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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Cari
dönem
31 Ağustos
2017

Geçmiş
dönem
31 Mayıs
2017

3.670.865
11.901.555
11.901.555
89.688.810
89.688.810
109.824.170
109.824.170
12.895.655
20.967.126
36.455.500

1.949.457
19.660.728
19.660.728
76.830.734
76.830.734
44.171.908
44.171.908
10.188.915
5.184.784
39.550.411

Toplam dönen varlıklar

285.403.681

197.536.937

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

714.482
714.482
38
258.715.811
81.232.942
36.468.719
1.153.300

44.398
44.398
708.401
708.401
38
260.888.859
56.624.170
32.932.368
895.992

Toplam duran varlıklar

378.285.292

352.094.226

Toplam varlıklar

663.688.973

549.631.163

Dipnot
referansları
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
- Kullanımı kısıtlı banka bakiyeleri
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Cari dönem

Geçmiş dönem

31 Ağustos 2017

31 Mayıs 2017

437.567.014
23.972.065
158.058.770
158.058.770
860.742
860.742
107.089.220
135.291.371
2.114.949
805.654
805.654
28.003.015

294.810.584
24.531.092
148.916.431
148.916.431
786.152
786.152
118.716.435
98.821.865
2.812.742
1.529.890
1.529.890
42.623.364

Toplam kısa vadeli yükümlülükler

893.762.800

733.548.555

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

140.394.517
10.979.778
10.979.778
98.401.558
28.560.243
1.326.412
1.326.412
6.504.278

220.008.680
1.207.086
1.207.086
80.861.358
29.439.217
1.118.666
1.118.666
2.256.218

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

286.166.786

334.891.225

1.179.929.586

1.068.439.780

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 yükümlülükler
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer
kapsamlı gelirler (giderler)
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar zararı
Net dönem karı

240.000.000
1.097.097

240.000.000
1.097.097

(1.288.331)
1.262.745
(760.121.849)
2.809.725

(1.046.610)
1.262.745
(764.825.776)
4.703.927

Özkaynaklar toplamı

(516.240.613)

(518.808.617)

Toplam özkaynak

(516.240.613)

(518.808.617)

663.688.973

549.631.163

Yükümlülükler ve özkaynaklar toplamı

(4)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ağustos 2017 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

Cari dönem
1 Haziran 201731 Ağustos 2017

Geçmiş dönem
1 Haziran 201631 Ağustos 2016

Esas faaliyet gelirleri
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

8
8

184.004.500
(125.655.483)

148.580.279
(80.161.372)

58.349.017

68.418.907

(6.342.122)
(4.905.726)
2.967.756
(11.711.384)

(5.390.684)
(3.034.003)
1.986.060
(4.614.691)

38.357.541

57.365.589

4.810.043
(38.484.690)

8.087.797
(26.055.252)

4.682.894

39.398.134

(2.114.949)
241.780

(848.393)
-

Sürdürülen faaliyetler dönem karı/

2.809.725

38.549.741

Diğer kapsamlı gelirler / (giderler)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç
/(kayıp)
- Vergi etkisi

(241.721)

-

(257.249)
15.528

-

Toplam kapsamlı gelir

2.568.004

38.549.741

Dönem karı/(zararının) dağılımı
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları

2.809.725

38.549.741

0,0117

0,1606

2.568.004

38.549.741

Brüt kar
Satış ve pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi gideri

Sürdürülen faaliyetler pay başına kayıp
(Hisse başına TL olarak ifade edilmiştir)
- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç/(kayıp)

9

Toplam kapsamlı gelir/(giderin) dağılımı
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ağustos 2017 tarihinde sona eren ara döneme ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Ödenmiş
sermaye
1 Haziran 2016 bakiyesi

Çalışanlara
sağlanan faydalara
Paylara ilişkin
ilişkin aktüeryal
primler
kayıp/kazançlar

Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler

Birikmiş
zararlar

Net dönem
karı

Ana ortaklığa ait
özkaynak

Toplam
özkaynak

240.000.000

1.097.097

(578.664)

1.158.813

(729.384.412)

(58.663.366)

(546.370.532)

(546.370.532)

Geçmiş yıl zararlarına transfer

-

-

-

-

(58.663.366)

58.663.366

-

-

Net dönem karı
Diğer kapsamlı gider
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

-

-

-

-

-

38.549.741
38.549.741

38.549.741
38.549.741

38.549.741
38.549.741

31 Ağustos 2016 bakiyesi - yeniden düzenlenmiş

240.000.000

1.097.097

(578.664)

1.158.813

(788.047.778)

38.549.741

(507.820.791)

(507.820.791)

1 Haziran 2017 bakiyesi

240.000.000

1.097.097

(1.046.610)

1.262.745

(764.825.776)

4.703.927

(518.808.617)

(518.808.617)

Geçmiş yıl zararlarına transfer

-

-

-

-

4.703.927

(4.703.927)

-

-

Net dönem karı
Diğer kapsamlı gider
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

-

-

(241.721)
(241.721)

-

-

2.809.725
2.809.725

2.809.725
(241.721)
2.568.004

2.809.725
(241.721)
2.568.004

240.000.000

1.097.097

(1.288.331)

1.262.745

(760.121.849)

2.809.725

(516.240.613)

(516.240.613)

31 Ağustos 2017 bakiyesi

(6)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ağustos 2017 tarihinde sona eren ara döneme ait
konsolide nakit akış tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Dipnot
referansları
A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları
Dönem karı/(zararı)
Dönem karı/(zararının) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman giderleri ve itfa payları
Vergi geliri/gideri
Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
- Alacaklarda değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
Karşılık giderleri
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Dava ve ceza karşılıkları ile ilgili düzeltmeler
- Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler
Faiz (gelirleri) ve giderleri İle ilgili düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
Kredilere ilişkin gerçekleşmemiş kur farkları
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili
düzeltmeler
Nakit dışı kalemlere ilişkin diğer düzeltmeler – gelir tahakkukları
Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
öncesi net nakit akımı/(çıkışı)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki değişim
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki azalış (artış)
Stoklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış (azalış)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki değişim
- İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)
-İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış)
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki değişim
-İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış)
Vergi ödemeleri
Ödenen kıdem
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Tahsil edilen faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
- Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
- Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından nakit girişleri
- Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
- Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
İlişkili taraflara sağlanan diğer alacaklardan kaynaklanan nakit çıkışları
Ödenen faiz
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C)

Cari dönem
1 Haziran 2017 –
31 Ağustos 2017

Geçmiş dönem
1 Haziran 2016 –
31 Ağustos 2016

2.809.725

38.549.741

9.915.197
1.873.169
(381.863)
(381.863)
(874.654)
127.580
(317.000)
(685.234)
24.363.596
(1.645.402)
26.008.998
5.180.204

8.871.090
848.393
217.080
217.080
2.089.465
584.946
(34.258)
1.538.777
17.544.587
(3.565.194)
21.109.781
6.623.460

(25.613.125)
5.916.295

(29.464.968)
(73.172.968)

23.188.544

(27.894.120)

(3.847.610)
(3.847.610)
(2.706.740)
685.831
685.831
(8.470.690)
(19.324.774)
10.854.084
28.152.941
28.152.941
(2.812.742)
(200.557)

18.359.372
18.359.372
2.440.560
12.434.790
12.434.790
(10.665.853)
(6.434.236)
(4.231.617)
5.618.009
5.618.009
(1.318.229)
(584.946)

33.988.977

(1.610.417)

17.249
(22.912.336)
(458.564)
(22.453.772)
19.903.240
19.903.240

3.565.194
(12.463.835)
(544.965)
(11.918.870)
37.538.676
34.410
37.504.266

(2.991.847)

28.640.035

(64.893.285)
(2.850.129)
147.860.129
(109.392.437)

(52.769.856)
(11.430.443)
69.941.293
(32.916.614)

(29.275.722)

(27.175.620)

1.721.408

(146.002)

D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

1.949.457

2.455.528

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler

4

3.670.865

2.309.526

(7)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ağustos 2017 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 Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1
Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No:1113 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:
31 Ağustos 2017
Pay tutarı
Pay oranı
(TL)
(%)

Ortağın ünvanı

31 Mayıs 2017
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.
31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Şirket'in konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda
gösterilmiştir.

Şirket ismi
Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (“Beşiktaş Sportif”)
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.
(Beşiktaş Yayıncılık)

Sermayesi

Doğrudan
iştirak oranı
(%)

Dolaylı iştirak
oranı (%)

Beşiktaş markalı ürünlerin
üretim ve pazarlanması
faaliyeti

4.500.000

100

100

TV yayını

9.500.000

-

100

Faaliyet alanı

Şirket ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları bundan böyle "Grup" olarak adlandırılacaktır.
Şirket’in 1 Haziran 2017 – 31 Ağustos 2017 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 90
olmakla beraber, Grup’un 1 Haziran 2017 – 31 Ağustos 2017 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama
toplam personel sayısı 340 kişidir. (31 Mayıs 2017: Şirket ortalama 88 kişi; Grup ortalama 351 kişi)

(8)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ağustos 2017 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 2017 tarihli konsolide
finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Kullanılan para birimi
Grup’un finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi olan
Türk Lirası (TL) cinsinden sunulmuştur.
2.2

Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması:

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
1 Haziran 2017 – 31 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal
tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi
itibarıyla geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve
performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

i) 31 Ağustos 2017 tarihinden itibaren yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken
uygulamaya konulmayan standartlar
TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
TFRS 9 Finansal Araçlar
ii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklik
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2010-2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)
UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)
UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler)
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri (Değişiklikler)
UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri
UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2014-2016 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler
UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı
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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.
31 Ağustos 2017 ve 31 Mayıs 2017 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

31 Ağustos 2017
Doğrudan
iştirak
Sermayesi
oranı (%)

4.500.000
9.500.000

Dolaylı
iştirak
oranı (%)

100
-

100
100

31 Mayıs 2017
Doğrudan
iştirak oranı
Sermayesi
(%)

4.500.000
9.500.000

100
-

Dolaylı
iştirak
oranı (%)

100
100

Bağlı ortaklıkların finansal durum tablosu 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.
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Bağlı ortaklıklara kuruluş sermayesi ile iştirak edilmesi nedeniyle konsolide finansal tablolarda şerefiye
bulunmamaktadır.
2.5

Karşılaştırmalı

bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi

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

İşletmenin sürekliliği
(11)
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Konsolide finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. Ancak. 31 Ağustos 2017
tarihi itibariyle Grup 2.809.725 TL kar elde etmiştir. Aynı tarih itibariyle Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri
dönen varlıklarını 608.359.119 TL aşmış ve özkaynakları 516.240.613 TL tutarında negatife dönmüştür.
Ayrıca, söz konusu durum, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 376. Maddesi’ne göre de borca batıklık
olarak değerlendirilmektedir.
Bu durum, Grup’un sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin
bulunduğuna işaret etmektedir. Grup yönetiminin bu duruma ilişkin planları ve tedbirlerine aşağıda yer
verilmektedir.
i.

Grup, farklı banka ve kurumlardan kullanmakta olduğu kredilerini konsorsiyum kredisi yoluyla
konsolide etmek ve ortalama vadesini yıllara yayma çalışmalarında olumlu şekilde ilerlemekte
olup, söz konusu kredinin tesisi ile kısa vadeli yükümlülükler ile dönen varlıklar arasındaki
dengesizliğini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

ii.

Vodafone Park Stadyumu bünyesindeki loca, VIP/1903, kombine ve bilet satışları beklentiler
paralelinde gerçekleştirilmiş olup, Grup’a pozitif nakit akışı sağlamış ve sağlamaya devam
etmektedir.

iii.

Profesyonel fubol takımı 2017/2018 sezonunda doğrudan katılmak suretiyle Şampiyonlar
Ligi’nde mücadele edecek olup, 2016/2017 sezonunda olduğu gibi yüksek tutarlarda UEFA
gelirleri yaratma imkanına kavuşmuştur.

iv.

Grup bünyesinde yer alan Kartal Yuvası operasyonları, özellikle profesyonel futbol takımının
başarıları, Vodafone Park mağazası başta olmak üzere yeni açılan satış noktaları ve gitgide
gelişen yönetim organizasyonu paralelinde ciddi bir ivme kazanmış olup bu performansın
ilerleyen dönemlerde de artarak devam edeceği öngörülmekte ve dolayısıyla bu alanda Gruba
ilave gelir katkıları gerçekleştireceği beklenmektedir. Grup ayrıca Kartal Yuvası operasyonlarının
halka arzını planlamakta, dolayısıyla yaratılacak kaynakların etkin kullanımı vasıtasıyla gelir
yaratım kapasitesinin daha da arttırılmasını hedeflemektedir.

3.

Operasyonların sezona göre değişimi

Şirket’in faaliyetleri futbol sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Bu nedenle, 31 Ağustos
2017 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem faaliyet sonuçları, takip eden dönemler ve tüm mali yılsonu
sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir.
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4.

Nakit ve nakit benzerleri
31 Ağustos 2017

31 Mayıs 2017

248.731
1.170.325
1.142.920
27.405
2.251.809

124.545
117.328
62.447
54.881
1.707.584

3.670.865

1.949.457

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

31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Grup’un vadeli mevduatı bulunmamaktadır. (31 Ağustos 2016:
Bulunmamaktadır)
(*)

Diğer hazır değerler kredi kartı alacaklarından oluşmaktadır ve vadeleri 3 aydan kısadır.

5.

Borçlanmalar

Grup’un finansal borçları ile ilgili kur riskleri Not 11’de belirtilmiştir.
Grup’un 31 Ağustos 2017 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibariyle finansal borcu aşağıdaki gibidir.
31 Ağustos 2017

31 Mayıs 2017

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

238.982.796
198.584.218

120.204.019
174.606.565

Toplam kısa vadeli borçlanmalar

437.567.014

294.810.584

23.972.065

24.531.092

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

128.006.917
12.387.600

207.177.560
12.831.120

Toplam uzun vadeli borçlanmalar

140.394.517

220.008.680

Toplam borçlanmalar

601.933.596

539.350.356

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı

31 Ağustos 2017

Para birimi

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa Vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen kısmı

TL
ABD Doları
Avro

%16 -%20
%6 -%8
%6 -%8

66.303.931
3.679.389
168.999.476

10.809.345
13.162.720
-

128.006.917
-

238.982.796

23.972.065

128.006.917

Toplam
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5.

Finansal borçlar (devamı)
31 Mayıs 2017

Para birimi

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen kısmı

TL
ABD Doları
Avro

%16 -%20
%6 -%8
%6 -%8

64.610.047
3.811.125
51.782.847

14.833.571
9.697.521
-

138.242.802
68.934.758

120.204.019

24.531.092

207.177.560

31 Ağustos 2017

31 Mayıs 2017

262.954.861
51.352.938
57.279.217
19.374.762

144.735.111
129.659.318
58.904.680
18.613.562

390.961.778

351.912.671

Toplam

Uzun vadeli

Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

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

(*)

Kısa vadeli ve uzun vadeli diğer finansal borçlar toplam hesap bakiyesi olan 210.971.818 TL’nin
209.109.258 TL’si (31 Mayıs 2017: 185.650.923 TL) faktoring şirketlerine olan borçlardan, kalan
bakiye olan 1.862.560 TL futbolcu Almeida transferi ile ilgili olarak fon şirketi Quality Football
Ireland’e olan borçtan oluşmaktadır (31 Mayıs 2017: 1.786.762 TL).

6.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

31 Ağustos 2017 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların maliyet değeri 41.141.536 TL’dir (31 Ağustos 2016 –12.463.835 TL).
31 Ağustos 2017 tarihinde sona eren üç aylık ara dönem içerisinde satılan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların maliyet değeri 27.337.144 TL’dir (31 Ağustos 2016 –30.356.699 TL).
7.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

Şarta Bağlı Olaylar
1) Dava karşılıkları
31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle ayrılmış olan toplam karşılık tutarı ise 9.694.863 TL’dir. Bu karşılıkların
5.622.051 TL’si menajer alacak davaları, 3.276.503 TL’si alacak davaları, 754.170 TL’si personel
alacak davaları, 22.139 TL’si tazminat davaları ve 20.000 TL’si işe iade davalarına istinaden
ayrılmıştır.
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7.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

31 Ağustos 2017 tarihinden önce Grup’a açılmış ve devam etmekte olan önemli uyuşmazlıklar:
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E. sayılı dosyasıyla Aktif Tanıtım ve Matbaa
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Şirket aleyhine BJK İnönü Stadyumu Reklam Alanları Yer Tahsis
Sözleşmesi’nin feshinin haksızlığının tespiti, sözleşmeden kaynaklanan haklarının aynen ifası, borçlu
olmadıklarının tespiti, şimdilik 10.000 Amerikan Dolar’lık alacaklarının faiziyle birlikte tahsili ile Fortis
Kupasından dolayı 700.000 Amerikan Doları alacağının yıllık sözleşme bedelinden faiziyle birlikte tenzili
bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde müspet zararlarının tazmini ve şimdilik 10.000 Amerikan Doları
alacağın faiziyle birlikte tahsili talepli dava açmıştır. Davaya cevapla birlikte şimdilik 10.000 Amerikan
Doları tutarında alacak talepli karşı dava açılmıştır. İletişim Reklam ve Turizm Hizmetleri Tic. A.Ş.
İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/37 E. sayılı dosyasıyla Aktif Tanıtım ve Matbaa Hiz. Tic.
Ltd. Şti. ve Şirket aleyhine BJK İnönü Stadyumu Reklam Alanları Yer Tahsis (Kullanım) Sözleşmesi’nin
haksız feshinden dolayı elde edeceği gelirleri elde edemediği iddiasıyla şimdilik 10.000. Amerikan Doları
cezai şartın tahsili talepli dava açmış ve bu dava İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E
sayılı dosyasıyla birleştirilmiştir. Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. davayı 8.608.506
Amerikan Doları + KDV olarak (KDV dahil 10.158.100 Amerikan Doları) ıslah etmiştir.13.09.2012 tarihli
duruşmada davanın kısmen kabulüne karar verilerek, Aktif’in 6.095.874 Amerikan Doları müspet zarar
alacağının Şirket’ten dava tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 4.a maddesi uyarınca işleyecek faiziyle
birlikte tahsiline, fazla istemin reddine, Şirket’in karşı davasının reddine, iletişim firması tarafından Aktif
ve Şirket aleyhine İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/37 E. sayılı dosyasıyla açılan ve
birleştirilen davanın Şirket yönünden reddine, İletişim’in alacağının Aktif’ten tahsiline karar verilmiştir.
Anılan karar Şirket tarafından temyiz edilmiştir. Aktif Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri Tic Ltd. Şti, Şirket
aleyhine İstanbul 1.İcra Müdürlüğü’nün 2012/25213 E. sayılı dosyasından işlemiş faiz dahil 8.839.602
Amerikan Doları ve 93.469 TL tutarlı ilamlı icra takibi başlatmıştır. İcra dosya borcunun ödenmesi
amacıyla Aktif ile Şirket arasındaki davada verilen karar dikkate alınarak, Aktif firmasıyla ihtilafın
başlangıcından ödeme takviminin sonuna kadar işlemiş ve işleyecek faizler ile KDV de dahil olmak üzere
toplam 6.097.790 Amerikan Doları ödenerek ihtilafın kapatılması hususunda 28.12.2012 tarihinde
anlaşmaya varılmıştır. Buna göre anlaşmaya varılan tutarın 1.097.790 Amerikan Dolar 'lık kısmı peşin,
bakiye tutar ise 15 Mart 2013 tarihinde 1.000.000 Amerikan Doları 15 Haziran 2013 tarihinde 1.000.000
Amerikan Doları 15 Eylül 2013 tarihinde 1.000.000 Amerikan Doları 15 Aralık 2013 tarihinde 1.000.000
Amerikan Doları ve 15.Mart 2014 tarihinde 1.000.000 Amerikan 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 Amerikan Doları bedelle satın alınmıştır. Protokole istinaden tüm ödemeler yapılmış ise de;
Aktif taraflar arasında yapılan protokole uyulmadığı iddiasıyla İstanbul 1.İcra Müdürlüğü’nün 2012/25213
E. sayılı dosya borcu üzerinden takibe devam etmektedir. İcra takip işlemlerine devam edilmesi
yönündeki Müdürlük işleminin iptali için Şirket tarafından İstanbul 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/238
E. sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda mahkemece icranın geri
bırakılmasına karar verilmiştir. Ancak, Yerel Mahkeme kararı Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 08 mart 2017
tarih ve 2016/9135 E., 2017/3146 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur. Ayrıca, Şirket tarafından anılan icra
dosyası sebebiyle Şirket’in borcunun bulunmadığının tespiti talebiyle menfi tespit davası açılmış olup,
yargılama devam etmektedir. Öte yandan, Aktif Yatırımları A.Ş. tarafından İstanbul 1.İcra
Müdürlüğü’nün 2012/25213 E. sayılı icra dosyası üzerinde yapılan haciz işlemlerine ilişkin olarak icra
müdürlüğü tarafından İİK 99. Maddesine göre istihkak davası açmak üzere kendilerine süre verilmesine
ilişkin kararın ortadan kaldırılması ve 3. şahısların istihkak iddialarının reddine karar verilmesi talebiyle
dava açılmış olup, yargılama İstanbul 1 İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/259 E. sayılı dosyası üzerinden
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 ilave bir karşılık ayırmayı gerekli görmemiştir.
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7.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

İstanbul 30.İcra Müdürlüğü’nün 2017/24573 E. sayılı dosyası ile alacaklı Saran Uluslararası Filmcilik
Organizasyon Reklam Ticaret Paz. A.Ş. tarafından Şirketimiz aleyhine takip tarihi itibariyle 746.675
Amerikan Doları tutarındaki alacağın tahsili talebiyle ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Alacaklı tarafından
talep edilen faiz oranına ve 10.865 Amerikan Doları tutarındaki işlemiş faize yasal süresi içerisinde itiraz
edilmiştir. İtiraz edilmeksizin kesinleşen asıl alacak ve işlemiş faiz tutarının tamamı ödendiğinden
finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır.
Bakırköy 5. İcra Müdürlüğü’nün 2017/5413 E. sayılı dosyası ile alacaklı İstanbul Olimpiyat Oyunları
Hazırlık ve Düzenleme Kurulu tarafından Şirket aleyhine 354.000 TL tutarındaki asıl alacağın tahsili
talebiyle icra takibi başlatılmıştır. Takipte kesinleşen dosya borcuna mahsuben kısmi ödemeler yapılmış
olup, bakiye dosya borcu üzerinden takip devam etmektedir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal
tablolarda yer almaktadır.
Futbolcu Fabricio’nun menajeri ile imzalanan temsilcilik sözleşmesinde 2016/2017 sezonuna ilişkin
30.04.2017 vade tarihli 115.000 Avro ücretin ödenmediği iddia edilerek şirket aleyhine CAS nezdinde
dava açılmış, ödeme yıllık %5 faizi ile birlikte talep edilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal
tablolarda yer almaktadır.
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. Dosya borcuna
mahsuben kısmi ödemeler yapılmış olup söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer
almaktadır.
Futbolcu Adriano Correira Claro’nun menajeri FPA Fairplay Agency Ltd. ile imzalanan temsilcilik
sözleşmesi gereğince Şirket tarafından ödenmesi gereken 25 Ağustos 2016 vade tarihli 300.000 Avro
bedelli ilk menajerlik ödenmemiş olması nedeniyle Şirket aleyhinde CAS nezdinde 31 Ekim 2016
tarihinde dava açılmıştır. Sözleşme gereği, ödemelerden birinin vade tarihinde ödenmemesi halinde
bakiye bedelin derhal muaccel geleceği düzenlenmektedir. Bu nedenle davada menajer tüm sözleşme
bedeli olan 740.000 Avro talep edilmektedir. 24 Mart 2017 tarihli CAS kararına göre, söz konusu
temsilcilik ücretinin 26 Ağustos 2016 tarihinden itibaren işleyecek yıllık %10 faizi ile ödemesine karar
verilmiştir. CAS tarafından ayrıca, davaya ait masraf dağılımı 31.08.2017 tarihinde iletilmiş olup buna
göre şirketin davacıya 13.641 CHF’ yi 30 gün içerisinde ödemesine karar verilmiştir. Söz konusu borca
ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
Şirket profesyonel futbolcularından Luis Rhodolfo'nun menajeri Gr2 Gestao & Marketing Ltda şirketi ile
imzalanan temsilcilik sözleşmesi kapsamında davacıya; 31.07.2015 tarihinde 126.000 Avro, 31.01.2016
tarihinde 126.000 Avro, 31.07.2016 tarihinde 126.000 Avro ödenmesi kararlaştırılmış olup bu
ödemelerin tamamlanmamış olması nedeniyle imzalanan yeni bir sözleşme ile ilk 126.000 Avro'luk
bedelin 22.05.2016, ikinci 126.000 Avro'luk bedelin ise 22.07.2016 tarihinde ödenmesi yönünde yeni bir
anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu bedellerin ödenmemiş olması sebebiyle CAS nezdinde Şirket
aleyhine 31.01.2017 tarihinde dava açılmıştır. Davanın yargılaması devam etmektedir. Söz konusu
borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
Futbolcu Ryan Babel’ in menajeri Semih Usta tarafından şirket aleyhine TFF UÇK nezdinde dava açılmış
olup taraflar arasında imzalanan temsilcilik sözleşmesi kapsamında menajere ödenmesi gereken
30.06.2017 vade tarihi 100.000 Avro’luk menajerlik ücretinin ödenmediği iddia edilmiş ve işlenmiş ve
işleyecek faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi talep edilmiştir. Yargılama devam etmektedir. Söz
konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda yer almaktadır.
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7.

İstanbul 31. İcra Müdürlüğü’nün 2017/66 E. sayılı icra dosyası ile Virgin Radyo ve Televizyon Yayınları
A.Ş. tarafından Şirket aleyhine 899.363 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatılmıştır.
Şirket tarafından takip alacaklısına herhangi bir borcu bulunmadığına ilişkin olarak İstanbul 5 Asliye
Ticaret Mahkemesi’nin 2017/563 Esas sayılı dosyası üzerinden menfi tespit davası açılmıştır.
Mahkemece icra dosyasına yatırılan paranın alacaklıya ödenmemesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı
verilmiştir. İcra Müdürlüğü dosya borcunun tamamı tutarında teminat mektubu icra müdürlüğü dosyasına
sunulmuştur. Menfi tespit davası yargılaması devam etmektedir. Söz konusu tutara ilişkin finansal
tablolarda karşılık ayrılmıştır.
Dava değeri/takip tutarı 100.000 Avro‘dan az olan dosyalar bu raporda detaylandırılmamıştır.
2) Teminat rehin ve ipotekler
31 Ağustos 2017 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
31 Ağustos 2017

31 Mayıs 2017

900.644.263

849.232.786

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

-

-

-

-

-

-

-

-

900.644.263

849.232.786

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 (*)
31 Ağustos 2017
Tutar
Döviz tutarı Para birimi
(TL)
Temlik Edilen Yayın 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 POS gelirleri
Temlik Edilen UEFA Geliri
Temlik Edilen Reklam Geliri
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Senedi
Verilen Teminat Senedi

225.000.000
12.888.047
48.364.168
52.916.973
10.333.334
26.000.000
8.979.696
29.007.875
1.400.000
4.174.066
34.041
12.350
200.000.000
4.500.000

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

Toplam
(*)
(**)

225.000.000
44.347.769
166.421.103
52.916.973
35.557.002
26.000.000
8.979.696
120.179.626
1.400.000
4.174.066
141.032
42.496
200.000.000
15.484.500
900.644.263

Döviz tutarı

31 Mayıs 2017
Tutar
Para birimi
(TL)

190.000.000
16.256.724
50.114.168
53.552.659
10.583.334
26.000.000
12.502.901
18.590.098
2.838.294
34.041
200.000.000
4.500.000

TL 190.000.000
ABD Doları 57.942.216
ABD Doları 178.616.919
TL
53.552.659
ABD Doları 37.721.119
TL
26.000.000
TL
12.502.901
Avro
73.884.485
TL
2.838.294
Avro
135.293
TL 200.000.000
ABD Doları 16.038.900
849.232.786

Temlik edilen kira geliri ana ortak Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin Şirket lehine vermiş olduğu temliklerdir.
Temlik Edilen ilgili isim hakkı geliri Ana Ortak Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin Şirket vermiş olduğu temliklerdir.
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Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

Aktif Değerler Üzerindeki Sigorta Tutarı;
31 Ağustos 2017 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibariyle aktif değerler üzerindeki sigorta tutarları sırasıyla
165.037.802 TL ve 196.967.552 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 vs.) minimum düzeyde etkilenilmesini
sağlamaktır.
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

UEFA gelirleri
Lisanslı ürün satış gelirleri
Futbolcu satış ve kiralama gelirleri
Yayın gelirleri
Sponsorluk ve reklam geliri
İsim ve lisans hakkı gelirleri
Maç hasılatları ve kombine kart loca gelirleri
Diğer
Satıştan iadeler(-)
Satış iskontoları / indirimleri (-)
Net satışlar toplamı
Ücret giderleri
Satılan ticari mallar maliyeti
Amortisman ve tükenme payları
Futbolcu sözleşme fesih giderleri
Seyahat giderleri
Menajerlik giderleri
Futbolcu kiralama giderleri
Maç giderleri
Bakım ve onarım giderleri
Federasyon giderleri
Diğer
Satışların maliyeti toplamı

(18)

1 Haziran 201731 Ağustos 2017

1 Haziran 201631 Ağustos 2016

52.177.950
44.079.854
34.403.740
17.461.300
16.464.359
13.473.089
8.120.744
847.549
(2.559.473)
(464.612)
184.004.500

41.960.800
25.880.629
37.504.266
21.835.698
16.831.839
2.765.676
2.057.000
1.366.242
(1.177.431)
(444.440)
148.580.279

(67.632.721)
(23.522.821)
(9.513.977)
(8.137.605)
(5.637.296)
(2.077.696)
(1.843.302)
(1.171.984)
(528.890)
(516.994)
(5.072.197)
(125.655.483)

(33.609.302)
(14.964.133)
(8.492.602)
(7.191.798)
(1.438.872)
(7.268.030)
(1.905.674)
(1.141.600)
(135.171)
(708.744)
(3.305.446)
(80.161.372)

58.349.017

68.418.907
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9.

Hisse başına kazanç/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 kar/(zararı)
Ağırlıklı ortalama hisse adedi

1 Haziran 201731 Ağustos 2017

1 Haziran 201631 Ağustos 2016

2.809.725
240.000.000

38.549.741
240.000.000

0,0117

0,1606

Hisse başına net kazanç/(kayıp)
10.

İlişkili taraf açıklamaları

31 Ağustos 2017 ve 31 Mayıs 2017 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan olan alacak ve borçların detayı
aşağıdaki gibidir.
İlişkili taraflardan ticari alacaklar:
31 Ağustos 2017
Ticari Ticari olmayan
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği(1) (*)
Beşiktaş Basketbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (2)

(1)
(2)
(*)

Ticari

31 Mayıs 2017
Ticari olmayan

-

109.824.170

-

44.171.908

-

-

-

-

-

109.824.170

-

44.171.908

Şirket ana ortağıdır.
Şirket ana ortağının iştirakleridir.
SPK’nın 28 Mart 2008 tarih 2008/13 sayılı haftalık bülteninde yayımlandığı üzere; faaliyet konusu sportif faaliyetler olan
halka açık şirketlerin, ilişkili taraflara kullandırabileceği fonların toplam tutarının, bir önceki hesap dönemi karından söz
konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının %50’sinden fazlasını aşamayacağı hükmü
getirilmiş olmakla beraber, 31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle Şirket’in ana ortağı olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Derneğinden 109.824.170 TL tutarında ticari olmayan alacağı bulunmaktadır. Söz konusu alacak için Grup adat
çalışması yapmış ve 1.506.215 TL faiz gelir tahakkukunu 31 Ağustos 2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına
yansıtmıştır. Grup söz konusu alacağın ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

İlişkili Taraf İşlemleri:

İlişkili taraf
Dernek (*)

İlişkili taraf
Dernek (*)

(*)

31 Ağustos 2017
Mal ve hizmet
Finansal
satışları
gelirler
11.558.644

2.391.392

31 Ağustos 2017
Mal ve hizmet
Finansal
alımları
Giderler
441.261

885.177

Şirket ortağı.

(19)

31 Ağustos 2016
Mal ve hizmet
Finansal
satışları
gelirler
168.727

3.454.696

168.727

3.454.696

31 Ağustos 2016
Mal ve hizmet
Finansal
alımları
giderler
92.808

226.558

92.808

226.558

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle
ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

11.

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.
31 Ağustos 2017
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 (19a19b)
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-14-1516a)
Döviz Hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun
değeri
İhracat
İthalat

TL
Karşılığı

ABD
Doları

Avro

GBP

CHF

22.200.250

211.235

5.183.054

-

-

1.342.112
52.373.850
75.916.212
2.003.884
2.003.884
77.920.096
(80.171.756)
(185.841.586)
(73.943.369)
(811.790)

130.577
50.000
391.812
251.258
251.258
643.070
(785.809)
(4.894.539)
(18.000)
(235.917)

212.868
12.600.000
17.995.922
274.995
274.995
18.270.917
(18.429.830)
(40.791.570)
(17.832.834)
-

(250.000)
-

3.000
3.000
3.000
-

(340.768.501)
(12.760.440)
-

(5.934.265)
-

(77.054.234)
(3.080.000)
-

(250.000)
-

(12.760.440)
(353.528.941)

(5.934.265)

(3.080.000)
(80.134.234)

(250.000)

-

-

-

-

-

-

(275.608.845)

(5.291.195)

(61.863.317)

(250.000)

3.000

(327.982.695)

(5.341.195)

(74.463.317)

(250.000)

3.000

-

-

-

-

-
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11.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Mayıs 2017
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 (9-18+19)
Parasal kalemler net yabancı para
varlık/yükümlülük pozisyonu
(UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-1112a-14-15-16a)
Döviz Hedge’i için kullanılan
finansal araçların toplam gerçeğe
uygun değeri
İhracat
İthalat

TL
karşılığı

ABD
Doları

Avro

GBP

CHF

1.578.568

5.090

392.619

-

-

845.159
218.274
287.347
2.929.348
574.198
574.198
3.503.546
(73.880.435)
(65.291.493)
(35.701.405)

135.575
50.000
190.665
78.389
78.389
269.054
(953.555)
(3.790.092)
(20.528)

77.292
469.911
74.176
74.176
544.087
(17.418.808)
(13.029.098)
(8.964.432)

(250.000)
-

15.051
60.000
30.000
105.051
105.051
(30.000)
-

(867.747)

(243.462)

-

-

-

(175.741.080)
(68.934.758)
(3.944.592)

(5.007.637)
-

(39.412.338)
(17.344.695)
(992.500)

(250.000)
-

(30.000)
-

-

-

-

-

-

(72.879.350)
(248.620.430)

(5.007.637)

(18.337.195)
(57.749.533)

(250.000)

(30.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(245.116.884)

(4.738.583)

(57.205.446)

(250.000)

75.051

(245.622.505)

(4.788.583)

(57.205.446)

(250.000)

45.051

-

-

-

-

-

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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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 (-)

(1.837.905)

1.837.905

(1.837.905)

1.837.905

3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(1.837.905)

1.837.905

(1.837.905)

1.837.905

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

(30.850.153)

30.850.153

(30.850.153)

30.850.153

6- Avro Net Etki (4+5)

(30.850.153)

30.850.153

(30.850.153)

30.850.153

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

(111.300)
-

111.300
-

(111.300)
-

111.300
-

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

(111.300)

111.300

(111.300)

111.300

(32.799.358)

32.799.358

(32.799.358)

32.799.358

Toplam (3+6+9)
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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 (-)

(1.706.747)
-

1.706.747
-

(1.706.747)
-

1.706.747
-

3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(1.706.747)

1.706.747

(1.706.747)

1.706.747

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

(22.735.733)
-

22.735.733
-

(22.735.733)
-

22.735.733
-

6- Avro Net Etki (4+5)

(22.735.733)

22.735.733

(22.735.733)

22.735.733

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

(114.333)
-

114.333
-

(114.333)
-

114.333
-

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

(114.333)

114.333

(114.333)

114.333

(24.556.813)

24.556.813

(24.556.813)

24.556.813

Toplam (3+6+9)
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12.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.
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