL tutarında değer düşüklüğü tespit edilmiştir ve bu tutar
finansal tablolara yansıtılmıştır. Şirket, 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
aldığı kararla Bordo Mavi Enerji’nin sahip olduğu %48 hissesine tekabül eden 3.360 adet hisse
senedini 46.897.640 TL bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’ye satmış olduğundan
31 Mayıs 2017 itibarıyla ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilmiştir. Bordo Mavi Enerji
Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’nin satışı 6 Şubat 2017 tarihinde T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından onaylanmıştır.
2.2

Finansal tabloların onaylanması

Şirket’in 28 Şubat 2018 tarihinde sona eren hesap ara hesap dönemine ait finansal tablo ve
dipnotları Yönetim ve İcra 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 30 Nisan 2018 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 hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk
sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli
farklılıklar açıklanır.
Şirket’in 28 Şubat 2017 tarihinde sona eren döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosunda yapılan sınıflamalar aşağıdaki gibidir;
a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabında gösterilen 5.888.346 TL tutarındaki futbolcu satış
karı tutarı hasılata sınıflanmıştır.
b) Esas faaliyetlerden diğer giderler hesabında gösterilen 7.367.714 TL tutarındaki futbolcu satış
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Şirket’in 1 Haziran 2016, 30 Kasım 2016 ve 31 Mayıs 2017 tarihli mali tablolarında yapılan düzeltme
aşağıdaki gibidir;
Şirket geçmiş dönemlerde kayıtlarına olası bir uzlaşma beklentisiyle %86’sını kaydetmediği futbolcu,
teknik kadroya ilişkin ücret ve benzeri giderlerden kaynaklanan stopaj ve damga vergisi ile bunlara ait
gecikme faizlerinin tamamını kayıtlara almıştır.
Hesap İsmi

(Önceden
Raporlanan)
1 Haziran 2016

(Yeniden
Raporlanan)
1 Haziran 2016

(Değişim)
1 Haziran 2016

74.698.975
(113.465.407)

83.315.670
(122.082.102)

8.616.695
(8.616.695)

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Net dönem zararı
Hesap İsmi

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem zararı
Hesap İsmi

(Önceden
Raporlanan)
31 Mayıs 2017

(Yeniden
Raporlanan)
31 Mayıs 2017

(Değişim)
31 Mayıs 2017

51.705.963
(329.904.591)
(110.949.045)

69.436.610
(338.521.286)
(120.062.997)

17.730.647
(8.616.695)
(9.113.952)

(Önceden
Raporlanan)
1 Haziran 201630 Kasım 2016

(Yeniden
Raporlanan)
1 Haziran 201630 Kasım 2016

( Değişim)
1 Haziran 201630 Kasım 2016

52.955.325

45.625.659

(7.329.666)

(Önceden
Raporlanan)
1 Aralık 201628 Şubat 2017

(Yeniden
Raporlanan)
1 Aralık 201628 Şubat 2017

( Değişim)
1 Aralık 201628 Şubat 2017

12.664.934

5.335.268

(7.329.666)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Hesap İsmi

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

2.4

Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması:

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Haziran 2017 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.
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i) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır.
Değişiklikler, Şirket’in, finansal tablo kullanıcılarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan
yükümlülüklerdeki değişiklikleri değerlendirebilmeleri için gerekli açıklamaları, nakit akışlarından
kaynaklanan değişiklikleri ve nakit akışı yaratmayan değişiklikleri içerecek şekilde sunması için TMS
7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal
borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir. Şirket’in bu değişiklikleri ilk kez
uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur.
TMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanmaktadır. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi
KGK Aralık 2017’de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016
dönemine ilişkin Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır:
-

TFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, TFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı
olarak sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak
sınıflandırılan bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri
açıklaması gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
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.

(10)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UFRS 15’e açıklık getirmek için
yaptığı değişiklikleri de içermektedir. 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.
TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 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 standartın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi beklenmemektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
KGK, Ocak 2017’de TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 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 zamanlı 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, TFRS 9, banka ve diğer
işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu 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 konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile
daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1
Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm
gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer
şartları uygulamadan, sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak
belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken
uygulamayı tercih edebilirler. Şirket, TFRS 9 için bir etki değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. Bu
değerlendirme, halihazırda mevcut olan bilgilere dayanmaktadır ve daha detaylı analizlerden ya da
ilave desteklenebilir bilgilerden doğan değişikliklere tabi olabilecektir. TFRS 9’un üç başlığına
istinaden oluşan etkiler aşağıda açıklanmıştır:
Finansal Varlıkların Sınıflandırılması ve Ölçülmesi:
Şirket, TFRS 9’un sınıflama ve ölçme gerekliliklerine istinaden finansal durum tablosu (bilanço) veya
öz kaynaklarında önemli bir etki beklememektedir. Hali hazırda makul değerden ölçülen finansal
varlıkların makul değerden ölçülmeye devam edilmesi beklenmektedir. Şirket’in finansal tabloları
üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını öngörmektedir.
Krediler ve alacaklar, kontrata bağlı nakit akışları sağlamak amacıyla elde bulundurulur ve anapara ve
faizden oluşan nakit akışlarına yol açar. Şirket, bu finansal araçların kontrata bağlı nakit akışı
özelliklerini analiz etmiş ve TFRS 9’a göre itfa edilmiş maliyetinden gösterilmesi gerektiğine karar
vermiştir.
Dolayısıyla, bu finansal araçların sınıflandırılması söz konusu olmayacaktır.
(11)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Değer Düşüklüğü:
TFRS 9, Şirket’in tüm borçlanma araçları, kredi ve alacaklara ilişkin değer düşüklüğü karşılığını 12
aylık beklenen kredi zararları veya ömür boyu beklenen kredi zararları olarak kayıtlarına almaktadır.
Şirket, kolaylaştırılmış yöntemi uygulayacak ve ticari alacaklar üzerindeki ömür boyu beklenen
zararları muhasebeleştirecektir. Şirket finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını
öngörmektedir.
Korunma Muhasebesi:
Şirket’in korunma muhasebesine konu bir işlemi bulunmamaktadır.
TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler);
KGK Aralık 2017’de, TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. TFRS
4’te yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtülü yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yaklaşım (deferral approach)’. Yeni değiştirilmiş standart:
a. Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan
önce TFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasından oluşabilecek dalgalanmayı kar veya
zarardan ziyade diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirme hakkı sağlayacaktır, ve
b. Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere TFRS 9 Finansal Araçlar standardını
isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. TFRS 9 Finansal Araçlar
standardını uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var olan TMS 39 ‘Finansal Araçlar’
standardını uygulamaya devam edeceklerdir.
KGK Aralık 2017’de, TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. TFRS
4’te yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtülü yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yaklaşım (deferral approach)’. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir
ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri
KGK’nın 19 Aralık 2017’de yayımladığı bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans
ödemelerini kapsayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun
belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir.
İşletmenin bu Yorumu gelir vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri
dahil) veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur.
Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır.
Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili TFRS
2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini
kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden öz kaynağa dayalı hisse bazlı işleme
dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar’da yapılan değişiklikler (Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında
değişikliklerini yayınlamıştır. Söz konusu değişiklikler, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırımın bir
parçasını oluşturan iştirak veya iş ortaklığındaki uzun vadeli yatırımlar için TFRS 9 Finanslar Araçları
uygulayan işletmeler için açıklık getirmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca
muhasebeleştirilen iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımları kapsamamaktadır. Söz konusu
değişiklikle KGK, TFRS 9’un sadece şirketin özkaynak yöntemi kullanarak muhasebeleştirdiği
yatırımları kapsam dışında bıraktığına açıklık getirmektedir. İşletme, TFRS 9’u, özkaynak yöntemine
göre muhasebeleştirmediği ve özü itibari ile ilgili iştirak ve iş ortaklıklarındaki net yatırımın bir parçasını
oluşturan uzun vadeli yatırımlar dahil olmak üzere iştirak ve iş ortaklıklarındaki diğer yatırımlara
uygulayacaktır.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir.
Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri
(Değişiklikler)
KGK Aralık 2017’de, TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır.
Yapılan değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’
tanımına uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin
kanıtların mevcut olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik
Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklik
KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
TFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi
KGK Aralık 2017’de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016
dönemine ilişkin Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır:
-

TFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı
TFRS 7 açıklamalarının, TMS 19 geçiş hükümlerinin ve TFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa
dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.

-

TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş
ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı
olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş
ortaklığındaki yatırımlarını TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.

Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
iii) 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
UFRS 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 16 Kiralama İşlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet
kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama
arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle
Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler
Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, “UMS 12 Gelir
Vergileri”nde yer alan muhasebeleştirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık
getirmektedir.
Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum:
(a) işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini;
(b) işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmış olduğu
varsayımları;
(c) işletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamış vergi zararlarını,
kullanılmamış vergi indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini ve
(d) işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini ele almaktadır.
Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. İşletme bu yorumu erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına
dair açıklama yapacaktır. İşletme, ilk uygulamada, bu yorumu UMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya
da ilk uygulama tarihinde birikmiş etkiyi geçmiş yıl kar zararının (veya uygunsa, özkaynak kaleminin
diğer bir unsurunun) açılış bakiyesine bir düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak
uygulayabilir.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.
UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı
UMSK, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan
kapsamlı yeni bir muhasebe standardı olan UFRS 17’yi yayımlamıştır. UFRS 17 hem sigorta
sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın
hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir UFRS
17, 1 Ocak 2021 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in / Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

(15)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (UFRS 9 Değişiklik)
Ekim 2017’de, UMSK, bazı erken ödenebilir finansal varlıkların işletme tarafından itfa edilmiş
maliyetinden ölçülebilmeleri için UFRS 9 Finansal Araçlar’da ufak değişiklikler yayınlamıştır.
UFRS 9’u uygulayan işletme, erken ödenebilir finansal varlığı, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya
zarar yansıtılan varlık olarak ölçmektedir. Değişikliklerin uygulanması ile, belirli koşulların sağlanması
durumunda, işletmeler negatif tazminli erken ödenebilir finansal varlıkları itfa edilmiş maliyetinden
ölçebileceklerdir.
Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir.
Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi
UMSK Aralık 2017’de, “IFRS Yıllık İyileştirmeler, 2015-2017 Dönemi”ni yayınlamıştır.
-

-

-

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar — UFRS 3’teki değişiklikler bir
şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu,
ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir. UFRS 11’deki değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği
işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını
yeniden ölçmesine gerek olmadığına açıklık getirmektedir.
UMS 12 Gelir Vergileri — Değişiklikler, temettülere (kar dağıtımı) ilişkin tüm gelir vergisi
etkilerinin, vergilerin nasıl doğduğuna bakılmaksızın kar veya zararda muhasebeleştirilmesi
gerektiği konusuna açıklık getirmektedir.
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri — Değişiklikler, ilgili varlık amaçlanan kullanıma veya satışa
hazır duruma geldikten sonra ödenmemiş özel borçlanmaların bulunması durumunda, ilgili
borcun şirketin genellikle genel borçlanmalarındaki aktifleştirme oranını belirlerken borçlandığı
fonların bir parçası durumuna geldiğine açıklık getirmektedir.

Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme (UMS 19 Değişiklikler)
UMSK Şubat 2018’de muhasebe uygulamalarını uyumlu hale getirmek ve karar verme sürecinde
konuya ilişkin daha fazla bilgi sağlamak için UMS 19 Değişiklikler “Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme
veya Yerine Getirme’yi yayınlamıştır. Değişiklik; planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine
getirme gerçekleştikten sonra yıllık hesap döneminin kalan kısmı için tespit edilen hizmet maliyetinin
ve net faiz maliyetinin güncel aktüeryal varsayımları kullanarak hesaplanmasını gerektirmektedir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. İşletme bu değişiklikleri erken uygulaması durumunda, erken
uyguladığına dair açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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2.5

Önemli muhasebe politikalarının özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir:
Hasılat
Dönem içinde Şirket’in olağan faaliyetlerinden sağladığı ekonomik faydanın tutarını
göstermektedir.
Hizmet gelirleri, ağırlıklı olarak profesyonel futbol takımının resmi ve özel maçlarının naklen yayın
geliri ve TV yayın gelirleri, forma, diğer reklam ve isim hakları gelirleri ile stad gelirlerinden
oluşmaktadır. Söz konusu gelirler mevcut sözleşmelere istinaden hak edildikleri dönem içinde
tahakkuk esasına göre kaydedilir. Naklen yayın gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”)
tarafından belirlenen dağıtım kriterlerine göre tüm takımlara eşit olarak dağıtılan tutarların yanı sıra
bugüne kadar lig şampiyonu olmuş takımlara dağıtılan tutarların ve performansa bağlı olarak
belirlenen yıllık tutarların ilgili döneme ilişkin kısmının gelir kaydedilmesiyle oluşmaktadır.
Yılsonlarında kesinleşen tutarla yıl içinde tahakkuk eden gelir tutarı arasındaki fark defaten gelir
olarak kaydedilmektedir.
Maddi duran varlıklar
Maddi varlıklar, 1 Haziran 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Ağustos 2005 tarihi
itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Haziran 2005
tarihinden itibaren alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve
kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılır. Maddi varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten
doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte varlığın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı
nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer giderler oluştukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde
muhasebeleştirilir. Maddi varlıklara ilişkin amortisman, varlıkların faydalı ömürlerine göre varlıklara
giriş veya montaj tarihleri esas alınarak eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
ayrılmıştır. Maddi varlık satışlarından elde edilen kar ve zararlar, finansal tablolarda ilgili gelir ve
gider hesaplarına dahil edilmiştir.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar futbolcu lisanslarından, lisans hakkından ve üst kullanım hakkından
oluşmaktadır.
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürleri ile
lisans sürelerinden kısa olanı ile doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen
faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit
etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak
muhasebeleştirilir.
Lisans hakkı, 11 Kasım 2004 tarihinde Futbol A.Ş.’ye süresiz olarak devredilen Trabzonspor
Futbol Kulübü markasının Şirket’e devredilmesi sonucunda oluşmuştur.
Şirket, üst kullanım hakkını elinde bulunduran Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. den, üst
kullanım hakları sözleşmeleri vasıtasıyla tesislerin ve arsaların tüm kullanım haklarını elde etmiş ve bu
varlıklar üzerinde satış hariç her türlü hakka sahip olmuştur. Bu tesisleri başkalarına kiraya verebilme
ve tesisleri işletmeye hak kazanmıştır.
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Varlıklarda değer düşüklüğü
İtfaya tabi tutulmayan varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi olan varlıklar için
ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması
halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması
durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten
sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer
düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük
seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her
raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Borçlanma maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili
varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklara ilişkin olmayan diğer
tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Finansal araçlar
Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Şirket’in
bilançosunda yer alır.
Krediler ve alacaklar
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile
muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri
gerçeğe uygun değerlerine yakındır.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir. Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden
hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden
muhasebeleştirilir. Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması
ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın
beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince
gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü
değerine indirgeyen orandır.
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Kur değişiminin etkileri
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Finansal durum
tablosunda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan
kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil /
tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
Hisse başına kazanç/(zarar)
Hisse başına kazanç/(zarar) miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar
Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar; net dönem karına/zararına ilişkin herhangi bir
duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar
bile, finansal durum tablosu tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirilme tarihi
arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren
olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde
düzeltir.
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması,
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumlarında
karşılık finansal tablolarda yer almaktadır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve
belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için
yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye
yönelik olarak uygulanır.
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İlişkili taraflar
İlişkili taraf, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (‘raporlayan işletme’) ilişkili olan kişi veya
işletmedir.
(a)

Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle
ilişkili sayılır:

Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(iii)

(b)

raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,
raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması durumunda.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile
ilişkili sayılır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana
ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz
konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması
halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan
işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.
İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.

İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu muaflıkları düzenleyen 7. maddesinin 8. no’lu fıkrası ile “Beden
Terbiyesi Teşkilatına dahil dernekler veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor
müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler” kurumlar vergisinden
muaf tutulmuşlardır. Maliye Bakanlığı’nın 28 Mart 2005 tarih ve B.07.0.GEL 049/-45/14243 sayılı
görüşünde ise, sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketleri, bu faaliyetlerle
bağlantılı olarak elde edeceği stadyum maç hasılatı ve stadyum kira gelirleri, isim hakkı gelirleri, radyo,
video, sinema, televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri ile
sadece idman ve spor faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet vermek üzere spor tesislerinde bulunan
büfelerin gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf olacağı açıklanmıştır.
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Şirket, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, 13 Ocak 2005 tarihinde Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş.
ile yapılan Lisans Kiralama Sözleşmesi ve yine Trabzonspor Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile yapılan
futbol takımını kiralama sözleşmesi sonucunda isim hakkı gelirleri, radyo ve televizyon yayın gelirleri,
forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk geliri elde etmiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen
Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması çerçevesinde Şirket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır.
Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan
Faydalar Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda
planları olarak nitelendirilir.
Finansal durum tablosunda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların
emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre
hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar
diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmıştır.
Nakit akış tablosu
Şirket, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasında
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere,
diğer finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akış tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin
nakit akımlar esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde raporlanmaktadır.
Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü
kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
2.6 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile meydana gelmesi muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve
raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen değerlendirmeler, varsayımlar ve
tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri
dönemde kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek bilanço tarihinde var
olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan
önemli varsayımlar aşağıdaki gibidir:
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Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri
Şirket yönetimi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ekonomik ömürlerinin
belirlenmesinde, değer düşüklüğü olup olmadığının tespitinde teknik ekibinin tecrübeleri
doğrultusunda varsayımlarda bulunmaktadır. Özelikle futbolcu lisanslarına ait değer düşüklüğü
analizinde futbolcunun yeni sezonda takımda tutulup tutulmayacağı, kadrodan çıkarılıp
çıkarılmadığı, sakatlık vs önemli bir sorun yaşayıp yaşamadığı, lisans süresi sonu, yaşı ve benzeri
bir takım analizlere bakılarak, futbolcunun piyasa değeri tespit edilmeye çalışılarak yapılmaktadır.
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
Şirket yönetimi geçmiş tahsilat verilerini ve müşterilerinin mevcut durumlarını göz önünde
bulundurarak ticari alacak portföyündeki şüpheli ticari alacakların belirlenmesi için tahminlerde
bulunmuştur.
Dava karşılıkları
Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak
olan sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket
Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma
oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu
planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içermektedir.

3.

Operasyonların sezona göre değişimi

Şirket’in faaliyetleri futbol sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Bu nedenle, 28 Şubat
2018 tarihinde sona eren dokuz 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
28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

Kasa
Bankadaki nakit
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar (*)
Diğer hazır değerler (**)

2.330
2.428.033
2.417.877
10.156
993

713
1.650.964
1.641.834
9.130
60

Nakit akış tablosunda gösterilen nakit ve nakit benzerleri

2.431.356

1.651.737

(*)

(**)

28 Şubat 2018 itibarıyla Şirket’in 1.034 TL tutarındaki vadeli mevduatı, 1.174 USD karşılığı
4.441 TL tutarındaki vadeli mevduatı; 1.003 Avro karşılığı 4.680 TL tutarındaki vadeli mevduatı
bulunmaktadır.
Kredi kartı alacaklarını temsil etmektedir.

Şirket’in finansal yatırımları kullanımı kısıtlı banka bakiyelerinden oluşmaktadır. 28 Şubat 2018 tarihi
itibarıyla toplam 705.378 TL tutarında kullanımı kısıtlı banka bakiyesi bulunmaktadır (31 Mayıs 2017 –
939.542 TL).

5.

Finansal borçlar
28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

17.778.904
44.366.367
62.274.824

25.716.769
29.295.035
77.230.825

Toplam kısa vadeli borçlanmalar

124.420.095

132.242.629

Uzun vadeli faktoring borçları
Uzun vadeli banka kredileri

88.627.400
306.196.288

297.479.236

Uzun vadeli borçlanmalar

394.823.688

297.479.236

Toplam borçlanmalar (*)

519.243.783

429.721.865

Kısa vadeli banka kredileri
Kısa vadeli faktoring borçları
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı
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5.

Finansal borçlar (devamı)
28 Şubat 2018

Para birimi
TL
EUR

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen
kısmı

15,52%
6,42%

17.778.904
-

27.079.125
35.195.699

123.269.500
182.926.788

17.778.904

62.274.824

306.196.288

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen
kısmı

Uzun vadeli

%15,0
%5,7

25.716.769
-

40.677.070
36.553.755

125.841.948
171.637.288

25.716.769

77.230.825

297.479.236

Uzun vadeli

31 Mayıs 2017

Para birimi
TL
EUR
Toplam

28 Şubat 2018
Para birimi
Türk Lirası faktoring borçları
Avro faktoring borçları

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı
12,99%
7,00%

Ağırlıklı ortalama
Kısa vadeli
etkin faiz oranı
21.043.367
23.323.000

Uzun vadeli

7,00%

88.627.400

44.366.367

88.627.400
31 Mayıs 2017

Para birimi
Türk Lirası faktoring borçları

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı
%11,4

Toplam

Kısa vadeli

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Uzun vadeli

29.295.035

-

-

29.295.035

-

Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 yıl içerisinde
1-2 yıl içerisinde
2-3 yıl içerisinde
3-4 yıl içerisinde
5-5 yıl içerisinde
5 yıldan fazla

(*)

28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

80.053.728
65.462.654
73.909.449
76.021.147
65.462.654
25.340.384

102.947.594
72.345.876
67.495.385
62.488.158
54.797.726
40.352.091

386.250.016

400.426.830

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.
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5.

Finansal borçlar (devamı)

Finansal borçlanmaların 1 Haziran 2017 – 28 Şubat 2018 dönemi içerisindeki hareketleri aşağıdaki
gibidir:
28 Şubat 2018
Açılış, 1 Haziran 2017
Kredi kullanımı
Kredi ödemeleri
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler

429.721.865
119.821.963
(74.257.946)
43.957.901

28 Şubat 2018

519.243.783

6.

Ticari alacaklar

Kısa vadeli ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar (*)
Gelir tahakkukları
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

Uzun vadeli ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar (*)

(**)

7.

28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

58.883.250
4.617.779
(1.524.080)

35.215.126
1.934.953
2.410.720
(1.524.080)

61.976.949

38.036.719

28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

88.627.400

-

88.627.400

-

28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari alacak bakiyesinin 23.330.900 TL tutarı ve
uzun vadeli ticari alacakların 88.627.400 TL tutarı 2 Ağustos 2017 tarihinde İstinye
Üniversitesi ile yapılan sponsorluk sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar

Şirket tarafından Trabzonspor Futbol İşletmeleri Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Bordo Mavi Enerji
Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.'ye ait hisselerin %48'ine tekabül eden kısmı 42.634.209 TL bedel ile 10
Nisan 2015 tarihi itibarıyla satın alınmıştır. Şirket, 31 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla iştiraki Bordo Mavi
Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. (Bordo Mavi Enerji)’nin taşıdığı değere ilişkin değer düşüklüğü
analizi yapmıştır. İndirgenmiş nakit akım yöntemi ile yapılmış olan analize göre Bordo Mavi Enerji’nin
Şirket’te taşınan değerinde 3.586.906 TL tutarında değer düşüklüğü tespit edilmişti ve bu tutar finansal
tablolara yansıtılmıştır. Şirket, 29 Aralık 2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aldığı
kararla Bordo Mavi Enerji’nin sahip olduğu %48 hissesine tekabül eden 3.360 adet hisse senedini
46.897.640 TL bedel ile Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’ye satmış olduğundan 31 Mayıs
2017 itibarıyla ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilmiştir. Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim
Ticaret A.Ş.’nin satışı 6 Şubat 2017 tarihinde T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafndan
onaylanmıştır.
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8.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

28 Şubat 2018 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içerisinde alınan maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların tutarı 83.933.696 TL’dir (28 Şubat 2017 – 58.965.043 TL). Bu tutarın
83.521.361 TL'lik kısmı, 28 Şubat 2018 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde
alınan ve maddi olmayan duran varlıklar hesabında takip edilen ve aşağıda detayları sunulan Futbolcu
Lisanslarından oluşmaktadır (28 Şubat 2017 – 56.292.729 TL).
Bonservis, menajerlik bedeli ve
dayanışma katkı payı toplamı

Futbolcu İsmi
Juraj Kucka
Jose Sosa
Burak Yılmaz
Filip Novak
Diğer

24.993.425
24.290.140
20.608.700
10.762.735
2.866.361

Toplam

83.521.361

9.

Peşin ödenmiş giderler
a) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

Peşin ödenmiş tesis, kira ve stadyum gideri (*)
Peşin ödenmiş kredi faizi
Peşin ödenmiş müsabaka giderleri
Peşin ödenmiş ücret giderleri
Peşin ödenmiş futbolcu kiralama giderleri
Diğer

28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

10.461.032
7.373.940
4.762.557
1.959.959
822.617
295.002

8.460.979
2.728.968
662.027
507.667

25.675.107

12.359.641

28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

120.816.452
19.347.862
1.114.196

126.432.572
580.056

141.278.510

127.012.628

b) Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

Peşin ödenmiş tesis, kira ve stadyum gideri (*)
Peşin ödenmiş kredi faizi
Diğer

(*)

Şirket Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ni 15 yıl süreyle kiralamıştır. Gençlik ve Spor
Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Şirket’in nihai ortağı Trabzonspor Kulübü Derneği arasında
imzalanan stadyum kira sözleşmesi bir yıllıktır. Şirket, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin,
uzun tahsisi konusundaki sürecin devam etmekte olduğunu kamuoyuna duyurmuştur.
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10.

Özkaynaklar

a)

Sermaye

28 Şubat 2018 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki
gibidir:
Ortaklar
Trabzonspor Futbol İşl. Tic. A.Ş.
Halka açık kısım
Tarihi değerle sermaye

%

28 Şubat 2018

%

31 Mayıs 2017

51,00
49,00

51.000.000
49.000.000

51,00
49,00

51.000.000
49.000.000

100,00

100.000.000

100,00

100.000.000

Enflasyon düzeltmesi
Yeniden düzenlenmiş sermaye

3.050

3.050

100.003.050

100.003.050

Şirket’in sermayesi 51.000.000 adet A grubu ve 49.000.000 adet B grubu hisseden oluşmaktadır.
Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği
adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Ayrıca, Genel Kurul’da Şirket Ana Sözleşmesi’nin
23. maddesinde belirtilen konularda karar alınabilmesi için (A) grubu hisse senetleri sahiplerinin
olumlu oyu gerekmektedir.
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.

Yasal yedekler

c)

28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

13.144.076

13.144.076

13.144.076

13.144.076

28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

(458.584.283)

(338.521.286)

(458.584.283)

(338.521.286)

Geçmiş yıl kar/zararları

Geçmiş yıl zararları

Geçmiş yıl karları, dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına
veya sermaye artırımına konu edilmeyen geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.
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10.

Özkaynaklar (devamı)

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’uncu
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.
d)

Diğer Sermaye yedekleri

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 09.10.2014 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 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 Sermaye Yedekleri” hesabında muhasebeştirilmiştir.
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11.

Hasılat ve satışların maliyeti

Hasılat
1 Haziran 201728 Şubat 2018
Naklen yayın gelirleri
Reklam ve sponsorluk gelirleri
Maç hasılatları, kombine kart ve
loca gelirleri
Futbolcu satış karları
İsim hakkı gelirleri – Spor Toto
Diğer isim hakkı gelirleri (*)
UEFA altyapı fonu gelirleri
Ticari ürünler lisans kiralama gelirleri
Diğer naklen yayın gelirleri
UEFA Euro 2016 futbolcu katılım gelirleri
Diğer gelirler

(*)

1 Aralık 2017- 1 Haziran 201628 Şubat 2018 29 Şubat 2017

1 Aralık 201629 Şubat 2017

63.058.179
35.211.476

24.008.346
12.476.708

48.319.836
13.036.136

27.756.277
6.055.971

17.365.229
11.165.472
2.426.477
1.520.832
1.513.330
838.110
625.000
978.984

7.535.369
10.219.215
1.335.961
604.445
283.747
625.000
565.817

10.966.586
5.888.346
3.126.107
46.461.433
1.049.603
1.296.147
1.114.097
1.121.107
393.823

5.292.001
1.284.959
1.650.361
530.011
783.162
526.624
159.937

134.703.089

57.654.608

132.773.221

44.039.303

28 Şubat 2017 itibarıyla Diğer isim hakkı gelirlerinin 45.097.404 TL tutarlık kısmı; Şirket’in
telekomünikasyon ve iletişim haklarını devretmesi karşılığında elde ettiği gelirden oluşmaktadır. Şirket,
kendisi adına tescilli olan Trabzonspor ve türevi marka ve isim haklarını “telekomünikasyon ve iletişim
sektörü” ile sınırlı olmak üzere kullanım haklarını, yapılan protokol ile Trabzonspor Telekomünikasyon
A.Ş’ye devretmiştir. İsim hakkı değeri 24 Ekim 2016 tarihi itibarıyla Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş. isimli kuruluşun hazırladığı değerleme raporu sonucunda belirlenmiştir.

Satışların maliyeti
1 Haziran 201728 Şubat 2018
Mevcut futbolcular ve teknik direktörler
ücret ve giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Giden futbolcular ve teknik direktörler
ücret ve giderleri (*)
Seyahat, kamp ve müsabaka giderleri
Stadyum ve tesis giderleri
Futbolcu satış zararları
Tescil ve lisans giderleri
Futbolcu kiralama giderleri
Futbol faaliyetlerine ilişkin cezalar
Diğer giderler

(*)

1 Aralık 2017- 1 Haziran 201628 Şubat 2018
29 Şubat 2017

1 Aralık 201629 Şubat 2017

(117.707.512)
(43.564.131)

(34.730.825)
(14.377.953)

(76.785.023)
(34.749.617)

(30.298.909)
(11.518.563)

(24.897.654)
(12.070.386)
(7.189.628)
(3.694.775)
(2.301.352)
(1.598.108)
(849.085)
(2.824.677)

(19.427.743)
(4.218.664)
(3.130.747)
(601.256)
(2.038.605)
(653.521)
(512.000)
(887.071)

(15.176.066)
(5.644.858)
(1.043.310)
(7.367.714)
(1.978.279)
(12.368.780)
(1.743.966)
(1.792.134)

(5.427.844)
(2.833.766)
(387.666)
(387.700)
(521.856)
(4.437.533)
(459.000)
(438.227)

(216.697.308)

(80.578.385)

(158.649.747)

(56.711.064)

28 Şubat 2018 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.
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12.

Genel yönetim giderleri
1 Haziran 201728 Şubat 2018

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

13.

1 Aralık 2017- 1 Haziran 201628 Şubat 2018 29 Şubat 2017

1 Aralık 201629 Şubat 2017

(1.634.494)
(1.163.159)
(1.110.575)
(1.021.431)
(779.128)
(371.963)
(75.690)
(524.726)

(515.312)
(400.014)
(451.715)
(311.962)
(301.723)
(254.914)
(24.653)
(76.830)

(1.993.785)
(1.155.390)
(5.945.919)
(441.320)
(449.212)
(671.100)
(165.867)
(794.751)

(648.673)
(375.976)
(916.228)
(153.849)
(157.297)
(262.935)
(57.046)
(442.971)

(6.681.166)

(2.337.123)

(11.617.344)

(3.014.975)

1 Haziran 201728 Şubat 2018

1 Aralık 201728 Şubat 2018

1 Haziran 201629 Şubat 2017

1 Aralık 201629 Şubat 2017

42.735.162
38.104.000

1.886.246
38.104.000

15.847.131
-

10.274.741
-

3.460.046
3.067.066
2.152.434
1.308.904
398.537
1.599.979

2.888.265
13.000
431.507
354.198
325.063

3.055.486
7.240.473
64.725
10.323.659
3.205.839

1.105.234

92.826.128

44.002.279

39.737.313

11.379.975

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

Esas faaliyetlerden kur farkı geliri (*)
İntifa hakkı devir geliri (**)
Protokol gereği karşı tarafın
alacaklarından vazgeçmesi (***)
Futbolcu ceza geliri (****)
Konusu kalmayan karşılıklar (*****)
Tesis kiralama geliri
Reeskont gelirleri
Vergi karşılığı gider düzeltmeleri (******)
Diğer gelir ve karlar

Şirket'in yabancı para ile gerçekleştirdiği satışların sonucunda oluşan ticari alacaklarının döviz kuru
hareketleri sonucunda oluşan kur farkı geliridir.
(**)
Şirket’in intifa hakkına sahip olduğu Kartal ilçesindeki taşınmazın intifa hakkı kullanımını devir etmesi
sonucunda oluşan gelirdir.
(***) Futbolcu menajeri ile yapılan protokole istinaden Şirket’ten olan alacaklarından feragat etmesinden
kaynaklanmaktadır.
(****) Yönetim kurulunun futbolculara verdiği cezalardan oluşmaktadır.
(*****) Konusu kalmayan karşılıkların 2.152.434 TL tutarı cari dönemde uzlaşılan ve yapılandırılan vergi
cezasından oluşmaktadır.
(******) Şirket’in stopaj ve damga vergisi borçlarına ilişkin 6736 sayılı Kanun kapsamında 1 Ocak 2011 – 31 Aralık
2015 dönemini kapsayan vergi matrah artırımından faydalanmasından dolayı stopaj, gecikme zammı ve
faiz gelirlerinden oluşmaktadır.
(*)
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14.

Esas faaliyetlerden diğer giderler
1 Aralık 2017- 1 Haziran 201628 Şubat 2018
29 Şubat 2017

1 Haziran 201728 Şubat 2018
Esas faaliyetlerden kur farkı gideri (*)
Dava karşılık giderleri (**)
Vergi matrah artımı giderleri (***)
Reeskont giderleri
Diğer gider ve zararlar

(*)
(**)
(***)

15.

1 Aralık 201629 Şubat 2017

(55.564.406)
(26.517.336)
(7.131.903)
(857.959)
(368.046)

(3.852.621)
(19.557.740)
(3.398.377)
(246.931)

(16.721.735)
(1.183.631)
(2.675.586)
(334.308)
(2.265.076)

(9.210.918)
(318.385)
(60.592)
(786.451)

(90.439.650)

(27.055.669)

(23.180.336)

(10.376.346)

Şirket'in yabancı para ile gerçekleştirdiği alımları sonucunda oluşan ticari borçlarının döviz kuru hareketleri
sonucunda oluşan kur farkı gideridir.
Şirket aleyhine açılmış olan işçi ve diğer davalara istinaden karşılık tutarından oluşmaktadır.
Şirket, 28 Şubat 2018 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde vergi matrah arttırımından
faydalanmıştır.

Pay başına kar/(zarar)

28 Şubat 2018 ve 28 Şubat 2017 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ilişkin olarak birim pay başına
kar/(zarar) hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 28 Şubat 2018 ve 28 Şubat 2017
tarihlerinde sona eren ara dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin hisse başına kar
hesaplanmasını gerektirecek başka bir finansal enstrüman bulunmamaktadır.
28 Şubat 2018 ve 2017 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 2017- 1 Aralık 201728 Şubat 2018 28 Şubat 2018
Tedavüldeki hisse senedi adedi 1 Haziran
itibarıyla (toplam)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

-

-

-

-

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000
(164.558.686)

100.000.000
(14.606.638)

100.000.000
(66.260.955)

100.000.000
(24.359.882)

(1,6456)

(0,1461)

(0,6626)

(0,2435)

Nakit karşılığı çıkarılan hisse senetleri
28 Şubat 2017 ve 29 Şubat 2016
itibarıyla (toplam)
Beheri 1 TL olan nominal değerli hisselerin
ağırlıklı ortalama adedi
Net dönem zararı (TL)
Pay başına zarar

1 Haziran 2016- 1 Aralık 201629 Şubat 2017 29 Şubat 2017
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16.

İlişkili taraf açıklamaları

a)

28 Şubat 2018 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflardan alacaklar

28 Şubat 2018

31 Mayıs 2017

Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. (uzun vadeli) (*)
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş. (Alacak senetleri)
Yöneticilerden alacaklar
Diğer

78.249.868
2.238

58.947.314
2.212.000
198.720
2.238

Toplam

78.252.106

61.360.272

(*)

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

b)

28 Şubat 2018 ve 28 Şubat 2017 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait ilişkili taraflarla
yapılan önemli işlemler aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan 1 Haziran 201728 Şubat 2018
gelir ve giderler
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş./
faiz geliri
1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./
tesisler kullanım kira geliri
Trabzonspor Ticari Ürünler A.Ş./
ticari ürünler lisans kiralama geliri
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./
kira gideri
Trabzonspor Telekomünikasyon A.Ş./
isim hakkı geliri
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic A.Ş./
Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic.A.Ş.
satış karı

1 Aralık 2017- 1 Haziran 201628 Şubat 2018 29 Şubat 2017

1 Aralık 201629 Şubat 2017

8.515.439

2.349.422

-

-

1.308.904

431.507

-

-

838.110

283.747

1.296.147

783.162

(111.940)

(111.940)

-

-

-

-

46.461.433

1.364.029

-

-

4.164.979

4.164.979

10.550.513

2.952.736

51.922.559

6.312.170

Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in üst düzey yöneticilerine tamamı kısa vadeli olarak sağladığı maaş,
prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 320.642 TL’dir (28 Şubat 2017: 289.957 TL).
17.

Vergi varlık ve yükümlülükleri

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8 inci maddesine göre Şirket kurumlar vergisinden muaftır.
Bundan dolayı 28 Şubat 2018 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 28 Şubat 2018 tarihi itibarıyla orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki
gibidir:
TL Karşılığı ABD Doları
(Fonksiyonel
(Orijinal
para birimi) para birimi)
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

28 Şubat 2018
Avro İsviçre Frangı
(Orijinal
(Orijinal
para birimi)
para birimi)

48.698.136
1.801.519
93.292
50.592.947
88.235.839
88.235.839
138.828.786
180.386.608
58.518.699
10.985.133
27.111.201
277.001.641
21.643.483
271.554.188
83.897.266
377.094.937
654.096.578

5.489.555
414.365
5.903.920
5.903.920
60.000
855.342
915.342
190.068
190.068
1.105.410

5.987.545
49.521
20.000
6.057.066
18.916.057
18.916.057
24.973.123
38.509.945
12.545.277
2.355.000
5.118.378
58.528.600
4.639.944
58.215.965
17.831.793
80.687.702
139.216.302

785
785
785
144.622
144.622
144.622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(515.267.792)

4.798.510 (114.243.179)

(143.837)

(515.267.792)

4.798.510 (114.243.179)

(143.837)
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18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Şirket’in 31 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla 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 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 (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para
varlık / yükümlülük pozisyonu
(1+2a+3+5+6a+7-10-11-12a-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

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları
(Orijinal
para birimi)

Avro
(Orijinal
para birimi)

31 Mayıs 2017
İsviçre Frangı
(Orijinal
para birimi)

6.735.187
137.786
6.872.973
6.872.973
42.316.674
12.900.135
35.436.331
90.653.140
996.970
171.637.288
172.634.258
263.287.398

117.929
1.357
119.286
119.286
60.000
60.000
60.000

1.588.885
32.093
1.620.978
1.620.978
10.481.578
3.245.807
8.916.146
22.643.531
250.848
43.185.710
43.436.558
66.080.089

1.484
1.484
1.484
122.279
122.279
122.279

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(256.414.425)

59.286

(64.459.111)

(120.795)

(256.414.425)

59.286

(64.459.111)

(120.795)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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18.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Kur riskine duyarlılık
Şirket, başlıca ABD Doları, Avro ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
28 Şubat 2018
Yabancı paranın
değer kazanması

Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
değer kaybetmesi

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

1.815.420
-

(1.815.420)
-

3- ABD Doları net etki (1+2)

1.815.420

(1.815.420)

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

(53.289.873)
-

53.289.873
-

6- Avro net etki (4+5)

(53.289.873)

53.289.873

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

(52.326)
-

52.326
-

9- İsviçre Frangı net etki (7+8)

(52.326)

52.326

Yabancı paranın
değer kazanması

Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
değer kaybetmesi

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

21.131
-

(21.131)
-

3- ABD Doları net etki (1+2)

21.131

(21.131)

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

(25.618.629)
-

25.618.629
-

6- Avro net etki (4+5)

(25.618.629)

25.618.629

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

(43.944)
-

43.944
-

9- İsviçre Frangı net etki (7+8)

(43.944)

43.944

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 2017

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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UEFA Finansal Fair Play Tedbirleri
Şirket, UEFA ile Finansal Fair Play tedbirleri kapsamında 20 Mayıs 2016 tarihinde yaptığı anlaşmaya
göre, aşağıda bulunan tedbir kararlarının yerine getirilmesi konusunda taahhütte bulunmuştur.









Yapılandırma anlaşması 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını kapsamaktadır.
2018/2019 izleme periyodunda (2016, 2017 ve 2018 raporlama dönemleri) UEFA başa-baş
hesap kriterlerine uyulması taahhüt edilmiştir.
2016'da biten sezon için maksimum 20 milyon Avro ve 2017'de biten sezon için ise 10 milyon
Avro başa-baş açığı rapor edileceği kabul edilmiştir.
2017'de biten mali yıl için personel (futbolcu, teknik kadro ve lisans personeli) giderleri / toplam
gelirler oranında belirlenmiş hedefe ulaşılacağı tahahhüt edilmiştir.
UEFA'dan gelecek gelirlerinin 2 milyon Avro’ya kadar olan kısmına tedbir konulmuştur. Bu tutarın
1 milyon Avro'luk kısmı yapılandırma şartlarına uyulup uyulmadığına ve herhangi bir gelir yaratılıp
yaratılmadığına bakılmaksızın kulüp tarafından UEFA’ya ödenecektir. Bu koşula istinaden Şirket,
31 Mayıs 2016 finansal tablolarında ayırmış olduğu 1 milyon Avro tutarında karşılığın, cari
dönemde yapılan ödemeler sonrası kalan 666.000 Avro tutarındaki kısmı 31 Mayıs 2017 tarihli
bilançosunda diğer kısa vadeli karşılıklar hesabında muhasebeleştirmiştir. Şirket 31 Mayıs 2017
tarihli bilançosunda 2016-2017 futbol sezonu için ek olarak 500.000 Avro tutarında karşılığı kısa
vadeli karşılıklar hesabında muhasebeleştirmiştir.
Kalan 500.000 Avro ise şarta bağlı olup, Şirket’in anlaşmada yer alan kriterleri sağlaması halinde
UEFA tarafından kaldırılacaktır.
UEFA Listesine 2017/18 sezonunda ise 23 oyuncu dahil edebilecektir. İlerleyen sezonlarda
kriterlerin sağlanması halinde, bu sınırlandırma 2018/19 sezonundan itibaren kaldırılacaktır.

Şirket aleyhine açılan davalar
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
bulunulmuş olup Yargıtay incelemesi devam etmektedir. 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
bulunulmuştur. Aleyhe sonuçlanan dava, temyiz üzerine Yargıtay tarafından onaylanmış olup söz
konusu karar için karşı karar düzeltme başvurusu yapılmıştır. Karar düzeltme başvurusundan
çıkabilecek muhtemel olumsuz karar göz önünde bulundurularak, 45.000 TL’lik cezai işlem
uygulanabileceği öngörüldüğünden, Şirket’in finansal tablolarında bu tutara karşılık ayrılmıştır.
Futbolcu Temsilcisi (davacı) ve Şirket tarafından imzalanmış olan 5 Şubat 2011 tarihli Standart
Temsilci Sözleşmesinin 3.2 maddesinde belirtilen 75.000 Avro’luk alacağın ödenmediğinden bahisle
davacı alacak talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket’e yönlendirmiştir. Davacı futbolcu temsilcisi,
Türkiye’de aleyhe açmış olduğu davanın görev yönünden reddedilmesi sebebiyle 75.000 Avro alacak
talebini FIFA nezdinde açtığı dava ile Şirket’e yönlendirmiştir. Dava FIFA tarafından kabul edilerek,
gerekçeli karar Şirket'e tebliğ edilmiştir. Ödeme yapılmış olup, karşı tarafa ve FIFA'ya bildirilmiştir.
FIFA'dan dosyanın kapatılması için gerekli yazılar beklenilmektedir.

(36)

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

19.

Karşılıklar, koşullu varlıklar ve yükümlülükler (devamı)

GSGM tarafından yapılan 912.600 TL tutarında icra takibine karşı itiraz edilmiş, itirazın iptaline yönelik
dava açılmıştır. Duruşması 6 Haziran 2018 tarihindedir. Bu davaya istinaden, Şirket finansal
tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.
Şirket’in borsada işlem gören hisselerden alım yapan yatırımcının sahip olduğu hisse değerinin
düşmesi sebebiyle zarara uğradığından bahisle dava ikame ettiği dava olup, ön inceleme
duruşmasında davacı tarafın talebi mahkeme tarafından reddedilmiştir. Davacı taraf ilk derece
mahkemesi kararına Yargıtay nezdinde itiraz etmiştir. Yargıtay ilk derece mahkeme kararını bozmuş
ancak ilk derece mahkeme kararında direnmiştir. Davacı taraf Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na
müracaat etmiştir. Yargıtay incelemesi devam etmektedir.
İş akdi feshedilen eski teknik adamın, sözleşmesinde yer alan tazminat hükmünün kendisine
ödenmesi talepli dava olup, dava ilk derece mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Yargıtay nezdinde
temyiz talebinde bulunulmuş olup, temyiz incelemesi sonucunda ilk derece mahkemesinin kararı
bozulmuştur. Yerel Mahkeme kararının bozulması için Yargıtay'a yapılan temyiz başvurusu kabul
edilmiş olup, dosyanın Yerel Mahkeme tarafından tekrar incelenmesi devam etmektedir. Bu davaya
istinaden, Şirket’in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.
Futbolcu Adrian Mierzejewski’nin yetiştirme tazminatına ilişkin olarak, UKS Naki ve Wisla Plock S.A
tarafından Şirket aleyhine 250.000 Avro alacak iddiasıyla FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na
başvuruda bulunmuştur. Daha sonra talep edilen bedel Trabzonspor Sportif Yatırım A.Ş. tarafından
ödenmiştir. Bunun sonucunda Şirket elinde bulundurduğu sözleşmeye istinaden bu durumun asıl
borçlusunun KSP Polonia olduğu gerekçesiyle davayı bu kulübe yönlendirmiştir. FIFA Uyuşmazlık
Çözüm Kurulu bu konuda Şirket’i haklı bularak 169.415 Avro’nun faizi ile birlikte KSP Polonya
tarafından Şirket’e ödenmesi yönünde karar almıştır. Kesinleşen kararın infazı için Şirket FIFA ve
Polonya Futbol Federasyonu nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Davacı futbolcu taraflar arasındaki sözleşmenin Kulüp tarafından haksız olarak feshedildiğini ve bu
sebeple alacaklarının tahsili için dava açmıştır. Davaya cevap verilmiş olup yargılama devam
etmektedir. Bu davaya istinaden, Şirket’in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.
İş akdi fesh edilen eski teknik adamın Kulüp ile arasında olan sözleşmenin haksız olarak feshedildiğini
savunarak alacaklarının tahsili için dava açmıştır. Dava Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından kısmen
kabul edilerek, davacıya ödeme yapılmasına hükmedilmiştir. Gerekçeli karar Şirket’e tebliğ edilmiş
olup, kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuşsa da karar Tahkim
Kurulu'nca onanmıştır. Bu davaya istinaden, Şirket’in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık
ayrılmıştır.
Davacı futbolcu taraflar arasındaki sözleşme uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiası ile dava
konusu tutarın kendisine ödenmesini talep etmiştir. Dava, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından
kısmen kabul edilerek, davacı futbolcuya ödenme yapılmasına hükmetmiştir. Gerekçeli karar Şirket’e
tebliğ edilmiş olup, kararın kaldırılması için Tahkim Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulacaktır. Bu
davaya istinaden, Şirket’in finansal tablolarında gerekli görülen karşılık ayrılmıştır.
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Şirket’in açtığı davalar
Şirket’in Arjantin Ligi takımlarından Racing Club’a Teofilo Gutierrez’in (futbolcu) transferi ile ilgili
transfer ücretinin 400.000 ABD Dolar’lık kısmının Racing Club tarafından ödenmediği iddiasıyla CAS’a
başvuruda bulunulmuştur. Karar Şirket lehine sonuçlanmıştır. Gerekli icra prosedürlerinin yerine
getirilmesi için Arjantin’de bir avukat ile anlaşılmış olup, kararın Arjantin’de tanınmasını ve tenfizini
sağlamak üzere gerekli dava açılmıştır. Dava devam etmektedir.
Futbolcu ve teknik direktör sözleşmelerine ilişkin yükümlülükler
Şirket’in futbolcular ve teknik direktörlerle yaptığı sözleşmeler uyarınca 28 Şubat 2018 ve 31 Mayıs
2017 tarihleri ve sonraki dönemlerde ödenecek garanti ücret yükümlülükleri (maç başı ücretler hariç)
aşağıdaki gibi olup Şirket tarafından finansal durum tablosu dışı yükümlülük olarak izlenmektedir.
28 Şubat 2018

2017 – 2018 futbol sezonu
2018 – 2019 futbol sezonu
2019 – 2020 futbol sezonu
2020 – 2021 futbol sezonu
2021 – 2022 futbol sezonu

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

TL (Orijinal
para birimi)

Avro (Orijinal
para birimi)

32.658.869
117.357.542
93.166.098
1.600.000
1.600.000

3.743.800
6.480.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000

6.198.831
23.770.000
19.630.000
-

246.382.509

15.023.800

49.598.831
31 Mayıs 2017

2017 – 2018 futbol sezonu
2018 – 2019 futbol sezonu
2019 – 2020 futbol sezonu
2020 – 2021 futbol sezonu
2021 – 2022 futbol sezonu

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

TL (Orijinal para
birimi)

Avro (Orijinal
para birimi)

110.694.202
59.960.733
45.009.693
250.000
250.000

14.106.000
3.874.000
250.000
250.000
250.000

24.302.587
14.112.000
11.262.000
-

216.164.628

18.730.000

49.676.587
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Teminat, rehin ve ipotekler
28 Şubat 2018 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat, rehin ve ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
28 Şubat 2018
TL
TL
teminatlar
toplam

Avro
teminatlar

ABD Doları
teminatlar

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

-

161.490

-

-

-

TRİ'lerin toplam tutarı

31 Mayıs 2017
TL
TL
teminatlar
toplam

Avro
teminatlar

ABD Doları
teminatlar

301.428

30.000

-

161.490

280.722

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

161.490

301.428

30.000

-

161.490

280.722
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Verilen Temlikler
28 Şubat 2018 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibarıyla Şirket’in temlik pozisyonuna ilişkin tabloları
aşağıdaki gibidir:

Verilen Temlikler
Temlik Edilen Yayın Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen İsim Hakkı - Spor Toto
Temlik Edilen Maç Hasılat Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen Alacak Senetleri
Temlik Edilen Alacak Senetleri
Temlik Edilen Alacak Senetleri

Döviz
tutarı

Para
birimi

129.008.469
25.000.000
74.456.000
30.000.000
5.000.000
5.342.944
708.000
500.000
522.000

TL
EUR
TL
TL
USD
TL
USD
EUR
TL

28 Şubat 2018
Tutar
(TL)

Döviz
tutarı

Para
birimi

31 Mayıs 2017
Tutar
(TL)

129.008.469 132.498.961
116.615.000
74.456.000 76.024.856
30.000.000 28.500.000
18.916.500
6.250.000
5.342.944
300.000
2.678.576
2.332.300
1.112.990
522.000
5.321.774

TL
EUR
TL
TL
USD
TL
USD
EUR
TL

132.498.961
76.024.856
28.500.000
22.276.250
300.000
4.423.467
5.321.774

379.871.789

20.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.
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269.345.308

