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29 Şubat 2016 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

29 Şubat 2016

31 Mayıs 2015

19.694.871
35.041.756
35.041.756
22.809.240
249
22.808.991
13.247.570
10.017.364
12.074.664

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

112.885.465

70.161.792

309.901
309.901
519.974
519.974
38
7.922.757
80.709.436
28.003.272
550.448

295.668
295.668
251.502
251.502
38
2.486.473
76.880.173
28.856.968
688.888

Toplam cari olmayan / duran varlıklar

118.015.826

109.459.710

Toplam varlıklar

230.901.291

179.621.502

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

4

Toplam cari / dönen varlıklar
Cari olmayan / duran varlıklar
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı

6
6

(3)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2016 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

29 Şubat 2016

31 Mayıs 2015

254.515.636
16.924.214
109.635.273
109.635.273
771.125
771.125
92.435.356
27.390.773
27.433
1.774.928
1.774.928
18.616.130

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

522.090.868

338.397.664

159.372.568
3.788.138
3.788.138
65.226.810
28.192.490
719.648
719.648
4.409.718

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

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

261.709.372

345.825.801

Toplam yükümlülükler

783.800.240

684.223.465

Özkaynak
Ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararı
Net dönem zararı

240.000.000
1.097.097
(461.887)
1.158.813
(746.408.181)
(48.284.791)

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

Özkaynak toplamı

(552.898.949)

(504.601.963)

-

-

(552.898.949)

(504.601.963)

230.901.291

179.621.502

Dipnot
referansları
Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
-Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

5
5

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer Borçlar
-İlişkili taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Uzun vadeli karşılıklar
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler

Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam özkaynak
Yükümlülükler ve özkaynaklar toplamı

(4)

5
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2016 tarihinde sona eren ara döneme ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Kar veya zarar kısmı

Dipnot
referansları

Esas faaliyet gelirleri
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

8
8

Bağımsız
Bağımsız
incelemeden
incelemeden
geçmemiş
geçmemiş
Cari dönem
1 Haziran 20151 Aralık 201529 Şubat 2016
29 Şubat 2016

Bağımsız
Bağımsız
incelemeden
incelemeden
geçmemiş
geçmemiş
Geçmiş dönem
1 Haziran 20141 Aralık 201428 Şubat 2015
28 Şubat 2015

285.389.990
(241.016.936)

81.038.909
(69.732.475)

170.553.191
(169.143.446)

57.059.303
(61.394.042)

44.373.054

11.306.434

1.409.745

(4.334.739)

(13.349.826)
(8.587.819)
19.094.609
(33.695.480)

(5.979.388)
(2.967.576)
5.265.842
(12.885.183)

(10.265.524)
(8.095.998)
7.532.089
(18.332.615)

(4.614.279)
(2.143.159)
2.530.661
(6.887.197)

Faaliyet karı / (zararı)

7.834.538

(5.259.871)

(27.752.303)

(15.448.713)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

7.293.373
(63.064.265)

1.797.501
(20.511.669)

1.300.666
(48.180.352)

484.854
(27.552.971)

Vergi öncesi zarar

(47.936.354)

(23.974.039)

(74.631.989)

(42.516.830)

(236.006)
(112.431)

(27.433)
119.523

(657.916)
(220.188)

(123.604)

(48.284.791)

(23.881.949)

(75.510.093)

(42.640.434)

13.814
(26.009)

(82.521)
623

(162.196)
-

(156.853)
31.371

(48.296.986)

(23.963.847)

(75.672.289)

(42.765.916)

(48.284.791)

(23.881.949)

(75.510.093)

(42.640.434)

(48.296.986)

(23.963.847)

(75.672.289)

(42.765.916)

Brüt kar / (zarar)
Satış ve pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Dönem zararı

9
9

Diğer kapsamlı gelirler / (giderler)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal
kazanç /(kayıp)
Vergi etkisi
Toplam kapsamlı gider
Dönem zararının dağılımı
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları
Toplam kapsamlı giderin dağılımı
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları

(5)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2016 tarihinde sona eren ara döneme ait
konsolide özsermaye değişim tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Ödenmiş
sermaye

Hisse senedi
ihraç primleri

Çalışanlara
sağlanan faydalara
ilişkin aktüeryal
kayıp/kazançlar

240.000.000

1.097.097

(382.517)

894.241

(461.762.738)

(143.902.222)

(364.056.139)

-

-

(162.196)

79.847
-

(143.982.069)
-

143.902.222
(75.510.093)

(75.672.289)

28 Şubat 2015 bakiyesi

240.000.000

1.097.097

(544.713)

974.088

(605.744.807)

(75.510.093)

(439.728.428)

1 Haziran 2015 bakiyesi

240.000.000

1.097.097

(449.692)

974.088

(605.744.807)

(140.478.649)

(504.601.963)

Geçmiş yıl zararlarına transfer

-

-

-

184.725

(140.663.374)

140.478.649

-

Toplam kapsamlı gelir
Diğer kapsamlı gider

-

-

(12.195)

-

-

(48.284.791)
-

(48.284.791)
(12.195)

240.000.000

1.097.097

(461.887)

1.158.813

(746.408.181)

(48.284.791)

(552.898.949)

1 Haziran 2014 bakiyesi
Geçmiş yıl zararlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir

29 Şubat 2016 bakiyesi

(6)

Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler

Birikmiş
zararlar

Net dönem
zararı

Toplam
özkaynaklar

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2016 tarihinde sona eren ara döneme ait
konsolide nakit akış tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Dipnot
referansları
A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları
Dönem zararı
Dönem zararının mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman giderleri ve itfa payları
Vergi geliri/gideri
Karşılık giderleri
Reeskont gelir / giderleri
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Haklar değer düşüklüğü karşılığı/iptali
Kredilere ilişkin gerçekleşmemiş kur farkları
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar
ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
öncesi net nakit akışı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklar
Stoklar
Ticari borçlar
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar
Vergi ödemeleri / iadeleri
Ödenen kıdem
Esas faaliyetlerden sağlanan / (kullanılan) net nakit
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları

6
6

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
İlişkili taraflardan sağlanan / (ödenen) nakit, net
Alınan faiz
Ödenen faiz
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/ (azalış) (A+B+C)

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
Cari dönem
1 Haziran 2015
29 Şubat 2016

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
Geçmiş dönem
1 Haziran 2014 28 Şubat 2015

(48.284.791)

(75.510.093)

23.814.808
348.437
1.296.315
51.905.100
(3.591.252)
26.902.944

17.097.309
878.104
(2.380.569)
(22.672)
31.817.735
(248.909)
21.956.810

(58.737.299)

-

(6.345.738)

(6.412.285)

(1.720.259)
(2.055.512)
29.763.823
(2.038.765)
(12.725.337)
(586.273)
(304.934)

(22.014.359)
(3.084.131)
10.451.889
(8.599.237)
60.187.985
(778.564)
(165.759)

3.987.005

29.585.539

(53.399.873)
59.679.217

(50.973.960)
245.202

6.279.344

(50.728.758)

(86.071.727)
3.591.252
(29.009.191)
172.678.950
(52.525.651)

(25.209.990)
248.909
(10.817.170)
93.781.144
(28.917.190)

8.663.633

29.085.703

18.929.982

7.942.484

D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

764.889

4.090.022

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler

4

19.694.871

12.032.506

(7)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2016 tarihinde sona eren döneme ait ara dönem özet
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket, Ana ortaklık), aşağıda açıklanan faaliyetlerde
bulunmak üzere 18 Temmuz 1995 tarihinde İstanbul'da Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilerek
kurulmuştur. Şirket'in ticari sicile kayıtlı adresi Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok Zemin kat
Akaretler - Beşiktaş / İstanbul'dur. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı olup hisselerinin
%49’u Borsa İstanbul’ da işlem görmektedir.
Şirket’in faaliyet konusu; profesyonel futbolun gelişmesini sağlamak, profesyonel futbol faaliyetlerinin
sürdürülebilmesi için futbolcularla sözleşme imzalamak, kulüplerine transfer bedeli ödemek, sözleşme
gereğince ödemelerde bulunmak, profesyonel futbol yatırımları yapmak ve futbol tesisleri kurmak ve
bunları işletmek, vb. ile ana sözleşmede yazılı diğer işlerdir.
Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
29 Şubat 2016
Pay tutarı
Pay oranı
(TL)
(%)

Ortağın Ünvanı

31 Mayıs 2015
Pay tutarı
Pay oranı
(TL)
(%)

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)
Halka arz

122.426.085
117.573.915

51,0
49,0

122.426.085
117.573.915

51,0
49,0

Toplam

240.000.000

100

240.000.000

100

Beşiktaş marka, logo ve amblemli ürünlerin üretim ve pazarlanması faaliyeti, Şirket'in, 16 Ocak 2001
tarihinde kuruluşuna %99,9 oranında iştirak ettiği Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye
(Beşiktaş Sportif) BJK Dernek tarafından devredilmiştir.
29 Şubat 2016 tarihi itibariyle Şirket'in konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda
gösterilmiştir.
Sermayesi

Doğrudan
iştirak oranı (%)

Dolaylı iştirak
oranı (%)

Beşiktaş markalı ürünlerin üretim ve
pazarlanması faaliyeti

4.500.000

99,9

-

TV yayını

9.500.000

-

100

Şirket ismi

Faaliyet alanı

Beşiktaş Sportif
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık
A.Ş. (Beşiktaş Yayıncılık)

Şirket ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları bundan böyle "Grup" olarak adlandırılacaktır.
Şirket’in 1 Haziran 2015 – 29 Şubat 2016 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 33
olmakla beraber, Grup’un 1 Haziran 2015 – 29 Şubat 2016 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama
toplam personel sayısı 234 kişidir. (31 Mayıs 2015: Şirket ortalama 62 kişi; Grup ortalama 171 kişi)

(8)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2016 tarihi itibariyle
ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

Grup, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türk lirası cinsinden, Türk Ticaret Kanunu'na,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlamış olduğu tebliğlere ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak
hazırlamaktadır.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2014 tarih
ve 28676 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5.
Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara
ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli
olmadığını ilan etmiştir. Grup’un finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.
Ara dönem özet konsolide finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma
değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Maliye Bakanlığı'nın 25 Nisan 2002 tarih ve 18350 no'lu yazısı ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş. için 1 Haziran - 31 Mayıs dönemi özel hesap dönemi olarak belirlenmiş ve bu dönemin 1
Haziran 2002 tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür. Beşiktaş Sportif ve Beşiktaş
Yayıncılık’ın hesap dönemleri de 1 Haziran - 31 Mayıs dönemine uygun olarak belirlenmiştir.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yılsonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan
açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Mayıs 2015 tarihli
konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
2.2

Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması:

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
29 Şubat 2016 tarihi itibariyle sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
(9)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2016 tarihi itibariyle
ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
-

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları
veya Katkıları – Değişiklikler
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik)
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)

TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
-

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama

Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli
değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UFRS 16 – Kiralama İşlemleri
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2.3

Konsolidasyona ilişkin temel esaslar

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin finansal tabloları ilişikteki konsolide finansal tabloların tarihi
itibariyle hazırlanmıştır. Bağlı ortaklıkların finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet
esasına göre tutulan kayıtlarına Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum
biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflamalar yapılmıştır.
İlişikteki konsolide finansal tabloların hazırlanmasında, Grup’un finansal ve faaliyet politikaları üzerinde
kontrol gücüne sahip olduğu bağlı ortaklıklar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
(a)

Grup doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki oy
kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahipse veya

(b)

%50’den fazla oy kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte, finansal ve faaliyet politikaları
üzerinde fiili kontrol etkisini kullanmak suretiyle finansal ve faaliyet politikalarını şirketin
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahipse ilgili şirket konsolidasyona
dahil edilmiştir.

Kontrol gücü, Grup’un doğrudan veya dolaylı olarak şirketlerin finansal ve faaliyet politikalarını
yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini ifade eder. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları yönetim
kontrolünün başladığı tarihten kontrolün sona erdiği tarihe kadar konsolidasyon kapsamına dahil
edilmiştir.
29 Şubat 2016 ve 31 Mayıs 2015 tarihleri itibariyle Şirket'in bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Şirket ismi

Faaliyet alanı

Beşiktaş Sportif
Beşiktaş Televizyon

Beşiktaş markalı ürünlerin
üretim ve pazarlanması
faaliyeti
TV yayını

Sermayesi

29 Şubat 2016
Doğrudan
Dolaylı
iştirak
iştirak
oranı (%) oranı (%)

4.500.000
9.500.000

99,9
-

100

Sermayesi

31 Mayıs 2015
Doğrudan
Dolaylı
iştirak oranı
iştirak
(%) oranı (%)

4.500.000
9.500.000

99,9
-

100

Bağlı ortaklıkların bilanço ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve
Şirket'in sahip olduğu bağlı ortaklıkların kayıtlı değeri ile öz sermayeleri karşılıklı olarak netleştirilmiştir.
Aynı şekilde Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında
karşılıklı olarak elimine edilmiştir.
Azınlık hakları, azınlık hissedarlarının bağlı ortaklıkların net aktiflerdeki ve dönem faaliyet sonuçlarındaki
payını gösterir. Bu detaylar konsolide finansal durum tablosu ve gelir tablosunda ayrı olarak gösterilir.
Bağlı ortaklıklara kuruluş sermayesi ile iştirak edilmesi nedeniyle konsolide finansal tablolarda şerefiye
bulunmamaktadır.
2. 4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve
önemli farklılıklar açıklanır.
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2.5

İşletmenin sürekliliği

Finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. Ancak 29 Şubat 2016 tarihi itibariyle
Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 409.205.403 TL aşmış ve yine aynı tarih itibariyle
sona eren dönemde Grup’un net dönem zararı 48.284.791 TL, birikmiş zararlar 746.408.181 TL ve
toplam özkaynakları 552.898.949 TL tutarında negatife dönmüştür.
Bu durum, Grup’ un sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin
bulunduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle, Grup, olağan iş akışı içerisinde varlıklarını taşıdıkları
değerlerden nakde çeviremeyebilir ve yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir. Ayrıca, söz konusu
durum, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 376. Maddesi’ne göre de borca batıklık olarak
değerlendirilmektedir.
Grup, aşağıda açıklanan tedbir ve tasarruf önlemleri ile finansal yapısını, önümüzdeki dönemlerde
geliştirmeyi hedeflemektedir.
i.
Grup, farklı banka ve kurumlardan kullanmakta olduğu kredilerini konsorsiyum kredisi yoluyla
konsolide etmek ve ortalama vadesini 8 yıla yayma çalışmalarında olumlu şekilde ilerlemekte olup, söz
konusu kredinin tesisi ile kısa vadeli yükümlülükler ile dönen varlıklar arasındaki dengesizliğini ortadan
kaldırmayı hedeflemektedir.
ii.
11 Nisan 2016 tarihinde ilk resmi maç ile hizmete girecek olan Vodafone Arena Stadyumu ile
Grup, modern, uluslararası standartlarda, çok fonksiyonlu ve günümüz çağdaş insanının ihtiyaçlarına
cevap verebilecek, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları yanı sıra, maç harici günlerde de çeşitli
etkinlikler için kullanılacak bir stadyuma sahip olacaktır. Ortalama yıllık 10-12 milyon ABD Doları
seviyesinde olan stadyum gelirlerinin, Vodafone Arena Stadyumu’nun devreye girmesi ile yıllık 40-45
milyon ABD Doları seviyesine çıkması beklenmektedir. Vodafone Arena Stadyumu bünyesindeki loca,
VIP/1903, kombine ve bilet satışları beklentiler paralelinde son derece başarı ile gerçekleştirilmiş olup,
Gruba pozitif nakit akışı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir.
iii.
Grup aktifinde yer alan Profesyonel futbol takımı 2015/2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde
mücadele etmiş ve gruplarda göstermiş olduğu performans ile gelirlerde önemli katkılarda bulunmuştur.
Profesyonel Futbol Takımının önümüzdeki sezonlarda öncelikle UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ama her
halükarda UEFA Avrupa Ligi’ne katılması hedeflenmekte olup, UEFA gelirlerinde de önemli artışlar
beklenmektedir.
iv.
Grup bünyesinde yer alan Kartal Yuvası operasyonları 2015-2016 sezonunda bir önceki sezona
nazaran cirosunda % 35-40 civarında bir artış hedeflemektedir. Nitekim yılın ilk 9 ayında ciro geçen yılın
aynı dönemine göre %33 civarında artmış olup, yeni açılan ve açılacak mağazalar, Vodafone Arena’nın
hizmete girmesi ve dolayısıyla Vodafone Arena bünyesinde faaliyette bulunacak Kartal Yuvası ana
mağazasının da hayata geçmesiyle gerek ciroda gerekse de gelirlerde önemli artışlar beklenmektedir.
Grup ayrıca Kartal Yuvası operasyonlarının halka arzını planlamakta, dolayısıyla yaratılacak
kaynakların etkin kullanımı vasıtasıyla gelir yaratım kapasitesinin daha da arttırılmasını hedeflemektedir.
v.
Şirket’in ana ortağının sahip olduğu gayrimenkul kira gelirleri ile Grup’a sağlamakta olduğu
finansman katkısının, Vodafone Arena’nın açılışı ile birçok yönetim ve idari birimin stat bünyesindeki
ofislere taşınması ile yaratılacak ek kira gelirleri vasıtasıyla artacağı öngörülmektedir.
Sonuç olarak, yukarıda sunulan tahminler de dikkate alındığında, Grup yönetimi Grup’un kısa vadeli
yükümlülüklerini karşılaması esnasında önemli bir nakit sıkıntısı çekmeyeceğini öngörmektedir.
Dolayısıyla, finansal tablolar işletmenin devamlılığı ilkesi prensibine göre hazırlanmıştır.
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3.

Operasyonların sezona göre değişimi

Şirket’in faaliyetleri futbol sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Bu nedenle, 29 Şubat
2016 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem faaliyet sonuçları, takip eden dönemler ve tüm mali yıl
sonu sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir.
4.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankalar
- TL vadesiz mevduat
- Vadesiz mevduat (yabancı para)
Diğer hazır değerler

29 Şubat 2016

31 Mayıs 2015

98.990
19.595.881
2.769.783
16.826.098
-

88.731
89.263
83.301
5.962
586.895

19.694.871

764.889

29 Şubat 2016 tarihi itibariyle vadeli mevduat bulunmamaktadır.
5.

Finansal borçlar

Grup’un finansal borçları ile ilgili kur riskleri Not 12’de belirtilmiştir.
Grup’un 29 Şubat 2016 ve 31 Mayıs 2015 tarihleri itibariyle finansal borcu aşağıdaki gibidir.
29 Şubat 2016

31 Mayıs 2015

Kısa vadeli banka kredileri
Kısa vadeli diğer finansal borçlar(*)

167.548.464
86.967.172

75.686.961
39.415.746

Toplam kısa vadeli borçlanmalar

254.515.636

115.102.707

16.924.214

10.527.889

Uzun vadeli banka kredileri
Uzun vadeli diğer finansal borçlar(*)

138.936.068
20.436.500

107.907.303
38.063.700

Toplam uzun vadeli borçlanmalar

159.372.568

145.971.003

Toplam borçlanmalar

430.812.418

271.601.599

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı

(*)

Kısa vadeli ve uzun vadeli diğer finansal borçlar toplam hesap bakiyesi olan 107.403.672 TL’nin
100.375.12 TL’si (31 Mayıs 2015: 50.506.312 TL) faktoring şirketlerine olan borçlardan, kalan
bakiye olan 2.904.091 TL futbolcu Hugo Almeida transferi ile ilgili olarak fon şirketi olan Quality
Football Ireland’e olan borçtan oluşmaktadır (31 Mayıs 2015: 4.871.327 TL).
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5.

Finansal borçlar (devamı)
29 Şubat 2016

Para birimi
TL
ABD Doları
AVRO Krediler

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen
kısmı

%16-%18
%7-%9
%6,5 - %8

76.640.828
52.851.012
38.056.624

1.964.858
14.959.356
-

133.029.289
5.906.779
-

167.548.464

16.924.214

138.936.068

Uzun vadeli

Toplam

Uzun vadeli

31 Mayıs 2015

Para birimi

Ağırlıklı ortalama etkin
faiz oranı

Kısa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen kısmı

TL
ABD Doları

%14-%18
%7-%9

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

Toplam

Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 yıl içerisinde
1-2 yıl içerisinde
2-3 yıl içerisinde
3-4 yıl içerisinde

6.

29 Şubat 2016

31 Mayıs 2015

184.472.678
41.348.206
45.021.846
52.566.016

86.214.850
17.886.347
90.020.956
-

323.408.746

194.122.153

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

29 Şubat 2016 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların tutarı 53.399.873 TL’dir (28 Şubat 2015 – 50.973.960 TL).
29 Şubat 2016 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem içerisinde satılan maddi ve maddi olmayan
duran varlık 59.679.217 TL’dir (28 Şubat 2015 – 245.202 TL).
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7.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

Şarta Bağlı Olaylar
a) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29.02.2016 tarihinden önce açılmış ve devam etmekte olan uyuşmazlıklar:
İstanbul 6.İcra Müdürlüğü’nün 2008/21129 E sayılı dosyası Ömer Avşaroğlu-Serkan Duran, Beşiktaş
Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine 23.639 TL tutarlı icra takibi başlatmıştır, takibe itiraz
edilmiş, karşı taraf İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/229 E. sayılı dosyasından itirazın iptali
davası açmıştır. Yargılama sonunda alacağın tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile iptaline karar
verilmiştir. Yerel mahkeme gerekçeli karar tebliğ edildiğinde karar temyiz edilecektir. Söz konusu borca
ilişkin karşılık finansal tablolarda ayrılmıştır.
İstanbul 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/409 E. Aysel Şavkan, Şirket ve Gutierrez Hernandes
aleyhine her türlü talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere şimdilik 17.965 TL tutarlı kısmi dava açmış
olup, davacı davayı 37.965 TL olarak ıslah etmiştir. Mahkeme görevsizlik kararı vermiş, yargılama
İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/270 E. sayılı dosyasıyla yapılan yargılama neticesinde
Mahkeme 37.965 TL’nin tahsiline, 37.965 TL’nin 17.965 TL’lik kısmının dava tarihinden, 20.000 TL’lik
kısmının ise 05.01.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte alınmasına karar verilmiştir.
Karar temyiz edilmiş olup söz konusu borca ilişkin ödeme yapılmıştır, temyiz sonucu Yargıtay görev
yönünden kararı bozmuştur.
Şirket tarafından İstanbul 36. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/215 E. sayılı dosyasıyla sözleşmeye
aykırılıktan dolayı Mehmet Erkut Şentürk aleyhine 1.000.000 Avro cezai şartın tahsili için dava açılmış,
dava dosya Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmiştir. Finansal tablolarda herhangi bir alacak
bulunmamaktadır.
Şirket tarafından İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2012/282 E. sayılı dosyasıyla Erce Kaftan ve
Erik Medya aleyhine 10.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminat davası açılmıştır. Yerel mahkemece
yapılan yargılama neticesinde davanın reddine karar verilmiştir. Finansal tablolarda herhangi bir alacak
bulunmamaktadır.
Şirket tarafından Selçuk Şit ve Fatih Doğan aleyhine İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/
110 E. sayılı dosyasıyla maddi-manevi tazminat talepli olarak dava açılmıştır. Yargılama sonunda
davanın kabulüne karar verilmiştir. Finansal tablolarda herhangi bir alacak bulunmamaktadır.
İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2013/369 E. sayılı dosyasıyla Mehmet Tezcan tarafından Beşiktaş Futbol
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000
TL tutarlı alacak davası açılmıştır. Yargılama sonucu davanın reddine karar verilmiştir. Davacı Mehmet
Tezcan tarafından karar temyiz edilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer
almaktadır.
İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2013/371 E. sayılı dosyasıyla Ulvi Güveneroğlu tarafından Şirket aleyhine
fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 TL tutarlı alacak davası açılmıştır. Yargılama
sonucu davanın reddine karar verilmiştir, karar karşı taraf tarafından temyiz edilmiştir. Söz konusu borca
ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2013/370 E. sayılı dosyasıyla Recep Çetin tarafından Şirket aleyhine
fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 TL tutarlı alacak davası açılmıştır. Yargılama
sonucu davanın reddine karar verilmiştir, karar karşı taraf tarafından temyiz edilmiştir. Söz konusu borca
ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
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İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E sayılı dosyasıyla, Aktif Tanıtım ve Matbaa
Hizmetleri Tic. Ltd.Şti.(Aktif) tarafından Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. aleyhine BJK İnönü Stadyumu
Reklam Alanları Yer Tahsis Sözleşmesi’nin feshinin haksızlığının tespiti, sözleşmeden kaynaklanan
haklarının aynen ifası, borçlu olmadıklarının tespiti, şimdilik 10.000 ABD Dolar’lık alacaklarının faiziyle
birlikte tahsili ile Fortis Kupasından dolayı 700.000 ABD Doları alacağın yıllık sözleşme bedelinden
faiziyle birlikte tenzili, bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde müspet zararlarının tazmini ve şimdilik
10.000 ABD Doları alacağın faiziyle birlikte tahsili talepli dava açmıştır. Davaya cevapla birlikte şimdilik
10.000 ABD Doları tutarında alacak talepli karşı dava açılmıştır. İletişim Reklam ve Turizm Hizmetleri
Tic. A.Ş.(İletişim) İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/37 E. sayılı dosyasıyla Aktif Şirket
aleyhine BJK İnönü Stadyumu Reklam Alanları Yer Tahsis (Kullanım) Sözleşmesi’nin haksız feshinden
dolayı elde edeceği gelirleri elde edemediği iddiasıyla şimdilik 10.000 ABD Doları cezai şartın tahsili
talepli dava açmış ve bu dava İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E sayılı dosyasıyla
birleştirilmiştir. Aktif 21.09.2011 tarihli dilekçesiyle davayı 8.608.506 ABD Doları+KDV olarak (KDV dahil
10.158.101 ABD Doları) ıslah etmiştir.13.09.2012 tarihli duruşmada davanın kısmen kabulüne karar
verilerek, Aktif’in 6.095.874 ABD Doları müspet zarar alacağının Şirket ’den dava tarihinden itibaren
3095 sayılı yasanın 4.a maddesi uyarınca işleyecek faiziyle birlikte tahsiline, fazla istemin reddine,
BJK’nın karşı davasının reddine, İletişim firması tarafından Aktif ve Şirket aleyhine İstanbul 8. Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin 2009/37 E. sayılı dosyasıyla açılan ve birleştirilen davanın BJK yönünden
reddine, İletişim’in alacağının Aktif’ten tahsiline karar verilmiştir. Anılan karar Şirket tarafından temyiz
edilmiştir. Aktif şirket aleyhine İstanbul 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/25213 E. sayılı dosyasından işlemiş
faiz dahil 8.839.602 ABD Doları ve 93.470 TL tutarlı ilamlı icra takibi başlatmıştır. İcra dosya borcunun
ödenmesi amacıyla Aktif’le Şirket arasındaki davada verilen karar dikkate alınarak, Aktif firmasıyla
ihtilafın başlangıcından ödeme takviminin sonuna kadar işlemiş ve işleyecek faizler ile KDV de dâhil
olmak üzere toplam 6.097.790 ABD Doları ödenerek ihtilafın kapatılması hususunda 28.12.2012
tarihinde anlaşmaya varılmıştır. Buna göre anlaşmaya varılan tutarın 1.097.790 ABD Dolar’lık kısmı
peşin, bakiye tutar ise 15 Mart 2013 tarihinde 1.000.000 ABD Doları, 15 Haziran 2013 tarihinde
1.000.000 ABD Doları, 15 Eylül 2013 tarihinde 1.000.000 ABD Doları, 15 Aralık 2013 tarihinde
1.000.000 ABD Doları ve 15.Mart 2014 tarihinde 1.000.000 ABD Doları olmak üzere 5 taksitte
ödenecektir. Ödemeler için Aktif'e Şirket cirolu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman avalli çekler
verilmiştir. Ayrıca, Aktif ile Şirket arasındaki ihtilafa konu sözleşmede yer alan led panolar KDV dahil
944.000 ABD Doları bedelle satın alınmıştır. Aktif, taraflar arasında yapılan protokole uyulmadığı
iddiasıyla İstanbul 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/25213 E. sayılı dosya borcu üzerinden takibe devam
etmektedir. Öte yandan Şirket tarafından İstanbul 1 İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/238 E sayılı
dosyasından İstanbul 1 İcra Müdürlüğü’nün 2012/25213 E sayılı dosyasından müdürlükçe yapılan
işlemin iptali talepli dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme icranın geri bırakılmasına
karar verilmiştir. Aktif tarafından Istanbul 1 İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/259 E sayılı dosyasından
borçlu sıfatıyla Şirket. 3. Şahıs olarak Sportif A.Ş. ve Televizyon A.Ş. diğer 3. Şahıslara karşı şikâyet
davası açmıştır. Davada Aktif, İstanbul 1 İcra Müdürlüğünün 2012/25213 E sayılı dosyasından icra
müdürlüğü tarafından verilen İİK 99. Maddesine göre istihkak davası açmak üzere kendilerine süre
verilmesine ilişkin kararın ortadan kaldırılmasına, 3. Şahısların istihkak iddialarının reddine ile takibin
devamına ilişkin talepte bulunmuş olup, yargılama devam etmektedir. Finansal tablolarda yukarıda
bahsi geçen senet borçları ödendiği için ayrı bir karşılık bulunmamaktadır. Hukuki aşamasına devam
eden davaya ilişkin olarak belirsizlik söz konusu olduğundan Şirket, finansal tablolarında herhangi bir
karşılık ayırmayı gerekli görmemiştir.
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İbrahim Halil Yakut tarafından Elazığ 1 Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014722 E sayılı dosyası ile Şirket
ve Sanica Boru Elazığspor aleyhine tazminat davası açılmıştır. Yargılama sonucu şirket yönünden
husumeten davanın reddine karar verilmiştir. Karşı taraf temyiz yoluna başvurmuştur. Temyize cevap
dilekçesi verilmiştir. Dosya Yargıtay’da bulunmaktadır. Hukuki aşaması devam eden davaya ilişkin
olarak belirsizlik söz konusu olduğundan Şirket, finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmayı
gerekli görmemiştir.
Adem Çalı tarafından İstanbul 14. İş Mahkemesi’nin 2014/259 E sayılı dosyasından Şirket aleyhine
fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 8.700 TL tutarlı alacak davası açılmıştır. Söz konusu
borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
Şirket tarafından Küçükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/44 E sayılı dosyasından Beşiktaş
Futbol Takımı ile Galatasaray Futbol Takımı arasında 22.09.2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat
Stadyumunda oynanan müsabaka sırasında 6222 sayılı yasaya aykırı şekilde sahaya yabancı madde
atan, stadyum ekipmanlarına ve koltuklarına zarar veren, müsabakanın tatil edilmesine neden olacak
şekilde müteaddit şekilde sahaya giren savcılık tarafından belirlenen 68 kişi aleyhine belirsiz alacak
davası açılmıştır. Aynı zamanda sahaya giren 68 kişi için savcılık girmemesi gereken yerlere yetkisiz
olarak girerek müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozmak suçundan Küçükçekmece 3. Asliye Ceza
Mahkemesinin 2014/508 E sayılı dosyasından dava açılmış olup yargılama devam etmektedir.
İstanbul 12.İcra Müdürlüğü’nün 2014/32212 E. sayılı dosyasıyla Ayas Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından,
Şirket aleyhine takip tarihi itibariyle 42.205 TL tutarlı ilamsız takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle
icra takibi başlatılmıştır. Borcun tamamına itiraz edilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda
karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 4 İş Mahkemesinde 2014/833 E. sayılı dosyasıyla Hüseyin Yeşildağ, Şirket aleyhine fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 19.698 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve
kıdem-ihbar tazminatının tahsili talepli alacak davası açmıştır. Yargılama devam etmektedir. Söz
konusu tutara ilişkin finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 25.İcra Müdürlüğü’nün 2015/15260 E. sayılı dosyasıyla Alexandrea Pierre Gontran tarafından,
Şirket aleyhine takip tarihi itibariyle 60.843 Avro tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. İcra takibine faiz
yönünden kısmi itiraz edilmiştir. Hukuki aşaması devam eden davaya ilişkin olarak Şirket davada haklı
olduğunu düşündüğünden finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmayı gerekli görmemiştir.
İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17686 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Şirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 59.915 Avro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.
Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17687 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Şirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 60.259 Avro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.
Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17688 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Şirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 60.614 Avro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.
Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17689 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Şirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 35.631 Avro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.
Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/17685 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Şirket aleyhine
takip tarihi itibariyle 38.965 Avro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır.
Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
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İstanbul 25.İcra Müdürlüğü’nün 2015/29251 E. sayılı dosyasıyla Talat Emre Koçak tarafından, Şirket
aleyhine takip tarihi itibariyle 45.724 Avro tutarlı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi
başlatılmıştır. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 25.İcra Müdürlüğü’nün 2015/29250 E. sayılı dosyasıyla Sports Entertainment Grup tarafından,
Şirket aleyhine takip tarihi itibariyle 127.837 Avro tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Faiz yönünden
itiraz edilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 25.İcra Müdürlüğü’nün 2015/29249 E. sayılı dosyasıyla Sports Entertainment Grup tarafından,
Şirket aleyhine takip tarihi itibariyle 50.729 Avro tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Faiz yönünden
itiraz edilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 27.İcra Müdürlüğü’nün 2015/28395 E. sayılı dosyasıyla Sami Dinç tarafından, Beşiktaş Futbol
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 66.475 Avro tutarlı kambiyo senetlerine
özgü haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer
almaktadır.
İstanbul 15.İcra Müdürlüğü’nün 2015/16320 E. sayılı dosyasıyla Eureko Sigorta A.Ş. tarafından, Şirket
aleyhine takip tarihi itibariyle 61.924 TL tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Takibe yetki ve borç
yönünden takibin tamamına itiraz edilmiştir. Şirket davada haklı olduğunu düşünmektedir ve söz konusu
cezaya ilişkin olarak finansa tablolarda karşılık ayrılmasını gerekli görmemiştir.
İstanbul 28.İcra Müdürlüğü’nün 2015/34688 E. sayılı dosyasıyla Bravo Gıda San. ve Tic. A.Ş.
tarafından, Şirket aleyhine takip tarihi itibariyle 4.138 TL tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Takibin
tamamına itiraz edilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
CAS 2014/A/3783 sayılı davada oyuncu Allen McGregor’un Şirket’ten Hull City Kulübüne transferi
esnasında Şirket ile temsilci Fabien Piveteau arasında imzalanan 27.07.2013 tarihli menajerlik
sözleşmesine 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
anlaşmıştır. Söz konusu ödemenin tamamlanmamış olması nedeniyle temsilci tarafından Şirket aleyhine
CAS’ta dava açılmıştır. Davada Şirket cevap dilekçesini 12.11.2014 tarihinde mahkemeye sunmuştur.
Davada karar 22.06.2015 tarihinde CAS tarafından iletilmiştir. Karara göre Fabian Pivateau ‘nun davası
kısmen kabul edilmiş olup Şirket tarafından Fabian Piveteau‘ya ;
190.000 Avro ile bu bedele karar tarihinden (22.06.2015) ödeme gününe kadar işleyecek yıllık %5
faizi ile (günlük 26,03 Avro ) ödemesine
Bugüne kadar işlemiş faiz olan 7.337 Avro ‘nun ödenmesine
Fabian Piveteau ‘ya yargılama masrafları olarak 5.000 CHF ödemesine karar verilmiştir.
Temsilci tarafından ayrıca talep olunan 15.000 Avro tazminat reddedilmiştir. CAS masraflarının da %90
Şirket tarafından , %10 Temsilci tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. CAS masrafları ve Şirket
ödenmesi gereken bedeli ileri tarihlerde bildirecektir. CAS tarafından hükmedilen bedel henüz Şirket
tarafından Fabian Piveteau’ya ödenmemiştir. Alacaklı tarafından İsviçre nezdinde başlatılan icra takibi
kapsamında, şirketin UEFA’dan olan gelirlerinden 300.000 CHF’ye el konulmuştur. Bu bedelden
alacaklının alacağı ve diğer masrafları mahsup edildikten sonra bakiye bedel kalması halinde şirkete
iade edilecektir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
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Manuel Henrique Tavares Fernandes tarafından Şirket aleyhine FIFA nezdinde açılan referans
numarası 14-01705 olan davada Oyuncu, 2013-2014 sezonunda kendisine eksik ödendiğini iddia ettiği
442.228 Avro’yu talep etmiştir. Şirket cevaplarını 06.01.2014 tarihinde sunmuştur. 15.09.2015 tarihinde
FIFA tarafından davada karar verilmiştir. Taraflara aynı gün gönderilen kısa karara göre Futbolcu
Fernandes’in davası kısmen kabul edilmiş olup Kulüp tarafından kendisine 172.820 Avro’nun 13 Ekim
2014’ten işleyecek yıllık %5 faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararının gerekçeleri talep
edilmiş olup gerekçeli karar, 15.12.2015 tebliğ edilmiştir. Bu karara karşı Şirket 21 gün içinde CAS
yoluna başvurmuştur. CAS yargılaması sırasında Şirket’in para borcu ödeme yükümlülüğü askıya
alınmaktadır. Şirket söz konusu davada haklı olduğunu düşündüğünden ve ilgili borcun anaparasını
ödediğinden mali tablolarında bu hususa ilişkin karşılık ayrılmasını gerektiren bir durum olmadığına
inanmaktadır.
Şirket ile Redbull Leipzig arasında imzalanan, Atınç Nukan’ın Alman Kulübüne transferini düzenleyen
sözleşme gereğince Redbull Leipzig Kulübü tarafından Şirkete ödenmesi gereken toplam 168.750 Avro
Dayanışma Katkı Payının ödemesinin tamamlanmaması nedeniyle FIFA nezdinde Alman Kulübüne
karşı 30.11.2015 tarihinde dava açılmıştır. Dava devam etmektedir. Finansal tablolarda herhangi bir
alacak bulunmamaktadır.
Futbolcu Günay Güvenç’in temsilcisi Martin Wiesner ile imzalanmış olan Temsilcilik sözleşmesinden
doğan 20.07.2014 tarihli 40.000 Avro bedelli son taksitin ödenmemiş olması nedeniyle Temsilci
tarafından konu FIFA’ya taşınmıştır. FIFA’nın 26.01.2016 tarihli toplantısında davada karar verilmiş olup
bu karar şirkete 02.03.2016 tarihinde gönderilmiştir. Karara göre, şirketin menajer Martin Weisner’e 21
Temmuz 2014 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %5 faizi ile 40.000 Avro ödemesine, yine toplam 5.000
Avro miktarlı yargılama masraflarından 4.000 Avro’nun FIFA’ya, 1.000 Avro’yu ise şirket tarafından
Martin Weisner’e ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer
almaktadır.
İstanbul 8.İcra Müdürlüğü’nün 2016/1858 E. sayılı dosyası ile alacaklı Jiri Müller tarafından Şirket
aleyhine takip tarihi itibariyle 104.769 Euro tutarındaki asıl alacak ve işlemiş faizin tahsili talebiyle
ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 8.İcra Müdürlüğü’nün 2016/1862 E. sayılı dosyası ile alacaklı Hikmet Dağcı tarafından Şirket
aleyhine takip tarihi itibariyle 62.515 Euro tutarındaki asıl alacak ve işlemiş faizin tahsili talebiyle ilamsız
icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
29 Şubat 2016 tarihinden önce açılan ve protokole bağlanan ve ödeme yapılarak kapanan dava
ve icra takipleri:
Ricardo Andrade Quaresma Bernardo tarafından İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/1 E. sayılı
dosyayla oyuncuya verilen 125.000 Avro tutarındaki para cezasının iptali için dava açmıştır. Yargılama
sonunda davanın kabulüne karar verilmiş olup, verilen karar üzerine taraflar sulh protokolü yapmıştır.
İstanbul 33.İcra Müdürlüğü’nün 2015/32851 E. sayılı dosyasıyla PMH Menajerlik Danışmanlık Reklam
Org. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Şirket aleyhine takip tarihi itibariyle 153.828 Avro tutarlı ilamsız icra takibi
başlatılmıştır. Taraflar arasında protokol yapılmış olup, protokol hükümleri gereği ödeme yapılmaktadır.
İstanbul 32 İcra Müdürlüğü’nün 2015/23210 E sayılı dosyasıyla Aka Global GMBH tarafından, Şirket
aleyhine takip tarihi itibariyle 451.122 Avro tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Alacaklı ile sulh
sözleşmesi imzalanmış olup, ödemeler yapılmaktadır. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal
tablolarda yer almaktadır.
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Estudiantes Kulübü tarafından Şirket aleyhine açılan davada, futbolcu Jose Sosa’nın transferinden
doğan toplam 116.114 Avro dayanışma katkı payının ödenmesi talep edilmiştir. Şirket tarafından
yapılan hesaplamada talep edilen bedelin doğru olduğu tespit edilmiş olup davacı Kulüp ile yapılan
görüşmelerde ödemenin 15 Aralık 2014 tarihinde yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Söz
konusu borç Şirket tarafından 30 Mart 2015 tarihinde ödenmişse de ödemenin yapıldığı hesap
bilgilerinde hata olduğunun, ödemenin alıcıya ulaşmadığının kulübe bilgilendirilmesi sonrası 1 Haziran
2015 tarihinde ödeme doğru hesaba transfer edilmiş ve ödeme konusunda FIFA bilgilendirilmiştir.
Dosyanın kapandığına ilişkin FIFA‘dan bilgi gelmiştir.
Montrogue FC 92 Kulübü tarafından FIFA’da açılan davada oyuncu Demba Ba’nın transferinden doğan
Dayanışma Katkı Payı (DKP) alacağı talep edilmiştir. Şirket tarafından yapılan hesaplamada Fransız
kulübün ilk iki transfer taksiti için DKP hak edişinin toplam 38.548 Avro olduğu tespit edilmiştir. Söz
konusu borç 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ödenmiştir. Dosya kapanmıştır.
FC Rouen Kulübü tarafından FIFA’da açılan davada oyuncu Demba Ba’nın transferinden doğan DKP
alacağı talep edilmiştir. Şirket tarafından yapılan hesaplamada Fransız Kulübün ilk iki transfer taksiti için
DKP hak edişinin toplam 14.136 Avro olduğu tespit edilmiş, alacaklı Kulüp ile de bu rakamda mutabakat
sağlanmıştır. Söz konusu borç 31 Mart 2015 tarihi itibariyle ödenmiştir. Dosya kapanmıştır.
Fransız Kulüpleri Entente Sportive Mont-Gaillard ve Le Havre Kulüpleri tarafından FIFA’da açılan
davada Oyuncu Demba Ba’nın transferinden doğan DKP alacağı talep edilmiştir. Şirket tarafından
yapılan hesaplamada Mong-Gaillard Kulübünün şimdiye kadar hak ettiği DKP tutarının 5.877 Avro, Le
Havre Kulübünün ise 7.253 Avro olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu borç 31 Mart 2015 tarihi itibariyle
ödenmiştir. Dosya kapanmıştır.
Brezilyalı Kulüp Sport Club Internacional tarafından FIFA’da açılan davada oyuncu Ramon Motta’nın
transferinden doğan DKP alacağı talep edilmiştir. Şirket tarafından yapılan hesaplamada Sport Club
Internacional Kulübünün DKP hak ediş miktarının 22.286 Avro olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu
ödeme 30 Mart 2015 tarihinde tamamlanmış olup FIFA’dan dosyanın kapandığına ilişkin bilgi gelmiştir.
29 Şubat 2016 tarihinden önce Şirket lehine başlatılan icra takipleri ve davalar
İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2010/222480 E sayılı dosyasıyla Mersiye Yılmaz aleyhine, loca bedeli
olarak iki adet karşılıksız çek nedeniyle 87.483 TL tutarlı kambiyo senetlerine mahsus icra takibi
başlatılmıştır. Ayrıca, İstanbul 6.Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/291 E. sayılı dosya ile karşılıksız çek
keşide etmekten dolayı ceza davası açılmıştır. Mahkeme sanığın cezalandırılmasına karar vermiş olup,
karar sanık tarafından temyiz edilmiştir. Finansal tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2012/4891 E. sayılı dosyası ile Şirket, ASM Sivil Havacılık Ürünleri –
Mehmet Vahit Aykut aleyhine 29.084 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatmıştır.
Finansal tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2012/4320 E. sayılı dosyası ile Şirket, TFS Sağlıklı İçecekler Dağıtım
Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. aleyhine, 126.043 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi
başlatmıştır. Finansal tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/12424 E sayılı dosyası ile İstanbul Shape CD İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
aleyhine, 81.398 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatılmıştır. Finansal tablolardaki
alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/9462 E sayılı dosyası ile Burak Mob. Elektr Konf. San. ve Tic. Ltd.
Şti. aleyhine, 6.402 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatılmıştır. Finansal
tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
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7.

İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/9461 E sayılı dosyası ile Perajans İletişim ve Yayıncılık Ltd. Şti
aleyhine, 9.172 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatılmıştır. Finansal tablolardaki
alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/9459 E sayılı dosyası ile Pakiş Çanta Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
aleyhine, 11.731 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatılmıştır. Finansal tablolardaki
alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 6.İcra Müdürlüğü’nün 2007/12161 E (yeni dosya no:2010/18715 E.) sayılı dosyası ile ISD
İçecek Satış Dağıtım Ltd. Şti. aleyhine 55.144 TL cari hesap alacağının ve İstanbul 6. İcra
Müdürlüğü’nün 2007/12160 E. (yeni dosya no:2010/18714 E.) sayılı dosyası ile 12.686 TL cari hesap
alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatılmıştır Finansal tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’nün 2006/9782 E (yeni dosya no: 2010/7888E.) sayılı dosyası ile Özdeş
Gıda ve Temizlik Malzemeleri-Şeref Sezer aleyhine 3 adet senetten dolayı 21.124 TL’lik icra takibi
başlatılmıştır. Finansal tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2007/21480 E (Yeni dosya no: 2010/12582 E) sayılı dosyası ile Doğuş
Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. aleyhine toplam 16.112 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. Finansal
tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2007/6737 E (Yeni dosya no: 2010/12580 E.) sayılı dosyası ile Cateks
Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile Tekçelik Gıda Dağıtım Ltd. Şti. aleyhine, 16.100 TL bedelli çekin
tahsili talepli icra takibi yapılmıştır. Ayrıca Tekçelik Gıda Dağıtım Ltd. Şti yetkilileri Kemalettin Sine ve
İsmail Şen aleyhine İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/1351 E. sayılı dosya ile karşılıksız çek
keşide etmekten dolayı ceza davası açılmıştır. Finansal tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2007/6736 E (yeni numara 2010/12581 E.) sayılı dosyası ile Cateks
Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. aleyhine, 14.516 TL tutarlı cari hesap alacağı için ilamsız icra takibi
yapılmıştır. Finansal tablolardaki alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2009/7011 E. sayılı dosyasıyla Motive Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
aleyhine, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin lisansiye sözleşmesinden doğan 95.361 TL
tutarlı alacağın tahsili için ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Finansal tablolardaki alacaklar için karşılık
ayrılmıştır.
İstanbul 31. İcra Müdürlüğü’nün 2013ristian/8041 E. sayılı dosyasıyla Çapraz İnteraktif Eğitim Yayınlar
Ltd. Şti aleyhine 327.465 TL tutarın tahsili için ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Finansal tablolardaki
alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
b)

Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. :

29 Şubat 2016 tarihinden önce açılmış ve devam etmekte olan uyuşmazlıklar:
İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2009/11 E. sayılı dosyasından Emre Alkan, Beşiktaş
Sportif, Şirket, Galatasaray Pazarlama Tic. San. Tur. Yat. ve Spor Faal. A.Ş. ve Serdar Yaman aleyhine
tescilli ve patentli terlik tasarımının Şirket ve diğer davalılar tarafından bedeli ödenmeksizin kullanıldığı
iddiası ile tasarıma tecavüzün tespiti ve durdurulması talepli olarak dava ikame etmiştir. Mahkeme
dosyayı aynı mahkemenin 2009/15 E. sayılı dosyasıyla birleştirmiştir, yargılamanın 20.09.2011 tarihli
celsesinde tecavüzün tespitine ve tasarım hakkına tecavüz eden taklit ürünlerin imalat ve satışının
durdurulmasına, internet sitesi ve yayın sureti ile reklamlarında önlenmesine ve davalı Terteks ve
Şirket’in tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin açtığı karşı davanın reddine karar verilmiştir. Yargıtay’da
yapılan inceleme sonucunda Yerel Mahkeme kararı onanmıştır. Karar düzeltme talep edilmiş, Yargıtay
kararı itirazlar doğrultusunda bozulmuştur. Yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilmiş olup,
gerekçeli karar tebliğinde yerel mahkeme kararı temyiz edilecektir. Hukuki aşamasına devam eden
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davaya ilişkin olarak belirsizlik söz konusu olduğundan Beşiktaş Sportif, finansal tablolarında herhangi
bir karşılık ayırmayı gerekli görmemiştir.
İstanbul 14. İş Mahkemesi’nin 2012/72 E. sayılı dosyasıyla Erkan Balkan tarafından Beşiktaş Sportif
aleyhine 7.500 TL tutarlı alacak davası açılmıştır. Yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne
karar verilmiş olup, davacı tarafından karar İstanbul 26. İcra Müdürlüğü’nün 2014/29802 E. sayılı
dosyasından takibe konulmuştur. Dosya Yargıtay aşamasındadır. Beşiktaş Sportif, davada haklı
olduğunu düşündüğünden finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmayı gerekli görmemiştir.
İstanbul Anadolu 23. İş Mahkemesinin 2014/535 E. sayılı dosyasıyla Hakan Karademir tarafından
Beşiktaş Sportif aleyhine fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile 8.000 TL tutarlı alacak davası
açılmıştır. Yargılama sonunda davanın yetki yönünden reddine karar verilmiştir. Dosya yetkili İstanbul
16 İş Mah. 20015/357 E sayılı dosyasından yargılama devam etmektedir. Beşiktaş Sportif, davada haklı
olduğunu düşündüğünden finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmayı gerekli görmemiştir.
İstanbul 5 İş Mahkemesi’nin 2015/398 E sayılı dosyası ile Sinan Hacısalihoğlu tarafından Beşiktaş
Sportif Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine işe iade davası açılmıştır. Yargılama sonucunda
davanın kabulüne ve davacının işe iadesine karar verilmiş olup, karar temyiz edilmiştir.
29 Şubat 2016 tarihinden önce Beşiktaş Sportif lehine başlatılan icra takipleri:
İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/7413 E. sayılı dosyasıyla, ASM Sivil Havacılık Ürünleri – Mehmet
Vahit Aykut aleyhine 3.314 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. İcra takibi devam etmektedir. Beşiktaş
Sportif finansal tablolarında karşılık ayırmıştır.
İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nün 2011/8849 E. sayılı dosyasıyla, Burak Mob. Elekt. Konf. San. ve Tic.
Ltd. Şti. aleyhine 12.248 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. İcra takibi devam etmektedir. Beşiktaş Sportif
finansal tablolarında karşılık ayırmıştır.
İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nün 2008/7428 E (yeni dosya no: 2010/13193 E.) sayılı dosyasıyla Doğuş
Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. aleyhine lisansiye sözleşmesinden kaynaklanan alacak için 9.478 TL
tutarında ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Beşiktaş Sportif finansal tablolarında karşılık ayırmıştır.
İstanbul 3. İcra Müdürlüğü’nün 2007/5914 E (yeni dosya no: 2010/14445 E.) sayılı dosyasıyla, Cateks
Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti., Haşim Şenkardeşler ve Atilla Beşkardeş aleyhine 17.535 TL tutarlı icra
takibi başlatılmıştır. Beşiktaş Sportif finansal tablolarında herhangi bir alacak bulunmamaktadır.
İstanbul 3. İcra Müdürlüğü’nün 2007/5915 E (yeni dosya no: 2010/14444 E.) sayılı dosyasıyla, Cateks
Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. aleyhine cari hesap alacağı için 13.792 TL tutarında icra takibi
başlatılmıştır. Beşiktaş Sportif finansal tablolarında karşılık ayırmıştır.
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İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2010/12978 E. sayılı dosyasıyla, Evsam Sportif Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
aleyhine 568.021 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2010/12977 E.
sayılı dosyasıyla, Bayşen Konf. Hediyelik Eşya ve Dayanıklı tüketim Mad. San. Tic. Ltd. Şti. aleyhine
194.584 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. Evsam Sportif Ürünleri Tic. Ltd. Şti ve Bayşen Tekstil Konf.
Turizm İnş. San. Tic. Ltd. Şti ile yetkilisi Cengiz Çaçanoğlu aleyhine karşılıksız çekler nedeniyle;
İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/53 E., İstanbul 7.Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/75 E.,
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/8653 E., İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/337 E.,
2011/126E. dosyasıyla yapılan şikayet yeni çek kanunu uyarınca şirket yetkilisi kişinin beraatine, şirketin
çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca İstanbul 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., İstanbul 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., İstanbul 5.Sulh Ceza
Mahkemesinde 2011/53 E., İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesinde 2011/8221 E. (İstanbul 37.Sulh Ceza
Mahkemesi 2011/1572 E.), 2011/8163 E. (İstanbul 37. Sulh Ceza Mahkemesi 2011/1766 E.),
2011/8212 E., 2011/8239 E. (İstanbul 37.Sulh Ceza Mahkemesi 2011/1564 E.),, 2011/7818 E., ceza
davaları açılmış ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, 2010/26186, 2010/26189, 2010/26197,
2010/26202, 2010/26203, 2010/26209 soruşturma sayılı dosyalarıyla karşılıksız çek şikayeti yapılmıştır.
İstanbul 2. Sulh Ceza 2010/8686 E. (yeni dosya no: İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2011/2291
E.) sayılı dosyasıyla şikâyet reddedilmiş olup, karar temyiz edilmiştir. İstanbul 2.Sulh Ceza
Mahkemesinin 2010/8653 E ve 2010/8654 E. (İstanbul 36. Sulh Ceza Mahkemesi 2011/2275 E.), sayılı
dosyasıyla karar verilmiş olup, karar temyiz edilmiştir. Beşiktaş Sportif finansal tablolarda herhangi bir
alacak bulunmamaktadır.
İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2010/18453 E. sayılı dosyasıyla, Binimeks Dış Ticaret Ltd. Şti. aleyhine
2.720 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. Beşiktaş Sportif finansal tablolarında herhangi bir karşılık
ayırmayı gerekli görmemiştir.
İstanbul 27 Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/183 E sayılı dosyasından Beşiktaş Sportif tarafından
Abdülkadir baş aleyhine Görevi Kötüye Kullanma Suçundan dava açılmıştır. Yargılama devam
etmektedir.
İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1258 Esas sayılı dosyası üzerinden Murat Güneş ve
Ortakları tarafından bayilik sözleşmesine istinaden müvekkil şirkete verilen 46.350 TL tutarındaki çekin
kaybolması nedeniyle kaybolan çekin iptaline karar verilmesi talebiyle dava açılmıştır. Yargılama devam
etmektedir.
29 Şubat 2016 tarihinden sonra Beşiktaş Sportif aleyhine başlatılan icra takipleri:
Herhangi bir icra takibi bulunmamaktadır.
c) Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.:
29.02.2016 tarihinden önce açılmış ve devam etmekte olan uyuşmazlıklar
İstanbul 18.İş Mahkemesinde 2012/681 E. sayılı dosyasıyla Cihangir Günönü fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak üzere 17.650 TL tutarlı ücret, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai
ve kıdem tazminatının tahsili talepli dava açmıştır. Yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen
kabulüne karar verilmiş olup verilen karar tarafımızca temyiz edilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin finansal
tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 8.İş Mahkemesinde 2013/71 E. sayılı dosyasıyla Orhan Asarkaya fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla toplam 9.550 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve kıdem tazminatının
tahsili talepli dava açmıştır. Yapılan yargılamanın sonunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş
olup, Beşiktaş Televizyon tarafından karar temyiz edilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda
karşılık ayrılmıştır.
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İstanbul 7. İş Mahkemesi’nde 2015/231 E. sayılı dosyasıyla Arife Sevtap Gül fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla toplam 3.850 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve kıdem tazminatının
tahsili talepli dava açmıştır. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 17 İş Mahkemesinde 2014/308E sayılı dosyasıyla Semih Türker fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla toplam 11.000 TL tutarlı ücret, yemek ve yol ücreti tahsili talepli dava açmıştır. Yapılan
yargılama sonucunda davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir. Davacı tarafından karar
Temyiz edilmiş olup temyize cevap verilmiştir. Dosya Yargıtay aşamasından bozularak dönmüş olup
yargılama devam etmektedir. Ayrıca Semih Türker tarafından İstanbul 21 İş mahkemesi 2014/669 E
sayılı dosyasından Tespit davası açılmış olup, yargılama devam etmektedir. Söz konusu tutara ilişkin
finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 9. İcra Müdürlüğü’nün 2014/20905 Esas sayılı dosyası üzerinden Ethem Yanar fazlaya ilişkin
hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 10.000 TL tutarlı fazla mesai alacağı, yemek ücreti, maaş alacağı,
dini ve milli bayram tatil alacaklarının tahsili için ilamsız icra takibi başlatmış olup, dosya borcunun
tamamına itiraz edilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 9. İcra Müdürlüğü’nün 2014/20906 Esas sayılı dosyası üzerinden Sinan Yalçınkaya fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 10.000 TL tutarlı fazla mesai alacağı, yemek ücreti, maaş
alacağı, dini ve milli bayram tatil alacaklarının tahsili için ilamsız icra takibi başlatmış olup, dosya
borcunun tamamına itiraz edilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 13. İş Mahkemesi’nin 2014/601 Esas sayılı dosyası üzerinden Sinan Yalçınkaya tarafından işe
iade davası açılmış olup, iş akdinin feshinin geçersizliğine, davacının işe iadesine, kararının
kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için 4 aylık brüt ücreti ve diğer sosyal haklarının ödenmesi ile
davanın kabulü halinde işe başlatılmaması halinde 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminat ödenmesine
karar verilmesi talep edilmektedir. Yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiş olup, verilen
karar şirket tarafından Temyiz edilmiştir. İşe iade kararında verilen tutarlar ödenmiştir.
İstanbul 13. İş Mahkemesi’nin 2014/600 Esas sayılı dosyası üzerinden Ethem Yanar tarafından işe iade
davası açılmış olup, iş akdinin feshinin geçersizliğine, davacının işe iadesine, kararının kesinleşmesine
kadar çalıştırılmadığı süre için 4 aylık brüt ücreti ve diğer sosyal haklarının ödenmesi ile davanın kabulü
halinde işe başlatılmaması halinde 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminat ödenmesine karar verilmesi
talep edilmektedir. Yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilmiş olup, verilen karar şirket
tarafından Temyiz edilmiştir. Ayrıca Ethem Yanar tarafından İstanbul 27 İş Mahkemesi’nin 2015/622 E
sayılı dosyasından fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile fazla mesai, maaş, yemek ücreti, dini –
milli bayram çalışanlarının tahsili amacı ile alacak davası açmış olup, yargılama devam etmektedir.
Hukuki aşaması devam eden davaya ilişkin olarak Beşiktaş Televizyon davada haklı olduğunu
düşündüğünden finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayırmayı gerekli görmemiştir.
İstanbul 9. İcra Müdürlüğü’nün 2014/23358 Esas sayılı dosyası üzerinden Şahin Süleymanoğlu fazlaya
ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 10.000 TL tutarlı fazla mesai alacağı, yemek ücreti, maaş
alacağı, dini ve milli bayram tatil alacaklarının tahsili için ilamsız icra takibi başlatmış olup, dosya
borcunun tamamına itiraz edilmiştir. İstanbul 16 İş mahkemesinde itirazın iptali davası açmış olup,
yargılama devam etmektedir. Öte yandan Şahin Süleymanoğlu tarafından İstanbul 24 İş Mahkemesi’nin
2014/209 E sayılı dosyası üzerinden işe iade davası açılmış olup, iş akdinin feshinin geçersizliğine ve
davacının işe iadesine karar verilmesi talep edilmiştir. Yargılama sonucunda davanın kabulüne karar
verilmiş olup, karar Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiş ve işe iade kararı ile hüküm altına
alınan tüm alacakları davacıya ödenmiştir. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda karşılık
ayrılmıştır.
İstanbul 9. İcra Müdürlüğü’nün 2014/24492 Esas sayılı dosyası üzerinden Serdar Acar tarafından,
Beşiktaş Yayıncılık takip tarihi itibariyle 17.000 TL tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Beşiktaş
Televizyon tarafından takibe itiraz edilmiştir. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda karşılık
ayrılmıştır.
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İstanbul 3.İş Mahkemesinde 2014/773 E. sayılı dosyasıyla Tuğrul Yenidoğan fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla toplam 5.000 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, ihbar ve kıdem tazminatının tahsili
talepli dava açmıştır. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 15. İş Mahkemesinde 2014/780 E. sayılı dosyasıyla Can Gönenli fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla toplam 500 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izni, fazla mesai ve kıdem tazminatının
tahsili talepli dava açmıştır. Yargılama devam etmektedir. Hukuki aşaması devam eden davaya ilişkin
olarak Beşiktaş Televizyon davada haklı olduğunu düşündüğünden finansal tablolarında herhangi bir
karşılık ayırmayı gerekli görmemiştir.
İstanbul 2.İş Mahkemesinde 2015/494 E. sayılı dosyasıyla Uğur Koçkaya fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla toplam 5.010 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve kıdem tazminatının
tahsili talepli dava açmıştır. Yargılama devam etmektedir. Hukuki aşamasına devam eden davaya ilişkin
olarak belirsizlik söz konusu olduğundan Beşiktaş Televizyon, finansal tablolarında herhangi bir karşılık
ayırmayı gerekli görmemiştir.
İstanbul 6 İş Mahkemesinde 2015/488 E. sayılı dosyasıyla Zeki İnan Yalçınkaya fazlaya ilişkin hakları
saklı kalmak kaydıyla toplam 8.300 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve kıdem
tazminatının tahsili talepli dava açmıştır. Yargılama devam etmektedir. Söz konusu tutara ilişkin finansal
tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 2 İş Mahkemesinde 2015/581 E. sayılı dosyasıyla Barış Varol fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak kaydıyla toplam 250 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve kıdem tazminatının
tahsili talepli dava açmıştır. Yargılama devam etmektedir. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda
karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 17.İş Mahkemesinde 2015/825 E. sayılı dosyasıyla Çiğdem Sonay Aslantaş fazlaya ilişkin
hakları saklı kalmak kaydıyla toplam 250 TL tutarlı hafta tatili, yıllık ücretli izin, ihbar ve kıdem
tazminatının tahsili talepli dava açmıştır. Yargılama devam etmektedir.
İstanbul 27.İş Mahkemesinde 2015/351 E. sayılı dosyasıyla Egemen Şaştım işe iade davası açmıştır.
Yargılamanın sonunda yerel mahkeme davanın kabulü ile davacının işe iadesine karar vermiştir. Yerel
Mahkeme kararı temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay aşamasındadır.
Sosyal Güvenlik İl Kurulundan Mehmet Karaköse’nin şikayeti üzerine idari para cezası kesilmiş olup,
anılan idari para cezasına karşın Beşiktaş Televizyon tarafından İstanbul 6 İdare Mah. 2015/2363 E
sayılı dosyasından idari para cezasına karşı itiraz davası açılmıştır. Yargılama devam etmektedir.
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d) Teminat rehin ve ipotekler

29 Şubat 2016 ve 31 Mayıs 2015 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
29 Şubat 2016

31 Mayıs 2015

455.604.381

304.118.303

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

-

-

C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin
Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

-

-

-

-

-

-

-

-

455.604.381

304.118.303

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı (*)

D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup
Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler
Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı

Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı (*)
29 Şubat 2016

Temlik Edilen Yayın Geliri
Temlik Edilen Yayın Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen İsim Hakkı Geliri
Temlik Edilen İsim Hakkı Geliri
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Futbolcu Transfer Satış
Sözleşmesi
Verilen Teminat Mektubu
Temlik Edilen Pos gelirleri
Verilen Teminat Senedi

Para birimi

Tutar (TL)

Döviz tutarı

Para birimi

Tutar (TL)

10.275.997
89.058.439
22.899.000
1.025.000
56.000.000
59.128.322
3.207.000
2.190.000
2.205.000

ABD Doları
TL
ABD Doları
TL
ABD Doları
TL
ABD Doları
Avro
TL

30.101.478
89.058.439
67.078.041
1.025.000
164.040.800
59.128.322
9.394.265
7.072.824
2.205.000

28.010.000
14.500.000
32.606.000
37.300.000
35.000.000
6.500.000
1.700.000

ABD Doları
TL
ABD Doları
TL
ABD Doları
TL
ABD Doları
Avro
TL

74.470.187
38.551.150
32.606.000
99.169.510
35.000.000
17.281.550
1.700.000

6.000.000
2.503.612
4.619.000
-

Avro
TL
TL
ABD Doları

19.377.600
2.503.612
4.619.000
-

398.712
1.858.500

Avro
TL
TL
ABD Doları

398.712
4.941.194

Toplam
(*)

31 Mayıs 2015

Döviz
tutarı

455.604.381

304.118.303

Temlik edilen kira geliri ana ortak Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin Şirket lehine vermiş olduğu temliklerdir.

Aktif Değerler Üzerindeki Sigorta Tutarı;
29 Şubat 2016 ve 31 Mayıs 2015 tarihleri itibariyle aktif değerler üzerindeki sigorta tutarları sırasıyla
14.080.000 TL ve 24.092.712 TL’dir.
Şirketin Futbolcu Sigortalama Politikası;
Şirket’in, futbolcu sigortalama politikası oluşturmasındaki temel amacı, Şirket aktifinde yer alan
futbolcuların karşı karşıya kaldığı risklerden (sakatlık, ölüm v.s.) minimum düzeyde etkilenilmesini
sağlamaktır.
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Şirket futbolcu sigortalaması konusunda, Türkiye’deki sigorta şirketlerinin bu konudaki politikalarının
yeterli olmaması sebebiyle, uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine yönelmektedir. Bu aşamada
dikkat edilecek nokta ise uluslararası reasürans şirketlerinin sağladığı poliçelerin kapsamı ve prim
oranları olmaktadır. Politika gereği oluşacak maliyetlerin minimuma indirilmesi ile ilgili olarak, görüşülen
reasürans şirketlerinden, maksimum riske karşı en uygun fiyatın yer aldığı optimum teklifin
değerlendirilmesi ve çalışmaların bu yönde sürdürülmesi temel prensiptir.
Futbolcu sigortalama politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Politika ile ilgili
güncellemelerin kamuya açıklanması ise Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumluluğundadır. Yönetim
Kurulu tarafından onaylanan futbolcu sigortalama politikası mali tablo dipnotları ve internet sitesi
aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

8.

Satışlar ve satışların maliyeti
1 Haziran 201529 Şubat 2016

1 Aralık 201529 Şubat 2016

1 Haziran 201428 Şubat 2015

1 Aralık 201428 Şubat 2015

Futbolcu satış ve kiralama gelirleri
Yayın gelirleri
Lisanslı ürün satış gelirleri
UEFA gelirleri
Sponsorluk ve reklam geliri
Maç hasılatı, kombine kart ve loca
geliri
İsim ve lisans hakkı gelirleri
Diğer
Satıştan iadeler(-)
Satış ıskontoları / indirimleri (-)
Net satışlar toplamı

78.969.402
64.071.414
45.539.203
34.185.717
33.866.455

23.548.486
22.019.459
11.314.717
809.016
12.123.307

2.136.188
54.867.943
37.444.452
18.228.676
26.206.713

1.049.250
11.258.352
12.313.093
6.580.407
8.932.574

19.361.721
12.920.647
1.887.906
(4.986.177)
(426.298)
285.389.990

7.882.118
4.893.049
792.273
(2.214.752)
(128.764)
81.038.909

18.342.061
12.614.444
3.445.382
(2.073.286)
(659.382)
170.553.191

9.968.337
5.864.923
2.466.684
(1.166.991)
(207.326)
57.059.303

Ücret giderleri
Satılan ticari mallar maliyeti
Amortisman ve tükenme payları
Futbolcu sözleşme fesih giderleri
Seyahat giderleri
Maç giderleri
Stat kira giderleri
Federasyon giderleri
Diğer
Satışların maliyeti toplamı

133.351.949
26.153.231
22.942.499
21.614.668
6.683.701
5.159.484
3.432.733
2.945.030
18.733.641
241.016.936

43.373.026
5.641.381
7.390.831
1.660.971
2.079.355
1.973.889
1.389.371
1.168.858
5.054.793
69.732.475

108.387.812
21.215.771
16.366.620
23.827
5.841.899
5.372.192
2.010.311
1.642.682
8.282.332
169.143.446

43.027.174
6.820.752
3.563.224
23.827
1.701.521
2.548.947
1.063.964
697.204
1.947.429
61.394.042

44.373.054

11.306.434

1.409.745

(4.334.739)

9.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler
1 Haziran 201529 Şubat 2016

1 Aralık 201529 Şubat 2016

1 Haziran 201428 Şubat 2015

1 Aralık 201428 Şubat 2015

18.380.735
713.874

5.258.494
7.348

5.633.668
1.898.421

1.665.494
865.167

19.094.609

5.265.842

7.532.089

2.530.661

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden kur farkı gelirleri
Diğer gelir ve karlar
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9.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler (devamı)
1 Haziran 201529 Şubat 2016

1 Aralık 201529 Şubat 2016

1 Haziran 201428 Şubat 2015

1 Aralık 201428 Şubat 2015

25.067.920
6.344.094
2.283.466

9.435.012
2.516.607
933.564

8.399.377
8.837.833
1.095.405

5.496.651
956.569
433.977

33.695.480

12.885.183

18.332.615

6.887.197

Esas faaliyetlerden diğer giderler
Esas faaliyetlerden kur farkı giderleri
Tecil - faiz giderleri
Diğer gider ve zararlar

10.

Hisse başına kayıp

Hisse lot başına zarar miktarı, net dönem zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama
hisse lot adedine bölünmesiyle hesaplanır. Hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Net dönem zararı
Ağırlıklı ortalama hisse adedi
Hisse başına net kayıp

11.

1 Haziran 201529 Şubat 2016

1 Aralık 201529 Şubat 2016

1 Haziran 201428 Şubat 2015

1 Aralık 2014 28 Şubat 2015

(48.284.791)
240.000.000

(23.881.949)
240.000.000

(75.510.093)
240.000.000

(42.640.434)
240.000.000

(0,2012)

(0,0995)

(0,3146)

(0,1777)

İlişkili taraf açıklamaları

29 Şubat 2016 ve 31 Mayıs 2015 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan olan alacak ve borçların detayı
aşağıdaki gibidir.
İlişkili taraflardan alacaklar:
29 Şubat 2016
Ticari
Ticari olmayan
BJK Dernek*

31 Mayıs 2015
Ticari
Ticari olmayan

-

22.808.991

431.394

24.496.114

-

22.808.991

431.394

24.496.114

İlişkili taraflara borçlar:
29 Şubat 2016
Ticari
Ticari olmayan
BJK Dernek*

(*)

31 Mayıs 2015
Ticari
Ticari olmayan

-

-

-

83.361.611

-

-

-

83.361.611

Ana ortak Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile lisans sözleşmeleri ve İnönü Stadı kira sözleşmeleri
nedeni ile Şirket halka açıldığı 14.02.2002 tarihinden itibaren süre gelen cari hesap ilişkisi
mevcuttur. Bu ilişki dışında yine ana faaliyet konusu olan sportif faaliyetlerde, Futbol A Takımına
destek olmak amacı ile BJK Dernek Altyapı Şubesi’nden sporcu araştırma-geliştirme ve yetiştirme
hizmeti alınmaktadır. Ayrıca grup şirketleri içerisinde günlük nakit akışı ihtiyaçları doğrultusunda
meydana gelen finansal enstrüman alış verişleri dolayısıyla oluşan bir fon ilişkisi de
bulunmaktadır.

(28)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
29 Şubat 2016 tarihi itibariyle
ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

11.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
BJK Derneği’ne olan borç ve alacak bakiyelerine ilişkin olarak 1 Haziran 2015 - 29 Şubat 2016
dönemi için %9,5 faiz oranı üzerinden net 2.895.733 TL faiz gideri tahakkuku yapılmıştır. 1 Eylül
2007 tarihinde BJK Derneği ile Şirket arasında yapılan sözleşmeye istinaden taraflar arasında
uygulanacak faiz oranı üçer aylık dönemler için geçerli olmak üzere TL reeskont faiz oranı olarak
belirlenmiştir.
Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin bilançoları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiş ve aralarındaki önemli tutardaki tüm borç/alacak bakiyeleri ile
alım/satım işlemleri elimine edilmiştir.

İlişkili taraf işlemleri:

İlişkili taraf
Dernek (*)

İlişkili taraf
Dernek (*)

İlişkili taraf
Dernek (*)

İlişkili taraf
Dernek (*)

1 Haziran 2015 - 29 Şubat 2016
Mal ve hizmet
Finansal
satışları
gelirler

1 Haziran 2014 - 28 Şubat 2015
Mal ve hizmet
Finansal
satışları
giderler

1.391.070

1.019.808

2.110.529

-

1.391.070

1.019.808

2.110.529

-

1 Aralık 2015 - 29 Şubat 2016
Mal ve hizmet
Finansal
satışları
gelirler

1 Aralık 2014 - 28 Şubat 2015
Mal ve hizmet
Finansal
satışları
giderler

-

581.311

45.704

-

-

581.311

45.704

-

1 Haziran 2015 - 29 Şubat 2016
Mal ve hizmet
Finansal
alımları
giderler

1 Haziran 2014 - 28 Şubat 2015
Mal ve hizmet
Finansal
alımları
giderler

-

2.895.733

809.158

1.918.653

-

2.895.733

809.158

1.918.653

1 Aralık 2015 - 29 Şubat 2016
Mal ve hizmet
Finansal
alımları
giderler

1 Aralık 2014 - 28 Şubat 2015
Mal ve hizmet
Finansal
alımları
giderler

-

-

71.184

142.987

-

-

71.184

142.987
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12.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Yabancı para riski
Şirket Döviz cinsinden borçlarının ve alacaklarının TL’ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi
nedeniyle, kur riskine maruz kalır. Bu risk yabancı para pozisyon analizi ile izlenmektedir. Dövizli banka
kredileri nedeniyle borçlu bulunan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan
döviz kuru riskine maruz kalınmaktadır. Bu riski minimize etmek amaçlı olarak kredilerin teminatı olarak
verilen temlik, senet, vs. gibi teminatlarda kredi döviz cinsinden tutulmaktadır. Şirket yönetimi bilanço
kalemlerinden doğan kur riskini en aza indirmek amacı ile atıl nakit varlığını kısmi yabancı paralı
yatırımlarda değerlendirme ya da dövizli mevduat tutma yöntemini politika olarak benimsemiştir.
TL
Karşılığı

29 Şubat 2016
1.
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 varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük )
pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (918+19)
Parasal kalemler net yabancı para
varlık/yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz Hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat

(30)

ABD
Doları

Avro

GBP

21.328.523
17.891.963
42.999.650
82.220.136
368.156
368.156
82.588.292
(45.554.254)
(118.902.827)
(75.531.933)
(11.046.546)
(251.035.560)
(26.539.883)
(3.818.194)
(4.435.111)
(34.793.188)
(285.828.748)

633.319
1.728.528
2.361.847
52.500
52.500
2.414.347
(364.051)
(26.378.573)
(72.000)
(3.760.342)
(30.574.966)
(9.060.145)
(1.514.051)
(10.574.196)
(41.149.162)

6.604.076
4.965.563
11.746.430
23.316.069
66.376
66.376
23.382.445
(13.775.031)
(12.890.783)
(23.322.091)
(9.715)
(49.997.620)
(1.182.250)
(1.182.250)
(51.179.870)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(203.240.456)

(38.734.815)

(27.797.425)

-

(230.758.449)

(35.188.950)

(39.534.140)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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12.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Mayıs 2015

TL
karşılığı

ABD
Doları

Avro

GBP

1.

663.062

46.014

185.523

-

646.740
11.002.054
12.311.856
12.311.856
(28.707.298)
(67.668.006)
(22.024.775)
(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)
(108.605)
(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)
(7.457.636)
(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.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (Kasa, Banka hesapları
dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler(14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net
varlık/(yükümlülük ) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/ (yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
Parasal kalemler net yabancı para
varlık/yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.B23)
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz Hedge’i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat

Grup, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri TL'ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan
ilgili kurları esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve
borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL'ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan
işlemlerin TL'ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya
gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
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12.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

29 Şubat 2016

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi

Yabancı
paranın
değer
kazanması

Özkaynaklar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

(10.307.899)

10.307.899

(10.307.899)

10.307.899

3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(10.307.899)

10.307.899

(10.307.899)

10.307.899

Avro kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)

(12.767.946)

12.767.946

(12.767.946)

12.767.946

6- Avro Net Etki (4+5)

(12.767.946)

12.767.946

(12.767.946)

12.767.946

-

-

-

-

-

-

-

-

(23.075.845)

23.075.845

(23.075.845)

23.075.845

Diğer döviz kurlarının ortalama %10 değişmesi
halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

31 Mayıs 2015

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
Kar/Zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi

ABD Doları kurunun % 10 değişmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

(18.867.986)
-

18.867.986
-

(18.867.986)
-

18.867.986
-

3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(18.867.986)

18.867.986

(18.867.986)

18.867.986

Avro kurunun % 10 değişmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)

(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

Diğer döviz kurlarının ortalama % 10 değişmesi
halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)

-

-

-

-

9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki (7+8)

-

-

-

-

(25.442.052)

25.442.052

(25.442.052)

25.442.052

Toplam (3+6+9)
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13.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.
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