En Büyük Beşiktaşlı...

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
01 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015
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bir önceki sezonda elde ettiğimiz başarının devamını sağlamaktır.
Beşiktaş’ımızın geleceğini garanti altına alacak
olan ve gelir yapımızı çok farklı bir noktaya taşıyacak olan Vodafone Arena inşaatının bitmesi
ile de profesyonel futbol takımımız, önümüzdeki
sezon bitmeden yuvasına dönecektir. Vodafone
Arena, yılın 365 günü faaliyet gösterecek olan
çok amaçlı bir spor ve eğlence merkezi olarak
tasarlanmıştır. Vodafone Arena’nın faaliyete
geçmesi ile sadece stadyum gelirlerimizi yıllık
50 milyon ABD Doları seviyesine çıkarmayı hedeflemekteyiz.

D

eğerli Ortaklarımız,

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret
A.Ş. olarak, Profesyonel Futbol Takımımız Spor
Toto Süper Ligi Süleyman Seba Sezonu’nu 69
puan toplayarak 3. sırada tamamlamış ve UEFA
Avrupa Ligi Gruplarına doğrudan katılım vizesi
almıştır.
Şirketimiz, brüt gelirlerini bir önceki yıla göre
%56 oranında artırmasına rağmen, 2014-2015
sezonunda da faaliyetlerini zararla sonuçlandırmıştır. Ancak, gelirlerimizdeki yüksek artış trendi devam ederken özellikle satışların maliyetindeki artış oranının gelirlerdeki artış oranının çok
altında kalıyor olması yakın bir süreç içerisinde
faaliyetlerimizin dönem karıyla kapatılacağına
dair beklentilerimizi artırmaktadır.
Şirket olarak bu sezonki önceliğimiz, sportif anlamda hedefimiz olan Spor Toto Süper Ligi’nde
şampiyonluğa ulaşmak ve UEFA Avrupa Ligi’nde
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Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefimizin bir parçası olarak da, önümüzdeki dönemde
UEFA Mali Fair Play Kriterlerine tam uyum sağlayarak sportif alandaki başarılarımızı idari ve
mali alanlarda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu
çerçevede, futbol ailesi borçlarının ifası, denk
bütçe ve hesap sonuçlarının sağlanması gibi mali
kriterlerin yanında, sportif, idari ve altyapı kriterleri konusunda da, UEFA standartlarına tam
uyum sağlamak yönetim vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz ile
UEFA Mali Kontrol komitesi arasında Mayıs
2015’de Mali Yapılandırma anlaşması imzalanmıştır.
Şirketimizin 1 Haziran 2014 - 31 Mayıs 2015
dönemi Genel Kurul Kitapçığını bilgilerinize sunarken, Beşiktaş’ımızın geleceğini yaratma yolundaki çabamız ve çalışmalarımızda bizlere ortak olarak verdiğiniz destek ve güveniniz için siz
sayın ortaklarımıza birkez daha teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Fikret ORMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
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TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ,
3- 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
4- 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi faaliyetine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
müzakeresi ve karara bağlanması
5- 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının

16- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemine ilişkin bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
18- 01.06.2014 - 31.05.2015 dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek
(TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
19- Dilek, temenniler ve kapanış.

okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6- 01.06.2014 - 31.05.2015 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu
tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 01.06.2015 - 31.05.2016 hesap dönemi için seçilen
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi’nin ve görev süresinin
Genel Kurul’un onayına sunulması,
8- Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 07.08.2012 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilen ve
07.08.2012 tarihinde KAP’da ilan edilen “Kar Dağıtım Politikası”’nın müzakeresi ve onaylanması,
9- 2014 yılı özel hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle, kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin
Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10- TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması
adına alınacak tedbirler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11- 01.06.2014-31.05.2015 döneminde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara
bilgi verilmesi,
12- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 3,6,7,8,
9,10,11,12,13,15,16,17,18 ve 20 ncı maddelerinin ekte belirtilen şekilde tadilinin onaya sunulması
(Tadil edilecek söz konusu maddeler Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
bilgisine sunulmuş ve olumlu görüş alınmıştır),
13- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi H.Ahmet Kılıçoğlu’nun istifası nedeniyle TTK 363. Maddesine
göre Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan
M.Koray Özcan’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’nin onaylanması.
14- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
15- Türk Ticaret Kanunu’nun 395 - 396. Maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin
gerek kendi gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin konusuna giren ticari iş türünden
bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir
şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
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ŞİRKET BİLGİLERİ
1.Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgileri
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1995 yılında kurulmuş ve tescil
edilmiştir. Şirketimizin fiili faaliyet konusu; profesyonel futbolun gelişmesine katkı
sağlamak, profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme
imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde
bulunmak, profesyonel futbol yatırımları yapmak, futbol tesisleri kurmak ve bunları
işletmek ile ana sözleşmede yazılı diğer işlerdir.
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olup, hisse senetlerimiz 2002
yılından itibaren Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle hisse
senetlerimizin %49 ‘u halka açık olup, BİST’de dolaşımda bulunmaktadır.
İletişim Bilgileri
Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.
Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza
B Blok Zemin Kat Akaretler
Beşiktaş – İSTANBUL
Tel
Faks

: (212) 310 10 00
: (212) 258 81 94

http://www.bjk.com.tr
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Müdürü
Doruk Sazer
0212 310 10 00-319
doruk.sazer@bjk.com.tr
SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev araçlar Lisansı

201336
201336
301018
301018

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı
Doruk Sazer
0212 310 10 00-319
doruk.sazer@bjk.com.tr
SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev araçlar Lisansı

10

201336
201336
301018
301018
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2. Yönetim Kurulu
Şirketimizin 01.06.2013-31.05.2014 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul
Toplantısı 20.11.2014 tarihinde saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Piaza, C
Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl
Müdürlüğü'nün 19.11.2014 tarih ve 25225 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın Mustafa Kurt'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva
edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Ekim 2014 tarih 8680 sayılı
nüshasının 114 sayfasında, Milliyet Gazetesinin 24 Ekim 2014 tarihli nüshasının 9.
sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 24 Ekim 2014 tarih 10821 sayılı nüshasının
13.sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla,
toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Genel Kurul sonrası Şirketimiz Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur:
ADI SOYADI

GÖREVİ

Fikret Orman

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Ürkmezgil

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Deniz Atalay

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi

Erdal Torunoğulları Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Kılıçoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Sümer

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Şirketimiz dışında yürüttükleri görevler
ile ilgili bilgiler şu şekildedir:
Fikret Orman:

-

-
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Orsan San. Ticari Araç Sistemleri Ltd. Şti .Yönetim Kurulu Başkanı
ECD Yapı Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ortağı
İstanbloom Otelcilik Tur. İnş. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Orçan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortağı
Denge Kutu ve Oluklu Muk. San Tic Ltd. Şti. Ortağı
Esin Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Seba Standart İnş. Yapı Turizm San. Tic. Ltd. Şti Ortağı
Fokus Turizm İnş. Danış. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Ürkmezgil:
- Promat Basım Yayın San Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
DenizAtalay:
- SMS Gıda Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Metin Albayrak:
- Tarabya Bilişim Tekstil Ltd Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Torunoğulları:
- Edelstall Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Orkam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
- Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
H. Ahmet Kılıçoğlu:
- Vestel Elektronik Yönetim Kurulu üyesi.
- Zorlu Enerji Yönetim Kurulu üyesi.
- Şeker Mortgage Yönetim Kurulu üyesi
Cenk Sümer
- Profera Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında yönetiminde yer
aldıkları/hissedarı bulundukları Şirketler ile Şirketimiz arasında herhangi bir ticari ilişki
bulunmamaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2014-2015 hesap dönemi çerçevesinde 39 adet karar almıştır.
Bu kararlarda ekseriyetle yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu mevcuttur.
3. Denetimden Sorumlu Komite
Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak seçilen Denetimden Sorumlu Komite
üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.
Adı Soyadı
Ünvanı
Ahmet Kılıçoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Sümer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şirketimiz denetimden sorumlu komitesi yıl içerisinde 5 defa toplantı gerçekleştirmiştir.
4. Kurumsal Yönetim Komitesi
2014/06 aylık faaliyet dönemi içinde görevde bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi
üyeleri aşağıdaki gibidir :
Adı Soyadı
Ünvanı
Ahmet Kılıçoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Sümer
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Doruk Sazer
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
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5. Genel Müdür

2. İdari Faaliyetler:

Uğur Gökhan Sarı 16.04.2012 tarihi itibariyle Beşiktaş Şirketler Grubu Koordinatörlüğü
görevine atanmıştır.

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından alınan önemli kararlar ile ticari anlaşmalar ve
yapılan yatırımlar ile ilgili bilgiye bu raporun bir sonraki bölümünde yer verilmektedir.

6. Sermaye Yapısı ve İştirakler
Şirketin ortaklık yapısı 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin 1 Haziran 2014 – 31 Mayıs 2015 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama
personel sayısı 72 olmakla beraber, Şirketimizin 1 Haziran 2013 – 31 Mayıs 2014
döneminde çalıştırmış olduğu ortalama toplam personel sayısı 76 kişidir.

Ortağın Unvanı / Adı
Beşiktaş Jimnastik Kulubü Derneği

Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
122.426.085

51,00

01 HAZİRAN 2014 – 31 MAYIS 2015 DÖNEMİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Halka Arz
Toplam

117.573.915
240.000.000

49,00
100,00

1. Profesyonel futbol takımımız oyuncuları Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup ve
Olcay Şahan’ın sözleşmeleri yenilenmiştir. Buna göre,
Necip Uysal’a;

İştiraklerimiz

Ticaret Unvanı

Faaliyet
Konusu

Ödenmiş/
Çıkarılmış
Sermayesi

Beşiktaş markalı
Sportif
ürünlerin üretim
San.ve
4.500.000
ve pazarlanması
faaliyeti
Televizyon
Beşiktaş Televizyon
9.500.000
yayıncılık
Yayıncılık A.Ş.
faaliyetleri
Beşiktaş
Ürünler
Tic.A.Ş.

Şirketin Şirket
İle
Şirketin
Para
Sermaye Olan
Sermayedek Biri
deki
İlişkinin
i Payı
mi
Payı (%) Niteliği
4.500.000

9.500.000

TL

TL

100

100

01 HAZİRAN 2014 – 31 Mayıs 2015 DÖNEMİ FAALİYETLERİ
1. Satışlar (Rakamlar TL olarak belirtilmiştir.)
01.06.2014 – 31.05.2015 dönemi net satışlarımız 222.818.633 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Satışlar Toplamı 57% oranında artarken,
Satışların Maliyeti Kaleminde 15%’lik bir artış gerçekleşmiştir. Faaliyet giderlerinde 34%
oranında artış olurken, Faaliyet Zararı, (112.426.369)TL’dan (76.672.002) TL’na
gerilemiştir. Net finansal giderler kalemi de 103% oranında artarken, Şirketimiz
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Zararı, (140.478.649) TL olarak gerçekleşmiştir.
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Bağlı
Ortaklık
Dolaylı
İştirak

2014-2015 sezonunda 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
2015-2016 sezonunda 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
2016-2017 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
2017-2018 sezonunda 1.100.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
2018-2019 sezonunda opsiyonlu olmak üzere, 1.100.000 Avro garanti ücreti ve
10.000 Avro maçbaşı ücreti,
Oğuzhan Özyakup’a;
2014-2015
ücreti,
2015-2016
ücreti,
2016-2017
ücreti,
2017-2018
ücreti,

sezonunda 1.200.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
sezonunda 1.300.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
sezonunda 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
sezonunda 1.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı

Olcay Şahan’a;
2014-2015 sezonunda
ücreti,
2015-2016 sezonunda
ücreti,
2016-2017 sezonunda
ücreti,
2017-2018 sezonunda
ücreti ödenecektir.

1.200.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
1.300.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
1.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı

2. Profesyonel futbol takımımız oyuncuları Tanju Kayhan ve Erkan Kaş, Kardemir
Karabükspor Kulübü'ne transfer olmuşlardır. Bu transferler karşılığında, Kardemir
Karabükspor Kulübü tarafından Şirketimize toplam 750.000 Avro+KDV erken
fesih tazminatı ödenecektir.
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3. Şirketimiz ile Saran Uluslararası Filmcilik Organizasyon Reklam Ticaret ve
Pazarlama A.Ş. (Saran firması) arasında 5 milyon ABD Doları tutarında reklam
anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında; Saran firması tarafından
Şirketimiz aleyhine İstanbul 44. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2013 / 155 E. sayılı
dosyası ile açılan 2.200.000 ABD Doları tutarındaki alacak davasından ve Media
Eye Ltd. tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul 42. Asliye Ticaret
Mahkemesi'nin 2013/145 E. sayılı dosyası ile açılan 1.500.000 ABD Doları
tutarındaki alacak davasından davacılar tarafından feragat edilmiştir.
4. Ayrıca, Saran firması tarafından Şirketimiz hakkında İstanbul 12. İcra
Müdürlüğü'nün 2013/15234 E sayılı dosyası ile açılan 290.886,99 ABD Doları
tutarındaki icra takibi ile Media Eye Ltd. tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul
12. İcra Müdürlüğü'nün 2013/10458 E. sayılı dosyası ile açılan 1.350.929,92 ABD
Doları tutarındaki icra takibinin işlemsiz bırakılarak düşürülmesine karar
verilmiştir.
5. Ramon de Moraes Motta'nın transferine ilişkin olarak Corinthians kulübü ve
oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre daha önce kiralık
kontratında satın alma opsiyonu 2.500.000 Avro olan oyuncunun transferi için,
Corinthians kulübüne 1.100.000 Avro ödenmiştir. Oyuncunun kendisi ile 2+1
yıllık sözleşme imzalanmış olup oyuncuya ;
2014-2015 sezonu için 1,200,000 Avro garanti ücreti ve 10,000Avro maç başı
ücreti,
2015-2016 sezonu için 1,100,000 Avro garanti ücreti ve 10,000 Avro maç
başı ücreti,
2016-2017 sezonu(opsiyonlu) için ise 1,200,000 Avro garanti ücreti ve 10,000
Avro maç başı ücreti ödenecektir.
6. Şirketimiz Futbol Genel Direktörü Önder Özen 15.07.2014 tarihi itibariyle
görevinden istifa etmiş olup, istifası Şirketimiz Yönetim Kurulunca kabul
edilmiştir.
7. Demba Ba'nın transferine ilişkin olarak Chelsea kulübü ile anlaşmaya
varılmıştır.Buna göre Chelsea kulübüne;
Toplam 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Demba Ba'nın transferine ilişkin olarak oyuncunun kendisi ile anlaşmaya
varılmıştır. Buna göre Oyuncuya;
-2014-2015 sezonu için 2.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2015-2016 sezonu için 2.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2016-2017 sezonu için 2.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2017-2018 sezonu için 2.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti ödenecektir.
Ayrıca oyuncuya her sezon için, sezonun ilk yarısında en az 6 maçta ilk 11'de yer
alırsa 350.000 Avro, sezonun ikinci yarısında en az 6 maçta ilk 11'de yer alırsa
350.000 Avro ödenecektir.
8. Oyuncumuz Ömer Şişmanoğlu, 2014-2015 sezonu sonuna kadar Eskişehirspor
Kulübüne bedelsiz olarak kiralanmıştır.
9. Oyuncumuz İbrahim Toraman, 2014-2015 sezonu sonuna kadar Sivasspor
Kulübüne bedelsiz olarak kiralanmıştır. Oyuncunun 2014-2015 sezonu garanti
ücret, maaş, maçbaşı ve prim ödemeleri Sivasspor Kulübü tarafından yapılacaktır.
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10. Oyuncumuz Günay Güvenç, 2014-2015 sezonu sonuna kadar 100.000 TL
kiralama bedeli karşılığında Mersin İdman Yurdu Kulübüne kiralanmıştır.
Oyuncunun 2014-2015 sezonu garanti ücret, maaş, maçbaşı ve prim ödemeleri
Mersin İdman Yurdu Kulübü tarafından yapılacaktır. Oyuncu son durum itibariyle
takımımza geri dönmüştür.
11. Futbolcu Gökhan Töre'nin transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisi ile
anlaşmaya varılmıştır.
Buna gore Rubin Kazan'a 4.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncuya;
-2014-2015 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2015-2016 sezonu için 1.500.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2016-2017 sezonu için 1.600.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2017-2018 sezonu için 1.700.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2018-2019 sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti ödenecektir.
12. Oyuncumuz Muhammed Demirci, 2014-2015 sezonu sonuna kadar Gaziantep
Büyükşehir Belediyespor Kulübüne bedelsiz olarak kiralanmıştır. Oyuncunun
2014-2015 sezonu garanti ücret, maaş, maçbaşı ve prim ödemeleri Gaziantep
Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılacaktır.
13. Oyuncumuz Filip Holosko, 2014-2015 sezonu sonuna kadar Rizespor A.Ş.'ye
kiralanmıştır. Rizespor A.Ş. tarafından Şirketimize 550.000 Avro kiralama bedeli
ödenecektir. Oyuncunun 2014-2015 sezonu garanti ücreti olan 1.100.000 Avro
Şirketimiz tarafından ödenecektir.
14. Oyuncumuz Gökhan Süzen, 2014-2015 sezonu sonuna kadar Gaziantepspor
Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncunun 2014-2015 sezonu garanti ücretinin 275.000
Avro'su Şirketimiz tarafından ödenecektir.
15. Jose Ernesto Sosa'nın geçici transferi ile ilgili olarak oyuncunun kulübü ve kendisi
ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre;
FC Metalist kulübüne kiralama bedeli olarak 1.400.000 Avro ödenecektir. Ayrıca
Şirketimiz FC Metalist Kulübüne 15 Ekim 2014 tarihine kadar 2.000.000 Avro
ödemek suretiyle sezon sonunda oyuncunun transfer haklarını satın alma opsiyonuna
sahiptir. Oyuncuya 2014-2015 sezonu için 1.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000
Avro maçbaşı ücreti ödenecektir. Ayrıca oyuncunun transfer opsiyonunun
kullanılması halinde oyuncunun kendisi ile aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır;
-2015-2016 sezonu; 1.550.000 avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2016-2017 sezonu; 1.600.000 avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2017-2018 sezonu; 1.650.000 avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti.
Jose Ernesto Sosa'nın transfer hakları, kiralık sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak FC
Metalist kulübünden satın alınmıştır.
16. Şirketimiz Profesyonel Futbol Takımı oyuncusu Michael Eneramo'nun sözleşmesi
karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya sözleşme fesih bedeli olarak 500.000
Avro ödenecektir.
17. Şirketimiz Profesyonel Futbol Takımı oyuncusu Sezer Öztürk 2014-2015 sezonu
için Başakşehir Spor Kulübüne bedelsiz olarak kiralanmıştır. Oyuncunun 20142015 sezonu garanti ücretinin 500.000 Avrosu Şirketimiz tarafından ödenecektir.
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18. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi tarafından, Şirketimiz hakkında UEFA
Kulüp Lisans ve Mali Fair Play talimatları uyarınca, "Madde 61: Denk Hesap
Durumu" konusunda rutin inceleme başlatılmıştır. Konu ile ilgili olarak UEFA
yetkilileri ile 28 Kasım 2014 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilecektir. Jose
Ernesto Sosa'nın transfer hakları, kiralık sözleşmesindeki opsiyon kullanılarak FC
Metalist kulübünden satın alınmıştır.
19. Şirketimiz hakim ortağı BJK Derneği tarafından BIST’de yapılan Şirketimiz pay
senetleri satışı sonucunda Şirketimiz Hakim Ortağı BJK Derneği’nin
Şirketimiz’deki payı 51% olmuştur.
20. Şirketimiz Olağan Genel Kurulu 20.11.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
21. Şirketimiz mali yapısının güçlendirilmesi ve finansal durumunun düzeltilmesi için,
Şirketimiz yönetim kurulu tarafından sermaye artırımı da dahil olmak üzere iç ve
dış fon kaynaklarının oluşturulması konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır.
Buna ek olarak önümüzdeki dönemde, yönetim kurulumuzun aşağıda bahsi geçen
konularda atılan ve Şirketimiz 31.05.2016 tarihli mali tablolarına da olumlu
yansıması beklenen somut adımlar şu şekildedir:
1.Vodafone Arena Stadyumu inşaatı son durum itibariyle devam etmekte olup,
profesyonel futbol takımımız maçlarını 2015-2016 sezonunda bu stadyumda
oynamayı planlamaktadır. Vodafone Arena Stadyumunun faaliyete geçmesi ile
beraber, maç günü gelirleri ile sezonluk koltuk, VIP koltuk ve loca gelirlerinde,
önceki sezonlara kıyasla ciddi artışlar beklenmekte ve stadyumun tribün gelirleri,
spor dışı aktivite gelirleri, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri şeklinde
özetlenebilecek olan toplam gelirlerinin, Şirketimiz stratejik ortağı IMG-Doğuş
tarafından hazırlanan planı kötümser senaryosuna göre yıllık 35-40 milyon ABD
Doları seviyesine yükselmesi beklenmektedir.
2.UEFA Mali Fair Play kriterleri denk hesap kuralı 2013-2014 sezonundan
itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre, denk hesap kuralına uymayan
kulüpler, UEFA tarafından, para cezası, transfer yasağı, Kupa katılım gelirlerinin
dondurulması, kupalardan men gibi cezalara çarptırılmaktadır. UEFA
organizasyonlarında sürekli olarak yer alma Şirketimiz ana vizyonunu
oluşturmakta ve Yönetim Kurulumuz bunun için sahada olduğu kadar saha
dışındaki sonuçların da önemli olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Buna
bağlı olarak Şirketimiz gerek transfer politikasında gerek profesyonel oyunculara
ödenen ücretlerde bütçe disiplinine uyulması konusunda hassasiyetini içinde
bulunduğumuz sezonda ve önümüzdeki sezonlarda korumaya devam edecektir.
3.Futbol takımımız, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında UEFA ve CAS
kararları sonrasında UEFA kupalarından men edilmiştir. Bu durum, ilgili maçların
yayın geliri, tribün gelirleri ve kupa katılım gelirleri ile beraber düşünüldüğünde
Şirketimiz açısından önemli gelir kayıplarına sebep olmuştur. Bu kayıpların iki
sezonda toplam 15 milyon EUR seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki dönemde bu gibi kayıpların oluşmaması için azami dikkat
gösterilmektedir.
22. Şirketimiz ile Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında yapılan kredi anlaşması
çerçevesinde, Aktif Yatırm Bankası A.Ş. tarafından Şirketimize 100 mn TL kredi
limiti tanımlanmıştır.
23. Alexander Milosevic'in şirketimiz profesyonel futbol takımına transferi ile ilgili
olarak oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre;
AIK Futbol Kulübüne 1.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

ücreti,
-2015-2016 sezonu; 500.000 Avro garanti ücreti ve 5.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2016-2017 sezonu; 500.000 avro garanti ücreti ve 5.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2017-2018 sezonu; 500.000 avro garanti ücreti ve 5.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2018-2019 sezonu; 600.000 avro garanti ücreti ve 5.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2019-2020 sezonu; 600.000 avro garanti ücreti ve 5.000 Avro maçbaşı ücreti.
24. Daniel Opare'nin Şirketimize transferi ile ilgili olarak Oyuncunun kendisi ve FC
Porto kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Daniel Opare 2014-2015
sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak FC Porto'dan kiralanmıştır. 2014-2015
sezonu sonunda oyuncunun haklarını satın alma opsiyonu Şirketimize aittir.
Oyuncuya 2014-2015 sezonu sonuna kadar 312.500 Avro garanti ücreti, 5.000
Avro maçbaşı ücreti ödenecektir.
25. Tolgay Arslan'ın Şirketimize transferi ile ilgili olarak Oyuncunun kendisi ve
Hamburger SV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Tolgay Arslan ile
3,5+1 yıllık sözleşme imzalanmış olup sözleşme şartları şu şekildedir:
- 2014-2015 sezonu: 650.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
- 2015-2016 sezonu: 1.300.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
- 2016-2017 sezonu: 1.450.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
- 2017-2018 sezonu: 1.550.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
- 2018-2019 sezonu: 1.650.000 Avro garanti ücreti+ 10.000 Avro maçbaşı ücreti
Hamburger Sv kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 450.000 Avro ödenecektir.
26. Şirketimiz profesyonel futbolcularından Atınç Nukan'ın sözleşmesi şu şekilde
yenilenmiştir:
-2015-2016 sezonu: 250.000 Avro garanti ücreti ve 7.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2016-2017 sezonu: 300.000 Avro garanti ücreti ve 7.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2017-2018 sezonu: 350.000 Avro garanti ücreti ve 7.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2018-2019 sezonu: 400.000 Avro garanti ücreti ve 7.000 Avro maçbaşı ücreti,
Şirketimiz profesyonel futbolcularından Cenk Gönen'in sözleşmesi şu şekilde
yenilenmiştir:
-2015-2016 sezonu: 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2016-2017 sezonu: 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2017-2018 sezonu: 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2018-2019 sezonu: 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
Şirketimiz profesyonel futbolcularından Ersan Adem Gülüm'ün sözleşmesi şu
şekilde yenilenmiştir:

Oyuncu ile 3,5+2 yıllık olmak üzere aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır:
- 2014-2015 sezonu 2.yarısı; 425.000 Avro garanti ücreti ve 5.000 Avro maçbaşı

Şirketimiz profesyonel futbolcularından Mustafa Pektemek'in sözleşmesi şu
şekilde yenilenmiştir:
yenilenmiştir:

-2015-2016 sezonu: 1.200.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2016-2017 sezonu: 1.300.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2017-2018 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2018-2019 sezonu: 1.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
Şirketimiz profesyonel futbolcularından Veli Kavlak'ın sözleşmesi şu şekilde
yenilenmiştir:
-2015-2016 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti,
-2016-2017 sezonu: 1.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2017-2018 sezonu: 1.600.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2018-2019 sezonu: 1.700.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
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-2015-2016 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2016-2017 sezonu: 1.500.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2017-2018 sezonu: 1.600.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti,
-2018-2019 sezonu: 1.700.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti.
27. 2015 - 2016 sezonu UEFA Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan Şirketimizin,
gerekli kriterleri karşıladığı sonucuna varılarak TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair
Play Talimatının 18.maddesi uyarınca UEFA Kulüp lisans başvurusunun kabulüne
TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir.
28. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen
UEFA Mali Fair Play Kriterleri; başabaş hesap durumu soruşturma süreci sona
ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Mali Kontrol Komitesi arasında yapılandırma
anlaşması imzalanmıştır. Yapılan anlaşmanın detayları şu şekildedir:
* Yapılandırma anlaşması, 2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını
kapsamaktadır.
* Şirketimiz, 2018/19 izleme periyodunda (2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19
sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz, 2015/16 sezonu için azami 20 milyon avro, 2016/17 sezonu için
azami 10 milyon avro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında personel giderleri/toplam gelirler
oranında ve futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde getirilen
sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.
* Şirketimiz, 25 kişilik UEFA A listesine 2015/16 sezonunda 22 oyuncu, 2016/17
sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. Önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada
yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 2017/18
sezonundan
itibaren
bu
sınırlandırma
sona
erecektir.
* Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni
oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama,
sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları)
pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu
anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda
2017/18 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2014/15 A listesinde yer
alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak
sözleşmeler
bu
sınırlama
kapsamında
değildir.
* Şirketimiz toplam 5.5 milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir
konulmasını kabul etmekte olup, bu tutarın 1.5 milyon avroluk kısmı 2015/16,
2016/17 ve 2017/18 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA'ya ödenecektir. Kalan
4 milyon avro üzerindeki tedbir şarta bağlı olup, önümüzdeki sezonlarda bu
anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda
UEFA tarafından kaldırılacaktır.
29. Şirketimiz ile Arçelik A.Ş. arasında daha önce imzalanan; 3+2 yıllık Beko
markası ile forma sırt sponsorluğu anlaşması, aynı koşullarla 4+2 yıl olarak
yenilenmiştir.
30. Şirketimiz tarafından davalı Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
aleyhine, açılan davada, T.C. İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi 20.05.2015 tarih
2015/238 Esas ve 2015/316 Karar no.lu kararı ile "İcranın Geri Bırakılmasına"
karar vermiştir.
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BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ
GELİŞMELER
31. Dusko Tosic'in Profesyonel futbol takımımza transferi ile ilgili olarak oyuncu ile
2+1
yıllık
anlaşmaya
varılmıştır.
Buna
göre
oyuncuya;
* 2015-2016 sezonunda 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti
* 2016-2017 sezonunda 950.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti
ödenecektir.
Futbolcunun 2016-2017 sezonunda 35 resmi müsabakada ilk 11 veya sonradan
oyuna girerek oynaması halinde sözleşmenin süresi bir sezon daha uzayacaktır. Bu
taktirde;
* 2017-2018 sezonunda oyuncuya 950.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro
maçbaşı ücreti ödenecektir.
32. Futbol takımımız oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.
Buna göre oyuncuya;
* 2015-2016 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti
* 2016-2017 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti ödenecektir.
Futbolcu, herbir sezonda 30 resmi müsabakada ilk 11 veya sonradan oyuna girerek
oynaması halinde herbir sezon için 200.000 Avro ek prime hak kazanacaktır.
33. Şenol Güneş ile profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda
2+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Şenol Güneş'e;
- 2015-2016 sezonunda 1.500.000 avro
- 2016-2017 sezonunda 1.500.000 avro ödenecektir.
Şirketimiz 01.06.2017 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile
sözleşmeyi bir sezon daha uzatma hakkına sahiptir. Bu durumda Şenol Güneş'e
2017-2018
sezonu
için
1.500.000
avro
ücret
ödenecektir.
Anlaşma gereği, Şirketimiz sözleşmeyi 1.sezon sonunda 500.000 avro tazminat
ödemek suretiyle fesih hakkına sahiptir.
34. Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 500.000.000.-TL olarak belirlenen
kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00-TL olan çıkanlmış
sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 66,67 bedelli)
400.000.000,00- TL'ye çıkanlmasına,
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,
mevcut ortakların yeni pay alma haklarının, nominal değeri olan 1,00 TL
karşılığında kullandırılmasına,
Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün
olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni
pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,
Yapılacak sermaye arttırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu
pay
sahiplerine
(B)
grubu
pay
verilmesine,
Yeni Pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların (B) grubu olarak,
nominal değerin altında olmamak üzere Borsa Ìstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da
oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olmasına,
Konu ile ilgili belgelerin hazırlanarak ihraç edilecek paylara ilişkin izahnamenin
onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye
Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt
Kurulu A.Ş.' nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve
yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde
kullandırılmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben bahse konu sermaye artırımına
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ilişkin hususların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin
yapılması hususunda Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Uğur Gökhan
Sarı'nın yetkili kılınmasına, toplantıda bulunan üyelerin oybirliği ile karar
verilmiştir.
35. Futbolcumuz Demba Ba'nın Shanghai Greenland Shensua FC kulübüne transferi
konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Shanghai Greenland Shensua FC
tarafından Şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 13 Milyon Avro ödenecektir.
36. Futbolcumuz Atınç Nukan'ın Rasenballsport Leipzig GmbH kulübüne transferi
konusunda anlaşmaya varılmıştır. Rasenballsport Leipzig GmbH tarafından
Şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000 Avro ödenecektir.
37. Andreas Beck'in transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü TSG 1899
Hoffenheim ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Hoffenheim kulübüne sözleşme
fesih bedeli olarak 1.750.000 Avro ödenecektir.
Andreas Beck ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya
ödenecek ücret;
-2015-2016 sezonu: 1.300.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti
-2016-2017 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti
-2017-2018 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı ücreti
şeklindedir. Oyuncunun 2017-2018 sezonunda 30 resmi maçta ilk 11'de yer alması
veya sonradan oyuna girmesi durumunda sözleşme bir sezon daha uzayacaktır. Bu
durumda oyuncuya;
-2018-2019 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti ödenecektir.
38. Ricardo Quaresma'nın transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü FC
Porto ile anlaşmaya varılmıştır.Buna göre FC Porto'ya sözleşme fesih bedeli olarak
1.200.000 Avro ödenecektir.Oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varılmış olup;
- 2015-2016
sezonu
için
1.768.000
Avro
garanti
ücreti
- 2016-2017 sezonu için 1.600.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
Oyuncunun 2016-2017 sezonunda en az 30 resmi maçta görev alması durumunda
oyuncuya 2017-2018 sezonu için 1.768.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
39. Luiz Rhodolfo'nun transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü Gremio
ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Gremio kulübüne sözleşme fesih bedeli
olarak 3.300.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun kendisine;
-2015-2016 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti
-2016-2017 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti
-2017-2018 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaşı
ücreti
Ödenecektir. Oyuncunun 2017-2018 sezonunda 35 resmi maçta yer alması
durumunda sözleşme aynı şartlarda bir yıl daha uzayacaktır.
40. Mario Gomez’in Şirketimize kiralanması konusunda Fiorentina kulübü ile
opsiyonlu olarak anlaşmaya varılmıştır. Mario Gomez’e, 2015-2016 sezonunda
3.500.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz Ekim 2008 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve ona bağlı olarak çalışan
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimini kurmuştur.
Komitemiz, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak üçer aylık periodlar halinde
yayınlanan Faaliyet Raporu’na eklenmek üzere, dönem içerisinde Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporu’nda yapılan değişiklik ve güncellemeleri Yönetim Kurulu’na
sunmaktadır.
2014/12 aylık faaliyet döneminde de Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum
sağlanması konusunda azami özeni göstererek çalışmalarını sürdürmüştür. Bununla
birlikte henüz uygulanamayan ilkelerle ilgili gerekli açıklamalar Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Raporu’nun ilgili başlıklarında açıklanmış olup; bu ilkelerin de
uygulamaya geçirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmek üzere
Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Birim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Sermaye Piyasası Kurulu, BIST, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na karşı Şirketin
yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sermaye artırımlarında, kâr payı ödemelerinde,
pay senedi değişimlerinde pay sahiplerinin işlemlerini yapmakta, pay sahiplerinin bilgi
talebine ilişkin yazılı ve sözlü başvurularını yanıtlamakta, pay sahiplerine ilişkin kayıtları
sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta ve bu işlemlere ilişkin her türlü iş takibini
yürütmektedir. Ayrıca, genel kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili
dökümantasyonun hazırlanması, esas sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin
alınması ve genel kurulun onayına sunulması, genel kurul toplantılarının yürürlükteki
mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak
gerçekleştirilmesi, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, talep
edenlere gönderilmesi, sermaye piyasası ve diğer ilgili mevzuatta meydana gelen
değişikliklerin izlenmesi ve Şirketin ilgili birimlerinin dikkatine sunulması da ilgili birim
tarafından yapılmaktadır. Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımı da bu
birimin görevleri arasındadır. Bunun yanısıra BİST şirketleri, futbol kulüpleri, yatırımcı
ilişkileri, ekonomik beklentiler v.s. konular hakkında yapılan akademik çalışmalar ile
ilgili birime yöneltilen bilgi ve belge talepleri ile anket çalışmalarına da destek
verilmektedir. Dönem içinde birime telefon ya da e-mail ile yöneltilen sorular, halka açık
olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, zamanında ve eksiksiz cevaplandırılmıştır.

Şirketimiz aleyhinde açılmış olan davalar ve hukuki süreçlere ilişkin bilgilere mali
tablo dipnotlarında detaylı olarak yer verilmektedir.
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katılan hissedarlardan herhangi bir itiraz olmadığı bağımsız dış denetim Güney Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları toplantıda hazır bulunduğu tespit
olunarak, toplantı hazır bulunan Sayın Yalçın Kaya Yılmaz tarafından açılarak gündemin
görüşülmesine geçildi.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi
Doruk Sazer
0212 310 10 00-319
doruk.sazer@bjk.com.tr

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Uzmanı

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve hissedarlardan Beşiktaş
Jimnastik Kulübü Derneği tarafından verilen yazılı öneri üzerine yapılan oylama
sonucunda Divan Başkanlığı'na Ahmet Nur Cebi, katipliğe Uğur Gökhan Sarı ve oy
toplayıcılığa Gül Figen Anıl’ın seçilmelerine katılanların 123.488.652,426 TL kabul
oyuyla oybirliğiyle karar verildi.

Doruk Sazer
0212 310 10 00-319
doruk.sazer@bjk.com.tr

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine
katılanların oybirliğiyle karar verildi.

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev araçlar Lisansı

SP Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
Türev araçlar Lisansı

201336
301018

201336
301018

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım
yapılmamaktadır. Dönem içerisinde pay sahiplerimizden telefon ya da e-posta ile gelen
bilgi talepleri;hisse senetleri kaydileştirme işlemleri, sermaye artırımı sonuçları ve yeni iş
anlaşmaları ile ilgili olmuştur. Bu talepler tarafımızdan aynı iletişim yolu ile yanıtlandığı
gibi, Şirketimiz resmi web sitesinde de sık sık genel duyuru şeklinde yayımlanarak pay
sahiplerimizin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca genel kurul ile ilgili çağrı ilanı,
gündem ve vekaletname örneği web sitemizde güncel olarak yayımlanmakla birlikte, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılı basında ilân
yolu ile de yatırımcılara ulaşılmaktadır.
Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, dönem
içinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır. Şirket faaliyetleri, genel kurulca onaylanan
bağımsız dış denetim kuruluşu, ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca
denetim komitesi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.
4. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizin 01.06.2013-31.05.2014 faaliyet dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel
Kurul Toplantısı 20.11.2014 tarihinde saat 10.30'da Süleyman Seba Cad. No:48 BJK
Piaza, C Blok Kat:4 Beşiktaş-İstanbul adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.11.2014 tarih ve 25225 sayılı yazısı ile görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kurt'un gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva
edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Ekim 2014 tarih 8680 sayılı
nüshasının 114 sayfasında, Milliyet Gazetesinin 24 Ekim 2014 tarihli nüshasının 9.
sayfasında ve Yeni Gün Gazetesinin 24 Ekim 2014 tarih 10821 sayılı nüshasının
13.sayfasında ilan edilmek sureti ile ve ayrıca şirket hissedarlarına taahhütlü mektupla,
toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
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Hazİrun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 240.000.000.-TL'lik sermayeden
123.488.652,426-TL itibari değerli hissenin toplantıda asaleten ve temsilen, temsil
edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı
nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine TTK 414. maddesine göre yapılan toplantıya,

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi, 01.06.2013-31.05.2014
dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı öncesi hissedarlara kitapçık
halinde dağıtılmış olduğundan okunmuş olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar
verildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu toplantıda hazır bulunan Güney Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen Metin Canoğulları tarafından okundu, raporlar
müzakereye açıldı.
Müzakereler sırasında söz alan hissederlardan Atıf Keçeci sordu: Kanunen zorunluluk
olan Yönetim Kurulu üyelerinin mali mesuliyet sigortası var mı? BJK'nın borcu
giderek arttığından görev yapanların ve Futbol A.Ş'nin korunması için gerekli
olduğunu düşünüyorum. Mali mesuliyet sigortası zorunludur. Diğer bir husus olarak
da raporda okumadığınız dipnot diye adlandırdığınız önemli şartlar var. Borçlara
karşılık ayrıldı ama borç çok yukarılarda. BJK son hissesini de sattı, elinde birşey
kalmadı. Divanda hisse satışı ile ilgili eski hisse satış tutarları karşılaştırıldı İse de bu
hisse satışları arasında parasal olarak çok farklılık olduğunu bildirmişlerdir.
01.06.2013 - 31.05.2014 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplan
müzakere edildi ve katılanların 106.384 karşı oyuna karşılık 123.382.268,426 oy ile
oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi ve yapılan oylama sonucunda
01.06.2013-31.05.2014 dönemi itibari ile gerçekleştirdikleri faaliyetlerden dolayı
Yönetim
Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı.
- Fikret Orman katılanlardan 73.000 karşı oyuna karşılık 123.415.652,426 oy ile
oyçokluğu ibra edilmiştir.
- Ahmet Kavalcı katılanların 17.866 karşı oyuna karşılık 123.470.786,426 oy ile
oyçokluğu ibra edilmiştir.
- Deniz Atalay katılanların 17.866 karşı oyuna karşılık 123.470.786,426 oy ile oyçokluğu
ibra edilmiştir.
- Yalçın Kaya Yılmaz katılanların 17.866 karşı oyuna karşılık 123.470.786,426 oy ile
oyçokluğu ibra edilmiştir.
- Erdal Torunoğullan katılanların 17.866 karşı oyuna karşılık 123.470.786,426 oy ile
oyçokluğu ibra edilmiştir.
- Atıf Keçeci katılanların 73.000 karşı oyuna karşılık 123.415.652,426 oy ile oyçokluğu
ibra edilmiştir.
- Şafak Ali Şık katılanların 73.000 karşı oyuna karşılık 123.415.652,426 oy İle oyçokluğu
ibra edilmiştir.
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6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2014-31.05.2015 hesap
dönemi İçin denetim komitesi önerisi ile yönetim kurulu tarafından seçilen Güney
Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak kabulüne
katılanların oybirliğiyle karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 yılı özel hesap döneminde
zarar oluşması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin yönetim Kurulu
teklifini oylarınıza sunuyorum. Oybirliği İle kabulüne karar verildi.
8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu madde
376 kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında Sayın Uğur Gökhan San
tarafından genel kurula bilgi verildi.
Finansal tablolar işletmenin süreklilik ilkesine göre hazırlanmıştır. Ancak 31.05.2014
tarihi itibari ile grubun kısa vadeli yükümlülükleri, dönen varlıklarını 293.496.377-TL
aşmış ve yine aynı tarih itibari ile sona eren yılda grubun net dönem zararı 143.902.22TL, geçmiş yıllar zararları ise 461.762.738-TL olarak gerçekleşmiştir. Özşermayemiz
negatiften pozitife geçmiştir. Son iki sezondur Avrupa kupalarına katılamamamız,
stadımızın yapım aşamasında olması sebebiyle tüm maçlarımızı kendi stadımızda değil,
deplasmanda oynamamız ve pasolig uygulamasına geçilmesi sebebiyle zararlarımız
artmıştır. Mayıs ayında Vodafone Arenanın açılması ile gelirler elde edeceğiz.
Müzakereler sırasında söz alan hissederlardan Bülent Topbaş; Dernek ve Futbol .AŞ.'nin
bütçeleri birbiri île örtüşmemektedir. Bunda özensizlik olduğunu düşünüyorum. Bu sene
ilk defa dernekte konsolide bütçe yapıldı. Gelir ve giderlere bakıldığında bütçede 80
milyon açık görülmektedir. Yöneticiler kendi şirketlerinde nasıl bütçe yapıyorlarsa Futbol
A.Ş.'de de o şekilde bütçe yapılması gerekmektedir.
Gökhan Sarı cevap vererek: Özensizlik yok Dernek ile Futbol A.Ş. faaliyet raporlarında
esas alınan dönemler farklıdır.
Müzakereler sırasında söz alan hissederlardan İsmet Aydınlıoğlu; Dernek bütçede 80
milyon açıkvar, dönemlerin farklılıklarını dikkate alıyormusunuz. UEFA 'ya verilecek
raporda kötü, orta ve iyi senaryodan hangisini vereceksiniz?
Gökhan Sarı cevap vererek; Kötü senaryoya göre rapor vereceğiz ancak bu kötü seneryo
gerçekleşmedi.
İsmet Aydınlıoğlu söz alarak; Seneye genel kurulu gönül rahatlığı ile yapabilecekmiyiz.
Ben yapabileceğimizi zannetmiyorum.Büyük Beşiktaşı küçük kafalar yönetemez.
Söylediğim tüm sözlerin tutanağa geçirilmesini istiyorum.
Müzakereler sırasında söz alan hissederlardan Atıf Keçeci; 3 değerleme raporunu
hazırlayan şirketlere n ekadar ücret ödenmiştir?
Gökhan Satı cevap vererek; 3 değerleme raporu yok, rapor 3 senaryo üzerinden
hazırlanmıştır. Aynı firma 3 farklı senaryo üzerinden inceleme yapmıştır. Şu an net
rakamı hatırlayamıyorum, ama daha sonra bildirelim size dedi.
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Müzakereler sırasında söz alan hissederlardan Atıf Keçeci ; Borç giderek artıyor. Şafak
beyle yönetime yazı yazdık. Personel sayısı ve personel ödemeleri giderek artmıştır,
yetiştirilmiş oyuncular tek kuruş alınmaksızın yöneticilerin isteği ile gelir getirilmeden
gönderilmiştir. Giderleri kontrol altına almanın bir nebze önemi olacaktır. %7 lik hisseyi
de sattık, stad gelirlerinin 3 senelik kısmı da kullanılmıştır. Yeni stad yapıldıktan sonra 60
milyon dolar gelir getireceği söylenmekte ise de stadın her maçta dolu olarak maçların
izleneceği düşünülmektedir. Bu gidişat iyi değil, anti kurumsallık devam ederse, yetki

sorumluluğu tesis edilmedikçe gidişat kötü. Bunu kurumsallığın bulunmaması nedeniyle
açıkladım.
9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 01.06.2013-31.05.2014
döneminde gerçekleşen İlişkili taraf işlemleri hakkında Sayın Uğur Gökhan Sarı
tarafından genel kurula bilgi verildi.
Bülent Topbaş söz aldı; Maç günü hasılat geliri eskiden Futbol .AŞ. de idi, şimdiki
durumu öğrenmek istiyorum.
Gökhan Sarı cevaben; Futbol .A.Ş. ile Dernek arasında Stadyum Kullanımına ilişkin yeni
bir sözleşme tesis edilmedi. SPK'nın getirdiği sınırlamalar doğrultusunda Derneğin
Stadyum yapımına ilişkin yatırım yapması nedeniyle 3 yıllık süre ile 99 locanın geliri
derneğe, 47 si Futbol A.Ş. dedi. 3 yıllık sürenin sonunda 146 locanın tamamı Futbol A.Ş.
nin olacaktır.
10-Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi, Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan
kurumsal yönetim uyum raporu hakkında Sayın Ahmet Nur Cebi tarafından genel
kurula bilgi verildi. Dağıtılmış olan faaliyet raporu kitapçığında rapor bulunmakta
olup, herhangi bir itiraz olmamıştır.
11-Gündemin onbirincî maddesinin görüşülmesine geçildi. 28.12.2012 tarihli Genel Kurul
ile
görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen, yönetim kurulu üyeliklerinden bu süre dolmadan
görevlerinden 19.11.2014 tarihi itibarı ile istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyesi
Fikret
Orman, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Erdal Torunoğulları, Atıf
Keçeci,
Şafak Alî Şık'ın yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız üyelerin seçimi ve
görev
süreleri belirlenmesinin oylanmasına geçildi. Yeni yönetim kurulu üyeleri konusunda
verilen önerge gereği;
Fikret Orman
Ahmet Ürkmezgil
Deniz Atalay
Metin Albayrak
Erdal Torunoğulları
Ahmet Kılıçoğlu bağımsız üye
Cenk Sümer 'in bağımsız üye olarak 2 yıllık süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine
659.306 karşı oya karşılık 122.829.346,426 oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
Atıf Keçeci söz alarak; hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yönetim Kurulunun
oluşumunda kurumsallık yetki ve sorumluluk dağılımı konusuna dikkat edilmesi lazım
Sportif A.Ş. ve TV A.Ş. ve diğer bağlı şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlarının Futbol
A.Ş. yönetiminde de yer alması gerektiğini düşünüyorum, sorumluluk alanların yönetime
seçilmesini öneriyorum dedi.
Divan Başkanı Ahmet Nur Cebi; Zaten belirtilen tüm şirketlerin Başkanı Fikret Ormandır.
12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Beşiktaş
Jimnastik Kulübü Derneği'nin verdiği öneri üzerine yapılan oylama sonucunda
faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Orman, Ahmet Ürkmezgil,
Deniz Atalay, Metin Albayrak Erdal Torunoğulları'na huzur hakkı ve ücret ödenmemesine

27

oy birliği ile kabul edildi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Ahmet Kılıçoğlu
ve Cenk Sümer'e aylık net 1.000- TL ücret verilmesine katılanların oybirliğiyle karar
verildi.
13-Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'inci maddelerinde yazılı hususları da ifa edebilmeleri
için gerekli olan iznin verilmesine katılanların oyçokluğu île karar verildi.
14-Gündemin ondördüncü maddesi olan dilek ve temenniler kısmında ;
Ahmet Naim Duru söz alarak; Trafik durumu dikkate alınarak, herkesin bir dahaki
toplantımıza katılabilmesi için toplantı saatinin 11:00 'a alınmasını öneriyorum. Ayrıca
gelirlerimizi yıllardır arttıramıyoruz. Gider kalemlerinde tasarrufa gitmemiz gerekmekte,
3 kişilik işi 10 kişi yapmamalıdır, Futbolcuların iyi analiz yapılarak uzun yıllar hizmet
edebilecek kişiler olmasına dikkat edilmeli,mütevazi rakamlarla anlaşmaların yapılması
sağlanmalıdır.
İsmet Aydınlıoğlu söz alarak; Başlıklar altında Adnan Dalgakıran'ın stadı devlet yapsın
demişti, Başkan ve Yönetim 2 yıl önce KAP'a yaptıkları açıklamada GSGM stadı yapacak
dedi, neden biz stadı yapmayı üstlendik, Başkan borçları nasıl küçültücez, Seba barış
ödülü varmı şeklinde bir kısım sorular yöneltti.
Kadir Kılıç söz alarak; Kulübün borcun tasviyesi ile ilgili bir proje varmıdır.
Divan Başkanı Ahmet Nur Cebi, bilgi istenilen hususlarda gerekli açıklamalarda bulundu.
Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığı Divan Başkanı tarafından tespit edilerek
katılımcılara teşekkür edildi. İyi dileklerle toplantıya son verildi.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Olağan ve Olağanüstü Genel kurul Toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların
veya vekillerinin, her bir hisse için 100 oy, B grubu hissedarlarının veya vekillerinin her
bir hisse için 1 oy hakkı vardır. Şirket ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma ile ilgili
bir hüküm bulunmamaktadır ve azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı
ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde
kar dağıtımı yapmaktadır. Yapılacak kar dağıtımı ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut
payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman
politikalarımız, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.
Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek
Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder.
Şirketimiz 01.06.2013-31.05.2014 yıllık mali tablolarında zarar olması nedeniyle Yönetim
Kurulumuz 17.10.2014 tarihli toplantısında kar dağıtımı yapılmaması yönünde karar
alınmıştır.
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7. Payların Devri
Şirket ana sözleşmesinin 20. maddesine istinaden “hisselerin devri ve satışı” ile ilgili
aşağıdaki hükümler geçerlidir:
a) Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulubü’ne ait olup hiç bir şekil ve
surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.
b) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine tabidir. Bu cümleden olmak üzere, T.T.K. 416. maddesi hükümleri
saklıdır.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca
“Bilgilendirme Politikası”, Şirketimiz Web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
 Amaç, Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme politikası oluşturmasındaki amaç, Beşiktaş Futbol Yatırımları San.ve
Tic.A.Ş. ile ilgili, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde, mevzuat gereği açıklamakla
yükümlü olduğumuz ve bununla sınırlı olmamak üzere kamunun etkin bir biçimde
bilgilendirilmesine yönelik olarak açıklamayı gerekli gördüğümüz her türlü bilgiyi, yetkili
kurumlar, potansiyel yatırımcılar ve pay sahipleri ile , doğru, zamanında ve detaylı olarak
paylaşmaktır.Şirket şeffaf bir bilgilendirme politikası yürütürken, kamuyu aydınlatma ile
ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul(BİST) düzenlemelerine
uymakta ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun davranmaya azami özen
göstermektedir.
Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal
Yönetim Komitesi politikanın güncellenmesi ve geliştirilmesi konusunda Yönetim
Kurulu’na bilgi verir ve öneride bulunur. Bilgilendirme Politikası ile ilgili
güncellemelerin kamuya açıklanması ise Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası genel
kurul bilgisine sunulur ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanır.
 Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Periodik olarak KAP’a gönderilen finansal tablo, beyan ve faaliyet raporları, BİST ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nezdinde yapılan içsel bilgi açıklamaları, T.Ticaret
Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler ile yapılan ilan ve duyuruları, Kurumsal web sitesi,
Yatırımcılar veya basın ile yapılan görüşmeler-toplantılar, Telefon, faks, e-posta v.b.
iletişim araçları.
 Finansal Raporların Kamuya Açıklanması ile İlgili Esaslar
1. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması
Şirketin finansal tabloları konsolide olarak her üçer aylık dönemlerde (yıllık ve altı aylık
dönemlerde bağımsız denetim raporu ile birlikte) SPK mevzuatı ve ilgili tebliğlere uygun
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olarak hazırlanır ve kamuya açıklanır. KAP’a iletilen finansal tablolar geçmişe dönük
olarak web sitesinde de yayınlanır. SPK mevzuatı haricinde hazırlanan mali tablolar, ilgili
mercilerle eş zamanlı olarak KAP’a iletilir.
2. Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması
SPK düzenlemeleri uyarınca üçer aylık dönemlerde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
tarafından hazırlanan faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayından geçirilerek elektronik
ortamda da KAP’a gönderilir. Ayrıca web sitesinde yayınlanır.
Yıllık faaliyet raporları Genel Kurul toplantı tarihinden en az onbeş gün önce Şirket
merkezinden temin edilebilir. Ayrıca talep eden yatırımcıların adreslerine kurye ile
gönderilir.
 İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması ile İlgili Esaslar
1.İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması
Şirketimiz için İçsel Bilgi açıklamaları SPK’nın Seri:VIII No:54 “Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nde belirtilen tüm konularla ilgili
gelişmelerde, ilgili şekil şartlarına uyulmak sureti ile ivedi olarak gerçekleştirilir. Bunun
yanında Tebliğ’de yer almayan ancak Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak, hisse senedi
değeri üzerinde etkili olabileceği ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebileceği
düşünülen konularda da Şirket, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde açıklama yapmakla
yükümlüdür.
Bu yükümlülük ile ilgili olarak Tebliğ dışında kalan teknik kadro ve futbolcu transfer,
fesih ve kiralama sözleşmeleri ile ilgili bilgiler, Şirketin kamuya açıklanan son yıllık
bilanço ve gelir tablosundaki gelirler toplamının %10’u yada fazlasına ulaşması
durumunda ivedi olarak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur. İçsel bilgi
açıklamaları, SPK mevzuatı kapsamında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından
hazırlanır ve Genel Müdür tarafından elektronik ortamda imzalanarak KAP’a iletillir.
İçsel bilgilere ait özel durum açıklamaları kurumsal web sitesinde de yayınlanır.
2. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi
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Şirket, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını yasal
hak ve mefaatlerinin zarar görmemesi adına erteleyebilir. Bu erteleme ancak, ertelemenin
kamuoyu için yanıltma riski oluşturmaması ve erteleme süresince bilgilerin gizliliğinin
sağlanması koşulu ile gerçekleştirilir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi
yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu kararında, ertelemenin ortaklığın yasal
haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılma riski oluşturmadığı ve erteleme
süresince bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığına yer verilir. Şirket
söz konusu içsel bilgiyi, ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, erteleme kararı ve
bunun temelindeki sebepleri de belirterek, kamuya açıklar. Ertelenme kapsamındaki içsel
bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alınır. Şirketin açıklamayı ertelediği süreçte,
bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili
söylentilerin çıkması veya bazı detayların herhangi bir şekilde kamuya açıklanması
sebebiyle içsel bilginin gizliliği sağlanmazsa, ertelenen içsel bilgi derhal kamuya
açıklanır. Ancak söylentilerin yayılması, Şirket kusurundan kaynaklanmıyorsa ertelemeye
devam edilebilir.

3. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğin Sağlanmasına Yönelik
Tedbirler
İçsel bilgiye sahip olan şirket çalışanları ve ilgili diğer kişiler, içsel bilginin oluşması ve
kamuya açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü
oldukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket ayrıca, içsel bilgiye önceden sahip olabilecek
kişilerin listesini düzenli olarak günceller ve listedeki kişilere, SPK mevzuatınca “henüz
kamuya açıklanmamış her türlü bilgi ve belgenin ticari sır niteliğinde olup, bu bilgileri
kendisi ya da üçüncü kişilere mefaat sağlamak amacıyla kullanan kişiler hakkında SPK
tarafından cezai yaptırım uygulanacağı” bilgisini yazılı olarak iletir.
4.İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
Şirket içsel bilgiye önceden sahip olabilecek kişilerin listesini düzenlerken belirli kriterleri
göz önünde bulundurur. Bunlardan en önemlisi, kişilerin görevlerini ifa sırasında
edinebilecekleri bilginin niteliğidir. Açıklamaya yapmayı gerektirecek öneme haiz içsel
bilgilere önceden sahip olabilecek kişiler listeye eklenir. Ayrıca edinilen içsel bilginin
niteliği kadar, bilgiyi öğrenme zamanı ve koşulu da önemlidir. Edinilen bilgi ile ilgili
görevde bulunan kişileri listeye eklerken, içsel bilginin kamuya açıklanmadan önceki
kısımda mı, yoksa açıklandıktan sonra devam eden süreçte mi görev aldıklarına dikkat
edilir. Bunun yanısıra, görevleri gereği üçüncü kişiler ile (basın-yayın v.b.) sürekli irtibat
halinde olan kişiler, içsel bilginin korunması ve yetkisiz açıklama yapılmaması konusunda
özellikle bilgilendirilerek listeye dahil edilir. Ancak bilginin gizlilik kurallarına tabi olan
avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına, finansal
hizmet sunanlara v.b. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye
ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla yetkisiz açıklama olarak nitelendirilmemektedir. Bunun
için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir
sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekir.
Bu kriterler göz önünde bulundurularak hazırlanan “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar
Listesi”ndeki kişilerden Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür
Yardımcıları, Müdürler ve Teknik Direktör ünvanlı kişiler İdari Sorumluluğu Bulunan
Kişiler kapsamındadır. Ayrıca İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, kendileri ile yakından
ilişkili kişiler (eş, çocuk v.b.) ile yine bu kişilerle bağlantılı tüzel kişilik, kurum ve
ortaklıkların işlemlerinden de sorumlu oldukları konusunda bilgilendirilirler.
5. Basın-Yayın Organlarında Çıkan Haberlere İlişkin Açıklamalar
Şirket hakkında basın-yayın organlarında yer alan, yatırımcıların kararlarını veya Şirket
hisse senedinin değerini etkileyebilecek öneme sahip ve Şirketi temsile yetkili kişiler
kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin çıkması halinde, bunların doğru veya yeterli
olup olmadığına ilişkin, SPK veya BİST tarafından bir uyarı beklenmeksizin,özel durum
açıklaması yapılır. Basın-yayın organlarında çıkan ancak SPK Seri:VIII No:54 Tebliğ
gereğince özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve
söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak istenmesi durumunda, Şirketi temsile yetkili
kişiler tarafından basın yoluyla ve/veya Şirketin internet sitesi üzerinden tezkip yada basın
açıklaması yapılır.
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 Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler ile Yapılan Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi gereğince;
genel kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemeleri gibi duyurular web sitesi ile birlikte,
gerekT.Ticaret Sicili Gazetesi gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır
KURUMSAL WEB SİTESİ
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Beşiktaş Sportif Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne ait
www.bjk.com.tr adresinde, Şirketimiz adına “Yatırımcı İlişkileri” için ayrı bir bölüm
hazırlanmış olup, bu bölümün
içeriği ve güncellemesi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilir.
Web sitesinden ulaşılabilecek önemli bilgiler :
Şirket bilgileri
Yönetim Kurulu, Komiteler
Şirket Ortaklık Yapısı
Şirket Esas Sözleşmesi
Ticaret Sicil bilgileri
Faaliyet Raporları
Periodik Finansal Tablolar
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Etik Kurallar
İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi
Genel Kurul İlanı,Gündemi, Vekaletname Örneği
Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazirun Cetveli
Halka Arz ve Sermaye Artırımı ile ilgili İzahname, Sirküler
İçsel Bilgilere İlişkin Özel Durum Açıklamaları
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim Bilgileri
Güncel Çeşitli Duyurular
Bu bölümde yer alan her türlü bilgi ve belge güncel hali ile yayınlanır.
 Yatırımcılar ve Basın ile İletişim
Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan bilgilendirme görüşmeleri yada basın-yayın organı
mensupları ile kamuya açık olmayan görüşmelerde, henüz kamuya açıklanmamış ve
önemli hiçbir bilgi açıklanamaz.
Yukarıda sayılan bilgilendirme araçlarının yanısıra, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
iletişim bilgileri web sitemizde yer almakta olup, yatırımcılarımızdan telefon, elektronik
posta, faks v.b. vasıtasıyla gelen, kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliği haricindeki
bilgi taleplerine ivedi olarak cevap verilir.
9. Özel Durum Açıklamaları
Dönem içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : VIII, No : 54 Sayılı Tebliği ve
Şirketimizin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yapılan açıklamalardır. Şirketimizin
ihraç etmiş olduğu pay senetleri yurtdışı borsalarda kote olmadıgından Kamuyu
Aydınlatma Platformu (KAP) dışında özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir.
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10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahiplerini
bilgilendirmek ve sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, yayımlamak durumunda
olduğumuz tüm bilgi ve belgeler internet sitemizde mevcuttur. Güncel bilgileri içeren
“Beşiktaş Futbol A.Ş.” bölümümüze resmi web sitemiz www.bjk.com.tr adresinden
ulaşılmaktadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması
Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi olarak nitelendirilecek bir gerçek kişi
bulunmadığından; bugüne dek kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
12. İçeriden Ögrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimiz “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” web sitemizde yayınlanmak suretiyle
kamuya duyurulmuştur. Bu liste dahilinde olan yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
yöneticiler, denetçiler, danışmanlar ve diğer çalışanlar, insider trading ve cezai
müeyyideleri konusunda Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yazılı olarak
bilgilendirilmiştir.
Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği Yönetim
Kurulu Üyeleri
Fikret Orman
Ahmet Ürkmezgil
Deniz Atalay
Metin Albayrak
Erdal Torunoğulları
Ahmet Kılıçoğlu
Cenk Sümer
Ahmet Nur Çebi
Metin Albayrak
Ahmet Ürkmezgil
Faik Akdil
Umut Güner
Hakan Özköse
Melih Sami Esen
Emre Kocadağ
Erdal Karacan
Berkan Gocay
Mete Vardar

Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Başkanı
Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Beşiktaş Futbol A.Ş. ve BJK Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi
Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Beşiktaş Futbol A.Ş.ve BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
BJK Derneği 2.Başkanı
BJK Derneği Genel Sekreter
BJK Derneği Sayman Üye
Beşiktaş Futbol A.Ş.Başkan Vekili ve BJK Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi
BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
BJK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş. Çalışanları
Uğur Gökhan Sarı
Umut Kutlu
Figen Anıl
Müsemma Beyazadam

Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü
Pazarlama ve Sponsorluklar Genel Müdür Yardımcısı
Hukuk Müşaviri
Avukat

33

24

Ebru Ünal
Zeynep Neslihan Sönmez
Doruk Sazer
Ayşe Kurdoğlu
Aziz Halid Hatman
Bülent Edinsel
Önder Özen
Semih Usta
Levent Gökçeoğlu
Ayşe Sönmez
Nihal Ünlü
Ayşe Hisar Sütçüoğlu
Ali Sezer
Nurgül Aydın
Ebru Portakal
Pınar Özbay

Avukat
Mali İşler Müdürü
Yatırımcı İlişkileri Departmanı Yöneticisi
Finans Müdürü
Bilgi Teknolojileri Müdürü
Pazarlama ve Sponsorluklar Müdürü
Futbol Genel Direktörü-istifa etmiştir.
Futbol İdari Direktörü
Futbol Şube İdari İşlemler Sorumlusu
Mali İşler Sorumlusu
Mali İşler Sorumlusu
Mali İşler Sorumlusu
Mali İşler Sorumlusu
Mali İşler Sorumlusu
Mali İşler Sorumlusu
Personel Sorumlusu

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket
olanakları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Ücret, kariyer, eğitim ve
sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş
alışverişinde bulunulmaktadır. Bunun yanısıra çeşitli konulardaki duyurular e-posta
aracılığıyla da menfaat sahiplerine iletilmektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahipleriyle, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve sağlanan haklar konusunda
toplantılar yapılarak fikir alışverişinde bulunulmakta, Şirketin karar ve politikalarının
oluşmasında görüşleri dikkate alınmaktadır. Profesyonel futbolun gelişmesini ve
profesyonel futbol ile ilgili her türde elemanın bilgili ve sağlıklı gelişmesi ve futbolun en
iyi şartlarda oynamasını sağlamak amacıyla şirketimizle ilgili menfaat sahiplerinin
yönetime katılımı sağlanmaktadır. Bu konuda sabit bir model oluşturulmamış olup; günün
gelişen şartlarına göre değişik yöntemler uygulanmakla birlikte; “öneri”, “anket” gibi
araçlarla menfaat sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir.
15. İnsan Kaynakları Politikası
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Şirketimizin insan kaynakları politikası; devamlılık, gelişim ve büyümenin insan kaynağı
ile mümkün olabilecegi bilinciyle oluşturulmuştur. Etnik köken, dil, din, renk ve siyasi
düşünce farkı gözetmeksizin iyi yetişmiş, iş ahlâkına sahip, takım çalışmasına uyan,
kendine güveni tam işgücünü bünyeye katarak, insan kaynağının doğru yapılmış kariyer
planlamasıyla sürekli gelişimini sağlamak, aidiyet duygusunu geliştirmek, yaratıcılığını
desteklemek, ehliyet ve liyakat esaslarına dayalı maddi tatmin ve motive edici diğer
etkinliklerle mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup,
amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline
getirmektir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimizde profesyonel futbol hizmetlerin pazarlanması futbol severlerin memnuniyeti
öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için yaptıklarımız; Kulübün
sahip olduğu profesyonel futbol takımının futbol sezonunda oynayacağı tüm resmi ve özel
müsabakalar ile şölen, sezon açılışı, şampiyonluk kutlaması gibi sosyal etkinliklerin futbol
severlere ,televizyon, radio, internet video, cd, dvd, vod,nvod mevcut her türlü görsel
işitsel ve elektronik medya iletişim araçları ve teknolojisi kullanılarak yurtiçi ve
yurtdışında yayınlanması, gönderilmesi yoluyla futbol severin sosyal yönünün
geliştirilmesine yardımcı olmak ve futbol severe sporu fair/play ölçülerinde sevdirmektir.
Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti sağlamak ve müşteri
ilişkilerini yürütmek adına grubumuzda pazarlama ve satış departmanı bulunmaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz, çevresinde bulunan genel olarak kamuya yönelik faaliyet gösteren çeşitli
derneklere bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Çevreyi korumaya yönelik mevcut
mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekte olan Şirketimiz, bugüne kadar
çevreye zarar vermediği gibi, Şirket aleyhinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamış
ve dava ikame edilmemiştir.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketi yönetmek üzere genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu ana
sözleşme hükümleri uyarınca 2 (iki) yıllık bir süre için en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz)
üyeden oluşan bir yönetim kurulu seçilir. Görev süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi
mümkündür.
Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından
seçilir.
Her durumda, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden
oluşur. Yönetim kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde
belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli
sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.
Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7 üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden
oluşursa 5 üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile
alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da
eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak
kullanılır.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin
düzenlemeleri saklıdır.
Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak
edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı
öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar
alınabilir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri
saklı kalmak şartıyla Yönetim kurulu üyelerine her ne ad altında olursa olsun herhangi bir
ücret ödenmez.
Mevcut durum itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki gibidir;
ADI SOYADI

GÖREVİ

Fikret Orman

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Ürkmezgil

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Deniz Atalay

Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi

Erdal Torunoğulları Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Kılıçoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cenk Sümer

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen hüküm
bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ile
SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ilgili maddelerinde yer alan niteliklere haizdirler.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketimizin vizyonu web sayfamızda da açıklanmış olup; BJK camiasının tüm
mensuplarının koşulsuz mutluluğunu sağlayacak sportif başarı ve hizmetleri sunmak üzere
gerekli kaynakların sağlanması için yönetme, yönlendirme ve koordinasyon
faaliyetlerimizin yerine getirilmesi; 1903-2015 dönemini kapsayan bir asırı aşkın köklü
geçmişi, şanlı tarihi olan Beşiktaş Jimnastik Kulubü’nün ulusal ve uluslararası alanlarda
camiamızı ve ilkelerimizi başarı ile tanıtmak ve haklı gururumuz olarak temsil etmek için
sportif başarıların yanı sıra ekonomik başarısını da en üst seviyeye çıkarmak amacıyla
profesyonel yaklaşımlar çerçevesinde yönetilmesidir. Şirketimizde yıllık hedefler
belirlenerek, bu doğrultuda hazırlanan yıllık program ve bütçe Yönetim Kurulunun
onayına sunulmakta, dönemsel olarak revize edilmekte ve bütçe gerçekleşmeleri ile
performans raporları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
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Şirketin Misyonu, Büyük Önder Atatürk’ün hedef gösterdiği doğrultuda Türk sporuna
zeki,çevik ve ahlaklı sporcu ve spor adamlarını yetiştirmek, Milli takımın başarılarına
katkıda bulunmak, amaca ulaşmak için spor tesisleri yapmaktır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizde Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdüren iç denetim sistemi
mevcut olup, menfaat sahiplerini etkileyecek risklerin en aza indirgenmesi için Şirketin
faaliyetlerini periyodik olarak denetlemekte ve denetim raporlarını Yönetim Kuruluna
sunmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetkileri Şirket esas sözleşmesinde
belirlenmiştir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları başta Türk
Ticaret Kanunu olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından
da açıkça belirtilmiştir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin çalışmaları yürütmek ve yönetim
kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Sekreterliği mevcuttur. Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket esas
sözleşmesinin emrettiği hususlar ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birinin
spesifik bir konuya ilişkin toplantı talebi ile Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer hususlar
Şirket Genel Müdürü‘nün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu Sekreterliği tarafından
değerlendirilerek toplantı gündemi belirlenir. Dönem içerisinde 39 kez yönetim kurulu
toplantısı yapılmıştır.
Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayıları, esas sözleşme ve Türk Ticaret
Kanunu’nda belirtildiği gibidir. Toplantıda alınan kararlar ilgili birimlere iletilir.
Yönetim Kurulu, düzenli olarak ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir
kez, gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı kalmaksızın toplanır. Yönetim Kurulu
üyeleri prensip olarak her toplantıya katılır. Ayrıca Denetim Kurulu üyeleri de gerekli
görülen hallerde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Yönetim Kurulu
toplantılarında açıklanan farklı görüşler ve karşı oy gerekçeleri karar tutanağına
yazılmaktadır. Ancak bu dönem içerisinde kararlara muhalefet veya karşı görüş beyan
edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.
Bu dönem içerisinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümü’nün 2.17.4’üncü
maddesinde yer alan konulardan genel kurulun toplantıya çağırılması, yıllık faaliyet
raporunun kesinleştirilmesi ile komite ve idari birimlerin oluşturulması gündemlerinin
görüşüldüğü toplantılarda Yönetim Kurulu Üyelerinin fiilen katılımları gerçekleşmiştir.
İlgili maddede bahsedilen diğer konular ise bu dönem içerisinde Yönetim Kurulu toplantı
gündemine dahil edilmemiştir.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu üyelerinin, bugüne kadar Şirketle işlem yapma ve rekabet etme yasağı
kapsamına
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girebilecek herhangi bir işlemi veya faaliyeti bulunmamakla birlikte; böyle bir durum
oluşması durumunda TTK’nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında genel kuruldan izin
alınmaktadır.
25. Etik Kurallar
Şirket faaliyetlerini sürdürürken, pay sahiplerine, içinde bulunduğu çevreye ve topluma, iş
ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine etik kurallar
çerçevesinde davranmayı ilke edinir.
Etik Kuralların tüm çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması
tüm yönetim rolünü üstlenen çalışanların görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik
Kurallara Yönetim ve Denetim Kurulu, üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere
çalışanlarının tamamı uymakla yükümlüdür.
PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR
1. Şirket pay sahiplerine, Kurumsal Yönetim İlkelerinin temellerini oluşturan eşitlik,
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde davranmayı ilke
edinir.
2. Tüm pay sahiplerine eşit ve saygı çerçevesinde davranır, ayrımcılıktan kaçınır.
3. Pay ve menfaat sahiplerinin şirket hakkında bilgi almasını engelleyecek girişimlerde
bulunmaz.
4. Mali disiplin anlayışıyla kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.
ŞİRKETE İLİŞKİN ETİK KURALLAR
1. Faaliyetler yürürlükteki yasalar, ilgili mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve
oluşturulan politikalar esas alınarak yürütülür.

1. Çalışanlar kendilerine verilen görevleri karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde, gereken
dikkat ve özeni göstererek zamanında, doğru ve verimli şekilde yapmak, ŞİRKET’in
çıkarlarını korumak, Şirkete zararlı olabilecek her türlü davranış ve eylemlerden uzak
durmakla yükümlüdürler.
2. Çalışanlar, çalışma arkadaşları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerinde olduğu gibi özel
yaşamlarında da, Şirkeitn itibarına uygun düşecek bir şekilde davranırlar.
3. Çalışanlar, iş arkadaşlarının şeref, namus ve haysiyetine dokunacak yalan beyanlarda,
asılsız ihbar ve şikâyetlerde bulunmaktan kaçınırlar.
4. Çalışanlar, yasalara göre açıkça suç sayılmayan hallerde üstlerinin yazılı ve sözlü
talimatlarına uyarlar. Ancak emrin yasaya aykırı olduğunu düşünen çalışan, görüşünü
emri veren üstüne açıklar, talimatta bir değişiklik olmaması halinde, durumu vakit
geçirmeden bir üst makama bildirmekle yükümlüdür.
5. Çalışanlar geçerli bir nedenleri olmadığı sürece görevlerine geç gelemez, görevlerinden
izinsiz ayrılamaz, görev saatleri içinde başka işlerle uğraşamazlar.
6. Çalışanlar, Şirkete ait bilgi, belge ve dokümanların muhafaza edilmesinde azami özen
ve dikkati gösterirler.
7. Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci
içinde hareket eder.
8. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan
bilgileri 3.kişiler ile paylaşamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar.
9. Çalışanların, yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarına demeç verebilmesi, yorum
yapabilmesi, yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılabilmesi ilgili üst
yönetiminden onay alınması suretiyle mümkündür.

2. Faaliyetleri ile ilgili konularda kamuya yapılan açıklamalar, zamanında ve düzenli
olarak yapılır.

10. Çalışanlar, rüşvet dâhil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele ederler.

3. Çalışanların öneri, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal
çalışmalar yürütülür.

11. Yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, Şirket aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara
boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmezler.

4. Çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılamaz.

12. Çalışanlar Şirketin menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız kalmayarak
harekete geçer ve ilgili birimleri uyarır.

5. Eşit koşullardaki çalışanlarına eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans
ve verimliliği esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.
6. İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme
imkânı sağlanır.
7. Çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması
için önlemler alınır.
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ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇEVREYE VE TOPLUMA İLİŞKİN ETİK
KURALLAR
1. Faaliyetlerini sürdürürken çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına dikkat edilir.
2. Çevreye zarar verme ihtimali olan durumlarda önleyici yaklaşım benimsenir.
3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde gelen taleplere fayda/maliyet analizi
yaparak, çevreye ve topluma yararı ölçüsünde destek olunur.
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4. Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında
duyarlı olunması ve kurallara uyulması hususlarında azami dikkat gösterilir.
MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR
1. Tüm ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli
ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
2. Ürünlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü
tedbir alınır.
3. Müşterilere sağladığı ürüne ilişkin olarak verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.
4. Ticari sır kapsamında müşterilere ve tedarikçilere ilişkin bilgilerin gizliliğine özen
gösterilir.
5. Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip ürünler kötülenmez ve
yanıltıcı reklam yapılmaz.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine
getirmek amacıyla, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi
bulunmaktadır.
Yeni oluşan yönetim kurulumuza bağlı olarak seçilen Denetimden Sorumlu Komite
üyelerimiz ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz ise aşağıda yer almaktadır.
Denetimde Sorumlu Komite
Adı Soyadı
Ahmet Kılıçoğlu
Cenk Sümer
Doruk Sazer

Ünvanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi
Adı Soyadı
Ahmet Kılıçoğlu
Cenk Sümer
Doruk Sazer

Ünvanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu Üyelerine ana sözleşme kapsamında her ne ad altında olursa olsun her
hangi bir ücret ödenmez. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 1.000.- TL net ücret ödenir.
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BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 Mayıs 2015 Tarihi İtibariyle
Konsolide Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu
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İÇİNDEKİLER

Konsolide finansal tablolar hakkında denetçi raporu
Konsolide finansal durum tablosu
Konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
Konsolide özkaynak değişim tablosu
Konsolide nakit akış tablosu
Konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar
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Konsolide finansal tablolar hakkÕnda denetçi raporu

ùartlÕ görüúün dayanaklarÕ

Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.
Yönetim Kurulu’na:

1)

ùirket’in 28 AralÕk 2013 tarihinde yapÕlan 1 Haziran 2012- 31 MayÕs 2013 faaliyet dönemine ait ola÷an
genel kurul toplantÕVÕnda 1 Haziran 2012- 31 MayÕs 2013 dönemi faaliyetlerine iliúkin bilanço ve karzarar hesaplarÕ kabul ve tasdik edilmekle birlikte bahsi geçen dönemde görev alan yönetim kurulu
baúkanÕ ve üyelerinden bir kÕsmÕ ibra edilmemiútir. Söz konusu durumun ortaya çÕkarabilece÷i
sonuçlarÕn iliúikteki konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisini tespit etmemiz mümkün olamamÕúWÕr.

2)

ùirket 31 MayÕs 2012 öncesi dönemlerde futbolcu ve teknik direktörlere banka havalesi yoluyla veya
senede ba÷OÕ borcun ödenmesi anÕnda stopaj hesabÕ yaparak yükümlülü÷ünü vergi beyannamesi
düzenleyerek tahakkuk ettirmekte iken, 31 MayÕs 2012 tarihinden itibaren ise ödenmemiú tüm futbolcu
ve teknik direktör borçlarÕna stopaj hesaplamaya baúlamÕú ve mali tablolarÕna yansÕtmÕúWÕr. ùirket, 2012
\ÕOÕnda, 31 MayÕs 2012 tarihi itibariyle geçmiú dönemlerde ödenmemiú tüm futbolcu ve teknik kadro
borçlarÕQÕn vergi aslÕna iliúkin 10.058.149 TL stopaj karúÕOÕ÷ÕQÕ ve sonraki dönemlerde toplam 1.749.540
TL gecikme faizini mali tablolarÕna yansÕtmÕú olmakla beraber, ayrÕlan 10.058.149 TL vergi karúÕOÕ÷ÕQÕn
tahakkuk ettirilmesi gereken dönemlerde beyan edilmemesi sonucunda ortaya çÕkmasÕ muhtemel vergi
cezalarÕ tespiti yapÕlamadÕ÷Õndan iliúikteki finansal tablolar bu hususa iliúkin ilave bir karúÕOÕk
içermemektedir. 2013-2014 sezon içerisinde geçmiú dönem borçlarÕQÕn bir kÕsmÕQÕn nakden ödenmesi
ve dolayÕVÕyla stopajlarÕQÕn beyan edilmesi nedeniyle vergi aslÕna iliúkin ayrÕlan karúÕOÕk tutarÕ 31 MayÕs
2015 tarihi itibariyle 9.562.088 TL’ye düúmüútür.

3)

ùirket ba÷OÕ ortaklÕklarÕndan Beúiktaú Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.ù. (“Beúiktaú Sportif”) 31
MayÕs 2015 tarihi itibariyle bütün stoklarÕQÕn sayÕPÕ için bir sayÕm firmasÕ ile anlaúarak sayÕm
yaptÕrmÕúWÕr ve ilgili sayÕmlar tarafÕPÕzca da gözlemlenmiútir. Ancak, fiziki sayÕm sonuçlarÕ kaydi stoklar
ile karúÕlaúWÕUÕldÕ÷Õnda fark tespit edilmiútir. Beúiktaú Sportif, farklarÕn sayÕma konu edilmeyen depolar
arasÕ transferlerden kaynaklanan yoldaki mallardan oluútu÷unu belirtmiútir. Ancak, Beúiktaú Sportif
tarafÕndan söz konusu depolar arasÕndaki transferlere ait tarafÕPÕza ilgili stoklarÕ tevsik edecek bir
doküman sunulamadÕ÷Õndan söz konusu stok farkÕna iliúkin 2.489.254 TL tutarÕndaki stok kaleminin
varlÕ÷ÕQÕ do÷rulayabilmemiz mümkün olmamÕúWÕr.

Giriú
Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù. (ùirket)’nin ve ba÷OÕ ortaklÕklarÕQÕn (birlikte “Grup”
olarak anÕlacaktÕr) ekte yer alan 31 MayÕs 2015 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynÕ tarihte
sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve di÷er kapsamlÕ gelir tablosu, konsolide
özkaynak de÷Lúim tablosu ve konsolide nakit akÕú tablosu ile önemli muhasebe politikalarÕQÕn özeti ve
di÷er açÕklayÕFÕ dipnotlarÕQÕ denetlemiú bulunuyoruz.
Konsolide finansal tablolarla ilgili olarak Grup yönetiminin sorumlulu÷u
Grup yönetimi bu finansal tablolarÕn Türkiye Muhasebe StandartlarÕ’na (“TMS”) uygun olarak
hazÕrlanmasÕndan ve gerçe÷e uygun olarak sunumundan ve bunun için finansal tablolarÕn usulsüzlük
veya hatadan kaynaklanan önemli yanlÕúOÕklar içermeyecek biçimde hazÕrlanmasÕQÕ sa÷lamak
amacÕyla yönetim tarafÕndan gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
Ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúunun sorumlulu÷u
Sorumlulu÷umuz, yaptÕ÷ÕPÕz ba÷ÕmsÕz denetime dayanarak, bu konsolide finansal tablolar hakkÕnda
görüú vermektir. YaptÕ÷ÕPÕz ba÷ÕmsÕz denetim, Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nca yayÕmlanan ba÷ÕmsÕz
denetim standartlarÕna ve KGK tarafÕndan yayÕmlanan Türkiye Denetim StandartlarÕ’nÕn bir parçasÕ
olan Ba÷ÕmsÕz Denetim StandartlarÕ’na uygun olarak yürütülmüútür. Bu standartlar, etik hükümlere
uygunluk sa÷lanmasÕQÕ ve ba÷ÕmsÕz denetimin, konsolide finansal tablolarÕn önemli yanlÕúOÕk içerip
içermedi÷ine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba÷ÕmsÕz denetim, konsolide finansal tablolardaki tutar ve açÕklamalar hakkÕnda denetim kanÕWÕ elde
etmek amacÕyla denetim prosedürlerinin uygulanmasÕQÕ içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide
finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklÕ “önemli yanlÕúOÕk” risklerinin de÷erlendirilmesi de dâhil,
ba÷ÕmsÕz denetçinin mesleki muhakemesine dayanÕr. Ba÷ÕmsÕz denetçi risk de÷erlendirmelerini
yaparken, úartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacÕyla, iúletmenin konsolide finansal
tablolarÕQÕn hazÕrlanmasÕ ve gerçe÷e uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü de÷erlendirir, ancak bu
de÷erlendirme, iúletmenin iç kontrolünün etkinli÷ine iliúkin bir görüú verme amacÕ taúÕmaz. Ba÷ÕmsÕz
denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tablolarÕn sunumunun de÷erlendirilmesinin yanÕ sÕra, Grup
yönetimi tarafÕndan kullanÕlan muhasebe politikalarÕQÕn uygunlu÷unun ve yapÕlan muhasebe
tahminlerinin makul olup olmadÕ÷ÕQÕn de÷erlendirilmesini de içerir.
Ba÷ÕmsÕz denetim sÕrasÕnda elde etti÷imiz ba÷ÕmsÕz denetim kanÕtlarÕQÕn, úartlÕ görüúümüzün
oluúturulmasÕ için yeterli ve uygun bir dayanak oluúturdu÷una inanÕyoruz.
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ùartlÕ görüú
Görüúümüze göre, yukarÕda úartlÕ görüúün dayanaklarÕ bölümünde belirtilen hususlarÕn konsolide
finansal tablolar üzerindeki olasÕ etkileri haricinde iliúikteki finansal tablolar, tüm önemli hususlar
açÕVÕndan, Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.ve Ba÷OÕ OrtaklÕklarÕQÕ’nÕn 31 MayÕs 2015
tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynÕ tarihte sona eren yÕla ait konsolide finansal
performansÕQÕ ve konsolide nakit akÕúlarÕQÕ, Türkiye Muhasebe StandartlarÕ’na uygun olarak tüm
önemli yönleriyle gerçe÷e uygun bir biçimde sunmaktadÕr.
Dikkat çekilen husus
øliúikteki finansal tablolara ait 2.7 no’lu dipnotta yer alan Grup’un 31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle sona
eren yÕlda 140.478.679 TL (31 MayÕs 2014 - 143.902.222 TL) zarar elde etti÷ine, 31 MayÕs 2015
tarihi itibariyle kÕsa vadeli yükümlülüklerinin kÕsa vadeli varlÕklarÕQÕ 268.235.872 TL (31 MayÕs 2014 292.795.331TL) aúWÕ÷Õna, özkaynaklarÕQÕn negatif 504.601.963 TL (31 MayÕs 2014 - 364.056.139 TL)
oldu÷una ve özkaynaklarÕn negatife dönmesinin ayrÕca Türk Ticaret Kanunu (TTK)’un 376. Maddesi
kapsamÕnda borca batÕklÕk olarak de÷erlendirildi÷i açÕklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu úartlar, ilgili
dipnotta açÕklanan di÷er hususlar ile birlikte, Grup’un süreklili÷inin devamÕna iliúkin ciddi úüpheler
oluúturabilecek önemli belirsizliklerin bulundu÷unu göstermektedir. ùartlÕ görüúümüz bu konuya iliúkin
ilave bir úart içermemektedir.
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Di÷er ølgili Mevzuattan Kaynaklanan Ba÷ÕmsÕz Denetçi Yükümlülükleri HakkÕnda Raporlar

Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.

i)

31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu

ii)

iii)

6102 sayÕOÕ Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fÕkrasÕ uyarÕnca
düzenlenen Riskin Erken SaptanmasÕ Sistemi ve Komitesi HakkÕnda Denetçi Raporu 31
Temmuz 2015 tarihinde Grup’un Yönetim Kurulu’na sunulmuútur.

(Para birimi – Türk LirasÕ (TL))

TTK’nÕn 402’nci maddesinin dördüncü fÕkrasÕ uyarÕnca ùirket’in 1 Haziran 2014 – 31 MayÕs 2015
hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarÕn, kanun ile ùirket esas
sözleúmesinin finansal raporlamaya iliúkin hükümlerine uygun olmadÕ÷Õna dair, úartlÕ görüúün
dayanaklarÕ bölümündeki konular ve yukarÕda dikkat çekilen husus bölümünde belirtilen konu
haricinde, önemli bir hususa rastlanmamÕúWÕr.

Cari dönem
Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú

Geçmiú dönem
Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

764.889
14.556.567
14.125.173
431.394
24.496.363
249
24.496.114
10.875.934
7.189.378
12.278.661

4.090.022
3.417
7.812.612
7.227.254
585.358
190.533
190.533
3.427.495
4.723.674
4.861.079

70.161.792

25.108.832

295.668
295.668
251.502
251.502
38
2.486.473
76.880.173
28.856.968
688.888
-

3.010.673
3.010.673
117.770
117.770
38
2.430.192
40.142.566
32.050.494
817.087
969.000

Toplam cari olmayan / duran varlÕklar

109.459.710

79.537.820

Toplam varlÕklar

179.621.502

104.646.652

TTK’nÕn 402’nci maddesinin dördüncü fÕkrasÕ uyarÕnca Yönetim Kurulu, úartlÕ görüúün
dayanaklarÕ bölümünde bahsi geçen 2. ve 3. konular haricinde, tarafÕPÕza denetim kapsamÕnda
istenen açÕklamalarÕ yapmÕú ve talep edilen belgeleri vermiútir.

Dipnot
referanslarÕ
VarlÕklar

Güney Ba÷ÕmsÕz Denetim ve Serbest Muhasebeci Finansal Müúavirlik Anonim ùirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Metin Cano÷ullarÕ, SMMM
Sorumlu Denetçi
31 Temmuz 2015
østanbul, Türkiye

Cari / dönen varlÕklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatÕUÕmlar
Ticari alacaklar
- øliúkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
- øliúkili taraflardan ticari alacaklar
Di÷er alacaklar
- øliúkili olmayan taraflardan di÷er alacaklar
- øliúkili taraflardan di÷er alacaklar
Stoklar
Peúin ödenmiú giderler
Di÷er dönen varlÕklar

5
25
6
25
7
9
15

Toplam cari / dönen varlÕklar
Cari olmayan / duran varlÕklar
Ticari alacaklar
- øliúkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Di÷er alacaklar
- øliúkili olmayan taraflardan di÷er alacaklar
Finansal yatÕUÕmlar
Maddi duran varlÕklar
Maddi olmayan duran varlÕklar
Peúin ödenmiú giderler
Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ
Di÷er duran varlÕklar
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3

5
6
10
11
9
23
15

øliúikte sunulan muhasebe politikalarÕ ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarÕn tamamlayÕFÕ
parçalarÕGÕr.
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Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.

Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.

31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu

31 MayÕs 2015 tarihinde sona eren yÕla ait
konsolide kar veya zarar ve di÷er kapsamlÕ gelir tablosu

(Para birimi – Türk LirasÕ (TL))

(Para birimi – Türk LirasÕ (TL))

Dipnot
referanslarÕ

Cari dönem
Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú

Geçmiú dönem
Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

Yükümlülükler
.Õsa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlarÕn kÕsa vadeli kÕVÕmlarÕ
Ticari borçlar
-øliúkili olmayan taraflara ticari borçlar
Di÷er borçlar
-øliúkili olmayan taraflara di÷er borçlar
-øliúkili taraflara di÷er borçlar
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar kapsamÕnda borçlar
Ertelenmiú gelirler
Dönem karÕ vergi yükümlülü÷ü
.Õsa vadeli karúÕOÕklar
-Di÷er kÕsa vadeli karúÕOÕklar
Di÷er kÕsa vadeli yükümlülükler

4
4

115.102.707
10.527.889
70.296.805
70.296.805
1.053.896
1.053.896
84.855.767
35.614.335
377.700
187.997
187.997
20.380.568

52.548.126
36.519.960
53.996.712
53.996.712
67.145.867
812.958
66.332.909
71.753.525
19.858.130
120.648
1.635.119
1.635.119
14.326.076

338.397.664

317.904.163

145.971.003
13.362.783
13.362.783
63.321.508
83.361.611
83.361.611
31.491.973
1.387.367
1.387.367
6.929.556

76.448.123
500.578
500.578
26.352.948
35.254.468
1.442.981
1.442.981
10.799.530

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

345.825.801

150.798.628

Toplam yükümlülükler

684.223.465

468.702.791

240.000.000
1.097.097
(449.692)
974.088
(605.744.807)
(140.478.649)

240.000.000
1.097.097
(382.517)
894.241
(461.762.738)
(143.902.222)

(504.601.963)

(364.056.139)

-

-

(504.601.963)

(364.056.139)

179.621.502

104.646.652

5
6
25
8
12
13
15

Toplam kÕsa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
-øliúkili olmayan taraflara ticari borçlar
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar kapsamÕnda borçlar
Di÷er Borçlar
-øliúkili taraflara di÷er borçlar
Ertelenmiú gelirler
Uzun vadeli karúÕOÕklar
-ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin uzun vadeli karúÕOÕklar
Di÷er uzun vadeli yükümlülükler

Özkaynak
Ödenmiú sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
TanÕmlanmÕú fayda planlarÕ yeniden ölçüm kazanç/kayÕplarÕ
Kardan ayrÕlan kÕVÕtlanmÕú yedekler
Geçmiú yÕllar zararÕ
Net dönem zararÕ
Özkaynak toplamÕ
Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam özkaynak
Yükümlülükler ve özkaynaklar toplamÕ

4
5
8
6
25
12
13
15

16

øliúikte sunulan muhasebe politikalarÕ ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarÕn tamamlayÕFÕ
parçalarÕGÕr.
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Geçmiú dönem
Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
1 Haziran 201331 MayÕs 2014

Kar veya zarar kÕsmÕ

Dipnot
referanslarÕ

Cari dönem
Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
1 Haziran 201431 MayÕs 2015

Esas faaliyet gelirleri
HasÕlat
SatÕúlarÕn maliyeti (-)

17
17

222.818.633
(236.001.576)

142.106.681
(205.646.559)

(13.182.943)

(63.539.878)

(13.169.781)
(14.913.801)
8.998.394
(44.403.871)

(8.527.520)
(13.270.977)
12.509.607
(39.597.601)

(76.672.002)

(112.426.369)

4.342.300
(66.767.316)

7.362.700
(38.112.059)

(139.097.018)

(143.175.728)

(1.272.475)
(109.156)

(778.013)
51.413

Sürdürülen faaliyetler dönem zararÕ

(140.478.649)

(143.902.328)

Dönem zararÕQÕn da÷ÕOÕPÕ
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklÕk paylarÕ

(140.478.649)

(106)
(143.902.222)

(0,0006)

(0,0006)

(67.175)
(48.132)
(19.043)

(379.550)
(404.467)
24.917

Toplam kapsamlÕ gider

(140.545.824)

(144.281.878)

Toplam kapsamlÕ giderin da÷ÕOÕPÕ
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklÕk paylarÕ

(140.545.824)

(106)
(144.281.772)

Brüt zarar
SatÕú ve pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden di÷er gelirler
Esas faaliyetlerden di÷er giderler (-)

18
18
20
20

Esas faaliyet zararÕ
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

21
22

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararÕ
Dönem vergi gideri
Ertelenmiú vergi geliri / (gideri)

Sürdürülen faaliyetler pay baúÕna kayÕp
(Hisse baúÕna TL olarak ifade edilmiútir)
- Sürdürülen faaliyetlerden pay baúÕna kayÕp
Di÷er kapsamlÕ gelirler / (giderler)
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin aktüeryal kayÕp
-Vergi etkisi

23
23

24

øliúikte sunulan muhasebe politikalarÕ ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarÕn tamamlayÕFÕ
parçalarÕGÕr.
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Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.

Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.

31 MayÕs 2015 tarihinde sona eren yÕla ait
konsolide özkaynak de÷Lúim tablosu

31 MayÕs 2015 tarihinde sona eren yÕla ait
konsolide nakit akÕú tablosu

(Para birimi – Türk LirasÕ (TL))

(Para birimi – Türk LirasÕ (TL))

ÇalÕúanlara
sa÷lanan
Hisse faydalara iliúkin
Ödenmiú senedi ihraç
aktüeryal
sermaye
primleri kayÕp/kazançlar
1 Haziran 2013 bakiyesi

Kardan
ayrÕlmÕú
NÕVÕtlanmÕú
yedekler

Birikmiú
zararlar

Net dönem
zararÕ

Cari dönem

Ana ortaklÕ÷a ait
özkaynak

Kontrol
gücü
olmayan
paylarÕ

Toplam
özkaynak

240.000.000

1.097.097

(2.967)

711.806

(393.280.718)

(68.299.282)

(219.774.064)

(197)

(219.774.261)

-

-

-

182.435

(68.481.717)

68.299.282

-

-

-

-

-

-

-

(303)

-

(303)

303

-

-

-

(379.550)
(379.550)

-

-

(143.902.222)
(143.902.222)

(143.902.222)
(379.550)
(144.281.772)

(106)
(106)

(143.902.328)
(379.550)
(144.281.878)

31 MayÕs 2014 bakiyesi

240.000.000

1.097.097

(382.517)

894.241

(461.762.738)

(143.902.222)

(364.056.139)

-

(364.056.139)

1 Haziran 2014 bakiyesi
Geçmiú yÕl zararlarÕna
transfer

240.000.000

1.097.097

(382.517)

894.241

(461.762.738)

(143.902.222)

(364.056.139)

-

(364.056.139)

-

-

-

79.847

(143.982.069)

143.902.222

-

-

-

Net dönem zararÕ
Di÷er kapsamlÕ gider
Toplam kapsamlÕ gider

-

-

(67.175)
(67.175)

-

-

(140.478.649)
(140.478.649)

(140.478.649)
(67.175)
(140.545.824)

-

(140.478.649)
(67.175)
(140.545.824)

31 MayÕs 2015 bakiyesi

240.000.000

1.097.097

(449.692)

974.088

(605.744.807)

(140.478.649)

(504.601.963)

-

(504.601.963)

Geçmiú yÕl zararlarÕna transfer
Kontrol gücü olmayan
paylardaki de÷Lúim
Net dönem zararÕ
Di÷er kapsamlÕ gider
Toplam kapsamlÕ gelir

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
1 Haziran 2013 31 MayÕs 2014

(140.478.649)

(143.902.328)

23.564.155
1.381.631
1.581.005
(52.281)
44.965.395
(1.372.362)
20.630.288
12.316.571

27.038.700
726.600
1.624.935
249.065
35.969.506
(235.220)
4.964.093
7.248.214
-

(37.464.247)

(66.316.435)

(7.353.811)
(7.589.604)
29.162.298
(5.660.791)
38.996.700
(1.015.423)
(384.997)

526.649
(1.252.566)
(5.550.906)
(3.572.108)
52.563.401
(657.365)
(340.303)

8.690.125

(24.599.633)

1.372.362
(60.435.334)
77.291

235.220
(44.840.808)
4.300.981

YatÕUÕm faaliyetlerinde kullanÕlan nakit

(58.985.681)

(40.304.607)

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akÕúlarÕ
øliúkili taraflardan sa÷lanan/(verilen) nakit, net
Ödenen faiz
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriúleri
Borç ödemelerine iliúkin nakit çÕNÕúlarÕ

(12.237.792)
(19.957.995)
111.516.713
(32.350.503)

46.070.012
(18.186.520)
70.541.122
(40.733.711)

Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit

46.970.423

57.690.903

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artÕú/azalÕú (A+B+C)

(3.325.133)

(7.213.337)

Dipnot
referanslarÕ
A. øúletme faaliyetlerden nakit akÕúlarÕ
Dönem zararÕ
Dönem zararÕQÕn mutabakatÕ ile ilgili düzeltmeler
Amortisman giderleri ve itfa paylarÕ
Vergi geliri/gideri
KarúÕOÕk giderleri
Reeskont gelir / giderleri
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Haklar de÷er düúüklü÷ü karúÕOÕ÷Õ(/iptali),net
Kredilere iliúkin gerçekleúmemiú kur farklarÕ
Vergi cezalarÕ ile ilgili düzeltmeler

10,11

20,22
21
11
20

Faaliyetlere yönelik varlÕk ve yükümlülüklerdeki de÷Lúimler
öncesi net nakit çÕNÕúÕ

øliúikte sunulan muhasebe politikalarÕ ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarÕn tamamlayÕFÕ
parçalarÕGÕr.

Geçmiú dönem

Ba÷ÕmsÕz
denetimden
geçmiú
1 Haziran 2014 31 MayÕs 2015

øúletme sermayesinde gerçekleúen de÷Lúimler
Ticari alacaklar
Stoklar
Ticari borçlar
Faaliyetlerle ilgili di÷er alacaklar
Faaliyetlerle ilgili di÷er borçlar
Vergi ödemeleri / iadeleri
Ödenen kÕdem

13

Esas faaliyetlerden sa÷lanan / (kullanÕlan) net nakit
B. YatÕUÕm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akÕúlarÕ
AlÕnan faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varlÕk alÕmlarÕ
Maddi ve maddi olmayan duran varlÕk satÕú hasÕlatÕ

10,11

D. Dönem baúÕ nakit ve nakit benzerleri

3

4.090.022

11.303.359

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri de÷erler

3

764.889

4.090.022

øliúikte sunulan muhasebe politikalarÕ ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarÕn tamamlayÕFÕ
parçalarÕGÕr.
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(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

1.

2.

Finansal tablolarÕn sunumuna iliúkin esaslar

2.1

Sunuma iliúkin temel esaslar

ùirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A ù (ùirket, Ana ortaklÕk), aúD÷Õda açÕklanan faaliyetlerde
bulunmak üzere 18 Temmuz 1995 tarihinde østanbul 'da Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilerek
kurulmuútur. ùirket'in ticari sicile kayÕtlÕ adresi Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok Zemin kat
Akaretler - Beúiktaú / østanbul 'dur. ùirket, Sermaye PiyasasÕ Kurulu'na (SPK) kayÕtlÕ olup hisselerinin
%49 ’u Borsa østanbul’ da iúlem görmektedir.
ùirket’in faaliyet konusu; profesyonel futbolun geliúmesini sa÷lamak, profesyonel futbol faaliyetlerinin
sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleúme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleúme
gere÷ince ödemelerde bulunmak, profesyonel futbol yatÕUÕmlarÕ yapmak ve futbol tesisleri kurmak ve
bunlarÕ iúletmek, vb. ile ana sözleúmede yazÕOÕ di÷er iúlerdir.
ùirket'in ortaklÕk yapÕVÕ aúD÷Õdaki gibidir:
31 MayÕs 2015
Pay tutarÕ
Pay oranÕ
(TL)
(%)

Orta÷Õn ÜnvanÕ

31 MayÕs 2014
Pay tutarÕ
Pay oranÕ
(TL)
(%)

Beúiktaú Jimnastik Kulübü Derne÷i (BJK Dernek)
Halka arz

122.426.085
117.573.915

51,0
49,0

137.997.450
102.002.550

57,5
42,5

Toplam

240.000.000

100

240.000.000

100

Beúiktaú marka, logo ve amblemli ürünlerin üretim ve pazarlanmasÕ faaliyeti, ùirket'in, 16 Ocak 2001
tarihinde kuruluúuna %99,9 oranÕnda iútirak etti÷i Beúiktaú Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.ù.'ye
(Beúiktaú Sportif) BJK Dernek tarafÕndan devredilmiútir.
31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle ùirket'in konsolidasyona tabi tutulan ba÷OÕ ortaklÕklarÕQÕn detayÕ aúD÷Õda
gösterilmiútir.
ùirket ismi

Faaliyet alanÕ

Beúiktaú Sportif Ürünler Sanayi ve
Ticaret A.ù. (“Beúiktaú Sportif”)
Beúiktaú Televizyon YayÕncÕOÕk A.ù.
(“Beúiktaú YayÕncÕOÕk”)

Beúiktaú markalÕ ürünlerin üretim
ve pazarlanmasÕ faaliyeti
TV yayÕQÕ

Do÷rudan
Lútirak oranÕ (%)

DolaylÕ iútirak
oranÕ (%)

4.500.000

100

100

9.500.000

-

100

Sermayesi

Grup, muhasebe kayÕtlarÕQÕ ve yasal finansal tablolarÕQÕ Türk lirasÕ cinsinden, Türk Ticaret Kanunu'na,
Sermaye PiyasasÕ Kurulu'nun yayÕnlamÕú oldu÷u tebli÷lere ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak
hazÕrlamaktadÕr.
Finansal tablolar Sermaye PiyasasÕ Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2014 tarih ve 28676 sayÕOÕ Resmi
Gazete’ de yayÕnlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye PiyasasÕnda Finansal Raporlamaya øliúkin Esaslar
Tebli÷i” (“Tebli÷”) hükümlerine uygun olarak hazÕrlanmÕú olup Tebli÷in 5. Maddesine göre Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim StandartlarÕ Kurumu (“KGK”) tarafÕndan yayÕmlanan Türkiye Muhasebe
StandartlarÕ’nÕ / Türkiye Finansal Raporlama StandartlarÕ ile bunlara iliúkin ek ve yorumlarÕ
(“TMS/TFRS”) esas alÕnmÕúWÕr.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almÕú oldu÷u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açÕk úirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasÕQÕn gerekli
olmadÕ÷ÕQÕ ilan etmiútir. ùirket’in finansal tablolarÕ, bu karar çerçevesinde hazÕrlanmÕúWÕr.
Finansal tablolar KGK tarafÕndan yayÕnlanan Türkiye Muhasebe StandartlarÕ’na göre ùirket’in durumunu
layÕNÕyla arz edebilmek için bir takÕm düzeltme ve sÕQÕflandÕrma de÷Lúikliklerine tabi tutularak
hazÕrlanmÕúWÕr.
Maliye BakanlÕ÷Õ'nÕn 25 Nisan 2002 tarih ve 18350 no'lu yazÕVÕ ile Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve
Ticaret A.ù. için 1 Haziran - 31 MayÕs dönemi özel hesap dönemi olarak belirlenmiú ve bu dönemin 1
Haziran 2002 tarihinden itibaren baúlatÕlmasÕ uygun görülmüútür. Beúiktaú Sportif Ürünler A.ù. ve
Beúiktaú Televizyon YayÕncÕOÕk A.ù.'nin hesap dönemleri de 1 Haziran - 31 MayÕs dönemine uygun
olarak belirlenmiútir.
KullanÕlan para birimi

ùirket ve konsolide edilmiú ba÷OÕ ortaklÕklarÕ bundan böyle "Grup" olarak adlandÕUÕlacaktÕr.
ùirket’in 1 Haziran 2014 – 31 MayÕs 2015 döneminde çalÕúWÕrmÕú oldu÷u ortalama personel sayÕVÕ 72
olmakla beraber, Grup’un 1 Haziran 2014 – 31 MayÕs 2015 döneminde çalÕúWÕrmÕú oldu÷u ortalama
toplam personel sayÕVÕ 232 kiúidir. (31 MayÕs 2014: ùirket ortalama 76 kiúi; Grup ortalama 197 kiúi).
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Finansal TablolarÕn HazÕrlanÕú Temelleri ve Belirli Muhasebe PolitikalarÕ

Grup’un finansal tablolarÕ faaliyette bulundu÷u temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi olan
Türk LirasÕ (TL) cinsinden sunulmuútur.
2.2

Yeni ve revize edilmiú uluslararasÕ finansal raporlama standartlarÕQÕn uyarlamasÕ:

Yeni ve düzeltilmiú standartlar ve yorumlar
31 MayÕs 2015 tarihi itibarÕyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarÕn
hazÕrlanmasÕnda esas alÕnan muhasebe politikalarÕ aúD÷Õda özetlenen 1 Haziran 2014 tarihi itibarÕyla
geçerli yeni ve de÷Lútirilmiú TFRS standartlarÕ ve TFRYK yorumlarÕ dÕúÕnda önceki yÕlda kullanÕlanlar ile
tutarlÕ olarak uygulanmÕúWÕr. Bu standartlarÕn ve yorumlarÕn ùirket’in mali durumu ve performansÕ
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açÕklanmÕúWÕr.

55

Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.

Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.

31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliúkin dipnotlar (devamÕ)

31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliúkin dipnotlar (devamÕ)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

2.

2.

Finansal tablolarÕn sunumuna iliúkin esaslar (devamÕ)

Finansal tablolarÕn sunumuna iliúkin esaslar (devamÕ)

i) 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de÷Lúiklik ve yorumlar

TMS 16 Maddi Duran VarlÕklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran VarlÕklar

TMS 19 – TanÕmlanmÕú Fayda PlanlarÕ: ÇalÕúan KatkÕlarÕ (De÷Lúiklik)

TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki de÷Lúiklik yeniden de÷erlemenin aúD÷Õdaki úekilde yapÕlabilece÷ini
açÕklÕ÷a kavuúturmuútur i) VarlÕ÷Õn brüt defter de÷eri piyasa de÷erine getirilecek úekilde düzeltilir veya ii)
varlÕ÷Õn net defter de÷erinin piyasa de÷eri belirlenir, net defter de÷eri piyasa de÷erine gelecek úekilde
brüt defter de÷eri oransal olarak düzeltilir. De÷Lúiklik geriye dönük olarak uygulanacaktÕr.

TMS 19’a göre tanÕmlanmÕú fayda planlarÕ muhasebeleútirilirken çalÕúan ya da üçüncü taraf katkÕlarÕ göz
önüne alÕnmalÕGÕr. De÷Lúiklik, katkÕ tutarÕ hizmet verilen yÕl sayÕVÕndan ba÷ÕmsÕz ise, iúletmelerin söz
konusu katkÕlarÕ hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildi÷i yÕlda hizmet maliyetinden düúerek
muhasebeleútirebileceklerini açÕklÕ÷a kavuúturmuútur. De÷Lúiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasÕnda
baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktÕr. Söz konusu de÷Lúikli÷in
Grup’un finansal durumu ve performansÕ üzerinde hiçbir etkisi olmamÕúWÕr.
TMS/TFRS’lerde YÕllÕk iyileútirmeler
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine øliúkin YÕllÕk øyileútirmeler” ve “2011-2013 Dönemine øliúkin
<ÕllÕk øyileútirmeler” ile ilgili olarak aúD÷Õdaki standart de÷Lúikliklerini yayÕnlanmÕúWÕr. De÷Lúiklikler 1
Temmuz 2014’den itibaren baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için geçerlidir.
<ÕllÕk iyileútirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 2 Hisse BazlÕ Ödemeler:
Hakediú koúullarÕ olan performans koúulu ve hizmet koúulu tanÕmlarÕna açÕklÕk getirilmiútir. De÷Lúiklik
ileriye dönük olarak uygulanacaktÕr.
TFRS 3 øúletme Birleúmeleri
Bir iúletme birleúmesinde yükümlülük (veya varlÕk) olarak sÕQÕflanan koúullu bedelin, TMS 39 Finansal
Araçlar (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamÕnda olsun ya da olmasÕn, sonraki dönemlerde
gerçe÷e uygun de÷eri kar veya zarara yansÕWÕlan finansal araç olarak muhasebeleútirilece÷ine açÕklÕk
getirilmiútir. De÷Lúiklik iúletme birleúmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktÕr.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
De÷Lúiklikler úu konulara açÕklÕk getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaúWÕrma/birleútirme kriterinin
uygulanmasÕna iliúkin yönetimin yaptÕ÷Õ de÷erlendirme, birleútirilen faaliyet bölümlerinin kÕsa
tanÕmlarÕQÕn ve benzerliklerine iliúkin de÷erlendirme yapÕOÕrken kullanÕlan ekonomik karakteristiklerinin
(örne÷in satÕú ve brüt karlarÕ) belirtilmesini de içerecek úekilde açÕklanmalÕGÕr. ii) Faaliyet varlÕklarÕQÕn
toplam varlÕklar ile mutabakatÕ, bu mutabakat iúletmenin faaliyetlere iliúkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanÕyorsa açÕklanmalÕGÕr. De÷Lúiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktÕr.

TMS 24 øliúkili Taraf AçÕklamalarÕ
De÷Lúiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici iúletmenin iliúkili taraf açÕklamalarÕna tabi iliúkili
bir taraf oldu÷unu açÕklÕ÷a kavuúturmuútur. Buna ilave olarak yönetici iúletme kullanan bir úirketin
yönetim hizmeti için katlandÕ÷Õ masraflarÕ açÕklamasÕ gerekmektedir. De÷Lúiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktÕr.
<ÕllÕk øyileútirmeler - 2011–2013 Dönemi
TFRS 3 øúletme Birleúmeleri
De÷Lúiklik ile i) sadece iú ortaklÕklarÕQÕn de÷il müúterek anlaúmalarÕn da TFRS 3’ün kapsamÕnda
olmadÕ÷Õ ve ii) bu kapsam istisnasÕQÕn sadece müúterek anlaúmanÕn finansal tablolarÕndaki
muhasebeleúmeye uygulanabilir oldu÷u açÕklÕ÷a kavuúturulmuútur. De÷Lúiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktÕr.
TFRS 13 Gerçe÷e Uygun De÷er Ölçümü
TFRS 13’deki portföy istisnasÕQÕn sadece finansal varlÕk, finansal yükümlülüklere de÷il TMS 39 (veya
TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamÕndaki di÷er sözleúmelere de uygulanabilece÷i açÕklanmÕúWÕr.
De÷Lúiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktÕr.
TMS 40 YatÕUÕm AmaçlÕ Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatÕUÕm amaçlÕ gayrimenkul ve sahibi tarafÕndan kullanÕlan gayrimenkul olarak
VÕQÕflanmasÕnda TFRS 3 ve TMS 40’un karúÕOÕklÕ iliúkisini açÕklÕ÷a kavuúturmuútur. De÷Lúiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktÕr.
Söz konusu de÷Lúikliklerin ùirket’in finansal durumu veya performansÕ üzerinde önemli bir etkisi
olmamÕúWÕr.
ii) YayÕnlanan ama yürürlü÷e girmemiú ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tablolarÕn onaylanma tarihi itibarÕyla yayÕmlanmÕú fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlü÷e girmemiú ve Grup tarafÕndan erken uygulanmaya baúlanmamÕú yeni standartlar,
yorumlar ve de÷Lúiklikler aúD÷Õdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlarÕn
yürürlü÷e girmesinden sonra finansal tablolarÕQÕ ve dipnotlarÕQÕ etkileyecek gerekli de÷Lúiklikleri
yapacaktÕr.
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2.

2.

Finansal tablolarÕn sunumuna iliúkin esaslar (devamÕ)

TFRS 9 Finansal Araçlar – SÕQÕflandÕrma ve AçÕklama

TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de De÷Lúiklik)

AralÕk 2012’de ve ùubat 2015’de yapÕlan de÷Lúikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasÕnda
baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için geçerli olacaktÕr, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 9
Finansal Araçlar standardÕQÕn ilk safhasÕ finansal varlÕklarÕn ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve
VÕQÕflandÕUÕlmasÕna iliúkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapÕlan de÷Lúiklikler esas olarak
finansal varlÕklarÕn sÕQÕflama ve ölçümünü ve gerçe÷e uygun de÷er farkÕ kar veya zarara yansÕWÕlarak
ölçülen olarak sÕQÕflandÕUÕlan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal
yükümlülüklerin gerçe÷e uygun de÷er de÷Lúikliklerinin kredi riskine iliúkin olan kÕsmÕQÕn di÷er kapsamlÕ
gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Grup, standardÕn finansal durumu ve performansÕ üzerine
etkilerini standardÕn di÷er safhalarÕ KGK tarafÕndan kabul edildikten sonra de÷erlendirecektir.

ùubat 2015’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarÕ Kurumu (KGK), iúletmelerin bireysel
finansal tablolarÕnda ba÷OÕ ortaklÕklar ve iútiraklerdeki yatÕUÕmlarÕn muhasebeleútirilmesinde özkaynak
yönteminin kullanÕlmasÕ seçene÷ini yeniden sunmak için TMS 27’de de÷Lúiklik yapmÕúWÕr. Buna göre
Lúletmelerin bu yatÕUÕmlarÕ:
• maliyet de÷eriyle
• TFRS 9 uyarÕnca
veya
• TMS 28’de tanÕmlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleútirmesi gerekmektedir.

TFRS 11 – Müúterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (De÷Lúiklikler)
TFRS 11, faaliyeti bir iúletme teúkil eden müúterek faaliyetlerde ortaklÕk payÕ edinimi muhasebesi ile ilgili
rehberlik etmesi için de÷Lútirilmiútir. Bu de÷Lúiklik, TFRS 3 øúletme Birleúmeleri’nde belirtildi÷i úekilde
faaliyeti bir iúletme teúkil eden bir müúterek faaliyette ortaklÕk payÕ edinen iúletmenin, bu TFRS’de
belirtilen rehberlik ile ters düúenler hariç, TFRS 3 ve di÷er TFRS’lerde yer alan iúletme birleúmeleri
muhasebesine iliúkin tüm ilkeleri uygulamasÕQÕ gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen iúletme, TFRS
3 ve iúletme birleúmeleri ile ilgili di÷er TFRS’lerin gerektirdi÷i bilgileri açÕklamalÕGÕr. De÷Lúiklikler, 1 Ocak
2016 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktÕr. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu de÷Lúikli÷in Grup’un finansal durumu ve performansÕ
üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktÕr.
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve øtfa Yöntemlerinin AçÕklÕ÷a KavuúturulmasÕ
(TMS 16 ve TMS 38’deki De÷Lúiklikler)
TMS 16 ve TMS 38’deki De÷Lúiklikler, maddi duran varlÕklar için hasÕlata dayalÕ amortisman
hesaplamasÕ kullanÕPÕQÕ yasaklamÕú ve maddi olmayan duran varlÕklar için hasÕlata dayalÕ amortisman
hesaplamasÕ kullanÕPÕQÕ önemli ölçüde sÕQÕrlandÕrmÕúWÕr. De÷Lúiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasÕnda
baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktÕr. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu de÷Lúikli÷in Grup’un finansal durumu ve performansÕ üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktÕr.
TMS 16 Maddi Duran VarlÕklar ve TMS 41 TarÕmsal Faaliyetler: TaúÕ\ÕFÕ Bitkiler (De÷Lúiklikler)
TMS 16’da, “taúÕ\ÕFÕ bitkiler”in muhasebeleútirilmesine iliúkin bir de÷Lúiklik yapÕlmÕúWÕr. YayÕnlanan
de÷Lúiklikte üzüm asmasÕ, kauçuk a÷acÕ ya da hurma a÷acÕ gibi canlÕ varlÕk sÕQÕIÕndan olan taúÕ\ÕFÕ
bitkilerin, olgunlaúma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdi÷i ve iúletmeler tarafÕndan ürün
verme ömrü süresince tutuldu÷u belirtilmektedir. Ancak taúÕ\ÕFÕ bitkiler, bir kere olgunlaúWÕktan sonra
önemli biyolojik dönüúümden geçmedikleri için ve iúlevleri imalat benzeri oldu÷u için, de÷Lúiklik taúÕ\ÕFÕ
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamÕnda muhasebeleútirilmesi gerekti÷ini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli” ya da “yeniden de÷erleme modeli” ile de÷erlenmesine izin vermektedir. TaúÕ\ÕFÕ
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satÕú maliyetleri düúülmüú gerçe÷e uygun de÷er modeli ile
muhasebeleútirilecektir. De÷Lúiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktÕr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. De÷Lúiklik Grup için geçerli
de÷ildir ve Grup’un finansal durumu veya performansÕ üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
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øúletmelerin aynÕ muhasebeleútirmeyi her yatÕUÕm kategorisine uygulamasÕ gerekmektedir. Bu de÷Lúiklik
1 Ocak 2016 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmiúe dönük olarak
uygulanmalÕGÕr. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açÕklanmalÕGÕr. Söz konusu
de÷Lúikli÷in Grup’un finansal durumu ve performansÕ üzerindeki etkileri de÷erlendirilmektedir
TFRS 10 ve TMS 28: YatÕUÕmcÕøúletmenin øútirak veya øú OrtaklÕ÷Õna YaptÕ÷Õ VarlÕk SatÕúlarÕ veya
KatkÕlarÕ - De÷Lúiklikler
ùubat 2015’de, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iútirak veya iú ortaklÕ÷Õna verilen bir ba÷OÕ ortaklÕ÷Õn kontrol
kaybÕQÕ ele almadaki gereklilikler arasÕndaki tutarsÕzlÕ÷Õ gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de de÷Lúiklik
yapmÕúWÕr. Bu de÷Lúiklik ile bir yatÕUÕmcÕ ile iútirak veya iú ortaklÕ÷Õ arasÕnda, TFRS 3’te tanÕmlandÕ÷Õúekli
ile bir iúletme teúkil eden varlÕklarÕn satÕúÕ veya katkÕVÕndan kaynaklanan kazanç veya kayÕplarÕn
tamamÕQÕn yatÕUÕmcÕ tarafÕndan muhasebeleútirilmesi gerekti÷i açÕklÕ÷a kavuúturulmuútur. Eski ba÷OÕ
ortaklÕkta tutulan yatÕUÕPÕn gerçe÷e uygun de÷erden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya
kayÕplar, sadece iliúiksiz yatÕUÕmcÕlarÕn o eski ba÷OÕ ortaklÕktaki paylarÕ ölçüsünde muhasebeleútirilmelidir.
øúletmelerin bu de÷Lúikli÷i, 1 Ocak 2016 veya sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk raporlama dönemleri için ileriye
dönük olarak uygulamalarÕ gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu de÷Lúikli÷in
Grup finansal durumu ve performansÕ üzerindeki etkileri de÷erlendirilmektedir.
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: YatÕUÕm øúletmeleri: Konsolidasyon istisnasÕQÕn uygulanmasÕ
(TFRS 10 ve TMS 28’de De÷Lúiklik)
ùubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardÕndaki yatÕUÕm iúletmeleri istisnasÕQÕn
uygulanmasÕ sÕrasÕnda ortaya çÕkan konularÕ ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de
de÷Lúiklikler yapmÕúWÕr: De÷Lúiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk raporlama dönemleri
için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. De÷Lúiklikler Grup için geçerli de÷ildir ve Grup’un
finansal durumu veya performansÕ üzerinde etkisi olmayacaktÕr.
TMS 1: AçÕklama ønisiyatifi (TMS 1’de De÷Lúiklik)
ùubat 2015’de, TMS 1’de de÷Lúiklik yapmÕúWÕr. Bu de÷Lúiklikler; Önemlilik, AyrÕúWÕrma ve alt toplamlar,
Dipnot yapÕVÕ, Muhasebe politikalarÕ açÕklamalarÕ, Özkaynakta muhasebeleútirilen yatÕUÕmlardan
kaynaklanan di÷er kapsamlÕ gelir kalemlerinin sunumu alanlarÕnda dar odaklÕ iyileútirmeler içermektedir.
Bu de÷Lúiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. De÷Lúikliklerin Grup’un finansal tablo dipnotlarÕ üzerinde önemli bir etkisi
olmasÕ beklenmemektedir.
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2.
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TFRS YÕllÕk øyileútirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, ùubat 2015’de “TFRS YÕllÕk øyileútirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayÕnlamÕúWÕr. Doküman,
de÷Lúikliklerin sonucu olarak de÷Lúikli÷e u÷rayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda
beú de÷Lúiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve de÷Lúikliklerin konularÕ aúD÷Õdaki gibidir:
-

TFRS 5 SatÕú AmaçlÕ Elde Tutulan Duran VarlÕklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çÕkarma
yöntemlerindeki de÷Lúikliklerin (satÕú veya ortaklara da÷ÕWÕm yoluyla) yeni bir plan olarak de÷il, eski
planÕn devamÕ olarak kabul edilece÷ine açÕklÕk getirilmiútir
- TFRS 7 Finansal Araçlar: AçÕklamalar – bir finansal varlÕ÷Õn devredilmesinde hizmet sözleúmelerinin
de÷erlendirilmesine ve netleútirmeye iliúkin TFRS 7 açÕklamalarÕQÕn ara dönem özet finansal tablolar
için zorunlu olmadÕ÷Õna iliúkin açÕklÕk getirilmiútir
- TMS 19 ÇalÕúanlara Sa÷lanan Faydalar – yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinli÷inin,
borcun bulundu÷u ülkede de÷il borcun taúÕndÕ÷Õ para biriminde de÷erlendirilece÷ine açÕklÕk
getirilmiútir
- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – gerekli ara dönem açÕklamalarÕQÕn ya ara dönem
finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapÕlarak sunulabilece÷ine
açÕklÕk getirilmiútir
Bu de÷Lúiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk raporlama dönemleri için geçerli olup, erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu de÷Lúikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansÕ
üzerindeki etkileri de÷erlendirilmektedir
UluslararasÕ Muhasebe StandartlarÕ Kurumu (UMSK) tarafÕndan yayÕnlanmÕú fakat KGK tarafÕndan
yayÕnlanmamÕú yeni ve düzeltilmiú standartlar ve yorumlar
$úD÷Õda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarÕndaki de÷Lúiklikler UMSK
tarafÕndan yayÕnlanmÕú fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlü÷e girmemiútir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve de÷Lúiklikler henüz KGK tarafÕndan TFRS’ye uyarlanmamÕúWÕr/yayÕnlanmamÕúWÕr
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasÕQÕ oluúturmazlar. Grup finansal tablolarÕnda ve dipnotlarda gerekli
de÷Lúiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlü÷e girdikten sonra yapacaktÕr.
<ÕllÕk øyileútirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçe÷e Uygun De÷er Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açÕklandÕ÷Õ üzere, üzerlerinde faiz oranÕ belirtilmeyen kÕsa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz oldu÷u durumlarda, fatura tutarÕndan gösterilebilecektir. De÷Lúiklikler
derhal uygulanacaktÕr.

Finansal tablolarÕn sunumuna iliúkin esaslar (devamÕ)

<ÕllÕk øyileútirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 15 - Müúterilerle YapÕlan Sözleúmelerden Do÷an HasÕlat
UMSK MayÕs 2014’de UFRS 15 Müúterilerle YapÕlan Sözleúmelerden Do÷an HasÕlat standardÕQÕ
yayÕnlamÕúWÕr. Standarttaki yeni beú aúamalÕ model, hasÕlatÕn muhasebeleútirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açÕklamaktadÕr. Standart, müúterilerle yapÕlan sözleúmelerden do÷an hasÕlata uygulanacak
olup bir iúletmenin ola÷an faaliyetleri ile ilgili olmayan bazÕ finansal olmayan varlÕklarÕn (örne÷in maddi
duran varlÕk çÕNÕúlarÕ) satÕúÕQÕn muhasebeleútirilip ölçülmesi için model oluúturmaktadÕr. UFRS 15’in
uygulama tarihi aslÕnda 1 Ocak 2017’di, ancak Temmuz 2015 de UMSK geçerlilik tarihini 1 Ocak 2018
ve sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için uygulanacak úekilde ertelemiútir. Erken uygulamaya
izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiú için iki alternatif uygulama sunulmuútur; tam geriye dönük uygulama
veya modifiye edilmiú geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiú geriye dönük uygulama tercih
edildi÷inde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarÕnda karúÕlaúWÕrmalÕ
rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu de÷Lúikli÷in Grup’un finansal durumu ve performansÕ üzerindeki
etkileri de÷erlendirilmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleútirme ve Ölçme standardÕQÕn yerine
geçecek olan ve sÕQÕflandÕrma ve ölçme, de÷er düúüklü÷ü ve finansal riskten korunma muhasebesi
DúamalarÕndan oluúan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’Õ nihai olarak yayÕnlamÕúWÕr. UFRS 9 finansal
varlÕklarÕn içinde yönetildikleri iú modelini ve nakit akÕm özelliklerini yansÕtan akÕlcÕ, tek bir sÕQÕflama ve
ölçüm yaklaúÕPÕna dayanmaktadÕr. Bunun üzerine, kredi kayÕplarÕQÕn daha zamanÕnda
muhasebeleútirilebilmesini sa÷layacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybÕ modeli ile de÷er
düúüklü÷ü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuútur. Buna
ek olarak, UFRS 9, banka ve di÷er iúletmelerin, finansal borçlarÕQÕ gerçe÷e uygun de÷eri ile ölçme
opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi de÷erliliklerindeki düúúe ba÷OÕ olarak finansal borcun
gerçe÷e uygun de÷erindeki azalmadan dolayÕ kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu
do÷uran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadÕr. Standart ayrÕca, risk yönetimi ekonomisini
muhasebe uygulamalarÕ ile daha iyi iliúkilendirebilmek için geliútirilmiú bir finansal riskten korunma
modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasÕnda baúlayan yÕllÕk hesap dönemleri için
geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. AyrÕca, finansal araçlarÕn muhasebesi
de÷Lútirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili de÷Lúikliklerinin tek baúÕna erken uygulanmasÕna izin
verilmektedir. Grup, standardÕn finansal durumu ve performansÕ üzerine etkilerini de÷erlendirmektedir.
2.3

Konsolidasyona iliúkin temel esaslar

Konsolide finansal tablolarÕn hazÕrlanmasÕnda kullanÕlan önemli muhasebe prensipleri aúD÷Õdaki gibidir:
Konsolidasyona dahil edilen úirketlerin finansal tablolarÕ iliúikteki konsolide finansal tablolarÕn tarihi
itibariyle hazÕrlanmÕúWÕr. Ba÷OÕ ortaklÕklarÕn finansal tablolarÕQÕn hazÕrlanmasÕ sÕrasÕnda, tarihsel maliyet
esasÕna göre tutulan kayÕtlarÕna Grup tarafÕndan uygulanan muhasebe politikalarÕna ve sunum
biçimlerine uyumluluk açÕVÕndan gerekli düzeltme ve sÕQÕflamalar yapÕlmÕúWÕr.
øliúikteki konsolide finansal tablolarÕn hazÕrlanmasÕnda, Grup’un finansal ve faaliyet politikalarÕ üzerinde
kontrol gücüne sahip oldu÷u ba÷OÕ ortaklÕklar aúD÷Õdaki úekilde belirlenmiútir:
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(a)

Grup do÷rudan ve/veya dolaylÕ olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde úirketlerdeki oy
kullanma hakkÕQÕn %50’den fazlasÕQÕ kullanma yetkisine sahipse veya

(b)

%50’den fazla oy kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte, finansal ve faaliyet politikalarÕ
üzerinde fiili kontrol etkisini kullanmak suretiyle finansal ve faaliyet politikalarÕQÕúirketin
menfaatleri do÷rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahipse ilgili úirket konsolidasyona
dahil edilmiútir.
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2.

2.
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2.6

Önemli muhasebe politikalarÕQÕn özeti

Finansal tablolarÕn sunumuna iliúkin esaslar (devamÕ)

Kontrol gücü, Grup’un do÷rudan veya dolaylÕ olarak úirketlerin finansal ve faaliyet politikalarÕQÕ
yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini ifade eder. Ba÷OÕ ortaklÕklarÕn finansal tablolarÕ yönetim
kontrolünün baúladÕ÷Õ tarihten kontrolün sona erdi÷i tarihe kadar konsolidasyon kapsamÕna dahil
edilmiútir.

Konsolide finansal tablolarÕn hazÕrlanmasÕnda kullanÕlan önemli muhasebe prensipleri aúD÷Õdaki gibidir:

31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle ùirket'in ba÷OÕ ortaklÕklarÕQÕn detayÕ aúD÷Õdaki gibidir:
31 MayÕs 2015

ùirket ismi

Faaliyet alanÕ

Beúiktaú Sportif
Beúiktaú Televizyon

Beúiktaú markalÕ
ürünlerin üretim ve
pazarlanmasÕ faaliyeti
TV yayÕQÕ

Sermayesi

Do÷rudan
Lútirak
oranÕ (%)

DolaylÕ
Lútirak
oranÕ
(%)

4.500.000
9.500.000

100
-

100
100

31 MayÕs 2014

Sermayesi

Do÷rudan
Lútirak
oranÕ (%)

DolaylÕ
Lútirak
oranÕ
(%)

4.500.000
9.500.000

100
-

100
100

Ba÷OÕ ortaklÕklarÕn finansal durum tablosu ve gelir tablolarÕ tam konsolidasyon yöntemi kullanÕlarak
konsolide edilmiú ve ùirket'in sahip oldu÷u ba÷OÕ ortaklÕklarÕn kayÕtlÕ de÷eri ile öz sermayeleri karúÕOÕklÕ
olarak netleútirilmiútir. AynÕúekilde ùirket ile ba÷OÕ ortaklÕklar arasÕndaki grup içi iúlemler ve bakiyeler
konsolidasyon sÕrasÕnda karúÕOÕklÕ olarak elimine edilmiútir.
AzÕnlÕk haklarÕ, azÕnlÕk hissedarlarÕQÕn ba÷OÕ ortaklÕklarÕn net aktiflerdeki ve dönem faaliyet sonuçlarÕndaki
payÕQÕ gösterir. Bu detaylar konsolide finansal durum tablosu ve gelir tablosunda ayrÕ olarak gösterilir.
Ba÷OÕ ortaklÕklara kuruluú sermayesi ile iútirak edilmesi nedeniyle konsolide finansal tablolarda úerefiye
bulunmamaktadÕr.
2. 4 KarúÕlaúWÕrmalÕ bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tablolarÕn düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un finansal tablolarÕ
önceki dönemle karúÕlaúWÕrmalÕ hazÕrlanmaktadÕr. Cari dönem finansal tablolarÕn sunumu ile uygunluk
sa÷lanmasÕ açÕVÕndan karúÕlaúWÕrmalÕ bilgiler gerekli görüldü÷ünde yeniden sÕQÕflandÕUÕOÕr ve önemli
farklÕOÕklar açÕklanÕr.
31 MayÕs 2014 tarihinde çalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin kÕsa vadeli karúÕOÕklar hesabÕnda
gösterilen 701.046 TL tutarÕndaki kullanÕlmamÕú izin karúÕOÕklarÕ çalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin
uzun vadeli karúÕOÕklar hesabÕna sÕQÕflandÕUÕlmÕúWÕr.
2.5 Netleútirme / mahsup
Konsolide finansal tablolarda yer alan finansal varlÕklar ve yükümlülükler, ilgili de÷erleri netleútirmeye
izin veren yasal bir yetkinin olmasÕ ve de÷erlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olmasÕ ya
da varlÕ÷Õn gerçekleúmesi ile borcun yerine getirilmesinin aynÕ anda olmasÕ durumunda finansal
tablolarda net de÷erleri üzerinden gösterilmektedirler.

HasÕlat
Gelir, mal ve hizmet satÕúlarÕQÕn faturalanmÕú de÷erlerini içerir. Grup’un satÕúlarÕQÕn önemli bir kÕsmÕ
televizyon yayÕn gelirlerinden, BJK markalÕ ürünlerin satÕúÕndan, maç hasÕlatlarÕndan, kombine kart
satÕúlarÕndan, futbolcu satÕú ve futbolcu kira gelirlerinden oluúmaktadÕr. SatÕúlardan gelirler, sahiplikten
kaynaklanan önemli risk ve faydalarÕn alÕFÕya transfer edilmesi suretiyle finansal tablolara dahil edilir.
SatÕúlarda önemli riskler ve faydalar mallar alÕFÕya teslim edildi÷inde ya da yasal sahiplik alÕFÕya
geçti÷inde devredilir. Net satÕúlar, teslim edilmiú mallarÕn fatura edilmiú bedelinin, satÕú iadelerinden ve
satÕú iskontolarÕndan arÕndÕUÕlmÕú halidir. SatÕúlarÕn içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunmasÕ
durumunda, makul bedel gelecekte oluúacak tahsilatlarÕn, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli
faiz oranÕ ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek de÷erleri ile nominal de÷erleri arasÕndaki fark tahakkuk
esasÕna göre faiz geliri olarak de÷erlendirilir.
Stoklar
Stoklar, Grup'un satÕúÕQÕ gerçekleútirdi÷i BJK lisanslÕ ürünlerinden oluúmakta olup elde etme maliyeti
veya net gerçekleúebilir de÷erin düúük olanÕyla finansal tablolara yansÕWÕOÕr. Maliyet a÷ÕrlÕklÕ ortalama
metodu ile hesaplanmaktadÕr.
Maddi duran varlÕklar
Maddi varlÕklar, 31 MayÕs 2005 tarihinden önce satÕn alÕnan kalemler için 31 MayÕs 2005 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiú maliyet de÷erlerinden ve daha sonra alÕnan sabit kÕymetler için
satÕn alÕm maliyet de÷erlerinden birikmiú amortisman ve kalÕFÕ de÷er kayÕplarÕ düúülerek yansÕWÕOÕr.
Maddi duran varlÕ÷Õn maliyet de÷eri, alÕú fiyatÕ, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan satÕn
alma vergileri, maddi duran varlÕ÷Õ kullanÕma hazÕr hale getirmek için yapÕlan masraflar ve söz konusu
maddi duran varlÕ÷Õn edinimi amacÕyla kullanÕlmÕú kredilerin, söz konusu maddi duran varlÕ÷Õn yatÕUÕm
DúamasÕndayken katlanÕlmÕú faiz giderlerinden oluúmaktadÕr.
Maddi duran varlÕklarÕn herhangi bir parçasÕQÕ de÷Lútirmekten do÷an giderler bakÕm onarÕm maliyetleri
ile birlikte varlÕ÷Õn gelecekteki ekonomik faydasÕQÕ arttÕUÕFÕ nitelikte ise aktifleútirilebilirler. Tüm di÷er
gider kalemleri tahakkuk esasÕna göre kar veya zarar tablosunda muhasebeleútirilir.
Maddi duran varlÕklara iliúkin amortismanlar, varlÕklarÕn faydalÕ ömürlerine göre kullanÕma hazÕr olduklarÕ
tarihleri esas alÕnarak do÷rusal amortisman metodu kullanÕlarak ayrÕlmÕúWÕr. Özel maliyetler do÷rusal
amortisman yöntemi kullanÕlarak ilgili kira süresince amortismana tabi tutulmaktadÕr. Her bir aktifin
maliyetini iz bedel de÷erine getirmek üzere ekonomik ömürler esas alÕnarak aúD÷Õdaki oranlara göre
amortisman hesaplanmaktadÕr.
Makine ve tesisler
Motorlu taúÕtlar
Döúeme ve demirbaúlar
Özel maliyetler

10-15 \Õl
5-10 \Õl
7-10 \Õl
5 yÕl

Maddi duran varlÕklarÕn satÕúÕ dolayÕVÕyla oluúan kar ve zararlar net defter de÷erleriyle satÕú fiyatÕQÕn
karúÕlaúWÕUÕlmasÕ sonucunda belirlenir ve faaliyet karÕna dahil edilir.
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Maddi olmayan duran varlÕklar
Maddi olmayan varlÕklar, 31 MayÕs 2005 tarihinden önce satÕn alÕnan kalemler için 31 MayÕs 2005 tarihi
itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiú maliyet de÷erlerinden ve daha sonra alÕnan maddi
olmayan duran varlÕklar için satÕn alÕm maliyet de÷erlerinden birikmiú amortisman ve kalÕFÕ de÷er
kayÕplarÕ düúülerek yansÕWÕOÕr.
Maddi olmayan duran varlÕklar; haklar ve maddi olmayan di÷er duran varlÕklarÕ içermektedir.
Maddi olmayan duran varlÕklar maliyetten itfa ve tükenme paylarÕQÕn düúülmesiyle ifade edilir. øtfa ve
tükenme paylarÕ sözleúme süresince, beú yÕl ile on \ÕllÕk sürelerde normal amortisman yöntemiyle
hesaplanmaktadÕr.
Haklar yararlanma süreleri içerisinde; yararlanma sürelerinin belli olmamasÕ veya tespit edilmemiú
olmasÕ halinde, 5 yÕlda itfa olunur. Grup, haklarÕ ilgili sözleúmelerin geçerlilik süreleri uyarÕnca yÕllÕk
sürelerde kÕst usulüne göre itfa yoluyla gider yazmaktadÕr.
Grup yeni gelen futbolculara ödenen sözleúme fesih bedellerini ve menajerlik bedellerini elde etme
maliyeti üzerinden haklar hesabÕnda takip etmektedir. Grup haklar hesabÕnda takip etmiú oldu÷u
sözleúme fesih bedellerini futbolcu ile yapÕlan sözleúmenin dönemine göre kÕst usulüne göre itfa yoluyla
gider yazmaktadÕr.
Maddi olmayan duran varlÕk itfa giderleri; (ùirket’in faaliyet konusunun profesyonel futbolun geliúimini
sa÷lamak, profesyonel futbolun faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleúme imzalamak,
kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleúme gere÷ince ödemelerde bulunmak, profesyonel futbol
yatÕUÕmlarÕ yapmak ve futbol tesisleri kurmak ve bunlarÕ iúletmek, vb. sportif hizmetler oldu÷undan)
satÕlan hizmet maliyeti içinde ayrÕ bir kalem olarak giderleútirilmektedir.
VarlÕklarda de÷er düúüklü÷ü
Grup, ilgili finansal durum tablosu tarihinde, bir varlÕ÷a iliúkin de÷er kaybÕQÕn oldu÷una dair herhangi bir
gösterge olup olmadÕ÷ÕQÕ de÷erlendirir. E÷er böyle bir gösterge mevcutsa, o varlÕ÷Õn geri kazanÕlabilir
tutarÕ tahmin edilir. ùerefiye ve belirsiz ekonomik ömre sahip ya da henüz kullanÕma hazÕr olmayan
maddi duran varlÕklar için geri kazanÕlabilir tutar her yÕl aynÕ zamanda tahmin edilir. Geri kazanÕlabilir
tutar varlÕ÷Õn net satÕú fiyatÕ ile kullanÕm de÷erinden yüksek olanÕ seçilerek bulunur. KullanÕm de÷eri, bir
varlÕ÷Õn sürekli kullanÕPÕndan ve faydalÕ ömrü sonunda elden çÕkarÕlmasÕndan elde edilmesi beklenen
nakit akÕmlarÕQÕn tahmin edilen bugünkü de÷eridir. E÷er söz konusu varlÕ÷Õn veya o varlÕ÷a ait nakit
üreten herhangi bir biriminin kayÕtlÕ de÷eri, kullanÕm veya satÕú yoluyla geri kazanÕlacak tutarÕndan
yüksekse de÷er düúüklü÷ü meydana gelmiútir.
De÷er düúüklü÷ü testi için, varlÕklar, di÷er varlÕklar ve varlÕk gruplarÕndan ba÷ÕmsÕz olarak sürekli
kullanÕmdan dolayÕ nakit giriúi üreten en küçük birimlere (“nakit üreten birim”) ayrÕOÕr. øúletme
birleúmesinde ortaya çÕkan úerefiye, de÷er düúüklü÷ü testi için birleúme sinerjisinden yararlanmasÕ
beklenen, nakit üreten birimlere paylaúWÕUÕOÕr. Nakit üreten birimlerden kaynaklanan ve
muhasebeleútirilen de÷er düúüklü÷ü öncelikle birimlere paylaúWÕUÕlan úerefiyelerin defter de÷erlerinden,
daha sonra birimlerdeki di÷er varlÕklarÕn defter de÷erlerinden oransal olarak düúülür. De÷er düúüklü÷ü
kayÕplarÕ konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleútirilir.
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Bir alacakta oluúan de÷er düúüklü÷ü kaybÕ, o varlÕ÷Õn geri kazanÕlabilir tutarÕndaki müteakip artÕúÕn,
de÷er düúüklü÷ünün kayÕtlara alÕnmalarÕQÕ izleyen dönemlerde ortaya çÕkan bir olayla
iliúkilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. Di÷er varlÕklarda oluúan de÷er düúüklü÷ü kaybÕ, geri
kazanÕlabilir tutar belirlenirken kullanÕlan tahminlerde bir de÷Lúiklik oldu÷u takdirde geri çevrilir. De÷er
düúüklü÷ü kaybÕQÕn iptali nedeniyle varlÕ÷Õn kayÕtlÕ de÷erinde meydana gelen artÕú, önceki yÕllarda hiç
de÷er düúüklü÷ü kaybÕQÕn finansal tablolara alÕnmamÕú olmasÕ halinde belirlenmiú olacak kayÕtlÕ de÷eri
(amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aúmamaktadÕr.
Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Özellikli varlÕkla iliúkili borçlanma maliyetleri
do÷rudan ilgili bulundu÷u özellikli varlÕ÷Õn maliyetine dahil edilir. Özellikli bir varlÕ÷Õn amaçlandÕ÷Õúekilde
kullanÕma veya satÕúa hazÕr hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda,
borçlanma maliyetlerinin aktifleútirilmesine son verilir. 31 MayÕs 2015 itibariyle aktifleútirilen finansman
gideri bulunmamaktadÕr.
Finansal araçlar
Finansal varlÕklar ilk kayÕt tarihinde iúlem tarihi esasÕna göre kayÕtlÕ de÷erleri ile muhasebeleútirilirler. ølk
kayÕt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, toplulu÷un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve
gücü olan finansal varlÕklar, iskonto edilmiú maliyet de÷erleri üzerinden de÷er düúüklü÷ü dikkate
alÕnarak de÷erlenirler.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlÕklar haricinde kalan alÕm satÕm amaçlÕ finansal varlÕklar ve
satÕlmaya hazÕr finansal varlÕklar olarak sÕQÕflanÕr ve finansal durum tablosu tarihindeki rayiç de÷erleri ile
de÷erlendirilirler. AlÕm satÕm amaçlÕ finansal varlÕklardan kaynaklanan gerçekleúmemiú kar ve zararlar
dönem kar zararÕnda muhasebeleútirilir. SatÕlmaya hazÕr finansal varlÕklardan kaynaklanan
gerçekleúmemiú kar ve zararlar ise, satÕúa ya da sürekli de÷er düúüklü÷üne karar verilene kadar,
özkaynaklar altÕnda muhasebeleútirilir ve satÕúta ya da de÷er düúüklü÷ünde daha önce özkaynaklar
içinde oluúan kümülatif kar / zarar dönem kar zararÕna intikal ettirilir.
Giderler
Giderler tahakkuk esasÕna göre muhasebeleútirilir. SatÕúlarÕn maliyeti ve faaliyet giderleri ilgili giderlerin
oluútu÷u anda kaydedilirler. øúletme kiralamasÕ kapsamÕnda yapÕlan kira ödemeleri, kiralama süresince,
Húit tutarlarda konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak yansÕWÕOÕr.
$úD÷Õda her finansal enstrümanÕn gerçe÷e uygun tahmini de÷erlerini belirlemede kullanÕlan yöntemler
ve varsayÕmlar belirtilmiútir.
Nakit ve nakit benzeri kalemler
YabancÕ para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri cari dönem sonu kurundan de÷erlenmiúlerdir.
Finansal durum tablosundaki nakit ile bankadaki mevduatÕn mevcut de÷eri, bu varlÕklarÕn gerçe÷e
uygun tahmini de÷erleridir.
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Ticari alacaklar

Hisse baúÕna kazanç / kayÕp

Ticari alacaklar, gerçekleúebilir de÷erleriyle, etkin faiz oranÕ ile iskonto edilmiú net gerçekleúebilir
de÷erlerinden olasÕúüpheli alacaklara iliúkin karúÕOÕklarÕn düúülmesi suretiyle gösterilmektedir.
Ertelenmiú finansman geliri netleútirilmiú ticari alacaklar, orijinal fatura de÷erinden kayda alÕnan
alacaklarÕn izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarÕQÕn etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile
hesaplanÕr. Belirlenmiú faiz oranÕ olmayan kÕsa vadeli alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin çok büyük
olmamasÕ durumunda, orijinal fatura de÷erleri üzerinden gösterilmiútir.

Hisse baúÕna zarar, dönem net zararÕQÕn, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a÷ÕrlÕklÕ
ortalama sayÕVÕna bölünmesi ile bulunmaktadÕr.

Grup, ticari alacaklarÕQÕn tahsil edilebilirli÷ini dönemsel olarak takip etmekte ve geçmiú yÕllardaki tahsilat
oranlarÕQÕ esas alarak tahsili úüpheli alacaklardan do÷abilecek muhtemel zararlar için úüpheli alacak
karúÕOÕ÷Õ ayÕrmaktadÕr. ùüpheli alacak tutarÕna karúÕOÕk ayrÕlmasÕQÕ takiben, úüpheli alacak tutarÕQÕn
tamamÕQÕn veya bir kÕsmÕQÕn tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrÕlan úüpheli alacak
karúÕOÕ÷Õndan düúülerek konsolide kar veya zarar tablosu ile iliúkilendirilir.
KullanÕlan krediler
KullanÕlan krediler, alÕndÕklarÕ tarihlerde, alÕnan kredi tutarÕndan iúlem masraflarÕ çÕkartÕldÕktan sonraki
de÷erleri ile kaydedilir. Finansal borçlar, sonradan etkin faiz yöntemi kullanÕlarak iskonto edilmiú maliyet
de÷eri üzerinden gösterilir. øúlem masraflarÕ düúüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiú maliyet
de÷eri arasÕndaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansÕWÕOÕr.
Finansman giderleri tahakkuk esasÕna göre muhasebeleútirilir ve oluútuklarÕ dönemde ödenmeyen
NÕVÕm finansal durum tablosunda borç karúÕOÕklarÕnda muhasebeleútirilir. Finansal borçlardan
kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlÕklarÕn iktisabÕ ve inúasÕ ile iliúkilendirildikleri takdirde,
özellikli varlÕklarÕn maliyet bedeline dahil edilebilirler.
Likidite riski
Grup genellikle kÕsa vadeli finansal enstrümanlarÕQÕ nakde çevirerek; örne÷in alacaklarÕQÕ tahsil ederek,
menkul kÕymetlerini elden çÕkararak kendisine fon yaratmaktadÕr. Bu enstrümanlardan elde edilen
tutarlar gerçe÷e uygun de÷erleriyle kayÕtlarda yer almaktadÕr.
Kur de÷Lúiminin etkileri
Grup, yabancÕ para cinsinden yapÕlan iúlemleri ve bakiyeleri TL'ye çevirirken iúlem tarihinde geçerli olan
ilgili kurlarÕ esas almaktadÕr. Finansal durum tablosu yer alan yabancÕ para birimi bazÕndaki parasal
varlÕklar ve borçlar finansal durum tablosu tarihindeki döviz kurlarÕ kullanÕlarak TL'ye çevrilmiútir.
YabancÕ para cinsinden olan iúlemlerin TL'ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade
edilmesinden do÷an kur farkÕ gider veya gelirleri ilgili dönemde kar veya zarar tablosuna
yansÕWÕlmaktadÕr.
Belirli hizmet teslimini garanti eden sözleúmelere dayalÕ olarak döviz cinsinden alÕnmÕú olan avanslar
UMS 21/16 paragrafÕna göre iúlem tarihindeki kurlar ile de÷erlenmiútir.

Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar
Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar; kara iliúkin herhangi bir duyuru veya di÷er seçilmiú
finansal bilgilerin kamuya açÕklanmasÕndan sonra ortaya çÕkmÕú olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun
yayÕPÕ için etkilendirilme tarihi arasÕndaki tüm olaylarÕ kapsar.
Grup, finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylarÕn ortaya çÕkmasÕ
durumunda, konsolide finansal tablolara alÕnan tutarlarÕ bu yeni duruma uygun úekilde düzeltir. Finansal
durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olmasÕ durumunda, konsolide
finansal tablo dipnotlarÕnda açÕklanmÕúWÕr.
KarúÕOÕklar, úarta ba÷OÕ yükümlülükler ve úarta ba÷OÕ varlÕklar
KarúÕOÕklar ancak ve ancak Grup Yönetiminin geçmiú olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya
]Õmni yükümlülü÷ün bulundu÷u, bu yükümlülü÷ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren
kaynaklarÕn iúletmeden çÕkmasÕQÕn muhtemel oldu÷u ve söz konusu yükümlülük tutarÕQÕn güvenilir bir
biçimde tahmin edilebildi÷i durumlarda, iliúikteki konsolide finansal tablolarda söz konusu yükümlülük
tutarÕ kadar karúÕOÕk ayÕrmaktadÕr. ùarta ba÷OÕ yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynaklarÕn
Lúletmeden çÕkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmedi÷inin tespiti amacÕyla sürekli olarak
de÷erlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren kaynaklarÕn iúletmeden çÕkma ihtimalinin uzak
oldu÷u durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarÕnda açÕklanÕr. Ekonomik faydanÕn iúletmeye girece÷inin
muhtemel hale gelmesi halinde, koúullu varlÕkla ilgili olarak finansal tablo dipnotlarÕnda açÕklama yapÕOÕr.
Ekonomik faydanÕn iúletmeye girece÷inin kesine yakÕn hale gelmesi durumunda ise, söz konusu varlÕk
ve bununla ilgili gelir de÷Lúikli÷inin oldu÷u tarihte finansal tablolara alÕQÕr.
Muhasebe politikalarÕ de÷Lúiklik ve hatalar
Grup finansal durumu, performansÕ veya nakit akÕmlarÕ üzerindeki iúlemlerin ve olaylarÕn etkilerinin,
finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunum ve sonucunu do÷uracak nitelikte ise, muhasebe
politikalarÕnda de÷Lúiklik yapabilir. Söz konusu de÷Lúikliklerin uygulanmasÕ, gelecek dönemlere etkide
bulundu÷unda, ilgili politika de÷Lúikli÷i, de÷Lúikli÷in yapÕldÕ÷Õ dönemde finansal tablolara alÕQÕr.
Muhasebe politikasÕnda de÷Lúiklik cari dönemi yada önceki dönemleri etkiledi÷inde, söz konusu politika
hep kullanÕmdaymÕú gibi, finansal tablolarda geriye dönük olarak uygulanÕr.
BazÕ finansal tablo kalemleri iúletme faaliyetlerindeki mevcut belirsizlikler nedeniyle tahmini tutarlarÕ da
içerir. Tahminin yapÕldÕ÷Õ koúullarda de÷Lúiklik olmasÕ, yeni bir bilgi edinilmesi yada ilave geliúmenin
ortaya çÕkmasÕ durumunda, tahminler gözden geçirilir.
Muhasebe tahminlerindeki de÷Lúiklikler
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Muhasebe tahminindeki de÷Lúikli÷in etkisi yalnÕzca bir döneme iliúkin ise, yapÕldÕ÷Õ cari dönemde;
gelecek dönemlere de iliúkin ise, hem de÷Lúikli÷in yapÕldÕ÷Õ dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak net dönem karÕ veya zararÕQÕn belirlenmesinde dikkate alÕnacak úekilde finansal
tablolara yansÕWÕOÕr. Hatalar, matematiksel hatalar, muhasebe politikalarÕQÕn yanlÕú uygulanmasÕ, úirketin
finansal tablolarÕQÕ ilgilendirecek bilgilerin yanlÕú yorumlanmasÕ veya dikkatten kaçmasÕ olabilir. ùirket
olasÕ bir hatanÕn farkÕna vardÕ÷Õnda, ilgili hatanÕn düzeltme tutarÕ geriye dönük olarak finansal tablolarda
düzeltilir.
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Kiralama iúlemleri

Kurum kazancÕ üzerinden hesaplanan vergiler

Grup - kiracÕ olarak

5520 sayÕOÕ Kurumlar Vergisi Kanunu'nun muaflÕklarÕ düzenleyen 4. maddesinin j no'lu fÕkrasÕ ile
"Gençlik ve Spor Genel Müdürlü÷ü" ile özerk spor federasyonlarÕna tescil edilmiú spor kulüplerinin
idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi iúletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde
bulunan anonim úirketleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuúlardÕr. Bu nedenle Ana OrtaklÕk olan
Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.'nin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti bulunmamaktadÕr.

Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir kÕsmÕQÕn kiralayana ait oldu÷u kiralama iúlemi, faaliyet
kiralamasÕ olarak sÕQÕflandÕUÕOÕr. Faaliyet kiralarÕ olarak (kiralayandan alÕnan teúvikler düúüldükten sonra)
yapÕlan ödemeler, kira dönemi boyunca do÷rusal yöntem ile konsolide kapsamlÕ gelir tablosuna gider
olarak kaydedilir.
Grup - kiralayan olarak
Faaliyet kiralamasÕnda, kiralanan varlÕklar, konsolide bilançoda yatÕUÕm amaçlÕ gayrimenkuller altÕnda
VÕQÕflandÕUÕOÕr ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eúit tutarlarda konsolide gelir
tablosuna yansÕWÕOÕr. Kira geliri kira dönemi boyunca do÷rusal yöntem ile konsolide kapsamlÕ gelir
tablosuna yansÕWÕlmaktadÕr.
øliúkili taraflar
øliúkili taraf, finansal tablolarÕQÕ hazÕrlayan iúletmeyle (‘raporlayan iúletme’) iliúkili olan kiúi veya
Lúletmedir.
(a)

Bir kiúi veya bu kiúinin yakÕn ailesinin bir üyesi, aúD÷Õdaki durumlarda raporlayan iúletmeyle
iliúkili sayÕOÕr:

Söz konusu kiúinin,
(i)
(ii)
(iii)
(b)

raporlayan iúletme üzerinde kontrol veya müúterek kontrol gücüne sahip olmasÕ
durumunda,
raporlayan iúletme üzerinde önemli etkiye sahip olmasÕ durumunda,
raporlayan iúletmenin veya raporlayan iúletmenin bir ana ortaklÕ÷ÕQÕn kilit yönetici
personelinin bir üyesi olmasÕ durumunda.

AúD÷Õdaki koúullardan herhangi birinin mevcut olmasÕ halinde iúletme raporlayan iúletme ile
iliúkili sayÕOÕr:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

øúletme ve raporlayan iúletmenin aynÕ grubun üyesi olmasÕ halinde (yani her bir ana
ortaklÕk, ba÷OÕ ortaklÕk ve di÷er ba÷OÕ ortaklÕk di÷erleri ile iliúkilidir).
øúletmenin, di÷er iúletmenin (veya di÷er iúletmenin de üyesi oldu÷u bir grubun üyesinin)
Lútiraki ya da iú ortaklÕ÷Õ olmasÕ halinde.
Her iki iúletmenin de aynÕ bir üçüncü tarafÕn iú ortaklÕ÷Õ olmasÕ halinde.
øúletmelerden birinin üçüncü bir iúletmenin iú ortaklÕ÷Õ olmasÕ ve di÷er iúletmenin söz
konusu üçüncü iúletmenin iútiraki olmasÕ halinde.
øúletmenin, raporlayan iúletmenin ya da raporlayan iúletmeyle iliúkili olan bir iúletmenin
çalÕúanlarÕna iliúkin olarak iúten ayrÕlma sonrasÕnda sa÷lanan fayda plânlarÕQÕn olmasÕ
halinde. Raporlayan iúletmenin kendisinin böyle bir plânÕQÕn olmasÕ halinde, sponsor olan
Lúverenler de raporlayan iúletme ile iliúkilidir.
øúletmenin (a) maddesinde tanÕmlanan bir kiúi tarafÕndan kontrol veya müútereken kontrol
edilmesi halinde.
(a) maddesinin (i) bendinde tanÕmlanan bir kiúinin iúletme üzerinde önemli etkisinin
bulunmasÕ veya söz konusu iúletmenin (ya da bu iúletmenin ana ortaklÕ÷ÕQÕn) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olmasÕ halinde.

øliúkili taraflarla yapÕlan iúlem, iliúkili taraflar arasÕnda kaynaklarÕn, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karúÕOÕ÷Õ olup olmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕ]Õn transferidir.

ùirket'in ba÷OÕ ortaklÕklarÕ ise Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabidir. Kurum kazancÕ üzerinden istisna
mahiyetindeki kazançlar düúüldükten ve ilave mahiyetindeki gider kalemleri eklendikten sonra ortaya
oÕkan matrah üzerinden, 21 Haziran 2006 tarihli resmi gazetede yayÕnlanarak yürürlü÷e giren 5520
sayÕOÕ Kurumlar Vergisi Kanunu ile kurumlar vergisi oranÕ %20 olarak hesaplanmaktadÕr.
Dönem karÕ üzerindeki gelir vergisi yükümlülü÷ü, cari dönem vergisi ve ertelenmiú vergiyi içermektedir.
Cari dönem yükümlülü÷ü, dönem karÕQÕn vergiye tabi olan kÕsmÕ üzerinden ve finansal durum tablosu
tarihinde geçerli olan vergi oranlarÕ ile hesaplanan vergi yükümlülü÷ünü içermektedir.
Ertelenmiú vergi borcu veya alaca÷Õ varlÕklarÕn ve borçlarÕn finansal tablolarda gösterilen de÷erleri ile
yasal vergi matrahÕ hesabÕnda dikkate alÕnan tutarlarÕ arasÕndaki geçici farklÕOÕklarÕn bilanço yöntemine
göre vergi etkilerinin hesaplanmasÕyla belirlenmektedir. Ertelenmiú vergi borcu veya alaca÷Õ, söz
konusu geçici farklÕOÕklarÕn ortadan kalkaca÷Õ ilerideki dönemlerde geçerli olaca÷Õ öngörülen vergi
oranlarÕ dikkate alÕnarak konsolide finansal tablolara yansÕWÕlmaktadÕrlar. BaúOÕca geçici farklar, gelir ve
giderlerin finansal tablolardaki ve vergi kanunlarÕna göre de÷Lúik raporlama dönemlerinde
muhasebeleúmesinden ve maddi duran varlÕklar ile ilgili aktifleúme ve amortisman farklÕOÕklarÕndan
kaynaklanmaktadÕr.
Ertelenmiú vergi borcu veya alaca÷Õ, söz konusu geçici farklÕOÕklarÕn ortadan kalkaca÷Õ ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarÕnda yapacaklarÕ tahmin edilen artÕú ve azalÕú oranlarÕnda iliúikteki
konsolide finansal tablolara yansÕWÕlmaktadÕrlar. Ertelenmiú vergi alaca÷Õ, gelecek dönemlerde vergi
avantajÕQÕn sa÷lanmasÕQÕn olasÕ oldu÷u durumlarda ayrÕOÕr. Bu alacaktan artÕk yararlanÕlamayaca÷Õ
anlaúÕldÕ÷Õ oranda ilgili aktiften silinir.
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalar
.Õdem tazminatÕ karúÕOÕ÷Õ
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup, emeklilik dolayÕVÕyla veya istifa ve iú kanununda belirtilen davranÕúlar
GÕúÕndaki sebeplerle istihdamÕ sona eren çalÕúanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz
konusu ödeme tutarlarÕ bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kÕdem tazminat tavanÕ esas alÕnarak
hesaplanÕr. KÕdem tazminatÕ karúÕOÕ÷Õ, tüm çalÕúanlarÕn emeklilikleri dolayÕVÕyla ileride do÷acak
yükümlülük tutarlarÕ bugünkü net de÷erine göre hesaplanarak iliúikteki finansal tablolarda yansÕWÕlmÕúWÕr.
KullanÕlmamÕú izin haklarÕ
Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiú olan kullanÕlmamÕú izin haklarÕ, finansal durum tablosu
tarihi itibariyle çalÕúanlarÕn kullanmadÕklarÕ hak edilmiú izin günleri ile ilgili gelecekteki olasÕ
yükümlülüklerin tahmini toplam karúÕOÕ÷ÕQÕ ifade eder.
Emeklilik planlarÕ
Grup'un emeklilik planlarÕ baúOÕklÕ kÕVÕm kapsamÕnda de÷erlemeye tabi tutulacak iúlemi
bulunmamaktadÕr.
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Grup, 2015/2016 sezonuna ait konsolide gelir/gider bütçesini aúD÷Õdaki úekilde öngörmektedir.

Nakit akÕú tablosu
Nakit akÕú tablosunda, döneme iliúkin nakit akÕmlarÕ iúletme, yatÕUÕm ve finansman faaliyetlerine dayalÕ
bir biçimde sÕQÕflandÕUÕlarak raporlanÕr. øúletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akÕmlarÕ, Grup’un
faaliyet alanÕna giren konulardan kaynaklanan nakit akÕmlarÕQÕ gösterir. Grup iúletme faaliyetlerine iliúkin
nakit akÕmlarÕQÕ, net kar/zararÕn, gayri nakdi iúlemlerin, geçmiú ya da gelecek iúlemlerle ilgili nakit giriú
ve çÕNÕúlarÕ tahakkuklarÕQÕn veya ertelemelerinin ve yatÕUÕm veya finansman ile ilgili nakit akÕmlarÕna
iliúkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildi÷i dolaylÕ yönteme göre gösterir.
YatÕUÕm faaliyetleriyle ilgili nakit akÕmlarÕ, Grup’un yatÕUÕm faaliyetlerinde (maddi ve maddi duran olmayan
varlÕk yatÕUÕmlarÕ ve finansal yatÕUÕmlar) kullandÕ÷Õ ve elde etti÷i nakit akÕmlarÕQÕ gösterir. Finansman
faaliyetlerine iliúkin nakit akÕmlarÕ, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandÕ÷Õ kaynaklarÕ ve bu
kaynaklarÕn geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri de÷erler, nakit ve banka mevduatÕ ile tutarÕ belirli nakde kolayca çevrilebilen kÕsa
vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kÕsa olan yatÕUÕmlarÕ içermektedir.
2.7

Finansal tablolarÕn sunumuna iliúkin esaslar (devamÕ)

øúletmenin süreklili÷i

iúletmenin süreklili÷i
Finansal tablolar iúletmenin süreklili÷i ilkesine göre hazÕrlanmÕúWÕr. Ancak 31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
Grup’un kÕsa vadeli yükümlülükleri dönen varlÕklarÕQÕ 268.235.872 TL aúPÕú ve yine aynÕ tarih itibariyle
sona eren dönemde Grup’un net dönem zararÕ 140.478.679 TL, birikmiú zararlar 605.744.807 ve toplam
özkaynaklarÕ 504.601.963 TL tutarÕnda negatife dönmüútür.
Bu durum, Grup’ un süreklili÷inin devamÕna iliúkin ciddi úüphe oluúturabilecek önemli bir belirsizli÷in
bulundu÷una iúaret etmektedir. Bu nedenle, Grup, ola÷an iú akÕúÕ içerisinde varlÕklarÕQÕ taúÕGÕklarÕ
de÷erlerden nakde çeviremeyebilir ve yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir. AyrÕca, söz konusu
durum, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 376. Maddesi’ne göre de borca batÕklÕk olarak
de÷erlendirilmektedir.
Grup yönetimi Grup’un süreklili÷ine iliúkin de÷erlendirmelerini yapmÕú ve finansal tablolarÕ takip eden 12
aylÕk dönem boyunca, Grup’un operasyonlarÕQÕ devam ettirmeye yetecek düzeyde kayna÷a sahip
oldu÷unu tespit etmiútir. Grup, aúD÷Õda açÕklanan tedbir ve tasarruf önlemleri ile finansal yapÕVÕQÕ,
önümüzdeki dönemlerde geliútirmeyi hedeflemektedir.

2015/2016
sezonu
Tahmini gelirler
YayÕn gelirleri
LisanslÕ ürün satÕú gelirleri
Stadyum gelirleri
Sponsorluk gelirleri
UEFA KupalarÕ katÕOÕm gelirleri
øsim hakkÕ gelirleri
Futbolcu satÕú ve di÷er gelirler

80.000.000
60.000.000
55.000.000
45.000.000
25.000.000
15.000.000
60.000.000

Toplam

340.000.000

Tahmini giderler
Futbol takÕPÕ ücret giderleri
LisanslÕ ürün maliyetleri
Banka komisyon ve faiz giderleri
Genel yönetim ve satÕú pazarlama giderleri
Maç, seyahat ve konaklama giderleri
Transfer harcamalarÕ ve di÷er giderler

150.000.000
45.000.000
40.000.000
25.000.000
15.000.000
15.000.000

Toplam

290.000.000

i. Grup, ayrÕca bilanço yapÕVÕQÕ güçlendirmek için sermaye piyasasÕ araçlarÕ ihracÕ yoluyla finansman
sa÷lamayÕ hedeflemektedir. Burada uygulanmasÕ gereken ilk yöntem ise sermayenin nakden
artÕUÕlmasÕGÕr. Bu amaçla 22 MayÕs 2015 tarihinde Yönetim Kurulu tarafÕndan alÕnan karar ile %66,7
bedelli sermaye artÕUÕm kararÕ alÕnmÕúWÕr. Bu amaçla, Sermaye PiyasasÕ Kurulu’na baúvuruda
bulunulmuútur. Planlanan %66,7 bedelli sermaye artÕUÕPÕndan beklenen nakit giriúi 80 Milyon TL
olacaktÕr. Buna ek olarak, dÕú finansman olanaklarÕ noktasÕnda var olan banka ve finansal kurum
kredi ve borçlarÕQÕn yeniden yapÕlandÕUÕlmasÕ, vadelerinin uzatÕlmasÕ ve kredi-borçlanma
maliyetlerinin düúürülmesi hedeflenmektedir.
ii. øQúasÕ devam etmekte olan Vodafone Arena Stadyumunun hizmete girmesiyle Grup, Modern,
uluslararasÕ standartlarda, çok fonksiyonlu ve günümüz ça÷daú insanÕQÕn ihtiyaçlarÕna cevap
verebilecek, ulusal ve uluslararasÕ spor organizasyonlarÕ yanÕ sÕra, maç harici günlerde de çeúitli
etkinlikler için kullanÕlacak bir stadyuma sahip olacaktÕr. Ortalama yÕllÕk 10-12 milyon ABD DolarÕ
seviyesinde olan stadyum gelirlerinin, Vodafone Arena Stadyumu’nun devreye girmesi ile yÕllÕk 45-50
milyon ABD DolarÕ seviyesine çÕkmasÕ beklenmektedir. Vodafone Arena Stadyumu kapsamÕnda yer
alan 147 adet locanÕn 3 yÕllÕk satÕúÕ tamamlanmÕú olup, úimdiye kadar yapÕlan loca ve VIP koltuk ve
kombine satÕúlarÕ, Gruba pozitif nakit akÕúÕ sa÷lamÕúWÕr.
iii. Grup aktifinde yer alan Profesyonel futbol takÕPÕQÕn önümüzdeki sezonlarda, UEFA ùampiyonlar Ligi
ve/veya UEFA Avrupa Ligi’ne katÕlma hakkÕ elde etmesi durumunda, UEFA gelirlerinde ve dolayÕVÕyla
Grup gelirlerinde önemli bir artÕú beklenmektedir.
iv. Grup bünyesinde yer alan, %100’ü Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.’nin olan, Kartal
YuvasÕ ma÷azalarÕQÕ iúleten ve perakendecilik sektöründe faaliyet gösteren Beúiktaú Sportif Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.ù.’nin cirosu yÕllÕk 45 milyon TL olarak gerçekleúmiútir. Bir sonraki sezondaki ciro 71
hedefi 60 milyon TL’dir ve úirketin halka arzÕ planlanmaktadÕr.
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v. ùirket’in ana orta÷ÕQÕn sahip oldu÷u gayrimenkuller üzerinden elde etti÷i kira gelirleri ile Grup’a
sürekli finansman sa÷lamasÕ öngörülmektedir.
vi. KÕsa vadeli yükümlülükler içerisinde yer alan 48 milyon TL vergi dairelerine ödenecek olan gelir
vergisi stopajlarÕ yükümlülü÷ü bulunmaktadÕr. Her ne kadar söz konusu tutar kÕsa vadede yansÕWÕlmÕú
olsa da bu tutarlarÕn uzun vadede ödenmesi planlanmaktadÕr.
Sonuç olarak, yukarÕda sunulan tahminler de dikkate alÕndÕ÷Õnda, Grup yönetimi Grup’un kÕsa vadeli
yükümlülüklerini karúÕlamasÕ esnasÕnda önemli bir nakit sÕNÕntÕVÕ çekmeyece÷ini öngörmektedir.
DolayÕVÕyla, finansal tablolar iúletmenin devamlÕOÕ÷Õ ilkesi prensibine göre hazÕrlanmÕúWÕr.
2.8

Finansal tablolarÕn onaylanmasÕ

31 MayÕs 2015 tarihine ait konsolide finansal tablolar, 31 Temmuz 2015 tarihli Yönetim Kurulu
toplantÕVÕnda onaylanmÕú ve Yönetim Kurulu adÕna Yönetim Kurulu BaúkanÕ Fikret Orman tarafÕndan
imzalanmÕúWÕr.
3.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankalar
- TL vadesiz mevduat
- TL vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat (yabancÕ para)
- Vadeli mevduat (yabancÕ para)
Di÷er hazÕr de÷erler (*)

Borçlanmalar

Grup’un finansal borçlarÕ ile ilgili kur ve faiz oranÕ riskleri Not 26’da belirtilmiútir.
Grup’un 31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle finansal borcu aúD÷Õdaki úekildedir.
31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

.Õsa vadeli banka kredileri
.Õsa vadeli di÷er finansal borçlar(*)

75.686.961
39.415.746

47.635.222

Toplam kÕsa vadeli borçlanmalar

115.102.707

52.548.126

10.527.889

36.519.960

Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli di÷er finansal borçlar(*)

107.907.303
38.063.700

65.965.165
10.482.958

Toplam uzun vadeli borçlanmalar

145.971.003

76.448.123

Toplam borçlanmalar

271.601.599

165.516.209

Uzun vadeli kredilerin kÕsa vadeye düúen kÕsmÕ

Grup’un banka kredilerine iliúkin detaylar aúD÷Õdaki gibidir.

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

88.731
89.263
83.301
5.962
586.895

49.047
3.581.888
448.174
2.815.765
46.906
271.043
459.087

Para birimi

$÷ÕrlÕklÕ ortalama
etkin faiz oranÕ

TL
ABD DolarÕ

%8,75-%14
%2,80-%8

764.889

4.090.022

Toplam

31 MayÕs 2015

.Õsa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kÕsa
vadeye düúen
NÕsmÕ

Uzun vadeli

32.814.557
42.872.404

1.964.657
8.563.232

3.223.472
104.683.831

75.686.961

10.527.889

107.907.303

$÷ÕrlÕklÕ ortalama
etkin faiz oranÕ

.Õsa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kÕsa
vadeye düúen
NÕsmÕ

%14 - %16
%8,75

4.912.904
-

1.913.327
34.606.633

4.640.254
61.324.911

4.912.904

36.519.960

65.965.165

31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle Grup’un vadeli mevduatÕ bulunmamaktadÕr. (31 MayÕs 2014: TL vadeli
mevduat hesaplarÕ gecelik vadeli hesaplar olup faiz oranlarÕ %10,75’dir. YabancÕ para mevduat
hesaplarÕ ortalama bir ay vadeli hesaplar olup, faiz oranlarÕ %1,26’dÕr).
(*)

Di÷er hazÕr de÷erler kredi kartÕ alacaklarÕndan oluúmaktadÕr ve vadeleri 3 aydan kÕsadÕr.

Para birimi
TL
ABD DolarÕ
Toplam
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4.912.904

31 MayÕs 2014

Uzun vadeli
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4.

5.

Borçlanmalar (devamÕ)

(**) ùüpheli ticari alacaklar karúÕOÕ÷Õ

Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre da÷ÕOÕPÕ aúD÷Õdaki gibidir:

1 yÕl içerisinde
1-2 yÕl içerisinde
2-3 yÕl içerisinde
3-4 yÕl içerisinde

(*)

Ticari alacaklar ve borçlar (devamÕ)

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

86.214.850
17.886.347
90.020.956
-

41.432.864
31.427.077
14.457.339
20.080.749

194.122.153

107.398.029

KÕsa vadeli ve uzun vadeli di÷er finansal borçlar toplam hesap bakiyesi olan 77.479.446 TL’nin
72.608.119 TL’si (31 MayÕs 2014: 58.118.180 TL) faktoring úirketlerine olan borçlardan, kalan
bakiye olan 4.871.327 TL futbolcu Almeida transferi ile ilgili olarak fon úirketi Quality Football
Ireland’e olan borçtan oluúmaktadÕr (31 MayÕs 2014: 7.636.468 TL).

ùüpheli ticari alacak karúÕOÕ÷ÕQÕn, 31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihlerinde sona eren hesap
dönemleri içindeki hareketleri aúD÷Õdaki gibidir:
31 MayÕs 2015
AçÕOÕú bakiyesi (-)
Dönem içinde ayrÕlan karúÕOÕklar (-)
Dönem karúÕOÕk iptali

(2.013.760)
(3.377.142)
533.626

(1.402.237)
(974.955)
363.432

KapanÕú bakiyesi

(4.857.276)

(2.013.760)

Grup’un 31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle kÕsa ve uzun vadeli alacaklarÕna karúÕOÕk
almÕú oldu÷u teminatlarÕn niteli÷i ve tutarlarÕ aúD÷Õdaki gibidir.

Di÷er finansal borçlarÕn geri ödemelerinin vadelerine göre da÷ÕOÕPÕ aúD÷Õdaki úekildedir.

1 yÕl içerisinde
1-2 yÕl içerisinde

31 MayÕs 2014

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

39.415.746
38.063.700

47.635.222
10.482.958

Teminat mektubu

77.479.446

58.118.180

Teminat çeki

Döviz cinsi

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

TL
ABD DolarÕ
TL
ABD DolarÕ
TL

50.000
40.000
3.926.000
100.000
5.000

50.000
40.000
2.331.000
100.000
5.000

Uzun vadeli

31 MayÕs 2014
.Õsa vadeli

Uzun vadeli

38.755.280
17.517.501
14.024.024
-

13.362.783
-

26.318.883
18.641.664
9.116.053
(79.888)

503.937
(3.359)

70.296.805

13.362.783

53.996.712

500.578

Teminat senedi

b) KÕsa ve uzun vadeli iliúkili olmayan ticari borçlar
5.

Ticari alacaklar ve borçlar

31 MayÕs 2015
.Õsa vadeli

Grup’un 31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihi itibariyle ticari alacak ve borçlarÕ aúD÷Õdaki gibidir.
a) KÕsa ve uzun vadeli ticari alacaklar

AlÕFÕlar (*)
Alacak senetleri
Gelir tahakkuklarÕ
Alacak reeskontu (-)
ùüpheli ticari alacaklar
ùüpheli ticari alacaklar karúÕOÕ÷Õ (-) (**)

31 MayÕs 2015
.Õsa vadeli Uzun vadeli

.Õsa vadeli

31 MayÕs 2014
Uzun vadeli

6.792.882
268.531
7.063.760
4.857.276
(4.857.276)

295.668
-

3.459.170
3.238.905
540.480
(11.301)
2.013.760
(2.013.760)

3.010.673
-

14.125.173

295.668

7.227.254

3.010.673

SatÕFÕlar
Borç senetleri
Gider tahakkuklarÕ
Borç reeskontu (-)

6.

Di÷er alacaklar ve borçlar

Grup’un 31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihi itibariyle di÷er alacak ve borçlarÕ aúD÷Õdaki gibidir.
a) KÕsa ve uzun vadeli di÷er alacaklar

(*) KÕsa vadeli alÕFÕlar
AlÕFÕlarÕn 1.887.176 TL’lik kÕsmÕ, AcÕbadem Sa÷OÕk Hizmetleri ve Tic., Aktif YatÕUÕm BankasÕ ve Spor Toto
Teúkilat BaúkanlÕ÷Õ’ndan , 1.841.278 TL’lik kÕsmÕ di÷er alÕFÕlardan (ønka Sportif Ürn., Via Gülen
Ma÷azacÕOÕk, Küre DÕú Tic. vs.) oluúmaktadÕr. AlacaklarÕn vade yapÕlarÕna göre da÷ÕOÕPÕ bilgisi sistemden
alÕnamadÕ÷Õndan verilememiútir. Ancak, vadesi geçmiú alacaklara gerekli karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
74

Verilen depozito ve teminatlar
Di÷er çeúitli alacaklar

31 MayÕs 2014
.Õsa vadeli

31 MayÕs 2015
.Õsa vadeli

Uzun vadeli

249

251.502
-

190.533

117.770
-

249

251.502

190.533

117.770

Uzun vadeli
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6.

8.

Di÷er alacaklar ve borçlar (devamÕ)

ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin borçlar

b) KÕsa ve uzun vadeli di÷er borçlar
31 MayÕs 2015
.Õsa vadeli
Uzun vadeli
Di÷er çeúitli borçlar (*)

7.

31 MayÕs 2014
.Õsa vadeli Uzun vadeli

1.053.896

-

812.958

-

1.053.896

-

812.958

-

Stoklar

Ticari mallar
Stok de÷er düúüklü÷ü karúÕOÕ÷Õ (-)

31 MayÕs 2014

12.037.341
(1.161.407)

4.447.737
(1.020.242)

10.875.934

3.427.495

31 MayÕs 2014

AçÕOÕú bakiyesi (-)
Dönem içinde ayrÕlan karúÕOÕklar (-)

(1.020.242)
(141.165)

(693.407)
(326.835)

KapanÕú bakiyesi

(1.161.407)

(1.020.242)

31 MayÕs 2014
.Õsa vadeli

Uzun vadeli

36.344.759
19.412.751
1.141.410

-

34.134.683
11.432.986
1.060.380

-

27.956.847

63.321.508

25.125.476

26.352.948

84.855.767

63.321.508

71.753.525

26.352.948

(**)
(***)

Futbolculara ve teknik kadroya sözleúmelerine istinaden yÕllÕk ücret, maaú, maç baúÕ ücreti, prim gibi hak
ediúlerden kaynaklanan borçlardÕr.
Futbolcu ve teknik kadroya yapÕlan ödemelere ve tahakkuklara iliúkin hesaplanan stopaj ve damga
vergilerinden oluúmaktadÕr.
31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle Grup’un vadesi geçen ve/veya taksitlendirilen muhtasar
beyanname (Stopaj), ve SGK prim borçlarÕndan ve gecikme faizlerinden oluúan toplam vergi/SGK borcunun
detayÕ aúD÷Õdaki gibidir:

Stok de÷er düúüklü÷ünün dönem içindeki hareketleri aúD÷Õdaki úekildedir.
31 MayÕs 2015

Uzun vadeli

Futbolcu, teknik direktör, antrenör ve
personele borçlar (*)
Ödenecek vergi ve fonlar (**)
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Vadesi geçmiú ertelenmiú taksitlendirilmiú
vergi ve di÷er yükümlülükler (***)

(*)

31 MayÕs 2015

31 MayÕs2015
.Õsa vadeli

.Õsa vadeli

31 MayÕs 2015
Uzun vadeli

.Õsa vadeli

31 MayÕs 2014
Uzun vadeli

24.256.372
3.700.475

57.260.293
6.061.215

22.555.915
2.569.561

24.428.782
1.924.166

27.956.847

63.321.508

25.125.476

26.352.948

Stopaj (Muhtasar Beyanname) borçlarÕ
ve gecikme faizleri
S.G.K. borçlarÕ ve gecikme faizleri

9.

Peúin ödenmiú giderler

a)

KÕsa vadeli peúin ödenmiú giderler

Peúin ödenmiú lisans ve menajerlik giderleri
Verilen sipariú avanslarÕ
Peúin ödenmiú di÷er giderler

b)
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31 MayÕs 2014

2.540.237
3.526.986
1.122.155

4.360.252
346.787
16.635

7.189.378

4.723.674

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

16.242.508
12.446.654
167.806

17.358.476
12.446.654
1.982.010
263.354

28.856.968

32.050.494

Uzun vadeli peúin ödenmiú giderler

Peúin ödenmiú lisans giderleri
ønönü StadÕ kira gideri (*)
Peúin ödenmiú loca ve kombine giderleri
Peúin ödenmiú di÷er giderler

(*)

31 MayÕs 2015

Peúin ödenmiú kira giderleri BJK ønönü StadÕ kirasÕQÕ içermektedir ve StadÕn 4 Haziran 2014 tarihi
itibari ile yÕNÕPÕna baúlanmÕúWÕr. BJK Derne÷i ile yapÕlan sözleúme kapsamÕnda yeni stat yapÕlana
77
kadar ki süreçte kira süresi dondurulmuútur.
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10.

11.

Maddi duran varlÕklar

Grup’un 31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle sona eren yÕla ait maddi duran varlÕklara iliúkin hareketi aúD÷Õdaki
gibidir.
1 Haziran 2014
AçÕOÕú
Maliyet
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taúÕtlar
Demirbaúlar
Özel maliyetler

Birikmiú amortisman
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taúÕtlar
Demirbaúlar
Özel maliyetler

Net defter de÷eri

ølaveler

dÕNÕúlar

38.000
302.781
713.722

(788.553)
(710.669)

489.051
458.877
2.530.499
2.800.887

6.724.033

1.054.503

(1.499.222)

6.279.314

161.253
448.923
2.217.825
1.465.840

177.509
7.492
241.613
571.608

(788.553)
(710.669)

338.762
456.415
1.670.885
1.326.779

4.293.841

998.222

(1.499.222)

3.792.841

Birikmiú amortisman
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taúÕtlar
Demirbaúlar
Özel maliyetler

Net defter de÷eri
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1 Haziran 2014
AçÕOÕú

ølaveler

dÕNÕúlar

31 MayÕs 2015
KapanÕú

122.622.849
942.017
(5.879.168)

59.193.172
187.659
-

(38.769.183)
1.367.691

143.046.838
1.129.676
(4.511.477)

117.685.698

59.380.831

(37.401.492)

139.665.037

77.543.132

22.565.933

(37.324.201)

62.784.864

77.543.132

22.565.933

(37.324.201)

62.784.864

40.142.566

36.814.898

(77.291)

76.880.173

Haklar
- Futbolcu lisans haklarÕ
- Di÷er haklar
Haklar de÷er düúüklü÷ü karúÕOÕ÷Õ (*)

Birikmiú itfa paylarÕ

Net defter de÷eri
(*)

Futbolcu lisans haklarÕnda yer alan Gökhan Süzen(1.502.370 TL), Sezer Öztürk(3.009.107 TL) için
toplamda 4.511.477 TL de÷er düúüklü÷ü karúÕOÕ÷Õ ayrÕlmÕúWÕr.

2.486.473

Grup’un 31 MayÕs 2014 tarihi itibariyle sona eren yÕla ait maddi duran varlÕklara iliúkin hareketi aúD÷Õdaki
gibidir.

Maliyet
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taúÕtlar
Demirbaúlar
Özel maliyetler

Grup’un 31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle sona eren yÕllara ait maddi olmayan duran
varlÕklarÕQÕn hareketi aúD÷Õdaki gibidir.

31 MayÕs 2015
KapanÕú

451.051
458.877
3.016.271
2.797.834

2.430.192

Maddi olmayan duran varlÕklar

Haklar
- Futbolcu lisans haklarÕ
- Di÷er haklar
Haklar de÷er düúüklü÷ü karúÕOÕ÷Õ (*)

1 Haziran 2013
AçÕOÕú

ølaveler

31 MayÕs 2014
KapanÕú

146.348
458.877
2.589.453
2.086.586

304.703
426.818
711.248

451.051
458.877
3.016.271
2.797.834

5.281.264

1.442.769

6.724.033

Net defter de÷eri

103.772
427.285
1.960.254
1.197.687

57.481
21.638
257.571
268.153

161.253
448.923
2.217.825
1.465.840

12.

Ertelenmiú gelirler

a)

KÕsa vadeli ertelenmiú gelirler

3.688.998

604.843

4.293.841

1.592.266

2.430.192

Birikmiú itfa paylarÕ

1 Haziran 2013
AçÕOÕú

ølaveler

dÕNÕúlar

31 MayÕs 2014
KapanÕú

92.517.138
741.020
(915.075)

43.197.042
200.997
(5.879.168)

(13.091.331)
915.075

122.622.849
942.017
(5.879.168)

92.343.083

37.518.871

(12.176.256)

117.685.698

59.899.625

26.433.857

(8.790.350)

77.543.132

59.899.625

26.433.857

(8.790.350)

77.543.132

32.443.458

40.142.566

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

AlÕnan avanslar (*)
Gelecek aylara ait sponsorluk ve reklam gelirleri
Gelecek aylara ait lisans gelirleri
Gelecek aylara ait kombine kart ve loca gelirleri

18.209.594
8.399.464
474.628
8.530.649

15.916.198
3.419.598
522.334
-

.Õsa vadeli ertelenmiú gelirler

35.614.335

19.858.130
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12.

Ertelenmiú gelirler (devamÕ)

13.

b)

Uzun vadeli ertelenmiú gelirler

ùarta Ba÷OÕ Olaylar
31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

Gelecek yÕllara ait kombine kart ve loca gelirleri (**)
Gelecek yÕllara ait sponsorluk ve reklam gelirleri
AlÕnan avanslar (*)
Gelecek yÕllara ait kira gelirleri

19.474.706
3.446.366
7.759.037
811.864

15.311.201
14.688.505
4.442.898
811.864

.Õsa vadeli ertelenmiú gelirler

31.491.973

35.254.468

(*)

(**)

.Õsa vadeli ertelenmiú gelirler içerisindeki alÕnan avanslarÕn 16.472.260 TL’lik kÕsmÕ Türkiye Futbol
Federasyonu, Kalde Klima, Media Eye Limited ve Hakan Çanta’dan, geri kalan 994.566 TL’lik tutar ise di ÷er
alÕFÕlardan (Mor Ajans KÕrtasiye, D Elektronik ùans OyunlarÕ, Çapraz ønteraktif vs.) oluúmaktadÕr. Uzun
vadeli ertelenmiú gelirlerin içerisindeki alÕnan avanslarÕn hepsi Do÷an TV Holding A.ù. tarafÕndan verilen
yayÕn hakkÕ avansÕGÕr.
Gelecek yÕllara ait kombine kart ve loca gelirleri Vodafone Arena stadÕna iliúkin satÕúlardan
kaynaklanmaktadÕr.

13.

KÕsa ve uzun vadeli karúÕOÕklar

a)

KÕsa vadeli karúÕOÕklar

.Õsa vadeli borç karúÕOÕklarÕ
Dava karúÕOÕklarÕ (*)

(*)

31 MayÕs
2015

31 MayÕs
2014

187.997

1.635.119

187.997

1.635.119

Dava karúÕOÕklarÕ iliúkin kÕsa vadeli karúÕOÕklara iliúkin hareketi aúD÷Õdaki gibidir.
31 MayÕs 2015

AçÕOÕú bakiyesi (-)
Dönem içinde ayrÕlan karúÕOÕklar (-)
Dönem karúÕOÕk iptali
KapanÕú bakiyesi

31 MayÕs 2014

1.635.119
196.735
(1.643.857)

1.722.587
121.757
(209.225)

187.997

1.635.119

KÕsa ve uzun vadeli karúÕOÕklar (devamÕ)

1) Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù. ile ilgili davalar
31 MayÕs 2015 tarihinden önce açÕlmÕú ve devam etmekte olan uyuúmazlÕklar:
østanbul 6.øcra Müdürlü÷ü’nün 2008/21129 E sayÕOÕ dosyasÕ Ömer Avúaro÷lu-Serkan Duran, ùirket
aleyhine 23.639 TL tutarlÕ icra rakibi baúlatmÕúWÕr, takibe itiraz edilmiú, karúÕ taraf østanbul 2. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nin 2009/229 E. sayÕOÕ dosyasÕndan itirazÕn iptali davasÕ açmÕúWÕr. Söz konusu borca
iliúkin karúÕOÕk finansal tablolarda ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 1. øú Mahkemesi’nin 2010/51 E. sayÕOÕ dosyasÕndan Nurdan Solmaz, ùirket aleyhine iúe iade
kararÕna ba÷OÕ maddi haklar ile kÕdem, ihbar tazminatÕ, yÕllÕk ücretli izin haklarÕQÕn tahsili için 1.500 TL
tutarÕnda kÕsmi dava açmÕúWÕr. Hukuki aúamasÕ devam eden davaya iliúkin olarak ùirket davada haklÕ
oldu÷unu düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.
østanbul 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/409 E. Aysel ùavkan, ùirket ve Gutierrez Hernandes
aleyhine her türlü talep ve dava hakkÕ saklÕ kalmak üzere úimdilik 17.965 TL tutarlÕ kÕsmi dava açmÕú
olup, davacÕ davayÕ 37.965 TL olarak Õslah etmiútir. Mahkeme görevsizlik kararÕ vermiú, yargÕlama
østanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/270 E. sayÕOÕ dosyasÕyla yapÕlan yargÕlama neticesinde
Mahkeme 37.965 TL’nin tahsiline, 37.965 TL’nin 17.965 TL’lik kÕsmÕQÕn dava tarihinden, 20.000 TL’lik
NÕsmÕQÕn ise 05.01.2012 tarihinden itibaren iúleyecek yasal faiziyle birlikte alÕnmasÕna karar verilmiútir.
Karar temyiz edilmiú olup söz konusu borca iliúkin ödeme yapÕlmÕú olup, temyiz sonucu YargÕtay görev
yönünden kararÕ bozmuútur.
Ricardo Andrade Quaresma Bernardo tarafÕndan østanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/1 E. sayÕOÕ
dosyayla oyuncuya verilen 125.000 Avro tutarÕndaki para cezasÕQÕn iptali için dava açmÕúWÕr. Hukuki
süreci devam eden dava henüz kesinleúmedi÷inden belirsizlik durumu içermektedir. ùirket söz konusu
cezada haklÕ oldu÷unu düúündü÷ünden mali tablolarÕnda bu hususa iliúkin karúÕOÕk ayrÕlmasÕQÕ gerektiren
bir durum olmadÕ÷Õna inanmaktadÕr.
ùirket tarafÕndan østanbul 36. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/215 E. sayÕOÕ dosyasÕyla sözleúmeye
aykÕUÕOÕktan dolayÕ Mehmet Erkut ùentürk aleyhine 1.000.000 Avro cezai úartÕn tahsili için dava açÕlmÕú,
dava dosya Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmiútir. Finansal tablolarda herhangi bir alacak
bulunmamaktadÕr.
ùirket tarafÕndan østanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/282 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Erce Kaftan ve
Erik Medya aleyhine 10.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminat davasÕ açÕlmÕúWÕr.
ùirket tarafÕndan Selçuk ùit ve Fatih Do÷an aleyhine østanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/
110 E. sayÕOÕ dosyasÕyla maddi-manevi tazminat talepli olarak dava açÕlmÕúWÕr. Finansal tablolarda
herhangi bir alacak bulunmamaktadÕr.
østanbul 5. øú Mahkemesinin 2013/369 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Mehmet Tezcan tarafÕndan ùirket aleyhine
fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla úimdilik 10.000 TL tutarlÕ alacak davasÕ açÕlmÕúWÕr. YargÕlama
sonucu davanÕn reddine karar verilmiútir, karar karúÕ taraf tarafÕndan temyiz edilmiútir. Söz konusu
tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.

80

østanbul 5. øú Mahkemesinin 2013/371 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Ulvi Güvenero÷lu tarafÕndan ùirket aleyhine
fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla úimdilik 10.000 TL tutarlÕ alacak davasÕ açÕlmÕúWÕr. YargÕlama
sonucu davanÕn reddine karar verilmiútir, karar karúÕ taraf tarafÕndan temyiz edilmiútir. Söz konusu
tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
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KÕsa ve uzun vadeli karúÕOÕklar (devamÕ)

østanbul 5. øú Mahkemesinin 2013/370 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Recep Çetin tarafÕndan ùirket aleyhine
fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla úimdilik 10.000 TL tutarlÕ alacak davasÕ açÕlmÕúWÕr. YargÕlama
sonucu davanÕn reddine karar verilmiútir, karar karúÕ taraf tarafÕndan temyiz edilmiútir. Söz konusu
tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.

ùirket tarafÕndan Mustafa Özer, O÷uzhan Toksun, Burak AydÕn ve Gökhan Hakverdi aleyhine østanbul 4.
Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2014/71 E. sayÕOÕ dosyasÕyla 6222 SayÕOÕ Kanuna Muhalefet suçundan dava
açÕlmÕúWÕr. Hukuki aúamasÕ devam eden davaya iliúkin olarak úirket davada haklÕ oldu÷unu
düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.

østanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E sayÕOÕ dosyasÕyla, Aktif TanÕWÕm ve Matbaa
Hizmetleri Tic. Ltd.ùti. tarafÕndan Beúiktaú A.ù. aleyhine BJK ønönü Stadyumu Reklam AlanlarÕ Yer
Tahsis Sözleúmesi’nin feshinin haksÕzlÕ÷ÕQÕn tespiti, sözleúmeden kaynaklanan haklarÕQÕn aynen ifasÕ,
borçlu olmadÕklarÕQÕn tespiti, úimdilik 10.000 ABD Dolar’lÕk alacaklarÕQÕn faiziyle birlikte tahsili ile Fortis
KupasÕndan dolayÕ 700.000 ABD DolarÕ alaca÷Õn yÕllÕk sözleúme bedelinden faiziyle birlikte tenzili, bu
taleplerinin kabul edilmemesi halinde müspet zararlarÕQÕn tazmini ve úimdilik 10.000 ABD DolarÕ
alaca÷Õn faiziyle birlikte tahsili talepli dava açmÕúWÕr. Davaya cevapla birlikte úimdilik 10.000 ABD DolarÕ
tutarÕnda alacak talepli karúÕ dava açÕlmÕúWÕr. øletiúim Reklam ve Turizm Hizmetleri Tic. A.ù., østanbul 8.
Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/37 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Aktif TanÕWÕm ve Matbaa Hiz. Tic. Ltd. ùti. ve
ùirket aleyhine BJK ønönü Stadyumu Reklam AlanlarÕ Yer Tahsis (KullanÕm) Sözleúmesi’nin haksÕz
feshinden dolayÕ elde edece÷i gelirleri elde edemedi÷i iddiasÕyla úimdilik 10.000 ABD DolarÕ cezai úartÕn
tahsili talepli dava açmÕú ve bu dava østanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E sayÕOÕ
dosyasÕyla birleútirilmiútir. Aktif TanÕWÕm ve Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd. ùti. 21.09.2011 tarihli dilekçesiyle
davayÕ 8.608.506 ABD DolarÕ+KDV olarak (KDV dahil 10.158.101 ABD DolarÕ) Õslah etmiútir.13.09.2012
tarihli duruúmada davanÕn kÕsmen kabulüne karar verilerek, Aktif’in 6.095.874 ABD DolarÕ müspet zarar
alaca÷ÕQÕn BJK’dan dava tarihinden itibaren 3095 sayÕOÕ yasanÕn 4.a maddesi uyarÕnca iúleyecek faiziyle
birlikte tahsiline, fazla istemin reddine, BJK’nÕn karúÕ davasÕQÕn reddine, øletiúim firmasÕ tarafÕndan Aktif
ve BJK aleyhine østanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/37 E. sayÕOÕ dosyasÕyla açÕlan ve
birleútirilen davanÕn BJK yönünden reddine, øletiúim’in alaca÷ÕQÕn Aktif’ten tahsiline karar verilmiútir.
AnÕlan karar BJK tarafÕndan temyiz edilmiútir. Aktif TanÕWÕm ve Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd. ùti., BJK
aleyhine østanbul 1. øcra Müdürlü÷ü’nün 2012/25213 E. sayÕOÕ dosyasÕndan iúlemiú faiz dahil 8.839.602
ABD DolarÕ ve 93.470 TL tutarlÕ ilamlÕ icra takibi baúlatmÕúWÕr. øcra dosya borcunun ödenmesi amacÕyla
Aktif’le ùirket arasÕndaki davada verilen karar dikkate alÕnarak, Aktif firmasÕyla ihtilafÕn baúlangÕFÕndan
ödeme takviminin sonuna kadar iúlemiú ve iúleyecek faizler ile KDV de dahil olmak üzere toplam
6.097.790 ABD DolarÕ ödenerek ihtilafÕn kapatÕlmasÕ hususunda 28.12.2012 tarihinde anlaúmaya
varÕlmÕúWÕr. Buna göre anlaúmaya varÕlan tutarÕn 1.097.790 ABD Dolar’lÕk kÕsmÕ peúin, bakiye tutar ise 15
Mart 2013 tarihinde 1.000.000 ABD DolarÕ, 15 Haziran 2013 tarihinde 1.000.000 ABD DolarÕ, 15 Eylül
2013 tarihinde 1.000.000 ABD DolarÕ, 15 AralÕk 2013 tarihinde 1.000.000 ABD DolarÕ ve 15.Mart 2014
tarihinde tarihinde 1.000.000 ABD DolarÕ olmak üzere 5 taksitte ödenecektir. Ödemeler için Aktif'e ùirket
cirolu Yönetim Kurulu BaúkanÕ Fikret Orman avalli çekler verilmiútir. AyrÕca, Aktif ile ùirket arasÕndaki
ihtilafa konu sözleúmede yer alan led panolar KDV dahil 944.000 ABD DolarÕ bedelle satÕn alÕnmÕúWÕr.
Aktif, taraflar arasÕnda yapÕlan protokole uyulmadÕ÷Õ iddiasÕyla østanbul 1. øcra Müdürlü÷ü’nün
2012/25213 E. sayÕOÕ dosya borcu üzerinden takibe devam etmektedir. Öte yandan ùirket tarafÕndan
østanbul 1 øcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/238 E sayÕOÕ dosyasÕndan østanbul 1 øcra Müdürlü÷ü’nün
2012/25213 E sayÕOÕ dosyasÕndan müdürlükçe yapÕlan iúlemin iptali talepli dava açÕlmÕúWÕr. YapÕlan
yargÕlama sonucunda mahkeme icranÕn geri bÕrakÕlmasÕna karar verilmiútir. Finansal tablolarda yukarÕda
bahsi geçen senet borçlarÕ ödendi÷i için ayrÕ bir karúÕOÕk bulunmamaktadÕr. Hukuki aúamasÕna devam
eden davaya iliúkin olarak belirsizlik söz konusu oldu÷undan ùirket, finansal tablolarÕnda herhangi bir
karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.

østanbul 4. øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/18992 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Zeynep Selek tarafÕndan, ùirket ve
Manuel Henrique Tavares Fernandes aleyhine takip tarihi itibariyle 29.137 ABD DolarÕ tutarlÕ ilamsÕz icra
takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.

øbrahim Halil Yakut tarafÕndan ElazÕ÷ 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014722 E sayÕOÕ dosyasÕndan
ùirket ve Sanica Boru ElazÕ÷ Spor aleyhine tazminat davasÕ açÕlmÕú olup henüz ilk duruúmasÕ
görülmeyen davaya iliúkin olarak belirsizlik söz konusu oldu÷undan úirket, finansal tablolarÕnda herhangi
bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.
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Adem ÇalÕ tarafÕndan østanbul 14. øú Mahkemesi’nin 2014/259 E sayÕOÕ dosyasÕndan ùirket aleyhine
fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla úimdilik 8.700 TL tutarlÕ alacak davasÕ açÕlmÕúWÕr. Söz konusu
tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.

ùirket tarafÕndan Küçükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/44 E sayÕOÕ dosyasÕndan Beúiktaú
Futbol TakÕPÕ ile Galatasaray Futbol TakÕPÕ arasÕnda 22.09.2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat
Stadyumunda oynanan müsabaka sÕrasÕnda 6222 sayÕOÕ yasaya aykÕUÕ úekilde sahaya yabancÕ madde
atan, stadyum ekipmanlarÕna ve koltuklarÕna zarar veren, müsabakanÕn tatil edilmesine neden olacak
úekilde müteaddit úekilde sahaya giren savcÕOÕk tarafÕndan belirlenen 68 kiúi aleyhine belirsiz alacak
davasÕ açÕlmÕúWÕr. AynÕ zamanda sahaya giren 68 kiúi için savcÕOÕk girmemesi gereken yerlere yetkisiz
olarak girerek müsabakanÕn seyrini veya güvenli÷ini bozmak suçundan Küçükçekmece 3. Asliye Ceza
Mahkemesinin 2014/508 E sayÕOÕ dosyasÕndan dava açÕlmÕú olup yargÕlama devam etmektedir.
østanbul 4. øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/22475 E sayÕOÕ dosyasÕyla Zeynep Selek tarafÕndan, ùirket ve
Manuel Henrique Tavares Fernandes aleyhine takip tarihi itibariyle 20.085 ABD DolarÕ tutarlÕ ilamsÕz icra
takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 24 øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/24226 E sayÕOÕ dosyasÕyla Jean BenÕlde Musampa tarafÕndan,
ùirket aleyhine takip tarihi itibariyle 61.400 Avro tutarlÕ ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. ùirket tarafÕndan
icra takibine yetki ve görev yönünden itiraz edilmiú olup, ayrÕca østanbul 4 øcra Hukuk Mahkemesi’nin
2014/962 E sayÕOÕ dosyasÕndan teminat yönünden dava açÕlmÕúWÕr. AlacaklÕ østanbul 24. Asliye Hukuk
Mahkemesi ‘nin 2015/49 E sayÕOÕ dosyasÕndan ùirket aleyhine itirazÕn iptali davasÕ açmÕú olup yargÕlama
devam etmektedir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 12.øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/32212 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Ayas DÕú Ticaret Ltd.ùti. tarafÕndan,
ùirket aleyhine takip tarihi itibariyle 42.205 TL tutarlÕ ilamsÕz takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle
icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Borcun tamamÕna itiraz edilmiútir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda
karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 4 øú Mahkemesinde 2014/833 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Hüseyin Yeúilda÷ ùirket aleyhine fazlaya
iliúkin haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla toplam 19.698 TL tutarlÕ hafta tatili, yÕllÕk ücretli izin, fazla mesai ve
NÕdem-ihbar tazminatÕQÕn tahsili talepli alacak davasÕ açmÕúWÕr. ùirket davada haklÕ oldu÷unu
düúünmektedir ve bu sebeple finansal tablolarÕnda söz konusu cezanÕn iptaline iliúkin kayÕt atÕlmasÕQÕ
gerekli görmemiútir.
østanbul 21. øcra Müdürlü÷ü’nün 2015/11387 E. SayÕOÕ dosyasÕyla Filip Holosko tarafÕndan, ùirket
aleyhine takip tarihi itibariyle 55.053 Avro tutarlÕ ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Söz konusu tutara
iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 21. øcra Müdürlü÷ü’nün 2015/9216 E. SayÕOÕ dosyasÕyla Filip Holosko tarafÕndan, ùirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 55.096 Avro tutarlÕ ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. øcra takibine faiz yönünden kÕsmi
itiraz edilmiútir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 4. øcra Müdürlü÷ü’nün 2015/7087 E. SayÕOÕ dosyasÕyla Önder ønce tarafÕndan, ùirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 27.824 Avro tutarlÕ ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. øcra takibine faiz yönünden kÕsmi
itiraz edilmiútir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
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CAS 2014/A/3783 sayÕOÕ davada oyuncu Allen McGregor’un ùirket’ten Hull City Kulübüne transferi
esnasÕnda ùirket ile temsilci Fabien Piveteau arasÕnda imzalanan 27.07.2013 tarihli menajerlik
sözleúmesine istinaden menajere (10.07.2013 tarihinde veya öncesinde 87.500 Avro ve 10.08.2013
tarihinde veya öncesinde 87.500 Avro olmak üzere) toplam 175.000 Avro ödenmesi konusunda
anlaúPÕúWÕr. Söz konusu ödemenin tamamlanmamÕú olmasÕ nedeniyle temsilci tarafÕndan ùirket aleyhine
CAS’ta dava açÕlmÕúWÕr. Davada ùirket cevap dilekçesini 12.11.2014 tarihinde mahkemeye sunmuútur.
31.05.2015 tarihi itibariyle karar henüz beklenmektedir. Davada karar 22.06.2015 tarihinde CAS
tarafÕndan iletilmiútir. Karara göre Fabian Pivateau ‘nun davasÕ kÕsmen kabul edilmiú olup Kulüp
tarafÕndan Fabian Piveteau ‘ya ;
-

190.000 Avro ile bu bedele karar tarihinden (22.06.2015) ödeme gününe kadar iúleyecek yÕllÕk %5
faizi ile (günlük 26,03 Avro ) ödemesine
Bugüne kadar iúlemiú faiz olan 7.337 Avro ‘nun ödenmesine
Fabian Piveteau ‘ya yargÕlama masraflarÕ olarak 5.000 CHF ödemesine karar verilmiútir.

Temsilci tarafÕndan ayrÕca talep olunan 15.000 Avro tazminat reddedilmiútir. CAS masraflarÕQÕn da %90
kulüp tarafÕndan , %10 Temsilci tarafÕndan karúÕlanmasÕna karar verilmiútir. CAS masraflarÕ ve kulüpçe
ödenmesi gereken bedeli ileri tarihlerde bildirecektir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk
ayrÕlmÕúWÕr.
Manuel Henrique Tavares Fernandes tarafÕndan ùirket aleyhine FIFA nezdinde açÕlan referans
numarasÕ 14-01705 olan davada Oyuncu, 2013-2014 sezonunda kendisine eksik ödendi÷ini iddia etti÷i
442.228 Avro’yu talep etmiútir. Beúiktaú Futbol cevaplarÕQÕ 06.01.2014 tarihinde sunmuú olup ùirket söz
konusu davada haklÕ oldu÷unu düúündü÷ünden mali tablolarÕnda bu hususa iliúkin karúÕOÕk ayrÕlmasÕQÕ
gerektiren bir durum olmadÕ÷Õna inanmaktadÕr.
Estudiantes Kulübü tarafÕndan ùirket aleyhine açÕlan davada, Futbolcu Jose Sosa’nÕn transferinden
do÷an toplam 116.114 Avro dayanÕúma katkÕ payÕQÕn ödenmesi talep edilmiútir. ùirket tarafÕndan
yapÕlan hesaplamada talep edilen bedelin do÷ru oldu÷u tespit edilmiú olup davacÕ Kulüp ile yapÕlan
görüúmelerde ödemenin 15 AralÕk 2014 tarihinde yapÕlmasÕ konusunda mutabakat sa÷lanmÕúWÕr. Söz
konusu borç ùirket tarafÕndan 30 Mart 2015 tarihinde ödenmiúse de ödemenin yapÕldÕ÷Õ hesap
bilgilerinde hata oldu÷unun, ödemenin alÕFÕya ulaúmadÕ÷ÕQÕn kulübe bilgilendirilmesi sonrasÕ 1 Haziran
2015 tarihinde ödeme do÷ru hesaba transfer edilmiú ve ödeme konusunda FIFA bilgilendirilmiútir.
DosyanÕn kapandÕ÷Õna iliúkin FIFA ‘dan bilgi beklenmektedir.
Futbolcu Günay Güvenç’in temsilcisi Martin Weisner ile imzalanmÕú olan Temsilcilik Sözleúmesinden
do÷an 20.07.2014 tarihli 40.000 Avro bedelli son taksitin ödenmemiú olmasÕ nedeniyle Temsilci
tarafÕndan konu FIFA ‘ya taúÕnmÕúWÕr. YargÕlama devam etmektedir. Söz konusu tutara iliúkin finansal
tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
31 MayÕs 2015 tarihinden önce açÕlan ve protokole ba÷lanan veya ödeme yapÕlarak kapanan dava
ve icra takipleri:
østanbul 35 øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/23545 E sayÕOÕ dosyasÕyla ProxÕ A/S ve Niclas Christian Monberg
Jensen tarafÕndan, Beúiktaú Futbol aleyhine takip tarihi itibariyle 106.148 Avro tutarlÕ iflas takipli icra
takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Dosya borcunun ödenmesi için protokol imzalanmÕúWÕr.
østanbul 2.øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/31752 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Mehmet Demir tarafÕndan, ùirket
aleyhine takip tarihi itibariyle 506.375 TL tutarlÕ Kambiyo takiplerine özgü iflas yolu ile icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. Dosya borcunun ödenmesi için protokol imzalanmÕúWÕr.
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østanbul 34.øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/31327 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Mehmet Demir tarafÕndan, ùirket
aleyhine takip tarihi itibariyle 170.790 TL tutarlÕ Kambiyo takiplerine özgü iflas yolu ile icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. Dosya borcunun ödenmesi için protokol imzalanmÕúWÕr.
østanbul 36. øcra Müdürlü÷ünün 2015/6556 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Ayas DÕú.Ticaret Ltd. ùti. tarafÕndan
ùirket aleyhine takip tarihi itibariyle 29.622 Avro tutarlÕ ilamsÕz takiplerde ödeme emri göndermek
suretiyle icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Borcun iúlemiú, iúleyecek faiz ve faiz oranÕna itiraz edilmiútir. Sulh
protokolü yapÕlmÕúWÕr.
østanbul 27. øcra Müdürlü÷ünün 2014/31764 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Jiri Müller tarafÕndan ùirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 270.621 Avro tutarlÕ ilamsÕz takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. øcra takibine faiz yönünden kÕsmi itiraz edilmiútir. Sulh protokolü yapÕlmÕúWÕr.
østanbul 13. øcra Müdürlü÷ünün 2015/2052 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Sezer Öztürk tarafÕndan ùirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 125.817 Avro tutarlÕ ilamsÕz takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. Sulh protokolü yapÕlmÕúWÕr.
østanbul 22. øcra Müdürlü÷ünün 2015/5128 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Filip Holosko tarafÕndan ùirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 55.075 Avro tutarlÕ ilamsÕz takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. øcra takibine faiz yönünden kÕsmi itiraz edilmiútir. Sulh protokolü yapÕlmÕúWÕr.
østanbul 18. øcra Müdürlü÷ünün 2015/5297 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Filip Holosko tarafÕndan ùirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 40.837 Avro tutarlÕ ilamsÕz takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. øcra takibine faiz yönünden kÕsmi itiraz edilmiútir. Sulh protokolü yapÕlmÕúWÕr.
østanbul 24. øcra Müdürlü÷ünün 2015/4956 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Filip Holosko tarafÕndan ùirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 336.502 Avro tutarlÕ ilamsÕz takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. øcra takibine faiz yönünden kÕsmi itiraz edilmiútir. Sulh protokolü yapÕlmÕúWÕr.
31 MayÕs 2015 tarihinden sonra Beúiktaú Futbol aleyhine baúlatÕlan icra takipleri ve davalar
Herhangi bir icra takibi veya dava bulunmamaktadÕr.
31 MayÕs 2015 tarihinden önce Beúiktaú Futbol lehine baúlatÕlan icra takipleri:
østanbul 7. øcra Müdürlü÷ü’nün 2010/222480 E sayÕOÕ dosyasÕyla Mersiye YÕlmaz aleyhine, loca bedeli
olarak iki adet karúÕOÕksÕz çek nedeniyle 87.483 TL tutarlÕ kambiyo senetlerine mahsus icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. AyrÕca, østanbul 6.Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/291 E. sayÕOÕ dosya ile karúÕOÕksÕz çek
keúide etmekten dolayÕ ceza davasÕ açÕlmÕúWÕr. Mahkeme sanÕ÷Õn cezalandÕUÕlmasÕna karar vermiú olup,
karar sanÕk tarafÕndan temyiz edilmiútir. Finansal tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 6. øcra Müdürlü÷ü’nün 2012/4891 E. sayÕOÕ dosyasÕ ile ùirket, ASM Sivil HavacÕOÕk Ürünleri –
Mehmet Vahit Aykut aleyhine 29.084 TL cari hesap alaca÷ÕQÕn tahsili talebiyle icra takibi baúlatmÕúWÕr.
Finansal tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 6. øcra Müdürlü÷ü’nün 2012/4320 E. sayÕOÕ dosyasÕ ile ùirket, TFS Sa÷OÕklÕ øçecekler Da÷ÕWÕm
Pazarlama San. ve Tic. A.ù. aleyhine, 126.043 TL cari hesap alaca÷ÕQÕn tahsili talebiyle icra takibi
baúlatmÕúWÕr. Finansal tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 4. øcra Müdürlü÷ü’nün 2011/12424 E sayÕOÕ dosyasÕ ile østanbul Shape CD øç ve DÕú Tic. Ltd. ùti.
aleyhine, 81.398 TL cari hesap alaca÷ÕQÕn tahsili talebiyle icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal tablolardaki
alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
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østanbul 4. øcra Müdürlü÷ü’nün 2011/9462 E sayÕOÕ dosyasÕ ile Burak Mob. Elektr Konf. San. Ve Tic. Ltd.
ùti. aleyhine, 6.402 TL cari hesap alaca÷ÕQÕn tahsili talebiyle icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal
tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 4. øcra Müdürlü÷ü’nün 2011/9461 E sayÕOÕ dosyasÕ ile Perajans øletiúim ve YayÕncÕOÕk Ltd. ùti
aleyhine, 9.172 TL cari hesap alaca÷ÕQÕn tahsili talebiyle icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal tablolardaki
alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 4. øcra Müdürlü÷ü’nün 2011/9459 E sayÕOÕ dosyasÕ ile Pakiú Çanta Tekstil San. Ve Tic. Ltd. ùti.
aleyhine, 11.731 TL cari hesap alaca÷ÕQÕn tahsili talebiyle icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal tablolardaki
alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 6.øcra Müdürlü÷ü’nün 2007/12161 E (yeni dosya no:2010/18715 E.) sayÕOÕ dosyasÕ ile ISD
øçecek SatÕú Da÷ÕWÕm Ltd. ùti. aleyhine 55.144 TL cari hesap alaca÷ÕQÕn ve østanbul 6. øcra
Müdürlü÷ü’nün 2007/12160 E. (yeni dosya no:2010/18714 E.) sayÕOÕ dosyasÕ ile 12.686 TL cari hesap
alaca÷ÕQÕn tahsili talebiyle icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr Finansal tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 13. øcra Müdürlü÷ü’nün 2006/9782 E (yeni dosya no: 2010/7888E.) sayÕOÕ dosyasÕ ile Özdeú
*Õda ve Temizlik Malzemeleri - ùeref Sezer aleyhine 3 adet senetten dolayÕ 21.124 TL’lik icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 6. øcra Müdürlü÷ü’nün 2007/21480 E (Yeni dosya no: 2010/12582 E) sayÕOÕ dosyasÕ ile Do÷Xú
Yedek Parça San. ve Tic. A.ù. aleyhine toplam 16.112 TL tutarlÕ icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal
tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 6. øcra Müdürlü÷ü’nün 2007/6737 E (Yeni dosya no: 2010/12580 E.) sayÕOÕ dosyasÕ ile Cateks
Tekstil San. ve DÕú Tic. Ltd. ùti. ile Tekçelik GÕda Da÷ÕWÕm Ltd. ùti. aleyhine, 16.100 TL bedelli çekin
tahsili talepli icra takibi yapÕlmÕúWÕr. AyrÕca Tekçelik GÕda Da÷ÕWÕm Ltd. ùti yetkilileri Kemalettin Sine ve
øsmail ùen aleyhine østanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/1351 E. sayÕOÕ dosya ile karúÕOÕksÕz çek
keúide etmekten dolayÕ ceza davasÕ açÕlmÕúWÕr. Finansal tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 6. øcra Müdürlü÷ü’nün 2007/6736 E (yeni numara 2010/12581 E.) sayÕOÕ dosyasÕ ile Cateks
Tekstil San. ve DÕú Tic. Ltd. ùti. aleyhine, 14.516 TL tutarlÕ cari hesap alaca÷Õ için ilamsÕz icra takibi
yapÕlmÕúWÕr. Finansal tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr
østanbul 12. øcra Müdürlü÷ü’nün 2009/7011 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Motive Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ù.
aleyhine, Beúiktaú Futbol YatÕUÕmlarÕ San. ve Tic. A.ù.’nin lisansiye sözleúmesinden do÷an 95.361 TL
tutarlÕ alaca÷Õn tahsili için ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal tablolardaki alacaklar için karúÕOÕk
ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 31. øcra Müdürlü÷ü’nün 2013/8041 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Çapraz ønteraktif E÷itim YayÕnlar Ltd. ùti
aleyhine 327.465 TL tutarÕn tahsili için ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal tablolardaki alacaklar
için karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.

KÕsa ve uzun vadeli karúÕOÕklar (devamÕ)
2) Beúiktaú Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.ù. ile ilgili davalar

31 MayÕs 2015 tarihinden önce Beúiktaú Sportif aleyhine baúlatÕlan icra takipleri ve davalar
østanbul 2. Fikri SÕnai Haklar Hukuk Mahkemesi 2009/11 E. sayÕOÕ dosyasÕndan Emre Alkan, Beúiktaú
Sportif, Beúiktaú Futbol, Galatasaray Pazarlama Tic. San. Tur. Yat. ve Spor Faal. A.ù. ve Serdar
Yaman aleyhine tescilli ve patentli terlik tasarÕPÕQÕn úirketimiz ve di÷er davalÕlar tarafÕndan bedeli
ödenmeksizin kullanÕldÕ÷Õ iddiasÕ ile tasarÕma tecavüzün tespiti ve durdurulmasÕ talepli olarak dava
ikame etmiútir. Mahkeme dosyayÕ aynÕ mahkemenin 2009/15 E. sayÕOÕ dosyasÕyla birleútirmiútir,
yargÕlamanÕn 20.09.2011 tarihli celsesinde tecavüzün tespitine ve tasarÕm hakkÕna tecavüz eden taklit
ürünlerin imalat ve satÕúÕQÕn durdurulmasÕna, internet sitesi ve yayÕn sureti ile reklamlarÕnda
önlenmesine ve davalÕ Terteks ve ùirketimizin tasarÕPÕn hükümsüzlü÷üne iliúkin açtÕ÷Õ karúÕ davanÕn
reddine karar verilmiútir. YargÕtay’da yapÕlan inceleme sonucunda Yerel Mahkeme kararÕ onanmÕúWÕr.
Karar düzeltme talep edilmiú, YargÕtay kararÕ itirazlar do÷rultusunda bozulmuútur. Hukuki aúamasÕ
devam eden davaya iliúkin olarak úirket davada haklÕ oldu÷unu düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda
herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.
østanbul 24. øcra Müdürlü÷ü 2012/4141 E. (Gaziosmanpaúa 3. øcra Müdürlü÷ü’nün 2012/2025 E. sayÕOÕ
dosyasÕyla) Akbulut Tekstil San. ve Tic. Ltd. ùti, 188.654 TL tutarlÕ icra takibi baúlatmÕúWÕr. Dosyaya itiraz
edilmiú takip durmuútur. Beúiktaú Sportif, finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli
görmemiútir.
østanbul 14. øú Mahkemesi’nin 2012/72 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Erkan Balkan tarafÕndan Beúiktaú Sportif
aleyhine 7.500 TL tutarlÕ alacak davasÕ açÕlmÕúWÕr. YapÕlan yargÕlama sonunda davanÕn kÕsmen kabulüne
karar verilmiú olup, davacÕ tarafÕndan karar østanbul 26. øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/29802 E. sayÕOÕ
dosyasÕndan takibe konulmuútur. Beúiktaú Sportif, finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ
gerekli görmemiútir.
østanbul Anadolu 23. øú Mahkemesinin 2014/535 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Hakan Karademir tarafÕndan
Beúiktaú Sportif aleyhine fazlaya iliúkin haklar saklÕ kalmak kaydÕ ile 8.000 TL tutarlÕ alacak davasÕ
açÕlmÕúWÕr.
Hukuki aúamasÕ devam eden davaya iliúkin olarak úirket davada haklÕ oldu÷unu
düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.
østanbul 5 øú Mahkemesi’nin 2015/7398 E sayÕOÕ dosyasÕndan Sinan HacÕosmano÷lu tarafÕndan úirket
aleyhine iúe iade davasÕ açÕlmÕúWÕr. YargÕlama daha tensip zaptÕ tebli÷i aúamasÕndadÕr.
31 MayÕs 2015 tarihinden önce Beúiktaú Sportif lehine baúlatÕlan icra takipleri ve davalar
østanbul 8. øcra Müdürlü÷ü’nün 2012/7413 E. sayÕOÕ dosyasÕyla, ASM Sivil HavcÕOÕk Ürünleri – Mehmet
Vahit Aykut aleyhine 3.314 TL tutarlÕ icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. øcra takibi devam etmektedir. Beúiktaú
Sportif finansal tablolarÕnda karúÕOÕk ayÕrmÕúWÕr.
østanbul 11. øcra Müdürlü÷ü’nün 2011/8849 E. sayÕOÕ dosyasÕyla, Burak Mob. Elekt. Konf. San. Ve Tic.
Ltd. ùti. aleyhine 12.248 TL tutarlÕ icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. øcra takibi devam etmektedir. Beúiktaú Sportif
finansal tablolarÕnda karúÕOÕk ayÕrmÕúWÕr.
østanbul 11. øcra Müdürlü÷ü’nün 2008/7428 E (yeni dosya no: 2010/13193 E.) sayÕOÕ dosyasÕyla Do÷Xú
Yedek Parça San. ve Tic. A.ù. aleyhine lisansiye sözleúmesinden kaynaklanan alacak için 9.478 TL
tutarÕnda ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Beúiktaú Sportif finansal tablolarÕnda karúÕOÕk ayÕrmÕúWÕr.
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østanbul 13. øcra Müdürlü÷ü’nün 2006/9261 E (yeni dosya no: 2010/7887 E.) sayÕOÕ dosyasÕyla, Aysun
Suna Do÷rul aleyhine 12.845 TL bedelli çekin tahsili talebiyle icra takibi baúlatmÕúWÕr. Finansal tablolarda
herhangi bir alacak bulunmamaktadÕr.
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østanbul 3. øcra Müdürlü÷ü’nün 2007/5914 E (yeni dosya no: 2010/14445 E.) sayÕOÕ dosyasÕyla, Cateks
Tekstil San. ve Tic. Ltd.ùti., Haúim ùenkardeúler ve Atilla Beúkardeú aleyhine 17.535 TL tutarlÕ icra
takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Finansal tablolarda herhangi bir alacak bulunmamaktadÕr.
østanbul 3. øcra Müdürlü÷ü’nün 2007/5915 E (yeni dosya no: 2010/14444 E.) sayÕOÕ dosyasÕyla, Cateks
Tekstil Sanayi ve DÕú Ticaret Ltd. ùti. aleyhine cari hesap alaca÷Õ için 13.792 TL tutarÕnda icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. Beúiktaú Sportif finansal tablolarÕnda karúÕOÕk ayÕrmÕúWÕr
østanbul 12. øcra Müdürlü÷ü’nün 2009/7010 E. sayÕOÕ dosyasÕndan, Motive Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ù.
aleyhine lisansiye sözleúmesinden do÷an fatura alacaklarÕ için toplam 4.291 TL tutarÕnda ilamsÕz icra
takibi baúlatmÕúWÕr. Beúiktaú Sportif finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli
görmemiútir.
østanbul 12. øcra Müdürlü÷ü’nün 2010/12978 E. sayÕOÕ dosyasÕyla, Evsam Sportif Ürünleri Tic. Ltd. ùti.
aleyhine 568.021 TL tutarlÕ icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. østanbul 12. øcra Müdürlü÷ü’nün 2010/12977 E.
sayÕOÕ dosyasÕyla, Bayúen Konf. Hediyelik Eúya ve DayanÕklÕ tüketim Mad. San. Tic. Ltd. ùti. aleyhine
194.584 TL tutarlÕ icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Evsam Sportif Ürünleri Tic. Ltd. ùti ve Bayúen Tekstil Konf.
Turizm øQú. San. Tic. Ltd. ùti ile yetkilisi Cengiz Çaçano÷lu aleyhine karúÕOÕksÕz çekler nedeniyle;
østanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/53 E. østanbul 7.Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/75 E.,
østanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/8653 E., østanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/337 E.,
2011/126E. dosyasÕyla yapÕlan úikayet yeni çek kanunu uyarÕnca úirket yetkilisi kiúinin beraatÕna,
úirketin çek düzenleme ve çek hesabÕ açmaktan yasaklanmasÕna karar verilmiútir. AyrÕca østanbul
2.Sulh Ceza Mahkemesinde 2010/8333 E., 2010/8377 E., 2010/8508 E., 2010/8638 E., 2010/7903 E.,
2010/7858 E. 2010/8197 E., østanbul 1.Sulh Ceza Mahkemesinde 2010/7858 E., 2010/8499 E.,
2010/8490 E., 2010/8453 E., 2010/7914 E., 2010/8757 E., 2010/8332 E., 2010/8272 E., østanbul 5.Sulh
Ceza Mahkemesinde 2011/53 E., østanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/8221 E. (østanbul 37.Sulh
Ceza Mahkemesi 2011/1572 E.), 2011/8163 E. (østanbul 37. Sulh Ceza Mahkemesi 2011/1766 E.),
2011/8212 E., 2011/8239 E. (østanbul 37.Sulh Ceza Mahkemesi 2011/1564 E.), 2011/7818 E., ceza
davalarÕ açÕlmÕú ayrÕca østanbul Cumhuriyet BaúsavcÕOÕ÷Õna, 2010/26186, 2010/26189, 2010/26197,
2010/26202, 2010/26203, 2010/26209 soruúturma sayÕOÕ dosyalarÕyla karúÕOÕksÕz çek úikayeti yapÕlmÕúWÕr.
østanbul 2. Sulh Ceza 2010/8686 E. (yeni dosya no: østanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2011/2291
E.) sayÕOÕ dosyasÕyla úikâyet reddedilmiú olup, karar temyiz edilmiútir. østanbul 2.Sulh Ceza
Mahkemesinin 2010/8653 E ve 2010/8654 E. (østanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi 2011/2275 E.), sayÕOÕ
dosyasÕyla karar verilmiú olup, karar temyiz edilmiútir. Finansal tablolarda herhangi bir alacak
bulunmamaktadÕr.
østanbul 12. øcra Müdürlü÷ü’nün 2010/18453 E. sayÕOÕ dosyasÕyla, Binimeks DÕú Ticaret Ltd. ùti. aleyhine
2.720 TL tutarlÕ icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr. Beúiktaú Sportif finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk
ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.
31 MayÕs 2015 tarihinden önce açÕlan ve protokole ba÷lanan ve ödeme yapÕlarak kapanan dava
ve icra takipleri:
østanbul 14. øú Mahkemesi 2012/28 E. sayÕOÕ dosyasÕyla YÕlmaz Tuna tarafÕndan Beúiktaú Sportif
aleyhine kÕdem tazminatÕ, maaú alaca÷Õ, fazla mesai alaca÷Õ, yÕllÕk ücretli izin alaca÷Õ talepli dava
açÕlmÕúWÕr. YapÕlan yargÕlama sonucunda davanÕn kÕsmen kabulüne karar verilmiútir. ølamÕ icraya koyarak
icra emri göndermiútir. Dosya protokole ba÷lanmÕú olup, kÕsmi ödeme yapÕlmÕúWÕr.
31 MayÕs 2015 tarihinden sonra Beúiktaú Sportif A.ù. aleyhine baúlatÕlan icra takipleri:
Herhangi bir icra takibi bulunmamaktadÕr.
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KÕsa ve uzun vadeli karúÕOÕklar (devamÕ)
c) Beúiktaú Televizyon YayÕncÕOÕk A.ù. ile ilgili davalar

31 MayÕs 2015 tarihinden önce açÕlmÕú ve devam etmekte olan uyuúmazlÕklar :
østanbul 29.øcra Müdürlü÷ünün 2012/2470 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Çetin Ünsalan, Beúiktaú Televizyon
aleyhine takip tarihi itibariyle toplam 2.665 TL tutarlÕ ilamsÕz icra takibi baúlatmÕú olup, Beúiktaú
Televizyon tarafÕndan dosya borcuna itiraz edilmiútir. Hukuki aúamasÕ devam eden davaya iliúkin olarak
Beúiktaú Televizyon davada haklÕ oldu÷unu düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk
ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.
østanbul 29.øcra Müdürlü÷ü’nün 2012/14204 E. sayÕOÕ dosyasÕyla RAM bilgisayar San ve Tic Ltd. ùti,
Beúiktaú Televizyon aleyhine takip tarihi itibariyle toplam 6.200 TL tutarlÕ ilamsÕz icra takibi baúlatmÕú
olup, dosya borcuna kÕsmen itiraz edilmiútir. øtiraz edilmeyen kÕsma Beúiktaú Televizyon tarafÕndan
mahsuben ödeme yapÕlmÕúWÕr. Hukuki aúamasÕ devam eden davaya iliúkin olarak Beúiktaú Televizyon
davada haklÕ oldu÷unu düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli
görmemiútir.
østanbul 29.øcra Müdürlü÷ünün 2012/27686 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Kozalar GÕda øQúaat Turizm ve Otomotiv
'Õú Tic Ltd. ùti, Beúiktaú Televizyon aleyhine takip tarihi itibariyle toplam 22.244 TL tutarlÕ ilamsÕz icra
takibi baúlatmÕú olup, úirket tarafÕndan dosya borcuna itiraz edilmiútir. Söz konusu tutara iliúkin finansal
tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 18.øú Mahkemesinde 2012/681 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Cihangir Günönü fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ
kalmak üzere 17.650 TL tutarlÕ ücret, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili, yÕllÕk ücretli izin, fazla mesai
ve kÕdem tazminatÕQÕn tahsili talepli dava açmÕúWÕr. YapÕlan yargÕlama sonucunda davanÕn kÕsmen
kabulüne karar verilmiú olup verilen karar Beúiktaú Televizyon tarafÕndan temyiz edilmiútir. Söz konusu
tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 8.øú Mahkemesinde 2013/71 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Orhan Asarkaya fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ
kalmak kaydÕyla toplam 9.550 TL tutarlÕ hafta tatili, yÕllÕk ücretli izin, fazla mesai ve kÕdem tazminatÕQÕn
tahsili talepli dava açmÕúWÕr. YapÕlan yargÕlamanÕn sonunda davanÕn kÕsmen kabulüne karar verilmiú
olup, Beúiktaú Televizyon tarafÕndan karar temyiz edilmiútir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda
karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 7.øú Mahkemesinde 2014/231 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Arife Sevtap Gül fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ
kalmak kaydÕyla toplam 3.850 TL tutarlÕ hafta tatili, yÕllÕk ücretli izin, fazla mesai ve kÕdem tazminatÕQÕn
tahsili talepli dava açmÕúWÕr. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 17 øú Mahkemesinde 2014/308E sayÕOÕ dosyasÕyla Semih Türker fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ
kalmak kaydÕyla toplam 11.000 TL tutarlÕ ücret, yemek ve yol ücreti tahsili talepli dava açmÕúWÕr. YapÕlan
yargÕlama sonucunda davanÕn husumet yönünden reddine karar verilmiútir. DavacÕ tarafÕndan karar
Temyiz edilmiú olup temyize cevap verilmiútir. Dosya YargÕtay aúamasÕndadÕr. Söz konusu tutara iliúkin
finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 9. øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/20905 Esas sayÕOÕ dosyasÕ üzerinden Ethem Yanar fazlaya iliúkin
haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla toplam 10.000 TL tutarlÕ fazla mesai alaca÷Õ, yemek ücreti, maaú alaca÷Õ,
dini ve milli bayram tatil alacaklarÕQÕn tahsili için ilamsÕz icra takibi baúlatmÕú olup, dosya borcunun
tamamÕna itiraz edilmiútir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 9. øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/20906 Esas sayÕOÕ dosyasÕ üzerinden Sinan YalçÕnkaya fazlaya
iliúkin haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla toplam 10.000 TL tutarlÕ fazla mesai alaca÷Õ, yemek ücreti, maaú
alaca÷Õ, dini ve milli bayram tatil alacaklarÕQÕn tahsili için ilamsÕz icra takibi baúlatmÕú olup, dosya
borcunun tamamÕna itiraz edilmiútir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayÕrmÕúWÕr.
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13.

13.

KÕsa ve uzun vadeli karúÕOÕklar (devamÕ)

østanbul 13. øú Mahkemesi’nde 2014/601 E. sayÕOÕ dosyasÕ üzerinden Sinan YalçÕnkaya tarafÕndan iúe
iade davasÕ açÕlmÕú olup, iú akdinin feshinin geçersizli÷ine, davacÕQÕn iúe iadesine, kararÕQÕn
kesinleúmesine kadar çalÕúWÕUÕlmadÕ÷Õ süre için 4 aylÕk brüt ücreti ve di÷er sosyal haklarÕQÕn ödenmesi ile
davanÕn kabulü halinde iúe baúlatÕlmamasÕ halinde 8 aylÕk brüt ücreti tutarÕnda tazminat ödenmesine
karar verilmesi talep edilmektedir. YargÕlama sonucunda davanÕn kabulüne karar verilmiú olup ,verilen
karar Beúiktaú Televizyon tarafÕndan Temyiz edilmiútir. Hukuki aúamasÕ devam eden davaya iliúkin
olarak Beúiktaú Televizyon davada haklÕ oldu÷unu düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda herhangi bir
karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.
østanbul 13. øú Mahkemesi’nin 2014/600 Esas sayÕOÕ dosyasÕ üzerinden Ethem Yanar tarafÕndan iúe iade
davasÕ açÕlmÕú olup, iú akdinin feshinin geçersizli÷ine, davacÕQÕn iúe iadesine, kararÕQÕn kesinleúmesine
kadar çalÕúWÕUÕlmadÕ÷Õ süre için 4 aylÕk brüt ücreti ve di÷er sosyal haklarÕQÕn ödenmesi ile davanÕn kabulü
halinde iúe baúlatÕlmamasÕ halinde 8 aylÕk brüt ücreti tutarÕnda tazminat ödenmesine karar verilmesi
talep edilmektedir. YargÕlama sonucunda davanÕn kabulüne karar verilmiú olup ,verilen karar úirket
tarafÕndan Temyiz edilmiútir. Hukuki aúamasÕ devam eden davaya iliúkin olarak Beúiktaú Televizyon
davada haklÕ oldu÷unu düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda herhangi bir karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli
görmemiútir.
østanbul 9. øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/23358 Esas sayÕOÕ dosyasÕ üzerinden ùahin Süleymano÷lu fazlaya
iliúkin haklarÕ saklÕ kalmak kaydÕyla toplam 10.000 TL tutarlÕ fazla mesai alaca÷Õ, yemek ücreti, maaú
alaca÷Õ, dini ve milli bayram tatil alacaklarÕQÕn tahsili için ilamsÕz icra takibi baúlatmÕú olup, dosya
borcunun tamamÕna itiraz edilmiútir. østanbul 16 øú mahkemesinde itirazÕn iptali davasÕ açmÕú olup,
yargÕlama devam etmektedir. Öte yandan ùahin Süleymano÷lu østanbul 24 øú Mahkemesi’nin 2014 /209
E sayÕOÕ dosyasÕndan iúe iade davasÕ açmÕúWÕr. YapÕlan yargÕlama sonucunda mahkemece davanÕn
reddine karar verilmiútir. ùahin Süleymano÷lu tarafÕndan karar temyiz edilmiútir. Söz konusu tutara
iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 9. øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/24492 Esas sayÕOÕ dosyasÕ üzerinden Serdar Acar tarafÕndan,
Beúiktaú Televizyon YayÕncÕOÕk takip tarihi itibariyle 17.000 TL tutarlÕ ilamsÕz icra takibi baúlatÕlmÕúWÕr.
ùirket tarafÕndan takibe itiraz edilmiútir. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 3.øú Mahkemesinde 2014/773 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Tu÷rul Yenido÷an fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ
kalmak kaydÕyla toplam 5.000 TL tutarlÕ hafta tatili, yÕllÕk ücretli izin, ihbar ve kÕdem tazminatÕQÕn tahsili
talepli dava açmÕúWÕr. Söz konusu tutara iliúkin finansal tablolarda karúÕOÕk ayrÕlmÕúWÕr.
østanbul 15. øú Mahkemesinde 2014/780 E. sayÕOÕ dosyasÕyla Can Gönenli fazlaya iliúkin haklarÕ saklÕ
kalmak kaydÕyla toplam 500 TL tutarlÕ hafta tatili, yÕllÕk ücretli izni, fazla mesai ve kÕdem tazminatÕQÕn
tahsili talepli dava açmÕúWÕr. YargÕlama devam etmektedir. Hukuki aúamasÕ devam eden davaya iliúkin
olarak Beúiktaú Televizyon davada haklÕ oldu÷unu düúündü÷ünden finansal tablolarÕnda herhangi bir
karúÕOÕk ayÕrmayÕ gerekli görmemiútir.
31 MayÕs 2015 tarihinden önce açÕlan ve protokole ba÷lanan ve ödeme yapÕlarak kapanan dava
ve icra takipleri:
østanbul 22. øcra Müdürlü÷ü’nün 2014/21295 Esas sayÕOÕ dosyasÕ üzerinden RÕza Ayber Akúit-Mustafa
Akúit tarafÕndan, Beúiktaú Televizyon aleyhine takip tarihi itibariyle 244.910 Avro tutarlÕ ilamsÕz icra takibi
baúlatÕlmÕúWÕr. Takibe kÕsmi itiraz edilmiútir. Taraflar arasÕnda Sulh Protokolü yapÕlmÕú olup, protokol
gere÷i ödeme yapÕlmÕú, senetler verilmiú olup icra dosyasÕ kapatÕlmÕúWÕr.

KÕsa ve uzun vadeli karúÕOÕklar (devamÕ)

Uzun vadeli karúÕOÕklar

ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin uzun vadeli karúÕOÕklar
(kÕdem)
ÇalÕúanlara sa÷lanan faydalara iliúkin uzun vadeli karúÕOÕklar (izin)

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

638.541
748.826

741.935
701.046

1.387.367

1.442.981

.Õdem tazminatÕ karúÕOÕ÷Õ:
Yürürlükteki øú Kanunu hükümleri uyarÕnca, çalÕúanlardan kÕdem tazminatÕna hak kazanacak úekilde iú
sözleúmesi sona erenlere, hak kazandÕklarÕ yasal kÕdem tazminatlarÕQÕn ödenmesi yükümlülü÷ü vardÕr.
AyrÕca, halen yürürlükte bulunan 506 sayÕOÕ Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayÕOÕ ve
25 A÷ustos 1999 tarih, 4447 sayÕOÕ yasalar ile de÷Lúik 60’ÕncÕ maddesi hükmü gere÷ince kÕdem tazminatÕQÕ
alarak iúten ayrÕlma hakkÕ kazananlara da yasal kÕdem tazminatlarÕQÕ ödeme yükümlülü÷ü bulunmaktadÕr.
Emeklilik öncesi hizmet úartlarÕyla ilgili bazÕ geçiú karúÕOÕklarÕ, ilgili kanunun 23 MayÕs 2002 tarihinde
de÷Lútirilmesi ile Kanun’dan çÕkarÕlmÕúWÕr. ølgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kÕdem tazminatÕ, 31 MayÕs
2015 itibariyle 3.541,37 TL tavanÕna tabidir (31 MayÕs 2014: 3.438,22 TL).
.Õdem tazminatÕ yükümlülü÷ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de÷ildir. KÕdem tazminatÕ karúÕOÕ÷Õ,
ùirket’in, çalÕúanlarÕn emekli olmasÕndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarÕQÕn bugünkü
de÷erinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadÕr. UMS 19 (“ÇalÕúanlara Sa÷lanan Faydalar”), úirketin
yükümlülüklerinin, tanÕmlanmÕú fayda planlarÕ kapsamÕnda aktüeryal de÷erleme yöntemleri kullanÕlarak
geliútirilmesini öngörür. Bu do÷rultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasÕnda kullanÕlan aktüeryal
varsayÕmlar aúD÷Õda belirtilmiútir:
31 MayÕs 2015
Enflasyon oranÕ (%)
Faiz oranÕ (%)

%6
%9

31 MayÕs 2014
%6
%9,7

Temel varsayÕm, her yÕllÕk hizmet için belirlenen tavan karúÕOÕ÷ÕQÕn enflasyon ile orantÕOÕ olarak artmasÕGÕr.
Böylece uygulanan iskonto oranÕ enflasyonun beklenen etkilerinden arÕndÕUÕlmÕú gerçek oranÕ gösterir.
.Õdem tazminatÕ karúÕOÕ÷ÕQÕn dönem içerisindeki hareket tablosu aúD÷Õdaki gibidir:

Dönem baúÕ
Faiz maliyeti
Cari dönem hizmet maliyeti
Dönem içi yapÕlan ödemeler
Aktüeryal kayÕp

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

741.935
68.326
165.146
(384.997)
48.131

517.207
32.527
128.027
(340.303)
404.467

638.541

741.935

31 MayÕs 2015 tarihinden sonra Beúiktaú Televizyon YayÕncÕOÕk A.ù. aleyhine baúlatÕlan icra
takipleri:
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Herhangi bir icra takibi bulunmamaktadÕr.
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14.
13.

KÕsa ve uzun vadeli karúÕOÕklar (devamÕ)

ùirket ile UEFA Mali Kontrol Komitesi arasÕnda 5 MayÕs 2015 tarihinde yapÕlandÕrma anlaúmasÕ
imzalanmÕúWÕr. YapÕlan anlaúmanÕn detaylarÕúu úekildedir:

øzin karúÕOÕ÷ÕQÕn dönem içerisindeki hareket tablosu aúD÷Õdaki gibidir:
31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

-

YapÕlandÕrma anlaúmasÕ, 2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarÕQÕ kapsamaktadÕr.

701.046
47.780

475.913
225.133

-

ùirket, 2018/19 izleme periyodunda (2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarÕ) UEFA baúa
baú hesap kriterlerine uymayÕ taahhüt etmektedir.

748.826

701.046

-

ùirket, 2015/16 sezonu için azami 20 milyon Avro, 2016/17 sezonu için azami 10 milyon Avro baúa
baú hesap açÕ÷Õ vermeyi taahhüt etmektedir.

-

ùirket 2015/16 ve 2016/17 sezonlarÕnda personel giderleri/toplam gelirler oranÕnda ve futbolcu
haklarÕna ait amortisman giderlerinde getirilen sÕQÕrlandÕrmalara uymayÕ taahhüt etmektedir.

-

ùirket, 25 kiúilik UEFA A listesine 2015/16 sezonunda 22 oyuncu, 2016/17 sezonunda 23 oyuncu
dahil edebilecektir. Önümüzdeki sezonlarda bu anlaúmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere
uyum gösterilmesi durumunda, 2017/18 sezonundan itibaren bu sÕQÕrlandÕrma sona erecektir.

-

ùirket, bu anlaúma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli
bir sÕQÕrlandÕrmayÕ kabul etmektedir. Bu sÕQÕrlama, sezon bazÕnda net transfer gelirlerinin (transfer
gelirleri-transfer harcamalarÕ) pozitif olmasÕúartÕQÕ içermektedir. Bu sÕQÕrlama, önümüzdeki
sezonlarda bu anlaúmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda
2017/18 sezonunda kaldÕUÕlacaktÕr. HalihazÕrda UEFA 2014/15 A listesinde yer alan oyuncular ile
sözleúmesi bitmiú ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleúmeler bu sÕQÕrlama kapsamÕnda
de÷ildir.

-

ùirket toplam 5.5 milyon Avro tutarÕndaki UEFA KatÕOÕm gelirlerine tedbir konulmasÕQÕ kabul etmekte
olup, bu tutarÕn 1.5 milyon Avro’luk kÕsmÕ 2015/16, 2016/17 ve 2017/18 sezonlarÕnda 3 eúit taksit
halinde UEFA'ya ödenecektir. Kalan 4 milyon Avro üzerindeki tedbir úarta ba÷OÕ olup, önümüzdeki
sezonlarda bu anlaúmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda
UEFA tarafÕndan kaldÕUÕlacaktÕr.

AçÕOÕú bakiyesi (-)
Dönem içinde ayrÕlan karúÕOÕklar (-)

14.

Teminat rehin ipotekler

31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle ùirket’in teminat / rehin / ipotek pozisyonuna iliúkin
tablolarÕ aúD÷Õdaki gibidir:
31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

304.118.303

178.809.428

B. Tam Konsolidasyon KapsamÕna Dahil Edilen OrtaklÕklar Lehine
Vermiú Oldu÷u TRø'lerin Toplam TutarÕ

-

-

C. Ola÷an Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi AmacÕyla Di÷er 3. Kiúilerin
Borcunu Temin AmacÕyla Vermiú Oldu÷u TRø'lerin Toplam TutarÕ

-

-

-

-

-

-

-

-

304.118.303

178.809.428

A. Kendi Tüzel Kiúili÷i AdÕna Vermiú Oldu÷u TRø'lerin Toplam TutarÕ (*)

D. Di÷er Verilen TRø'lerin Toplam TutarÕ
i. Ana Ortak Lehine Vermiú Oldu÷u TRø'lerin Toplam TutarÕ
ii. B ve C maddeleri KapsamÕna Girmeyen Di÷er Grup
ùirketleri Lehine Vermiú Oldu÷u TRø'lerin Toplam TutarÕ
iii. C Maddesi KapsamÕna Girmeyen 3. kiúiler
Lehine Vermiú Oldu÷u TRø'lerin Toplam TutarÕ

Kendi Tüzel Kiúili÷i AdÕna Vermiú Oldu÷u TRø'lerin Toplam TutarÕ (*)
31 MayÕs 2014

31 MayÕs 2015

Temlik Edilen YayÕn Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen øsim HakkÕ Geliri (**)
Temlik Edilen øsim HakkÕ Geliri
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Maç HasÕlat Geliri
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Senedi
Verilen Teminat Senedi
Toplam

92

(*)
(**)

Teminat rehin ipotekler (devamÕ)

Döviz
tutarÕ

Para birimi

Tutar (TL)

Döviz tutarÕ

Para birimi

Tutar (TL)

28.010.000
14.500.000
32.606.000
37.300.000
35.000.000
6.500.000
1.700.000
398.712
1.858.500

ABD DolarÕ
ABD DolarÕ
TL
ABD DolarÕ
TL
ABD DolarÕ
Avro
TL
TL
TL
TL
ABD DolarÕ

74.470.187
38.551.150
32.606.000
99.169.510
35.000.000
17.281.550
1.700.000
398.712
4.941.194

9.576.240
26.100.000
20.461.186
7.040.533
9.669.898
21.165.831
413.712
646.816
4.518.564

ABD DolarÕ
ABD DolarÕ
ABD DolarÕ
Avro
TL
TL
TL
TL
ABD DolarÕ

20.029.664
54.590.760
42.796.617
20.045.102
9.669.898
21.165.831
413.712
646.816
9.451.028

304.118.303

178.809.428

Temlik Edilen Kira Geliri Ana Ortak Beúiktaú Jimnastik Kulübü Derne÷i'nin ùirket vermiú oldu÷u temliklerdir.
Temlik Edilen ilgili isim hakkÕ geliri Ana Ortak Beúiktaú Jimnastik Kulübü Derne÷i'nin ùirket vermiú oldu÷u temliklerdir.

Aktif De÷erler Üzerindeki Sigorta TutarÕ;
31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle aktif de÷erler üzerindeki sigorta tutarlarÕ sÕrasÕyla
29.116.043 TL ve 24.092.712 TL’dir.
ùirketin Futbolcu Sigortalama PolitikasÕ;
ùirket’in, futbolcu sigortalama politikasÕ oluúturmasÕndaki temel amacÕ, ùirket aktifinde yer alan
futbolcularÕn karúÕ karúÕya kaldÕ÷Õ risklerden (sakatlÕk, ölüm vs.) minimum düzeyde etkilenilmesini
sa÷lamaktÕr.
ùirket futbolcu sigortalamasÕ konusunda, Türkiye’deki sigorta úirketlerinin bu konudaki politikalarÕQÕn
yeterli olmamasÕ sebebiyle, uluslararasÕ sigorta ve reasürans úirketlerine yönelmektedir. Bu aúamada
dikkat edilecek nokta ise uluslararasÕ reasürans úirketlerinin sa÷ladÕ÷Õ poliçelerin kapsamÕ ve prim
oranlarÕ olmaktadÕr. Politika gere÷i oluúacak maliyetlerin minimuma indirilmesi ile ilgili olarak, görüúülen
reasürans úirketlerinden, maksimum riske karúÕ en uygun fiyatÕn yer aldÕ÷Õ optimum teklifin
de÷erlendirilmesi ve çalÕúmalarÕn bu yönde sürdürülmesi temel prensiptir. Futbolcu sigortalama
politikasÕQÕn yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Politika ile ilgili güncellemelerin kamuya
açÕklanmasÕ ise Pay sahipleri ile øliúkiler Birimi sorumlulu÷undadÕr. Yönetim Kurulu tarafÕndan onaylanan
futbolcu sigortalama politikasÕ mali tablo dipnotlarÕ ve internet sitesi aracÕOÕ÷Õyla kamuya
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31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliúkin dipnotlar (devamÕ)

31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliúkin dipnotlar (devamÕ)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

15.

Di÷er varlÕk ve yükümlülükler

16.

a)

Di÷er varlÕklar

b) Sermaye yedekleri
31 MayÕs 2015
.Õsa vadeli
Uzun vadeli

KDV alacaklarÕ ve devreden KDV
Blokeli mevduat
Personel ve is avanslarÕ
Di÷er

b)

6.762.050
5.312.085
91.216
113.310

-

3.352.222
1.110.164
360.186
38.507

969.000
-

12.278.661

-

4.861.079

969.000

Ödenecek vergi ve fonlar
YapÕlandÕUÕlmÕú vergi borçlarÕ
- KDV borçlarÕ ve gecikme ve tecil
faizleri

31 MayÕs 2014
.Õsa vadeli Uzun vadeli

16.568.768
3.811.800

6.929.556

7.048.480
7.277.596

10.799.530

3.811.800

-

7.277.596

10.799.530

20.380.568

6.929.556

14.326.076

10.799.530

Özkaynaklar

a) Sermaye
ùirket’in sermayesi, ihraç edilmiú ve her biri 1 Kr nominal de÷erde 240.000.000.000 (31 MayÕs 2014: 1
Kr nominal de÷erde (240.000.000.000) adet hisseden meydana gelmiútir.
Hisse senetleri A ve B olarak iki gruba ayrÕlmÕúWÕr. A grubu hisse senetleri malikine, ùirket esas
sözleúmesinin 14/3 maddesinde öngörüldü÷ü úekilde ùirket yönetim kuruluna aday gösterme ve ùirket
esas sözleúmesinin 24/1 maddesinde öngörüldü÷ü úekilde denetçi seçiminde aday gösterme hakkÕQÕ
verir. B tipi hisse senetlerine tanÕnan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadÕr.
ùirket’in ortaklÕk yapÕVÕ aúD÷Õdaki gibidir.
Pay TutarÕ (TL)

31 MayÕs 2015
Pay OranÕ (%)

Pay TutarÕ (TL)

31 MayÕs 2014
Pay OranÕ (%)

Beúiktaú Jimnastik Kulübü
Derne÷i (BJK Dernek)
Halka arz

122.426.085
117.573.915

51,0
49,0

137.997.450
102.002.550

57,50
42,50

Toplam

240.000.000

100

240.000.000

100

Orta÷Õn ÜnvanÕ
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31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle sermaye ve sermaye yedekleri hesabÕQÕn detayÕ
DúD÷Õdaki gibidir:
Özsermaye yedekleri aúD÷Õdaki gibidir.

Sermaye
Hisse senedi ihraç primi
Kardan ayrÕlan kÕVÕtlanmÕú yedekler

Di÷er yükümlülükler
31 MayÕs 2015
.Õsa vadeli
Uzun vadeli

16.

31 MayÕs 2014
.Õsa vadeli Uzun vadeli

Özkaynaklar (devamÕ)

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

240.000.000
1.097.097
974.088

240.000.000
1.097.097
894.241

242.071.185

241.991.338

c) Kar yedekleri
Kanuni defterlerdeki birikmiú karlar, aúD÷Õda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
da÷ÕWÕlabilir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrÕOÕr. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, úirketin ödenmiú sermayesinin
%20’sine ulaúÕncaya kadar, kanuni net karÕn %5’i olarak ayrÕOÕr. økinci tertip yasal yedekler ise ödenmiú
sermayenin %5’ini aúan da÷ÕWÕlan karÕn %10’udur.
øç kaynaklardan yapÕlacak sermaye artÕUÕPÕnda, SPK muhasebe uygulamalarÕ sonucunda bulunan
tutarlar ile yasal kayÕtlardaki tutarlardan hangisi düúük ise onun esas alÕnmasÕ gerekmektedir. AyrÕca,
Kar da÷ÕWÕPÕ için, öncelikle Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarÕnca yasaldan yedek akçe ayrÕlmasÕ,
SPK net da÷ÕWÕlabilir kar üzerinden da÷ÕWÕlacak tutarÕn tamamÕ, yasal net da÷ÕWÕlabilir kardan
karúÕlanabiliyorsa, bu tutarÕn tamamÕ, yasaldan karúÕlanamÕyorsa, yasal kayÕtlardaki net da÷ÕWÕlabilir
tutarÕn tamamÕQÕn da÷ÕWÕlmasÕ gerekmektedir. SPK’da veya yasalda zarar varsa, kar da÷ÕWÕPÕ
yapÕlmamaktadÕr.
d) Geçmiú yÕl kar / zararlarÕ
Halka açÕk úirketler, temettü da÷ÕWÕmlarÕQÕ SPK'nÕn öngördü÷ü úekilde aúD÷Õdaki gibi yaparlar:
Tebli÷'e uygun olarak hazÕrlanan mali tablolar esas alÕnarak hesaplanan karlar dikkate alÕnmak üzere,
da÷ÕWÕlabilir karÕn en az %20'si oranÕnda kar da÷ÕWÕPÕ zorunlulu÷u getirilmiútir. Bu da÷ÕWÕm, úirketlerin
genel kurullarÕQÕn alaca÷Õ karara ba÷OÕ olarak nakit olarak ya da da÷ÕWÕlabilir. KarÕn %20'sinden aúD÷Õ
olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi
da÷ÕWÕlmasÕ suretiyle gerçekleútirilebilecektir.
SPK’nÕn, 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayÕOÕ kararÕ gere÷ince 2009 yÕOÕ faaliyetlerinden elde edilen
karlarÕn da÷ÕWÕm esaslarÕ ile ilgili olarak; paylarÕ borsada iúlem gören anonim ortaklÕklar için herhangi bir
asgari kar da÷ÕWÕm zorunlulu÷u getirilmemesine, bu kapsamda kar da÷ÕWÕPÕQÕn Kurul’un Seri: IV, No: 27
sayÕOÕ “Sermaye PiyasasÕ Kanununa Tabi Olan Halka AçÕk Anonim OrtaklÕklarÕn Temettü AvansÕ
Da÷ÕWÕPÕnda UyacaklarÕ Esaslar HakkÕnda Tebli÷i’nde yer alan esaslar do÷rultusunda, ortaklÕklarÕn esas
sözleúmelerinde bulunan hükümler ve úirketler tarafÕndan kamuya açÕklanmÕú olan kar da÷ÕWÕm
politikalarÕ çerçevesinde gerçekleútirilmesine karar verilmiútir.
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31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliúkin dipnotlar (devamÕ)

31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliúkin dipnotlar (devamÕ)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

17.

18.

SatÕúlar, satÕúlarÕn maliyeti ve di÷er esas faaliyet gelirleri
1 Haziran 201431 MayÕs 2015
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1 Haziran 201331 MayÕs 2014

YayÕn gelirleri
LisanslÕ ürün satÕú gelirleri
Sponsorluk ve reklam geliri
øsim ve lisans hakkÕ gelirleri
ùampiyonlar ligi ve UEFA gelirleri
Maç hasÕlatlarÕ ve kombine kart loca geliri
Futbolcu satÕú ve kiralama gelirleri
Di÷er
YurtdÕúÕ satÕúlar
SatÕútan iadeler(-)
SatÕú iskontolarÕ / indirimleri (-)
Net satÕúlar toplamÕ

76.457.577
46.177.840
35.731.011
18.286.056
20.189.248
25.563.916
2.136.188
3.084.509
(3.985.883)
(821.829)
222.818.633

60.828.637
29.416.877
19.632.317
10.401.580
16.944.804
4.481.808
3.400.836
53.849
(2.134.636)
(919.391)
142.106.681

SatÕlan ticari mallar maliyeti

(24.578.626)

(14.915.106)

SatÕlan hizmet maliyeti

(211.422.950)

(190.731.453)

Ücret giderleri
Amortisman ve tükenme paylarÕ
Futbolcu de÷er düúüklü÷ü karúÕOÕ÷Õ
Maç giderleri
Seyahat giderleri
Stat kira giderleri
Bonservis ve kiralama giderleri
Lisans giderleri
Federasyon giderleri
Malzeme giderleri
BakÕm ve onarÕm giderleri
Di÷er giderler

(155.365.004)
(23.018.979)
(7.557.588)
(6.551.248)
(2.893.260)
(3.983.140)
(2.204.676)
(2.633.202)
(949.144)
(490.889)
(5.775.820)

(131.528.923)
(26.507.207)
(5.879.168)
(4.691.878)
(3.578.162)
(2.783.384)
(2.344.477)
(1.341.875)
(1.296.377)
(1.151.320)
(416.423)
(9.212.259)

SatÕúlarÕn maliyeti toplamÕ

(236.001.576)

(205.646.559)

(13.182.943)

(63.539.878)

Pazarlama, satÕú ve da÷ÕWÕm giderleri, genel yönetim giderleri

Pazarlama, satÕú ve da÷ÕWÕm giderleri

Personel ücret ve giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Kira giderleri
Ça÷UÕ merkezi giderleri
Kargo ve nakliye giderleri
Sponsorluk giderleri
TanÕWÕm, fuar ve sergi giderleri
Amortisman ve tükenme paylarÕ
Di÷er

1 Haziran 201431 MayÕs 2015

1 Haziran 201331 MayÕs 2014

(4.373.006)
(1.424.310)
(1.729.738)
(283.441)
(1.677.257)
(639.148)
(226.188)
(446.689)
(2.370.004)

(2.188.393)
(1.260.087)
(1.022.161)
(632.010)
(457.956)
(424.459)
(212.869)
(208.511)
(2.121.074)

(13.169.781)

(8.527.520)

1 Haziran 201431 MayÕs 2015

1 Haziran 201331 MayÕs 2014

(5.191.201)
(3.506.555)
(3.377.142)
(276.064)
(266.657)
(421.427)
(98.487)
(171.660)
(204.581)
(1.400.027)

(5.308.645)
(3.531.857)
(974.955)
(870.768)
(339.435)
(337.404)
(322.983)
(226.773)
(150.416)
(1.207.741)

(14.913.801)

(13.270.977)

Genel yönetim giderleri

Personel ücret ve giderleri
Müúavirlik, dava ve icra noter giderleri
ùüpheli alacak karúÕOÕk giderleri
Vergi resim ve harçlar
Haberleúme giderleri
DanÕúmanlÕk giderleri
Amortisman ve tükenme/itfa paylarÕ
Kargo ve nakliye giderleri
Temsil tanÕtma a÷Õrlama giderleri
Di÷er giderler
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31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliúkin dipnotlar (devamÕ)

31 MayÕs 2015 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliúkin dipnotlar (devamÕ)

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))

19.

20.

Niteliklerine göre giderler

Ücret giderleri
Amortisman ve tükenme paylarÕ
SatÕlan ticari mallar maliyeti
Futbolcu de÷er düúüklü÷ü karúÕOÕ÷Õ
Maç giderleri
Kira giderleri
Seyahat giderleri
Bonservis ve kiralama giderleri
Müúavirlik, dava ve icra noter giderleri
Lisans giderleri
Federasyon giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Malzeme giderleri
Kargo nakliye giderleri
Haberleúme giderleri
BakÕm ve onarÕm giderleri
TanÕWÕm, fuar ve sergi giderleri
Temsil tanÕtma a÷Õrlama giderleri
Di÷er giderler

1 Haziran 201431 MayÕs 2015
(164.929.211)
(23.564.155)
(24.578.626)
(7.557.588)
(4.622.998)
(6.551.248)
(3.983.140)
(3.506.555)
(2.204.676)
(2.633.202)
(1.424.310)
(949.144)
(1.016.667)
(362.278)
(490.889)
(226.188)
(204.581)
(15.279.702)

1 Haziran 201331 MayÕs 2014
(139.025.961)
(27.038.700)
(14.915.106)
(5.879.168)
(4.691.878)
(3.805.545)
(3.578.163)
(2.344.477)
(3.531.857)
(1.341.875)
(1.296.377)
(1.260.087)
(1.151.320)
(684.729)
(416.808)
(416.423)
(212.869)
(150.416)
(15.703.297)

(264.085.158)

(227.445.056)

Esas faaliyetlerden di÷er gelirler/giderler

Esas faaliyetlerden di÷er gelirler
Esas faaliyetlerden kur farkÕ gelirleri
Konusu kalmayan karúÕOÕklar
Reeskont gelirleri
Di÷er gelir ve karlar

Esas faaliyetlerden di÷er giderler
Esas faaliyetlerden kur farkÕ giderleri
Tecil - faiz giderleri
Vergi cezasÕ (*)
Dava karúÕOÕk giderleri
Di÷er ola÷an gider ve zararlar

1 Haziran 201331 MayÕs 2014

6.436.500
752.388
1.809.506

9.865.435
924.311
198.923
1.520.938

8.998.394

12.509.607

1 Haziran.201431 MayÕs 2015

1 Haziran.201331 MayÕs 2014

(16.532.239)
(13.948.128)
(12.316.571)
(196.735)
(1.410.198)

(21.943.864)
(15.614.862)
(121.757)
(1.917.118)

(44.403.871)

(39.597.601)

(*) ùirket 2010-2011 yÕllarÕna iliúkin damga vergisi incelmesi geçirmiú olup; inceleme sonucunda ùirket’e
vergi cezasÕ tebli÷ edilmiútir. ùirket vergi dairesi ile uzlaúarak 12.316.571 TL vergi aslÕ ve cezasÕQÕ
kayÕtlarÕna almÕúWÕr.
21.

Finansal gelirler

Kur farkÕ gelirleri
Faiz gelirleri
Di÷er

22.

1 Haziran 201431 MayÕs 2015

1 Haziran 201331 MayÕs 2014

2.966.021
1.372.362
3.917

7.065.648
235.220
61.832

4.342.300

7.362.700

1 Haziran 201431 MayÕs 2015

1 Haziran 201331 MayÕs 2014

(31.017.267)
(35.623.449)
(126.600)

(20.354.644)
(17.652.332)
(105.083)

(66.767.316)

(38.112.059)

Finansal giderler

.Õsa vadeli borçlanma giderleri
Kur farkÕ giderleri
Di÷er
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23.

23.

Vergi varlÕk ve yükümlülükler (Ertelenmiú varlÕk ve yükümlülükler dahil)

Kurumlar vergisi
5520 sayÕOÕ Kurumlar Vergisi Kanunu muaflÕklarÕ düzenleyen 4. maddesinin j no'lu fÕkrasÕ ile "Gençlik ve
Spor Genel Müdürlü÷ü ile özerk spor federasyonlarÕna tescil edilmiú spor kulüplerinin idman ve spor
faaliyetlerinde bulunan iktisadi iúletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim
úirketler kurumlar vergisinden muaf tutulmuúlardÕr. Bu nedenle Ana OrtaklÕk olan Beúiktaú Futbol
YatÕUÕmlarÕ Sanayi ve Ticaret A.ù.'nin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti bulunmamaktadÕr.
ùirket'in ba÷OÕ ortaklÕklarÕ ise Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabidir. ùirket’in Kurum KazancÕ üzerinden
istisna mahiyetindeki kazançlar düúüldükten ve ilave mahiyetindeki gider kalemleri eklendikten sonra
ortaya çÕkan matrah üzerinden, 21 Haziran 2006 tarihli resmi gazetede yayÕnlanarak yürürlü÷e giren
5520 sayÕOÕ Kurumlar Vergisi Kanunu ile kurumlar vergisi oranÕ %20' olarak hesaplanmaktadÕr.
Vergiye tabi kurum kazancÕ Üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancÕn tespitinde
gider yazÕlan vergi matrahÕndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleúik úirketlerden
alÕnan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanÕlan yatÕUÕm indirimleri düúüldükten sonra kalan
matrah üzerinden hesaplanmaktadÕr. Dönemin kurumlar vergisi karúÕOÕ÷Õ 1.272.475 TL (31 MayÕs 2014
778.013 TL)’dir.
Ertelenmiú vergi
Ana OrtaklÕk 5520 sayÕOÕ Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 4/j maddesine göre kurumlar vergisinden muaftÕr.
Bundan dolayÕ Ana OrtaklÕk ile ilgili olarak 31 MayÕs 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ertelenmiú vergi
aktifi ve pasifi ekli Finansal tablolarda yer almamÕúWÕr.
ùirket ba÷OÕ ortaklÕklarÕQÕn vergiye esas yasal mali tablolarÕ ile TFRS’ ye göre hazÕrlanmÕú mali tablolarÕ
arasÕndaki farklÕOÕklardan kaynaklanan geçici zamanlama farklarÕ için ertelenmiú vergi aktifi ve pasifini
hesaplamaktadÕr. Söz konusu farklÕOÕklar genellikle bazÕ gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlarÕ
ile TFRS’ ye göre hazÕrlanan Finansal tablolarda farklÕ dönemlerde yer almasÕndan kaynaklanmakta
olup aúD÷Õda açÕklanmaktadÕr.
Zamanlama farklÕOÕklarÕ, muhasebe ve vergi amaçlÕ kaydedilen gelir ve giderlerin yÕllar arasÕnda
meydana gelen farklarÕndan kaynaklanmaktadÕr. Zamanlama farklÕOÕklarÕ, maddi duran varlÕklar, maddi
olmayan duran varlÕklar, stoklarÕn ve peúin ödenen giderlerin yeniden de÷erlenmesi ile alacaklarÕn
reeskontu, kÕdem tazminatÕ karúÕOÕ÷Õ, geçmiú yÕl zararlarÕ ve yararlanÕlacak yatÕUÕm indirimi tutarlarÕ
üzerinden hesaplanmaktadÕr.
Ertelenmiú vergi yükümlülü÷ü veya alaca÷Õ, varlÕklarÕn ve borçlarÕn finansal tablolarda gösterilen
de÷erleri ile yasal vergi matrahÕ hesabÕnda dikkate alÕnan tutarlarÕ arasÕndaki geçici farklÕOÕklarÕn bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasÕyla belirlenmektedir. Ertelenmiú vergi borcu veya alaca÷Õ,
söz konusu geçici farklÕOÕklarÕn ortadan kalkaca÷Õ ilerideki dönemlerde geçerli olaca÷Õ öngörülen vergi
oranlarÕ dikkate alÕnarak konsolide finansal tablolara yansÕWÕlmaktadÕrlar.

Vergi varlÕk ve yükümlülükler (Ertelenmiú varlÕk ve yükümlülükler dahil) (devamÕ)

31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle, finansal tablolara yansÕWÕlmÕú olan ertelenmiú vergi
alacaklarÕ detayÕ aúD÷Õdaki gibidir:
Geçici vergi farklÕOÕklarÕndan kaynaklanan
Geçmiú yÕllar zararlarÕndan kaynaklanan

31 MayÕs 2015

31 MayÕs 2014

688.888
-

817.087
-

688.888

817.087

Sonraki dönemlerde gerçekleúecek geçici farklar üzerinden ertelenen vergi varlÕklarÕ ve
yükümlülüklerinin (31 MayÕs 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle %20 vergi oranÕ kullanÕlarak) hesaplanmasÕ
DúD÷Õdaki gibidir.
31 MayÕs 2015

Matrah

Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ

ùüpheli alacak karúÕOÕklarÕ
Stok de÷er düúüklü÷ü gideri
Maddi ve maddi olmayan sabit kÕymetler
Di÷er
Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ
Ertelenmiú vergi yükümlülü÷ü

1.150.588
1.161.407
407.653
724.792
3.444.440
-

230.118
232.281
81.531
144.958
688.888
-

Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ, net

3.444.440

688.888

Matrah

Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ

ùüpheli alacak karúÕOÕklarÕ
Stok de÷er düúüklü÷ü gideri
Maddi ve maddi olmayan sabit kÕymetler
Di÷er
Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ
Ertelenmiú vergi yükümlülü÷ü

2.013.760
1.020.242
846.843
204.590
4.085.435
-

402.752
204.048
169.369
40.918
817.087
-

Ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ, net

4.085.435

817.087

2015

2014

817.087
(109.156)
(19.043)

740.757
51.413
24.917

688.888

817.087

31 MayÕs 2014

Ertelenmiú vergi varlÕ÷ÕQÕn dönem içindeki hareketi aúD÷Õdaki gibidir:

1 Haziran ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ
Ertelenen vergi geliri - gelir tablosunda muhasebeleútirilen
Ertelenen vergi geliri –özkaynaklarda muhasebeleútirilen
31 MayÕs ertelenmiú vergi varlÕ÷Õ

Grup, ertelenmiú vergi alacaklarÕQÕn finansal tablolara yansÕWÕlmasÕnda, faaliyet gösterdi÷i sektördeki
geliúmeler, ilerideki dönemlerdeki vergiye tabi kar tahminleri gibi faktörleri dikkate almaktadÕr.
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24.

Hisse baúÕna kayÕp

Hisse lot baúÕna zarar miktarÕ, net dönem zararÕQÕn ùirket hisselerinin dönem içindeki a÷ÕrlÕklÕ ortalama
hisse lot adedine bölünmesiyle hesaplanÕr. HesaplamasÕ aúD÷Õdaki gibidir.

Net dönem zararÕ
$÷ÕrlÕklÕ ortalama hisse adedi
Hisse baúÕna net kayÕp

25.

1 Haziran 201431 MayÕs 2015

1 Haziran 201331 MayÕs 2014

(140.478.649)
240.000.000.000

(143.902.328)
240.000.000.000

(0,000585)

(0,0006)

øliúkili taraf açÕklamalarÕ

øliúkili taraf iúlemleri:

øliúkili taraf
Dernek (*)

31 MayÕs 2015
Mal ve hizmet
alÕmlarÕ

Finansal
giderler

31 MayÕs 2014
Mal ve hizmet
alÕmlarÕ

Finansal
giderler

952.295

3.338.016

2.415.370

3.279.627

952.295

3.338.016

2.415.370

3.279.627

Yöneticilere Sa÷lanan Ücret ve Benzeri Menfaatler:

31 MayÕs 2015 ve 31 MayÕs 2014 tarihleri itibariyle iliúkili taraflardan olan alacak ve borçlarÕn detayÕ
DúD÷Õdaki gibidir.
øliúkili taraflardan ticari alacaklar:

UMS 24’ün 16. ve 18. maddeleri çerçevesinde Grup’un kilit yönetici personeline iúten ayrÕlmalarÕndan
sonra sa÷lananlar da dahil olmak üzere yöneticilik süresince ödenen toplam ücret ve benzeri
menfaatlere iliúkin açÕklama;

Ticari

31 MayÕs 2015
Ticari olmayan

Ticari

31 MayÕs 2014
Ticari olmayan

76.733

-

-

307.525

-

24.496.114

-

154.574

Beúiktaú Basketbol YatÕUÕmlarÕ Sanayi
ve Ticaret A.ù. (*)

120.536

-

-

34.939

UMS 24’de belirtilen kilit yönetici kavramÕna giren kiúiler, ùirketimiz yönetim kurulu üyeleri ile genel
müdür ve genel müdür yardÕmcÕVÕ olarak tanÕmlanmÕúWÕr. Ancak ùirketimiz yönetim kurulu üyeleri aynÕ
zamanda ana ortaklÕ÷ÕPÕz BJK Derne÷i’nin de yöneticileridir. Bilindi÷i üzere dernek yöneticili÷i de
gönüllülük esasÕna dayanan bir faaliyet olmasÕ sebebi ile yöneticilere profesyonel yöneticiler gibi maddi
bir menfaat sa÷lama amaçlarÕ bulunmamaktadÕr. AyrÕca BJK Derne÷i’nin yöneticisi olmasÕ hasebi ile
ùirket’ de de yönetim kurulu üyeli÷i yapan bu kiúilerin her yÕl genel kurulda alÕnan karar do÷rultusunda
huzur hakkÕ dahil herhangi bir ücret veya benzeri bir menfaat sa÷lama durumu bulunmamaktadÕr. Genel
Müdür ya da genel müdür yardÕmcÕVÕ ise ùirket ile hizmet akdi imzalamak sureti ile ücretli olarak görev
almaktadÕr.

Di÷er

234.126

-

-

88.320

(31 MayÕs 2015 brüt: 1.413.991 TL ve 31 MayÕs 2014 brüt: 1.542.151 TL)

431.394

24.496.114

-

585.358

BJK Derne÷i Spor OkullarÕ Tesisleri ve
Gayrimenkul Kiralama Geliútirme
øktisadi øúletmesi (*)
BJK BeúiktaúøQúaat ve Ticaret A.ù. (**)

(*)

26.

ùirket ana orta÷ÕQÕn iútirakleridir.

(**) YapÕPÕ devam eden Vodafone arena Stadyumunda kullanÕlmak üzere sa÷lanan finansmandÕr. Grup
tarafÕndan % 9,56 faiz iúletilmektedir, 1 Haziran 2014 – 31 MayÕs 2015 döneminde 371.647 TL
faiz geliri elde edilmiútir.
øliúkili taraflara borçlar:

BJK Dernek*

(*)

102 25.

Ticari

31 MayÕs 2015
Ticari olmayan

Ticari

31 MayÕs 2014
Ticari olmayan

-

83.361.611

-

66.332.909

-

83.361.611

-

66.332.909

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli÷i ve düzeyi

Sermaye risk yönetimi
ùirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili÷ini sa÷lamaya çalÕúÕrken, di÷er yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli úekilde kullanarak karÕQÕ arttÕrmayÕ hedeflemektedir.
ùirket sermaye yönetiminde ayrÕca; faaliyet gösterdi÷i futbol sektörünün ulusal ve uluslararasÕ
geliúmelerden en fazla etkilendi÷i transfer dönemlerinde özellikle yatÕUÕm, gelir ve gider tutarlarÕQÕ içeren
bütçesel planlamanÕn, yönetim kurulunun yetki verdi÷i komiteler veya futbol úube yetkili/sorumlularÕ
tarafÕndan yapÕlan öneriler do÷rultusunda yönlendirilmesine ve yönetim kurulunca, yapÕlan önerilerin
sermaye maliyeti, her bir maliyetin riski, yeni borç edinilmesi veya gelir unsurlarÕ oluúturularak gelirlerin
arttÕUÕlmasÕ yoluyla karúÕlanmasÕ ve mevcut borçlarÕn geri ödenmesi ana hedefi kapsamÕnda borç ve
özkaynak dengesinin en verimli úekilde kullanÕlmasÕQÕ amaçlayan inceleme ve onaylama yöntemleri ile
sa÷lanmaktadÕr.

Ana ortak Beúiktaú Jimnastik Kulübü ile lisans sözleúmeleri ve ønönü StadÕ kira sözleúmeleri nedeni ile ùirket
halka açÕldÕ÷Õ 14.02.2002 tarihinden itibaren süre gelen cari hesap iliúkisi mevcuttur. Bu iliúki dÕúÕnda yine
ana faaliyet konusu olan sportif faaliyetlerde, Futbol A TakÕPÕna destek olmak amacÕ ile BJK Dernek AltyapÕ
ùubesi’nden sporcu araúWÕrma-geliútirme ve yetiútirme hizmeti alÕnmaktadÕr. AyrÕca Grup úirketleri içerisinde
günlük nakit akÕúÕ ihtiyaçlarÕ do÷rultusunda meydana gelen finansal enstrüman alÕú veriúleri dolayÕVÕyla
oluúan bir fon iliúkisi de bulunmaktadÕr.
BJK Derne÷ine olan borç ve alacak bakiyelerine iliúkin olarak 1 Haziran 2014 – 31 MayÕs 2015 dönemi için
%9,56 reeskont faiz oranÕ üzerinden net 4.200.778 TL faiz gideri tahakkuku yapÕlmÕúWÕr. 1 Eylül 2007
tarihinde BJK Derne÷i ile ùirket arasÕnda yapÕlan sözleúmeye istinaden taraflar arasÕnda uygulanacak faiz
oranÕ üçer aylÕk dönemler için geçerli olmak üzere TL reeskont faiz oranÕ olarak belirlenmiútir.

103

øliúkili taraf açÕklamalarÕ (devamÕ)

(58)

104
105

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli÷i ve düzeyi (devamÕ)

-

D. De÷er düúüklü÷üne u÷rayan varlÕklarÕn net defter de÷erleri
- Vadesi geçmiú (brüt defter de÷eri)
- De÷er düúüklü÷ü (-)
- Net de÷erin teminat, vs. ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
- Vadesi geçmemiú (brüt defter de÷eri)
- De÷er düúüklü÷ü (-)
- Net de÷erin teminat, vs. ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
E. Bilanço dÕúÕ kredi riski içeren unsurlar

-

B. KoúullarÕ yeniden görüúülmüú bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiú
veya de÷er düúüklü÷üne u÷ramÕú sayÕlacak finansal varlÕklarÕn defter
de÷eri
C. Vadesi geçmiú ancak de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú varlÕklarÕn net
defter de÷eri
- teminat, vs. ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
D. De÷er düúüklü÷üne u÷rayan varlÕklarÕn net defter de÷erleri
- Vadesi geçmiú (brüt defter de÷eri)
- De÷er düúüklü÷ü (-)
- Net de÷erin teminat, vs. ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
- Vadesi geçmemiú (brüt defter de÷eri)
- De÷er düúüklü÷ü (-)
- Net de÷erin teminat, vs. ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
E. Bilanço dÕúÕ kredi riski içeren unsurlar

-

2.013.760
(2.013.760)
-

-

-

10.237.928

A. Vadesi geçmemiú ya da de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú finansal
varlÕklarÕn net defter de÷eri

585.358

10.237.927
-

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalÕnan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E) 585.358
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ
-

31 MayÕs 2014

-

4.857.276
(4.857.276)
-

-

-

14.420.841

Ticari alacaklar
øliúkili
Di÷er
taraf
taraf

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli÷i ve düzeyi (devamÕ)
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalÕnan kredi riskleri
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-

-

431.394

C. Vadesi geçmiú ancak de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú varlÕklarÕn net
defter de÷eri
- teminat, vs. ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ

B. KoúullarÕ yeniden görüúülmüú bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiú
veya de÷er düúüklü÷üne u÷ramÕú sayÕlacak finansal varlÕklarÕn defter
de÷eri

A. Vadesi geçmemiú ya da de÷er düúüklü÷üne u÷ramamÕú finansal
varlÕklarÕn net defter de÷eri

14.420.841

Ticari alacaklar
øliúkili
Di÷er
taraf
taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalÕnan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E) 431.394
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altÕna alÕnmÕú kÕsmÕ

31 MayÕs 2015

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalÕnan kredi riskleri

-

-

-

-

251.751

251.751

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

308.303

308.303
-

Alacaklar
Di÷er alacaklar
øliúkili
Di÷er
taraf
taraf

-

-

-

-

-

-

Alacaklar
Di÷er alacaklar
øliúkili
Di÷er
taraf
taraf

-

-

-

-

3.581.888

3.581.888
-

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

-

89.263

89.263

Bankalardaki
mevduat

-

-

-

-

-

-

Türev
araçlar

-

-

-

-

-

-

Türev
araçlar

Finansal aktiflerin mülkiyeti karúÕ tarafÕn sözleúme úartlarÕQÕ yerine getirmeme riskini beraberinde getirir. Bu riskler her bir borçlu için kredi miktarÕQÕn
VÕQÕrlandÕUÕlmasÕ ile kontrol edilir.

Kredi Riski

26.

(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk LirasÕ (TL))
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-

-

-

-

-

-

Di÷er

-

-

-

-

-

-

Di÷er
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26.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli÷i ve düzeyi (devamÕ)

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli÷i ve düzeyi (devamÕ)

Faiz riski

YabancÕ para riski

ùirket Yönetimi, faiz oranÕna duyarlÕ varlÕk ve yükümlülüklerinin vadelerini dengelemek suretiyle oluúan
riski karúÕlamak üzere, faiz do÷uran varlÕklarÕQÕ kÕsa vadeli yatÕUÕm araçlarÕnda de÷erlendirmektedir.

Grup Döviz cinsinden borçlarÕQÕn ve alacaklarÕQÕn TL’ye çevriminde kullanÕlan kur oranlarÕQÕn de÷Lúimi
nedeniyle, kur riskine maruz kalÕr. Bu risk yabancÕ para pozisyon analizi ile izlenmektedir. Dövizli banka
kredileri nedeniyle borçlu bulunan mebla÷larÕn TL’ye çevrilmesinden dolayÕ kur de÷Lúikliklerinden do÷an
döviz kuru riskine maruz kalÕnmaktadÕr. Bu riski minimize etmek amaçlÕ olarak kredilerin teminatÕ olarak
verilen temlik, senet, vs. gibi teminatlarda kredi döviz cinsinden tutulmaktadÕr. Grup yönetimi bilanço
kalemlerinden do÷an kur riskini en aza indirmek amacÕ ile atÕl nakit varlÕ÷ÕQÕ kÕsmi yabancÕ paralÕ
yatÕUÕmlarda de÷erlendirme ya da dövizli mevduat tutma yöntemini politika olarak benimsemiútir.

Likidite riski
øhtiyatlÕ likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kÕymet tutmayÕ, yeterli miktarda kredi
Lúlemleri ile fon kaynaklarÕQÕn kullanÕlabilirli÷i ve piyasa pozisyonlarÕQÕ kapatabilme gücünü ifade eder.
31 MayÕs 2015

Sözleúme uyarÕnca vadeler

Defter
de÷eri

Sözleúme
uyarÕnca nakit
oÕNÕúlar toplamÕ
(I+II+III+IV)

3 aydan
NÕsa (I)

3-12
ay arasÕ (II)

1-5 yÕl
arasÕ (III)

5 yÕldan
uzun (IV)

Türev olmayan finansal
Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Di÷er borçlar

271.601.599
83.659.588
84.415.507

275.059.926
83.659.588
84.415.507

14.006.666
15.484.137
-

102.683.207
54.812.668
1.053.896

158.370.052
13.362.783
83.361.611

-

Toplam yükümlülük

439.676.694

443.135.021

29.490.803

158.549.771

255.094.446

-

Defter
de÷eri

Sözleúme
uyarÕnca nakit
oÕNÕúlar toplamÕ
(I+II+III+IV)

3 aydan
NÕsa (I)

3-12
ay arasÕ (II)

1-5 yÕl
arasÕ (III)

5 yÕldan
uzun (IV)

Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Di÷er borçlar

165.516.209
53.643.158
62.308.483

175.945.568
53.723.046
62.308.483

9.779.083
41.207.454
-

82.500.541
12.015.014
62.308.483

83.665.944
500.578
-

-

Toplam yükümlülük

281.467.850

291.977.097

50.986.537

156.824.038

84.166.522

31 MayÕs 2014

Sözleúme uyarÕnca vadeler
Türev olmayan finansal
Yükümlülükler

31 MayÕs 2015

TL
karúÕOÕ÷Õ

ABD
DolarÕ

Avro

GBP

CHF

1.

663.062

46.014

185.523

-

-

646.740
11.002.055
12.311.856
12.311.856
(28.707.298)
(67.668.006)
(22.024.774)
(7.308.159)
(125.708.238)
(120.702.499)
(16.627.744)
(2.392.830)
(139.723.072)
(265.431.310)

225.879
51.508
323.401
323.401
(280.000)
(25.451.181
(108.606)
(2.748.772)
(28.588.558)
(45.399.067)
(900.000)
(46.299.067)
(74.887.625)

15.850
3.718.618
3.919.991
3.919.991
(9.594.065)
(326)
(7.457.635)
(17.052.027)
(5.704.983)
(5.704.983)
(22.757.010)

6.613
6.613
6.613
-

-

-

-

-

-

-

(253.119.454)

(74.564.224)

(18.837.019)

6.613
-

-

(254.420.520)

(70.966.961)

(22.555.637)

-

-

-

-

-

-

-

2a
2b.
3
4.
5.
6a.
6b.
7
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
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Ticari alacaklar
Parasal finansal varlÕklar (Kasa, Banka
hesaplarÕ dahil)
Parasal olmayan finansal varlÕklar
Di÷er
Dönen varlÕklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlÕklar
Parasal olmayan finansal varlÕklar
Di÷er
Duran varlÕklar (5+6+7)
Toplam varlÕklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan di÷er yükümlülükler
Parasal olmayan di÷er yükümlülükler
.Õsa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan di÷er yükümlülükler
Parasal olmayan di÷er yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dÕúÕ türev araçlarÕn net
varlÕk/(yükümlülük ) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlÕk tutarÕ
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarÕ
Net yabancÕ para varlÕk/ (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
Parasal kalemler net yabancÕ para
varlÕk/yükümlülük pozisyonu (UFRS
7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz Hedge’i için kullanÕlan finansal
araçlarÕn toplam gerçe÷e uygun de÷eri
øhracat
øthalat
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26.

26.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli÷i ve düzeyi (devamÕ)

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli÷i ve düzeyi (devamÕ)
Döviz Kuru DuyarlÕOÕk Analizi Tablosu
Kar/Zarar
YabancÕ
YabancÕ
paranÕn
paranÕn
de÷er
de÷er
kazanmasÕ
kaybetmesi

31 MayÕs 2014

TL
karúÕOÕ÷Õ

ABD
DolarÕ

Avro

GBP

CHF

1.

597.523

249.935

808

-

-

958.934
42.993
1.599.450
41.181
41.181
1.640.631
34.223.064
33.231.562
21.935.013
3.702.533
93.092.172
63.710.545
687.647
13.219.378
77.617.570
170.709.742

436.364
20.555
706.854
10.126
10.126
716.980
301.199
15.877.222
690.500
1.738.779
18.607.700
30.460.196
6.320.223
36.780.418
55.388.119

16.240
17.048
7.025
7.025
24.073
11.799.050
7.996
7.197.065
23.077
19.027.188
241.525
241.525
19.268.713

-

-

ABD DolarÕ kurunun % 10 de÷Lúmesi halinde:
1- ABD DolarÕ net varlÕk/yükümlülü÷ü
2- ABD DolarÕ riskinden korunan kÕVÕm (-)

(18.867.986)
-

18.867.986
-

(18.867.986)
-

18.867.986
-

3- ABD DolarÕ Net Etki (1+2)

(18.867.986)

18.867.986

(18.867.986)

18.867.986

Avro kurunun % 10 de÷Lúmesi halinde:
4- Avro net varlÕk/yükümlülü÷ü
5- Avro riskinden korunan kÕVÕm (-)

(6.574.066)
-

6.574.066
-

(6.574.066)
-

6.574.066
-

6- Avro Net Etki (4+5)

(6.574.066)

6.574.066

(6.574.066)

6.574.066

Di÷er döviz kurlarÕQÕn ortalama % 10 de÷Lúmesi
halinde:
7- Di÷er döviz net varlÕk/yükümlülü÷ü
8- Di÷er döviz kuru riskinden korunan kÕVÕm (-)

-

-

-

-

9- Di÷er Döviz VarlÕklarÕ Net Etki (7+8)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam (3+6+9)

(25.442.052)

25.442.052

(25.442.052)

25.442.052

(169.069.111)

(54.671.139)

(19.244.640

-

-

31 MayÕs 2014

(152.190.193)

(46.632.692)

(19.221.563)

-

-

-

-

-

-

-

2a
2b.
3
4.
5.
6a.
6b.
7
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlÕklar (Kasa, Banka
hesaplarÕ dahil)
Parasal olmayan finansal varlÕklar
Di÷er
Dönen varlÕklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlÕklar
Parasal olmayan finansal varlÕklar
Di÷er
Duran varlÕklar (5+6+7)
Toplam varlÕklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan di÷er yükümlülükler
Parasal olmayan di÷er yükümlülükler
.Õsa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan di÷er yükümlülükler
Parasal olmayan di÷er yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dÕúÕ türev araçlarÕn net
varlÕk/(yükümlülük ) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlÕk tutarÕ
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarÕ
Net yabancÕ para varlÕk/ (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
Parasal kalemler net yabancÕ para
varlÕk/yükümlülük pozisyonu (UFRS
7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz Hedge’i için kullanÕlan finansal
araçlarÕn toplam gerçe÷e uygun de÷eri
øhracat
øthalat

Grup, yabancÕ para cinsinden yapÕlan iúlemleri ve bakiyeleri TL'ye çevirirken iúlem tarihinde geçerli olan
ilgili kurlarÕ esas almaktadÕr. Bilançoda yer alan yabancÕ para birimi bazÕndaki parasal varlÕklar ve
borçlar finansal durum tablosu tarihindeki döviz kurlarÕ kullanÕlarak TL'ye çevrilmiútir. YabancÕ para
cinsinden olan iúlemlerin TL'ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden do÷an kur
farkÕ gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansÕWÕlmaktadÕr.

31 MayÕs 2015

(63)

Özkaynaklar
YabancÕ
YabancÕ
paranÕn
paranÕn
de÷er
de÷er
kazanmasÕ
kaybetmesi

ABD DolarÕ kurunun % 10 de÷Lúmesi halinde:
1- ABD DolarÕ net varlÕk/yükümlülü÷ü
2- ABD DolarÕ riskinden korunan kÕVÕm (-)

(9.749.458)
-

9.749.458
-

(9.749.458)
-

9.749.458
-

3- ABD DolarÕ Net Etki (1+2)

(9.749.458)

9.749.458

(9.749.458)

9.749.458

Avro kurunun % 10 de÷Lúmesi halinde:
4- Avro net varlÕk/yükümlülü÷ü
5- Avro riskinden korunan kÕVÕm (-)

(5.474.572)
-

5.474.572
-

(5.474.572)
-

5.474.572
-

6- Avro Net Etki (4+5)

(5.474.572)

5.474.572

(5.474.572)

5.474.572

Di÷er döviz kurlarÕQÕn ortalama % 10 de÷Lúmesi
halinde:
7- Di÷er döviz net varlÕk/yükümlülü÷ü
8- Di÷er döviz kuru riskinden korunan kÕVÕm (-)

-

-

-

-

9- Di÷er Döviz VarlÕklarÕ Net Etki (7+8)

-

-

-

-

(15.224.030)

15.224.030

(15.224.030)

15.224.030

Toplam (3+6+9)

108

Döviz Kuru DuyarlÕOÕk Analizi Tablosu
Kar/Zarar
YabancÕ
YabancÕ
paranÕn
paranÕn
de÷er
de÷er
kazanmasÕ
kaybetmesi

Özkaynaklar
YabancÕ
YabancÕ
paranÕn
paranÕn
de÷er
de÷er
kazanmasÕ
kaybetmesi

(64)
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27.

28.

Finansal araçlar (Gerçe÷e Uygun De÷er AçÕklamalarÕ Ve Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi Çerçevesindeki AçÕklamalar)

Kredi riski:
KullanÕlan krediler kullanÕldÕklarÕ tarihte geçerli olan faiz oranlarÕna tabidir. Banka kredileri elde edilen
nakit tutarÕndan muhasebeleútirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esasÕna göre muhasebeleútirilir ve
oluútuklarÕ dönemde ödenmeyen kÕVÕm finansal durum tablosunda yükümlülüklerde muhasebeleútirilir.
Faiz riski:
Faiz riski, faiz oranlarÕndaki de÷Lúimlerin mali tablolarÕ etkileme olasÕOÕ÷Õndan kaynaklanmaktadÕr. Grup,
faize duyarlÕ yatÕUÕmlarÕQÕ kÕsa vadeli yaparak faiz riskini yönetir.

Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar (devamÕ)

3) ùenol Güneú ile profesyonel futbol takÕPÕQÕn Teknik Direktörlü÷ü konusunda 2+1 yÕllÕk anlaúmaya
varÕlmÕúWÕr.
Buna göre ùenol Güneú'e;
*
*

2015-2016 sezonunda 1.500.000 avro
2016-2017 sezonunda 1.500.000 avro ödenecektir.

ùirket 01.06.2017 tarihine kadar yazÕOÕ bildirimde bulunmak kaydÕ ile sözleúmeyi bir sezon daha uzatma
hakkÕna sahiptir. Bu durumda ùenol Güneú'e 2017-2018 sezonu için 1.500.000 avro ücret ödenecektir.

Likidite riski:

Anlaúma gere÷i, ùirketi sözleúmeyi 1.sezon sonunda 500.000 avro tazminat ödemek suretiyle fesih
hakkÕna sahiptir.

Likidite riski, Grup’un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana
gelen bozulmalar veya kredi puanÕQÕn düúürülmesi gibi fon kaynaklarÕQÕn azalmasÕ sonucunu do÷uran
olaylarÕn meydana gelmesi, likidite riskinin oluúmasÕna sebebiyet vermektedir. ùirket yönetimi, fon
kaynaklarÕQÕ da÷Õtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve
benzeri kayna÷Õ bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.

4) ùirket çÕkarÕlmÕú sermayesinin 500.000.000 TL kayÕtlÕ sermaye tavanÕ içerisinde, 66,7% bedelli,
240.000.000 TL’den 400.000.000 TL'na artÕUÕlmasÕ konusunda Sermaye PiyasasÕ Kurulu'na baúvuru
yapÕlmÕúWÕr. Baúvuru, Kurul tarafÕndan 16.06.2015 tarih ve 11920 no.lu evrak giriú kaydÕ ile iúleme
alÕnmÕúWÕr.

Kur riski:
Kur riski, döviz kurlarÕnda meydana gelen de÷Lúiklikler nedeniyle bir finansal aracÕn de÷erinin
dalgalanma riskini ifade eder. ùirket yabancÕ para cinsinden aktif ve pasiflerini dengeleyerek kur riskini
yönetmektedir. (Dipnot 28 YabancÕ Para Pozisyonu)
28.

Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar

1) Dusko Tosic'in Profesyonel futbol takÕPÕna transferi ile ilgili olarak oyuncu ile 2+1 yÕllÕk anlaúmaya
varÕlmÕúWÕr. Buna göre oyuncuya;
* 2015-2016 sezonunda 900.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti
* 2016-2017 sezonunda 950.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti ödenecektir.

5) Futbolcu Demba Ba'nÕn Shanghai Greenland Shensua FC kulübüne transferi konusunda anlaúmaya
varÕlmÕúWÕr. Buna göre Shanghai Greenland Shensua FC tarafÕndan ùirkete sözleúme fesih bedeli olarak
13 Milyon Avro ödenecektir.
6) Futbolcu AtÕnç Nukan'Õn Rasenballsport Leipzig GmbH kulübüne transferi konusunda anlaúmaya
varÕlmÕúWÕr. Rasenballsport Leipzig GmbH tarafÕndan ùirkete sözleúme fesih bedeli olarak 5.000.000
Avro ödenecektir.
7) Andreas Beck'in transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü TSG 1899 Hoffenheim ile
anlaúmaya varÕlmÕúWÕr. Buna göre Hoffenheim kulübüne sözleúme fesih bedeli olarak 1.750.000 Avro
ödenecektir.
Andreas Beck ile 3+1 yÕllÕk sözleúme imzalanmÕúWÕr. Buna göre oyuncuya ödenecek ücret;

Futbolcunun 2016-2017 sezonunda 35 resmi müsabakada ilk 11 veya sonradan oyuna girerek
oynamasÕ halinde sözleúmenin süresi bir sezon daha uzayacaktÕr. Bu taktirde;

-2015-2016 sezonu: 1.300.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti
-2016-2017 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti
-2017-2018 sezonu: 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti

* 2017-2018 sezonunda oyuncuya 950.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti
ödenecektir.

úeklindedir. Oyuncunun 2017-2018 sezonunda 30 resmi maçta ilk 11'de yer almasÕ veya sonradan
oyuna girmesi durumunda sözleúme bir sezon daha uzayacaktÕr. Bu durumda oyuncuya;

2) Futbol takÕPÕna oyuncu Atiba Hutchinson'Õn sözleúmesi 2 yÕl daha uzatÕlmÕúWÕr. Buna göre oyuncuya;

-2018-2019 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti ödenecektir.

* 2015-2016 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti
* 2016-2017 sezonunda 1.000.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti ödenecektir.
Futbolcu, her bir sezonda 30 resmi müsabakada ilk 11 veya sonradan oyuna girerek oynamasÕ halinde
her bir sezon için 200.000 Avro ek prime hak kazanacaktÕr.
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28.

Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar (devamÕ)

8) Ricardo Quaresma'nÕn transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü FC Porto ile anlaúmaya
varÕlmÕúWÕr. Buna göre FC Porto'ya sözleúme fesih bedeli olarak 1.200.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile
2+1 yÕllÕk anlaúmaya varÕlmÕú olup;
- 2015-2016 sezonu için 1.768.000 Avro garanti ücreti
- 2016-2017 sezonu için 1.600.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
Oyuncunun 2016-2017 sezonunda en az 30 resmi maçta görev almasÕ durumunda oyuncuya
-2017-2018 sezonu için 1.768.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.
9) Luiz Rhodolfo'nun transferi ile ilgili olarak oyuncunun kendisi ve kulübü Gremio ile anlaúmaya
varÕlmÕúWÕr. Buna göre Gremio kulübüne sözleúme fesih bedeli olarak 3.300.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun kendisine;
-2015-2016 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti
-2016-2017 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti
-2017-2018 sezonu için 1.400.000 Avro garanti ücreti ve 10.000 Avro maçbaúÕ ücreti
Ödenecektir.
Oyuncunun 2017-2018 sezonunda 35 resmi maçta yer almasÕ durumunda sözleúme aynÕúartlarda bir
\Õl daha uzayacaktÕr.
10) Mario Gomez'in ùirkete kiralanmasÕ konusunda Fiorentina kulübü ile opsiyonlu olarak anlaúmaya
varÕlmÕúWÕr.
Mario Gomez'e,
-2015-2016 sezonunda 3.500.000 Avro garanti ücreti ödenecektir.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin yıllık temettü ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu ile önceki yıla ait karların dağıtılıp
dağıtılmayacağı hususu her yıl Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunmak için
yapılabilecek bir teklife tabidir. Yönetim Kurulunun bu teklifini Genel Kurul kabul veya reddedebilir.
Yönetim Kurulu, genel kurulda temettü dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir teklifin dayanağı pay
sahiplerine açıklanmalı ve yıllık faaliyet raporunda yayımlanmalıdır.
Şirketimizin çıkarılmış sermayesini oluşturan payların Şirket karına katılımı konusunda imtiyazı
bulunmamaktadır.
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili
mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.
Yapılacak kar dağıtımı ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikalarımız,
karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.
Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu
teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder.
Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak
yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.
Gündemdeki gelişmelere bağlı Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir."
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TTK 376. MADDESİ KAPSAMINDA BİLGİ NOTU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih ve 2014/11 no.lu bülteni kapsamında, TTK 376.
maddesi hükümlerine uygun olarak aktifimizin rayiç bedel ile tespiti amacıyla oluşturulan
31.05.2015 tarihli futbolcu Lisans Hakları ve Marka Değeri Raporu ışığında 31.05.2015 tarihli
TTK 376 bilançosu düzenlenmiştir.
İlgili bilançoda yer alan varlıkların değerleri finansal raporlama tarihleri itibariyle gözden
geçirilmekte olup, esas alınan aktiflere ilişkin gelecek dönemlerde oluşacak oluşacak fon
değerleri güncel rayiç bedellerine uygunluk arz etmektedir. Buna göre:
Değerleme Raporu Sonucu Oluşan Fon:
31.05.2015 Tarihli Özsermaye(negatif):
TTK 376 Kapsamında Özsermaye:

759.200.000 TL
(504.601.963) TL
254.598.037 TL

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye 31.05.2015 tarihli Bağımsız Denetim raporunda yer
verilmektedir.
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BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ
DEĞİŞEN MADDELER
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MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

AMAÇ VE KONU:
Madde – 3.

AMAÇ VE KONU:
Madde – 3.

kanta, kamp yerleri ve eğlence yerleri satın almak,
kiralamak, işletmek, kiraya vermek, işlettirmek,

içinde ve yurt dışında kara, deniz, hava yolcu ve
yük taşımacılığı yapmak,

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN.
VE TİC.A.Ş.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SAN.
VE TİC.A.Ş.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

11- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere yurt
içinde ve yurt dışında kara, deniz, hava yolcu ve
yük taşımacılığı yapmak,

12- Profesyonel futbol ile ilgili olarak lojman,
kamp yeri, çim sahalar yapmak, entegre futbol
kompleksi inşa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya
vermek,

1- Profesyonel futbolun gelişmesini ve profesyonel futbolla ilgili her türlü elemanın bilgili ve sağlıklı gelişmesini sağlamak,

1- Profesyonel futbolun gelişmesini ve profesyonel futbolla ilgili her türlü elemanın bilgili ve sağlıklı gelişmesini sağlamak,

2- Profesyonel futbolun en iyi şartlarda oynanmasına yardımcı olmak,
3- Spor kulüplerini özellikle Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’nün profesyonel futbol faaliyetlerini devir
almak veya kiralamak. Bu durumda Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün siyah-beyaz-kırmızı renkleri
kullanılacaktır,
4- Profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalamak,
kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde bulunmak, sözleşmeleri sona
eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel
serbest bırakmak ya da başka bir kulüple sözleşme
yapmasına izin vermek,
5- Profesyonel futbol yatırımları yapmak ve futbol
tesisleri kurmak ve bunları işletmek,
6- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere, tekstil
ürünleri imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,
7- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere, spor
malzemeleri üretimi yapmak, bunlar için fabrika
ve üretim tesisi kurmak, almak, satmak, ithalat ve
ihracatını yapmak,
8- Profesyonel futbolla ilgili her türlü süs ve giyim
eşyası, hediyelik ve kozmetik malları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,
9- Profesyonel futbolla ilgili reklam ve ilan hizmetleri, hediyelik eşya tanıtımı, pazarlanması,
imalatı, ihracat ve ithalatını yapmak,
10- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere turizme
yönelik her türlü otel, motel, sağlık tesisleri, lo118

2- Profesyonel futbolun en iyi şartlarda oynanmasına yardımcı olmak,
3- Spor kulüplerini özellikle Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’nün profesyonel futbol faaliyetlerini devir
almak veya kiralamak. Bu durumda Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün siyah-beyaz-kırmızı renkleri
kullanılacaktır,

MEVCUT HALİ (devam)

12- Profesyonel futbol ile ilgili olarak lojman,
kamp yeri, çim sahalar yapmak, entegre futbol
kompleksi inşa etmek, işletmek, kiralamak, kiraya
vermek,
13- Profesyonel futbol faaliyetleri ve turizm ile ilgili basın ve yayın işleri kurmak,
14- Profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü kaza ve hastalıklara karşı ve sair işlemler için
kurulacak sigorta şirketlerine ortak olmak, hisse
almak, sigorta acentalığı yapmak,

4- Profesyonel futbol faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalamak,
kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme gereğince ödemelerde bulunmak, sözleşmeleri sona
eren futbolcuları bedel karşılığı veya bila bedel
serbest bırakmak ya da başka bir kulüple sözleşme
yapmasına izin vermek,

15- Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, teknik, eğitsel, sportif, turistik, kültürel her türlü müsabaka, festival, sergi, gezi, fuar,
konferans, panel, seminer, kurs, anma töreni gibi
organizasyonlar düzenlemek, araştırma ve eğitim
çalışmaları yapmak,

5- Profesyonel futbol yatırımları yapmak ve futbol
tesisleri kurmak ve bunları işletmek,

16- Profesyonel futbolla ilgili olarak bilgisayar
merkezleri kurmak, işletmek, satmak,

6- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere, tekstil
ürünleri imal etmek, almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,

17- Bankalardan ve mali müesseselerden gerekli
kredileri, resmi kuruluşlardan teşvik ve yatırım,
indirim belgelerini almak, mevzuatın ve yetkili
mercilerin müsaadesiyle dış kredilerden, dış yatırım kaynaklarından yararlanmak, kısa, orta ve
uzun vadeli krediler temin edebilmek, kredi mukavelelerini imzalayabilmek,

7- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere, spor
malzemeleri üretimi yapmak, bunlar için fabrika
ve üretim tesisi kurmak, almak, satmak, ithalat ve
ihracatını yapmak,
8- Profesyonel futbolla ilgili her türlü süs ve giyim
eşyası, hediyelik ve kozmetik malları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak,
9- Profesyonel futbolla ilgili reklam ve ilan hizmetleri, hediyelik eşya tanıtımı, pazarlanması,
imalatı, ihracat ve ithalatını yapmak,
10- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere turizme
yönelik her türlü otel, motel, sağlık tesisleri, lokanta, kamp yerleri ve eğlence yerleri satın almak,
kiralamak, işletmek, kiraya vermek, işlettirmek,
11- Profesyonel futbolla ilgili olmak üzere yurt

18- Profesyonel futbolla ilgili olarak gerekli taşıtları, büro malzemelerini ve diğer araç ve gereçleri
iktisap edebilmek, devredebilmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf yapabilmek,
19- Mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete ortak olarak alabilmek veya
bunlarla yeni şirketler kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek,
bu şirket ve işletmelerin sermayelerine iştirak

YENİ HALİ (devam)

13- Profesyonel futbol faaliyetleri ve turizm ile ilgili basın ve yayın işleri kurmak,
14- Profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü kaza ve hastalıklara karşı ve sair işlemler için
Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla;
kurulacak sigorta şirketlerine ortak olmak, hisse
almak, sigorta acentalığı yapmak,
15- Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, teknik, eğitsel, sportif, turistik, kültürel her türlü müsabaka, festival, sergi, gezi, fuar,
konferans, panel, seminer, kurs, anma töreni gibi
organizasyonlar düzenlemek, araştırma ve eğitim
çalışmaları yapmak,
16- Profesyonel futbolla ilgili olarak bilgisayar
merkezleri kurmak, işletmek, satmak,
17- Bankalardan ve mali müesseselerden gerekli
kredileri, resmi kuruluşlardan teşvik ve yatırım,
indirim belgelerini almak, mevzuatın ve yetkili
mercilerin müsaadesiyle dış kredilerden, dış yatırım kaynaklarından yararlanmak, kısa, orta ve
uzun vadeli krediler temin edebilmek, kredi mukavelelerini imzalayabilmek,
18- Profesyonel futbolla ilgili olarak gerekli taşıtları, büro malzemelerini ve diğer araç ve gereçleri
iktisap edebilmek, devredebilmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruf yapabilmek,
19- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye
piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum
açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli
işlemleri yapmak ve Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarıma ilişkin düzenlemeleri
saklı kalmak kaydıyla; işletme konusunun gerektirdiği işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri
niteliğinde olmamak kaydıyla, mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilmek, bunları şirkete
ortak olarak alabilmek veya bunlarla yeni şirketler
kurabilmek veya teşebbüslere girişebilmek, yerli
119
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edebilmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği ve aracılık faaliyetleri yapmamak kaydıyla özel ve kamu
hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya
olunacak hisse senedi, tahvil, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve her çeşit ortaklık hak
ve paylarını satın almak, teminat göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların
intifamdan yararlanmak veya bunlarla ilgili sair
hukuki tasarruflarda bulunmak,

veya yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen devir alabilmek, bu şirket ve işletmelerin
sermayelerine iştirak edebilmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve
faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve
kamu hukuku tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak hisse senedi, tahvil, intifa senedi gibi bilcümle sermaye piyasası araçlarını ve her
çeşit ortaklık hak ve paylarını satın almak, teminat
göstermek, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilmek veya bunların intifamdan yararlanmak veya
bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunmak,

20- Profesyonel futbolla ilgili olarak inşaat işleri
yapmak, bununla ilgili resmi ve tüzel kişilerle taahhütte bulunmak, ihalelere girmek,
21- Profesyonel futbolla ilgili marka, patent, lisans, know-how, telif hakkı, peştemaliye gibi sınai
mülkiyet haklarını iktisab etmek ve bu gibi hakları
ilgili makam veya sicillerine şirket lehine tescil ettirmek ve bu nevi gayri maddi haklarla ilgili olarak
yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdetmek ve bu gibi hakları her şekilde satın almak, kiraya vermek veya sair suretlerle elde
etmek veya elden çıkarmak,
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20- Profesyonel futbolla ilgili olarak inşaat işleri
yapmak, bununla ilgili resmi ve tüzel kişilerle taahhütte bulunmak, ihalelere girmek,
21- Profesyonel futbolla ilgili marka, patent, lisans, know-how, telif hakkı, peştemaliye gibi sınai
mülkiyet haklarını iktisab etmek ve bu gibi hakları
ilgili makam veya sicillerine şirket lehine tescil ettirmek ve bu nevi gayri maddi haklarla ilgili olarak
yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sözleşmeler akdetmek ve bu gibi hakları her şekilde satın almak, kiraya vermek veya sair suretlerle elde
etmek veya elden çıkarmak,

22- Yurt içinde veya dışında profesyonel futbolla
ilgili temsilcilikler ve bürolar açmak veya temsilcilik olarak tayin edilmeyi kabul edebilmek (veya
hizmet, vekâlet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği
sair sözleşmeleri akdedebilmek,

22- Yurt içinde veya dışında profesyonel futbolla
ilgili temsilcilikler ve bürolar açmak veya temsilcilik olarak tayin edilmeyi kabul edebilmek veya
hizmet, vekâlet, acentalık, komisyonculuk, taahhüt ve şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği
sair sözleşmeleri akdedebilmek,

23- Profesyonel futbolla ilgili gerekli menkul ve
gayrimenkulleri satın alabilmek, kiralayabilmek,
kiraya verebilmek, ticari işletme rehni ve ipotek
de dahil olmak üzere ve fakat bunlara münhasır
olmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkullerle
ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisab edebilmek, başkaları lehine bu hakları tesis edebilmek,
üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve
ipotek’de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis
ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehin
ve ipotekleri fekkedebilmek, sahip olduğu menkul
ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni
de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler
adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat
olarak gösterebilmek, şirket maksat ve mevzuunun
gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilmek ve ge-

23- Profesyonel futbolla ilgili gerekli menkul ve
gayrimenkulleri satın alabilmek, kiralayabilmek,
kiraya verebilmek, ticari işletme rehni ve ipotek
de dahil olmak üzere ve fakat bunlara münhasır
olmamak kaydıyla menkul ve gayrimenkullerle
ilgili her türlü ayni ve şahsi hakları iktisab edebilmek, başkaları lehine bu hakları tesis edebilmek,
üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve
ipotek’de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis
ve tescil ettirmek, şirket lehine tesis edilen rehin
ve ipotekleri fekkedebilmek, sahip olduğu menkul
ve gayrimenkulleri ipotek ve ticari işletme rehni
de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler
adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat
olarak gösterebilmek, şirket maksat ve mevzuunun
gerektirdiği sair teşebbüslere girişebilmek ve gerekli işlemleri ve muameleleri yapabilmek,

MEVCUT HALİ (devam)
rekli işlemleri ve muameleleri yapabilmek, Şirket
kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis
etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı
çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Bu bend kapsamında üçüncü kişiler lehine yapılacak tüm işlemlerde; yatırımcıların aydınlatılmasını
teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.
Ancak Şirket sermayesinin % 51’inden fazlasına
ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse
senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel
kişiler ile şirket Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Beşiktaş
Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulubü
ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü
şahısların borcunu teminen temlik veya kefalet veremez, ipotek ve ayni hak tesis edemez.
24- Sermaye Piyasası Araçlarının ihracı:
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve
sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.
Bu durumda Türk Ticaret Kanunu’nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.
Yukarıda gösterilenlerden başka, ileride şirket için
faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği taktirde yönetim kurulunun teklifi
üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak
ve bu yolda karar alındıktan sonra ana sözleşme niteliğinde olan bu değişiklikler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
izin alındıktan sonra bu değişiklik Türkiye Ticaret
Sicili gazetesinde yayınlatılacaktır.
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Şirket kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı
tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Bu bend kapsamında üçüncü kişiler lehine yapılacak tüm işlemlerde; yatırımcıların aydınlatılmasını
teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası
Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.
Ancak Şirket sermayesinin % 51’inden fazlasına
ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse
senetlerine sahip olmaları nedeniyle Şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel
kişiler ile şirket Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, Beşiktaş
Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulubü
ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü
şahısların borcunu teminen temlik veya kefalet veremez, ipotek ve ayni hak tesis edemez.
24- Sermaye Piyasası Araçlarının ihracı:
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil
ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.
24-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak şartıyla yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından
belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası
Kanunu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum
açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan
bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Şirket sermaye piyasası mevzuatına
uygun olarak bağış ve yardım yapabilir.
Yukarıda gösterilenlerden başka, ileride şirket için
faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği taktirde yönetim kurulunun teklifi
üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak
ve bu yolda karar alındıktan sonra ana sözleşme niteliğinde olan bu değişiklikler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
izin alındıktan sonra bu değişiklik Türkiye Ticaret
Sicili gazetesinde yayınlatılacaktır.
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SERMAYE:
Madde - 6.

SERMAYE:
Madde - 6.

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı
sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni
ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.06.2012 tarih ve
6214 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL
(beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir
Kuruş) itibari değerde 50.000.000.000 (ellimilyar)
adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni
bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre
için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye
sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 240.000.000.-TL
(ikyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1
Kr (bir Kuruş) nominal değerde 24.000.000.000
(yirmidörtmilyar) adet toplam Hisse karşılığı; her
biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 60.000.000
(altmışmilyon) adet hisse karşılığı toplam
600.000,00.-TL (altıyüzbin Türk Lirası) NAMA
yazılı (A) Grubu , her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 23.940.000.000 (yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet hisse karşılığı toplam
239.400.000.-TL
(ikiyüzotuzdokuzmilyondörtyüzbin Türk Lirası) HAMİLİNE yazılı (B) Grubu,
hisselerden oluşmaktadır.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi
kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan
rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin
rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir
işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline
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Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL
(beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (bir
Kuruş) itibari değerde 50.000.000.000 (ellimilyar)
adet paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından
sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan
ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan
yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz
konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim
kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiş 240.000.000.-TL
(ikyüzkırkmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1
Kr (bir Kuruş) nominal değerde 24.000.000.000
(yirmidörtmilyar) adet toplam Hisse karşılığı; her
biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 60.000.000
(altmışmilyon) adet hisse karşılığı toplam
600.000,00.-TL (altıyüzbin Türk Lirası) NAMA
yazılı (A) Grubu , her biri 1 Kr (bir Kuruş) nominal değerde 23.940.000.000 (yirmiüçmilyardokuzyüz kırkmilyon) adet hisse karşılığı toplam
239.400.000.-TL
(ikiyüzotuzdokuzmilyondörtyüzbin Türk Lirası) HAMİLİNE yazılı (B) Grubu,
hisselerden oluşmaktadır.
Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi
kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan
rüçhan hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin
rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir
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yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu
ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar
karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da
yetkilidir.
Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç
ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı
pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya
yetkilidir.
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işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu ve hamiline
yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu
ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar
karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da
yetkilidir.
Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve (B) grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nominal değerden, nominal değerin üzerinde veya altında yeni
pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya,
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması
ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen
veya tamamen sınırlandırılması konularında karar
almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca
bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar çerçevesinde
kamuya duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM:
Madde-7.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE
UYUM:
Madde-7.

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın
yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır.

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın
yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü
kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilme-

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve
şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler
lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin
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sine ilişkin diğer işlemlerde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir.

İlgili mevzuatta öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil
olunması yeterlidir.

Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin
muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle
de karar alınabilir.

Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin
muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle
de karar alınabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:
Madde - 8.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:
Madde - 8.

Şirketi yönetmek üzere genel kurul tarafından
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu ana sözleşme hükümleri uyarınca 2 (iki) yıllık bir süre için
en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir
yönetim kurulu seçilir. Görev süresi dolan üyenin
yeniden seçilmesi mümkündür.

Şirketi yönetmek üzere genel kurul tarafından
Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile bu ana sözleşme hükümleri uyarınca 2 (iki) yıllık bir süre için
en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir
yönetim kurulu seçilir. Görev süresi dolan üyenin
yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.

Her durumda, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Yönetim kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim
kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar
çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Her durumda, yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Yönetim kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen, yönetim
kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar
çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre
tespit edilir.

Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Şirket, bu yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7
üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden oluşursa 5
üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik
olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır.
Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3 üyenin, 7
üyeden oluşursa 4 üyenin, 9 üyeden oluşursa 5
üyenin iştirakiyle toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik
olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır.
Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim

Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
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Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim
kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu üyelerine her ne ad
altında olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.
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Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik
Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca
kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bağımsız yönetim
kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Yönetim Kurulu üyelerine her ne ad
altında olursa olsun herhangi bir ücret ödenmez.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ:
Madde – 9.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ:
Madde – 9.

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim
Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya en az iki
kişinin imzasını taşıması gerekmektedir.

Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim
Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya en az iki
kişinin imzasını taşıması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma
esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha
fazla murahhas üyeye, icra kuruluna veya müdür
olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yö125

MEVCUT HALİ (devam)

YENİ HALİ (devam)

Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat
hükümlerine göre gerçekleştirilir.

netim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması
şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve
yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen
tescil ve ilan olunur.
Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma
esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat
hükümlerine göre gerçekleştirilir

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:
Madde - 10.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:
Madde - 10.

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından, gerekse
dışarıdan 2 yıllık bir süre için 2 (iki) denetçi seçer.

Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen hususların
denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ve
sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Denetçilerin tamamı A grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.
Denetçiler T.T.K.’nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla beraber, Şirket menfaatlerinin korunması gayesi ile gerekli görecekleri
bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna
teklifte bulunmaya ve gerektirdiği takdirde Genel
Kurulu toplantıya çağırmaya ve gündemi tayine
yetkilidirler.
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366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.
Genel kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa,
Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap
ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki nisaplar uygulanır.

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a-Davet Şekli

a-Davet Şekli
Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantı ilanları, mevzuat ile ön-

Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa,
Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icap
ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.
c-Rey Verme ve Vekil Tayini

c-Rey Verme ve Vekil Tayini
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 100 (yüz) oy, B Grubu
hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 1
(bir) oy hakkı vardır.

Şirket Genel Kurul toplantılarında T.T.K.’nun
369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek
gerekli kararlar alınır.
GENEL KURUL:
Madde – 11.

görülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim aracıyla
Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde
genel kurul ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden asgari üç hafta önce ilan edilir.
b-Toplantı Vakti

d-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

GENEL KURUL:
Madde – 11.

YENİ HALİ (devam)

b-Toplantı Vakti

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlara veya hariçten tayin edecekleri bir vekile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar
olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya
yetkilidirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası
Kurulu’nun halka açık Anonim Ortaklıklar için
yaptığı düzenlemelere uyulur. Vekâletnamenin
şeklinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya
ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Mühim ve acele sebepler meydana geldiği takdirde murakıplar, bu yetkilerini derhal kullanmak
mecburiyetindedirler. Denetçiler Kanun ve Ana
Sözleşme ile kendilerine verilen vazifelerin iyi
yapılmamasından doğan zararlardan müteselsilen
mesuldürler. Denetçilere verilecek ücret, Genel
Kurul tarafından tespit olunur.

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette T.T.K.’nun 355, 365,
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Genel Kurul toplantıları ve toplantılarındaki karar
nisabı T.T.K.hükümlerine tabi olup Türk Ticaret
Kanunu’nun 388. maddesinin 2 ve 3. fıkralarında
yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında T.T.K.’nun 372. maddesindeki toplantı
nisapları uygulanacaktır.
e-Toplantı Yeri
Genel Kurullar, şirketin yönetim merkezi binasın-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında
hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy, B Grubu
hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 1
(bir) oy hakkı vardır.
Pay sahipleri oy haklarını, fiziki veya elektronik
ortamda kullanırlar. Genel kurul toplantılarında
oylar Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak düzenlenecek iç yönergeye göre verilir.
Genel Kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlara veya hariçten tayin edecekleri
bir vekile verilmiş vekâletname ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten
temsilde Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık
Anonim Ortaklıklar için yaptığı düzenlemelere
uyulur. Vekâletnamenin şeklinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine
uyulur.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.
d- Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda
Katılım:
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret
Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik
127

MEVCUT HALİ (devam)

YENİ HALİ (devam)

da veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak
elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi
bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde
belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:
Madde - 12.

e-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

İLAN:
Madde - 13.

İLAN:
Madde - 13.

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve T.T.K.’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 (onbeş) gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı taktirde ilan en yakın yerdeki gazete ile
yapılır.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak
kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Türk Ticaret
Kanunu’nun 1524’üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.

Şirket Genel Kurul toplantılarında T.T.K.’nun
409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk
Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uyulur.
İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu’nda
yer alan düzenlemelere tabidir.
f-Toplantı Yeri
Genel Kurullar, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.
g- Toplantı Tutanağı, Tescil ve İlanı:
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında,
pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip
oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen
cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içeren
bir toplantı tutanağı tutulur. Tutanak, toplantı
başkanlığı ve katılması gerekli olan hallerde ilgili
Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim
kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini
derhâl ticaret sicili müdürlüğüne verir ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve
ilan ettirir; tutanak ayrıca hemen Şirketin internet
sitesine konulur.
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Gerek Olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul
Toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının
ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin
gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında
alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan
toplantı tutanakları geçerli değildir.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait
ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri
sayılmaksızın en az üç hafta önceden yayınlanır.
İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal
Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.
Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasına
ait ilanların T.T.K.’nun 368.maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda öngörülen
hükümler saklı kalmak kaydıyla ilan ve toplantı
günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

YENİ HALİ (devam)
TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ
BULUNMASI:
Madde - 12.
Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması
ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar
ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret
Kanunu’ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme
yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve
reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili
maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun
aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.
Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar
için Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için
T.T.K.’nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik edilir.
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KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde - 15.

KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI:
Madde - 15.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması
zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra
geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar,
varsa geçmiş yılların zararlarının düşülmesinden
sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan
düzenlemelere uyar.

hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır,
işbu Ana Sözleşme gereğince dağıtılan karlar geri
alınamaz.

BİRİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE
a) % 5’i kanuni ihtiyat akçesine ayrılır;
Birinci Temettü
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır;
İkinci Temettü
c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen
gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif
amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması
zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten
sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen
şekilde dağıtılır:
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ayırmaya yetkilidir.
İKİNCİ TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE
d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra elde edilen tutarın onda biri Türk Ticaret
Kanunu’nun 466. maddesi 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme’de pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına
ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa
senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına
karar verilemez.
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TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile
esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında
pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça;
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan
pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay
sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve
zamanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

a) Net dönem karının %5’i Türk Ticaret
Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre
çıkarılmış sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar
genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden,
Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına
uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel
kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

bulunan tutarın %10’u, Türk Ticaret Kanunu’nun
519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel
kanuni yedek akçeye eklenir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların
tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın nakit ve/veya bedelsiz pay olarak eşit
olarak dağıtılır.

Birinci Kar Payı:
kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak
dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak
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Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.

İHTİYAT AKÇESİ:
Madde - 16.

YEDEK AKÇE :
Madde - 16.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında
Türk Ticaret Kanunu’nun 466. ve 467.maddeleri
hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından safi kardan %5 oranındaki genel kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret
Kanunu’nun 521 inci maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ
İHRACI :
Madde - 17.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ
İHRACI :
Madde - 17.

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her
türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasası

İkinci Kar Payı:
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı,
genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı
olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun
521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı
yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
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MEVCUT HALİ (devam)

YENİ HALİ (devam)

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yönetim Kuruluna yetki verilen hallerde Yönetim Kurulu kararıyla, aksi takdirde Genel Kurul kararıyla sermaye piyasası aracı ihraç edilebilir. Ancak çıkarılan
sermaye piyasası araçları tamamen satılmadıkça,
satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni
sermaye piyasası aracı çıkarılamaz.

Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili diğer mevzuat
hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

SERMAYE PİYASASI KURULU VE İLGİLİ
BAKANLIKLARA GÖNDERİLECEK
BELGELER:
Madde - 18.

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU
Madde 18.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim
Raporu S.P.K.’ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve
kamuya duyurulur. Yönetim Kurulu ve Murakıp
raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul Toplantı
Zaptı ve Genel Kurul toplantısına katılan ortakların isim ve hisse miktarını gösteren cetvel üçer
nüsha olarak toplantıda hazır bulunan Bakanlık
Komiseri’ne verilir; veya en geç 1 ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir.
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Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası
araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Yönetim Kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.

Şirket’in faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara
dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.
Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tâbi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası
Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde
Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket’in internet sitesinde ilan
edilir.

HİSSELERİN DEVRİ VE SATIŞI:
Madde - 20.

HİSSELERİN DEVRİ VE SATIŞI:
Madde - 20.

a) Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.

a) Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik
Kulübü’ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler.

b) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K
ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
Bu cümleden olmak üzere, T.T.K. 416. maddesi
hükümleri saklıdır.

b) Hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerince,
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

133

134

135

136

