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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2014 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Bağımsız
denetimden
geçmemiş
Cari dönem

Bağımsız
denetimden
geçmiş
Geçmiş dönem

28 Şubat 2014

31 Mayıs 2013

6.216.924
3.417
14.169.609
12.520.568
1.649.041
2.405.536
2.405.536
3.483.140
10.690.975
1.400
6.346.336

11.303.359
3.417
11.872.877
11.872.877
4.268
4.268
2.501.764
3.938.824
499
2.455.941

Toplam cari / dönen varlıklar

43.317.337

32.080.949

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

2.505.498
2.505.498
115.571
115.571
2.082.451
52.890.088
32.490.655
698.539
38

900.000
900.000
94.341
94.341
1.592.266
32.443.458
31.547.382
740.757
1.299.225

90.782.840

68.617.429

134.100.177

100.698.378

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

4

6
6

Toplam cari olmayan / duran varlıklar
Toplam varlıklar

(3)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2014 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Bağımsız denetimden
geçmemiş
Cari dönem

Bağımsız
denetimden geçmiş
Geçmiş dönem

28 Şubat 2014

31 Mayıs 2013

59.978.571
35.459.243
69.641.169
69.125.326
515.843
62.196.723
8.022.314
54.174.409
74.580.766
17.928.967
2.608.250
619.162
1.989.088
18.169.664

21.504.221
35.476.823
50.663.419
50.663.419
24.005.047
3.742.150
20.262.897
52.191.049
17.034.390
251.226
2.198.500
475.913
1.722.587
8.609.340

340.563.353

211.934.015

72.318.056
43.132
43.132
17.759.682
26.464.240
706.033
706.033
1.605.137

69.311.416
9.583.700
9.583.700
14.287.160
9.835.600
517.207
517.207
5.003.541

Toplam uzun vadeli yükümlülükler

118.896.280

108.538.624

Toplam yükümlülükler

459.459.633

320.472.639

240.000.000
1.097.097
(303.484)
894.241
(461.762.738)
(105.284.572)

240.000.000
1.097.097
(2.967)
711.806
(393.280.718)
(68.299.282)

(325.359.456)

(219.774.064)

-

(197)

(325.359.456)

(219.774.261)

134.100.177

100.698.378

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

5

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

10

Özkaynaklar toplamı
Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam özkaynaklar
Yükümlülükler ve özkaynaklar toplamı

(4)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait
konsolide kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş

Kar veya zarar kısmı

Dipnot
referansları

1 Haziran 201328 Şubat 2014

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
Cari dönem
1 Aralık 201328 Şubat 2014

Esas faaliyet gelirleri
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

8
8

109.172.357
(146.902.946)

32.771.308
(48.361.489)

110.430.131
(115.527.825)

32.107.357
(35.661.290)

Brüt zarar

(37.730.589)

(15.590.181)

(5.097.694)

(3.553.933)

Satış ve pazarlama giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

(5.049.766)
(8.974.166)
6.462.967
(31.661.785)

(1.814.833)
(3.022.238)
2.428.427
(14.293.322)

(3.761.540)
(8.446.126)
20.746.563
(16.741.244)

(1.283.318)
(3.137.757)
6.445.335
(3.179.727)

Faaliyet giderleri / gelirleri

(76.953.339)

(32.292.147)

(13.300.041)

(4.709.400)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

1.102.263
(28.809.863)

277.214
(13.550.472)

4.422.380
(20.300.799)

(73.900.394)
59.565.737

Finansal gelir giderler

(104.660.939)

(45.565.405)

(29.178.460)

(19.044.057)

(556.088)
(67.651)

(52.049)

(503.946)
(1.201.802)

157.948
(18.363)

(105.284.678)

(45.617.454)

(30.884.208)

(18.904.472)

(300.517)

(233.926)

(180.486)

(59.094)

(105.585.195)

(45.851.380)

(31.064.694)

(18.963.566)

(106)
(105.284.572)

(45.617.454)

(58)
(30.884.150)

25.596
(18.930.068)

(0,0004)

(0,0002)

(0,0008)

(0,0005)

(106)
(105.585.089)

(45.851.380)

(58)
(31.064.636)

25.596
(18.989.162)

Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)
Dönem vergi gideri
Diğer kapsamlı gelirler / (giderler)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal
kazanç /(kayıp)
Toplam kapsamlı gider
Dönem zararının dağılımı
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları

9
9

Sürdürülen faaliyetler pay başına kayıp
(Hisse başına TL olarak ifade edilmiştir)
- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kayıp
Toplam kapsamlı giderin dağılımı
- Kontrol gücü olmayan paylar
- Ana ortaklık payları

(5)

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Haziran 201228 Şubat 2013

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
Geçmiş dönem
1 Aralık 201228 Şubat 2013

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait
konsolide özsermaye değişim tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Ödenmiş
sermaye
1 Haziran 2012 bakiyesi

Çalışanlara
Hisse
sağlanan
senedi faydalara ilişkin
ihraç
aktüeryal
primleri kayıp/kazançlar

Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler

Birikmiş
zararlar

Net dönem
karı / (zararı)

Ana ortaklığa ait
özkaynaklar

Kontrol
gücü
olmayan
payları

Toplam
özkaynaklar

(352.028.320)

(91.879)

(352.120.199)
-

40.000.000

447.250

-

711.805

(242.385.990)

(150.801.385)

Geçmiş yıl zararlarına transfer

-

-

-

-

(150.801.385)

150.801.385

-

-

Azınlık paylarındaki değişim

-

-

-

-

(91.821)

-

(91.821)

91.821

-

Toplam kapsamlı gider

-

-

(180.486)

-

-

(30.884.149)

(31.064.635)

(58)

(31.064.693)

28 Şubat 2013 bakiyesi

40.000.000

447.250

(180.486)

711.805

(393.279.196)

(30.884.149)

(383.184.776)

(116)

(383.184.892)

1 Haziran 2013 bakiyesi

240.000.000

1.097.097

(2.967)

711.806

(393.280.718)

(68.299.282)

(219.774.064)

(197)

(219.774.261)

Geçmiş yıl zararlarına transfer

-

-

-

182.435

(68.481.717)

68.299.282

-

-

-

Azınlık paylarındaki değişim

-

-

-

(303)

-

(303)

303

-

Toplam kapsamlı gider

-

-

(300.517)

-

-

(105.284.572)

(105.585.089)

(106)

(105.585.195)

28 Şubat 2014 bakiyesi

240.000.000

1.097.097

(303.484)

894.241

(461.762.738)

(105.284.572)

(325.359.456)

-

(325.359.456)

(6)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren ara döneme ait
konsolide nakit akım tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş

Cari dönem
1 Haziran 2013 –
28 Şubat 2014

Geçmiş dönem
1 Haziran 2012 –
28 Şubat 2013

(105.284.678)

(30.884.207)

18.536.758
42.218
580.756
(261.718)
16.514.155
(160.448)
(915.075)
13.750.000

19.632.668
1.205.006
(18.079.052)
329.874
19.486.596
(141.500)
(749.792)
(1.770.000)

Faaliyetlere yönelik varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler
öncesi net nakit girişi / (çıkışı)

(57.198.032)

(10.970.407)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklar
Stoklar
Ticari borçlar
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklar
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlar
Ödenen kıdem

(4.198.288)
(981.376)
9.994.958
(12.710.031)
48.778.394
(282.697)

(68.493)
(3.901.619)
(8.671.595)
(11.099.455)
(6.248.122)

Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit

(16.597.072)

(40.959.691)

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Alınan faiz
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları

160.448
(41.934.404)
3.375.906

141.500
(12.875.302)
5.357.902

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit

(38.398.050)

(7.375.900)

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
İlişkili taraflardan sağlanan nakit, net
Ödenen faiz
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

33.120.990
(8.835.951)
59.630.553
(34.006.905)

85.787.252
(9.380.154)
(27.844.402)

Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit

49.908.687

48.562.696

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

(5.086.435)

227.105

Dipnot
referansları
A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları
Dönem zararı
Dönem zararının mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman giderleri ve itfa payları
Vergi geliri/gideri ile ilgili düzeltmeler
Karşılık giderleri
Reeskont gelir / giderleri
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Haklar değer düşüklüğü karşılığı/iptali
Kredilere ilişkin gerçekleşmemiş kur farkları

D. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

11.303.359

1.418.863

Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler

4

6.216.924

1.645.968

(7)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2014 tarihinda 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
%42,5’i 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:
28 Şubat 2014
Pay tutarı
Pay oranı
(TL)
(%)

Ortağın Ünvanı

31 Mayıs 2013
Pay tutarı
Pay oranı
(TL)
(%)

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği (BJK Dernek)
Halka arz

137.997.450
102.002.550

57,5
42,5

149.997.450
90.002.550

62,5
37,5

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.
28 Şubat 2014 tarihi itibariyle Şirket'in konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda
gösterilmiştir.
Şirket ismi

Faaliyet alanı

Beşiktaş Sportif

Beşiktaş markalı ürünlerin üretim ve
pazarlanması faaliyeti

Beşiktaş Televizyon Yayıncılık
A.Ş. (Beşiktaş Yayıncılık)

TV yayını

Sermayesi

Doğrudan
iştirak oranı (%)

Dolaylı iştirak
oranı (%)

4.500.000

100

100

500.000

-

100

Şirket ve konsolide edilmiş bağlı ortaklıkları bundan böyle "Grup" olarak adlandırılacaktır.
Şirket’in 1 Haziran 2013 – 28 Şubat 2014 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama personel sayısı 84
olmakla beraber, Grup’un 1 Haziran 2013 – 28 Şubat 2014 döneminde çalıştırmış olduğu ortalama
toplam personel sayısı 206 kişidir. (31 Mayıs 2013: Şirket ortalama 62 kişi; Grup ortalama 171 kişi)

(8)

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28 Şubat 2014 tarihi itibariyle
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 2013 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 Ürünler A.Ş., BJK ve
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.'nin hesap dönemleri de 1 Haziran - 31 Mayıs dönemine uygun
olarak belirlenmiştir.
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarını içermesi gerekli olan
açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Mayıs 2013 tarihli
konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
2.2

Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması:

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
28 Şubat 2014 tarihi itibariyle sona eren dokuz aylık döneme ait finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Haziran 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş standartlar 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.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki
gibidir:
- TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)”,
(Değişiklik sadece açıklama esaslarını etkilemektedir ve Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde bir etkisi olmamıştır.)
- TMS 1 “Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu”
(Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemiştir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde
bir etkisi olmamıştır.)
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- TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)” (Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok
konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en
önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması, tanımlanmış fayda
planlarında aktüeryal kar/zararının diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması ve kısa ve uzun vadeli
personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün
tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Grup, aktüeryal kazanç/kayıplarını bu değişiklik öncesi gelir
tablosunda muhasebeleştirmekteydi. Aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında
muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki
etkisi geçmişe dönük olarak Not 2.4’te açıklanmıştır).
- TMS 27 “Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik) (TFRS 10’nun ve TFRS 12’nin yayınlanmasının
sonucu olarak, KGK TMS 27’de de değişiklikler yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık TMS
27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda
muhasebeleştirilmesi konularını içermektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumunu veya
performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır).
- TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)” (TFRS 11’in ve TFRS 12’nin
yayınlanmasının sonucu olarak, KGK TMS 28’de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini TMS 28
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin
yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Söz konusu
standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır).
- TFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar”, (TFRS 10 - TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar
Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini
belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri
için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır).
- TFRS 11 “Müşterek Düzenlemeler”, (Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek
faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş
ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Söz konusu standardın
Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır).
- TFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları”, (TFRS 12 iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı
ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklama gerekliklerini
içermektedir. Ara dönemdeki önemli olaylar ve işlemler nedeniyle verilmesi gereken açıklamalar
dışında, yeni standart kapsamında yapılması gereken açıklamaların hiçbiri ara dönemler için geçerli
değildir dolayısıyla Grup ara dönemde bu açıklamaları sunmamıştır).
- TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü”, (Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında
nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya
kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için
rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama
yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden
itibaren verilmesi gerekmektedir. Söz konusu açıklamaların finansal araçlara ilişkin olanlarının
bazılarının TMS 34.16 A (j) uyarınca ara dönem özet finansal tablolarda da sunulması gerekmektedir.
Söz konusu standardın Grup’un ara dönem özet finansal tabloları üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır).
- TFRYK 20 “Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Harfiyat (Dekapaj) Maliyetleri”, (Söz
konusu yorum Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmamıştır).
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- Uygulama Rehberi “TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik”, (Değişiklikler geriye dönük düzeltme
yapma gerekliliğini ortadan kaldırmak amacıyla sadece uygulama rehberinde yapılmıştır. İlk uygulama
tarihi “TFRS 10’un ilk defa uygulandığı yıllık hesap döneminin başlangıcı” olarak tanımlanmıştır.
Kontrolün olup olmadığı değerlendirmesi karşılaştırmalı sunulan dönemin başı yerine ilk uygulama
tarihinde yapılacaktır. Eğer TFRS 10’a göre kontrol değerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12’ye göre
yapılandan farklı ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmalıdır. Ancak, kontrol değerlendirmesi aynı
ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eğer birden fazla karşılaştırmalı dönem sunuluyorsa, sadece bir
dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmiştir. KGK, aynı sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12
uygulama rehberlerinde de değişiklik yapmış ve geçiş hükümlerini kolaylaştırmıştır. Değişikliğin Grup’un
finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır).
TFRS’deki iyileştirmeler:
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan
2009-2011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde
etkisi olmamıştır.
- TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu: İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan
karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık getirilmiştir.
- TMS 16 Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım
ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık getirilmiştir.
- TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum: Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12
kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut
yükümlülükleri ortadan kaldırıp şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü
gelir vergisinin UMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama: TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm
varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam
varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine
düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli
değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
- TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)”
(Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak
uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumunu veya performansı üzerinde önemli
bir etkisi olması beklenmemektedir).
- TFRS 9 “Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama”, (Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni
standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. Söz
konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması
beklenmemektedir).
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut TFRS standartlarındaki değişiklikler TMSK
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. Grup ara dönem finansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
- TFRS 10 “Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)”, (Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır).
- TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler, (Söz konusu yorum 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yorumun geçmişe dönük
olarak uygulanması zorunludur. Yorumun Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmayacaktır)
- TMS 36 “Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)”, (Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. İşletme UFRS 13’ü uygulamışsa erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu standardın Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi
olması beklenmemektedir)
- TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)”, (Bu değişiklik, 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir)
KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaştırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıştır. Bu düzenlemede
yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS’yi uygulamakla yükümlü olan
şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Grup bu
düzenlemenin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla Not 2.2’de belirtilen sınıflama değişikliklerini
yapmıştır.
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi (pooling of interest) yöntemi
ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği
ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı
itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu
raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu kararların Grup’un finansal tablolarında bir etkisi olmayacaktır.
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2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç
olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir. Söz konusu kararların Grup’un
finansal tablolarında bir etkisi olmayacaktır.
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı
iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne
ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı
ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları
belirlenmiştir.
i)
ii)
iii)

Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip
olması durumu,
İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu.

Söz konusu kararların Grup’un finansal tablolarında bir etkisi olmayacaktır.
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.
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28 Şubat 2014 ve 31 Mayıs 2013 tarihleri itibariyle Şirket'in bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Şirket ismi

Faaliyet alanı

Beşiktaş Sportif

Beşiktaş markalı
ürünlerin üretim ve
pazarlanması faaliyeti

Beşiktaş Televizyon
Yayıncılık A.Ş.
(Beşiktaş Yayıncılık)

Sermayesi

28 Şubat 2014
Doğrudan
Dolaylı
iştirak oranı
iştirak
(%) oranı (%)

Sermayesi

31 Mayıs 2013
Doğrudan
Dolaylı
iştirak oranı
iştirak
(%) oranı (%)

4.500.000

100

100

4.500.000

100

100

500.000

-

100

500.000

-

99,9

TV yayını

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 bilanço 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.
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart
2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve
kullanım rehberi yayınlanmıştır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup’un konsolide kapsamlı gelir
tablosunda çeşitli sınıflamalar yapılmıştır. Grup’un 28 Şubat 2013 tarihli konsolide kapsamlı gelir
tablosunda yapılan sınıflamalar şunlardır:
-

Finansman gelirleri hesabında bulunan 3.156.606 TL tutarındaki cari hesaplarla ilgili kur farkları
esas faaliyetlerden diğer gelirler hesabına ve 315.569 TL tutarındaki reeskont gelirleri esas
faaliyetlerden diğer gelirler hesabına,
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-

Finansman giderleri hesabında bulunan 7.274.079 TL tutarındaki kur farkları esas faaliyetlerden
diğer giderler hesabına ve 645.443 TL tutarındaki reeskont giderleri esas faaliyetlerden diğer
giderler hesabına,

-

Finansman giderleri hesabında bulunan 2.128.206 TL tutarındaki cari hesaplara ilişkin vade
farkları esas faaliyetlerden diğer giderler hesabına.

2.5

İşletmenin sürekliliği

Finansal tablolar işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlanmıştır. Ancak 28 Şubat 2014 tarihi itibariyle
Grup’un kısa vadeli yükümlülükleri dönen varlıklarını 297.246.016 TL aşmış ve yine aynı tarih itibariyle
sona eren dönemde Grup’un net dönem zararı 105.284.572 TL, geçmiş yıllar zararları ise 461.762.738
TL olarak gerçekleşmiştir ve toplam özkaynakları 325.359.456 TL tutarında negatife dönmüştür.
Şirket, aktiflerinin rayiç bedel ile tespiti amacıyla oluşturulan 31.08.2013 tarihli futbolcu Lisans Hakları ve
Marka Değeri Raporu Artı Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenmiştir. Bu rapora
göre farklı senaryolar ışığında Şirket aktifinde kayıtlı bulunan futbolcu lisans haklarının değeri
93.797.190 TL - 132.872.620 TL aralığında, marka değeri üzerinden gelecekte elde edilecek olan nakit
akımlarının indirgenmiş değeri ise 365.207.369 TL - 749.366.522 TL aralığında belirlenmiştir. Şirket’in
gelecek dönemlerde mali ve finansal anlamda nakit yaratma kapasitesi mevcuttur.
Sözleşmeli futbolcular ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında devam eden dava
ve ihtilaflara ilişkin mali tablolarda karşılık ayrılmıştır. Ancak Şirket politikası, öncelikle devam eden dava
ve ihtilafların çözülmesi sonrasında da yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde ilgili karşılıkların
önümüzdeki dönemde minimuma indirilmesi yönündedir. UEFA Mali Kriterler gelir gider dengesi
zorunluluğu, 2013-2014 sezonundan itibaren hayata geçmiş olup, Şirket gelecekte bu tarz olağanüstü
giderlerin meydana gelmemesi için çalışmaktadır.
Günümüz sportif organizasyonlarının yönetim anlayışları, kulüplerin ve bunların bağlı ortaklıkları
şeklinde faaliyet gösteren şirketlerin, operasyonel ve finansal açıdan durumlarının sahadaki sportif
başarıdan olabildiğince bağımsız bir hale getirilmesini öngörmektedir. Bu bağlamda 2013-2014
sezonundan itibaren Grup profesyonel aracı kurumlarla anlaşarak daha etkin sponsorluk ve reklam
anlaşmalarıyla gelirlerini arttırma ve çeşitlendirme yoluna gitmiştir.
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Bu tarz gelir artırıcı anlaşmaların ileride de devam etmesi hedeflenmektedir. Tüm bunlar ışığında,
Şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kabiliyeti kazanması ve işletme süreklilği ilkesine
uygun bir mali yapıya kavuşması hedeflenmektedir. Ek olarak, TTK 376. maddesi hükümlerine uygun
olarak Grup aktiflerinin rayiç bedel ile tespiti amacıyla oluşturulan 31.08.2013 tarihli futbolcu Lisans
Hakları ve Marka Değeri Raporu düzenlenmiştir. Bağımsız denetim raporu sonucuna göre kötü
senaryoya göre değerleme raporu sonucu oluşan fon tutarı 459.004.559 TL tutarında olup uzun vadede
şirket özkaynaklarının artıya dönmesi beklenmektedir.
Diğer taraftan, Grup yönetimi tarafından UEFA’ya sunulan bütçede 2014-2015 sezonunda aşağıdaki
gelir ve gider kalemlerinin oluşacağını tahmin edilmektedir:
Tahmini gelirler

2014-2015 sezonu

Gişe gelirleri
Sponsorlar ve reklam
Yayın hakları
Ticari ürünler
Oyuncu Transfer Gelirleri
Diğer işletme gelirleri

26.800.042
22.060.559
111.938.045
52.797.417
3.287.115
23.108.488

Toplam

239.991.666

Tahmini giderler

2014-2015 sezonu

Satış/malzeme giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve tükenme payları
Duran varlıklarda değer kaybı
Diğer işletme giderleri
Oyuncu Transfer Giderleri

(22.604.962)
(110.728.914)
(250.000)
(18.029.531)
(24.813.403)

Toplam

(176.426.810)

Vodafone Arena projesi kapsamında Loca, VIP koltuk ve kombine kart satışlarına başlanmış olup, bu
satışlar Şirket’e nakit akışı sağlamaktadır.
Şirket, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilmek için öncelikle sermaye piyasası araçları ihracı
yoluyla finansman sağlamayı hedeflemektedir. Burada uygulanması gereken ilk yöntem ise sermayenin
nakden artırılmasıdır. Bu durumda Grup’ un ana ortağı olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği sermaye
artırımına katılacaktır.
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Grup ile IMG Doğuş Konsorsiyumu arasında yapılan stratejik anlaşma; stadyum yönetimi, reklam
hakları, sponsorluk ve isim hakkı gibi geniş bir satış ve pazarlama yelpazesini kapsamakta ve bu
sayede orta-uzun vadede Grup’un ana gelir kaynaklarında ciddi bir artış beklenmektedir. Modern,
uluslararası standartlarda, çok fonksiyonlu ve günümüz çağdaş insanının ihtiyaçlarına cevap
verebilecek, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları yanısıra, maç harici günlerde de çeşitli
etkinlikler için kullanılacak yeni stadyumun devreye girmesiyle birlikte Grup’un reklam, kiralama,
sponsorluk, isim hakkı ve bilet satışı gelirlerinde gerek 2013-14 sezonunda gerekse sonraki sezonlarda
düzenli ve önemli oranda artışlar beklenmektedir. Buna ek olarak BJK IMG Doğuş ortaklığı tarafından
yapılan stratejik iş planı çerçevesinde, stadyum inşaatı devam ederken yapılacak loca, VIP satışları ve
yeni sponsorluk sözleşmeleriyle Grup’un kısa dönem nakit ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.
IMG doğuş konsorsiyumu ile yapılan stratejik anlaşma sonrası imzalanan sponsorluk anlaşmalarının
toplam tutarı 28.02.2013 itibariyle 75.932.000 ABD Doları ve 5.100.000 TL’dır. Bu anlaşmaların 2013-14
sezonuna tekabül eden kısmı 5.100.000 TL’dir.
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.
3.

Operasyonların sezona göre değişimi

Şirket’in faaliyetleri futbol sezonuna bağlı olarak dönemsellik göstermektedir. Bu nedenle, 28 Şubat
2014 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
- Blokeli mevduat
- TL vadesiz mevduat
- TL vadeli mevduat
- Vadesiz mevduat (yabancı para)
- Vadeli mevduat (yabancı para)
- Diğer
Diğer hazır değerler

28 Şubat 2014

31 Mayıs 2013

68.534
5.502.965
500.720
206.256
4.638.553
49.429
108.007
645.425

24.131
10.804.887
1.233.703
9.258.911
74.101
237.935
237
474.341

6.216.924

11.303.359

TL vadeli mevduat hesapları gecelik vadeli hesaplar olup, faiz oranları %8,00’dir. Yabancı para mevduat
hesapları ortalama bir ay vadeli hesaplar olup, faiz oranları %6,78’dir.
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Finansal borçlar

Grup’un finansal borçları ile ilgili kur riskleri Not 12’de belirtilmiştir.
Grup’un 28 Şubat 2014 ve 31 Mayıs 2013 tarihleri itibariyle finansal borcu aşağıdaki gibidir.
28 Şubat 2014

31 Mayıs 2013

Kısa vadeli banka kredileri (*)
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı
Diğer finansal borçlar(**)

5.007.709
35.459.243
54.970.862

6.309.565
35.476.823
15.194.656

Toplam kısa vadeli borçlarımalar

95.437.814

56.981.044

Uzun vadeli borçlanmalar

72.318.056

69.311.416

Toplam borçlanmalar

167.755.870

126.292.460

Para birimi

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

Kısa Vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen
kısmı

Uzun vadeli

TL
ABD Doları

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

4.955.877
51.832

2.027.864
33.431.379

5.133.551
67.184.505

5.007.709

35.459.243

72.318.056

Uzun vadeli

28 Şubat 2014

Toplam

31 Mayıs 2013

Para birimi

Ağırlıklı ortalama etkin
faiz oranı

Kısa Vadeli

Uzun vadeli
kredilerin kısa
vadeye düşen kısmı

TL
ABD Doları

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

5.871.524
438.041

2.246.534
33.230.289

5.691.485
63.619.931

6.309.565

35.476.823

69.311.416

Toplam

Kredi geri ödemelerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 yıl içerisinde
1-2 yıl içerisinde
2-3 yıl içerisinde
3-4 yıl içerisinde
4-5 yıl içerisinde
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40.466.952
36.807.427
25.957.723
4.667.173
4.885.733

41.786.389
30.272.415
25.834.110
12.053.055
1.151.835

112.785.008

111.097.804
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(*)

Finansal tablolarda kullanılan banka kredilerine ait faiz oranları, vade yapılarına göre ağırlıklı
ortalama etkin faiz yöntemi ile, ortalama bir yıldan kısa vadeli TL krediler için; etkin faiz %8,75%14 (31 Mayıs 2013:%8,75-%14), Dövizli/DEK kredileri için %8, ortalama bir yıldan uzun vadeli
Dövizli/DEK ve Döviz kredileri için %2,80 - %8 (31 Mayıs 2013: %8, %2,80-%8) olarak
hesaplanmıştır.

(**)

28.02.2014 tarihi itibari Grup şirketlerinden Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin Ziraat Bankası’nda bulunan 5
yıl uzun vadeli 5.050.000 ABD DOLARI değerinde bir adet yeni kredisi bulunmaktadır.

(***) Diğer finansal borçlar hesap bakiyesi olan 54.970.862 TL’nin 48.893.862 TL’si faktoring
şirketlerine olan borçlardan, kalan bakiye 2.000.000 Avro (6.077.000 TL) ise futbolcu Almeida
transferi ile ilgili olarak fon şirketi Quality Football Ireland’a olan borçtan oluşmaktadır. (31 Mayıs
2013: 9.886.746 TL ve 2.000.000 Avro (4.841.600 TL)’dir.)
6.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

28 Şubat 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların tutarı 41.934.404 TL’dir (28 Şubat 2013 – 12.875.302 TL).
28 Şubat 2014 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönem içerisinde satılan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 3.375.906 TL’dir. (28 Şubat 2013 – 4.608.109 TL).
7.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

Şarta Bağlı Olaylar
a) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
28.02.2014 tarihinden önce açılmış ve devam etmekte olan uyuşmazlıklar:
İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin 2005/74 E sayılı dosyasıyla, Logo Paint Aps tarafından
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, Ata Reklam ve
Tanıtım San. Dış Tic. A.Ş. ve Ata Reklam Bilgisayar İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine Patent
Hakkına Tecavüz iddiasıyla şimdilik 125.000 AVRO tutarlı tazminat davası açılmıştır. Söz konusu borca
ilişkin karşılık finansal tablolarda ayrılmıştır.
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 rakibi başlatmıştır, takibe itiraz
edilmiş, karşı taraf İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/229 E. sayılı dosyasından itirazın iptali
davası açmıştır. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda ayrılmıştır.
İstanbul 1. İş Mahkemesi’nin 2010/51 E. sayılı dosyasından Nurdan Solmaz, Beşiktaş Futbol Yatırımları
San. ve Tic. A.Ş. aleyhine işe iade kararına bağlı maddi haklar ile kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli
izin haklarının tahsili için 1.500 TL tutarında kısmi dava açmıştır. Şirket davada haklı olduğunu
düşünmektedir ve bu sebeple finansal tablolarda dava tutarına ilişkin karşılık ayrılmamıştır.
İstanbul 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2011/409 E. Aysel Şavkan, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve
Tic. A.Ş 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
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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 finansal
tablolarda karşılık ayrılmıştır.
İstanbul 5. İcra Müdürlüğü’nün 2009/9374 E. sayılı dosyasıyla ONS Spor Malzemeleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş., Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş aleyhine toplam 2.119.586 TL alacak iddiasıyla icra
takibi başlatmış, takip tutarının 109.718 TL’lik kısmı borç Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’ye ait olduğu için ödenmiş, fazlasına itiraz edilmiş, karşı taraf İstanbul 10. Asliye Ticaret
Mahkemesinin 2009/481 E. sayılı dosyasıyla itirazın iptali ve 1.554.000 TL tutarındaki
lisansiye/sponsorluk bedeli için verilen senetlerden dolayı borçlu olmadığına ilişkin menfi tespit ve
fesihten sonra ödenen senetlerin bedellerinin iadesi, cezai şartın tahsili talepli dava açmıştır. Mahkeme
10.10.2011 tarihinde, 1.232.635 TL üzerinden davayı kısmen kabul etmiş, fesihten sonra ödenen
senetlerin toplam ana para 200.000 ABD DOLARI olarak tahsiline kalan senetlerin iptaline, 493.053 TL
icra inkar tazminatının ödenmesine, cezai şartın alınmamasına karar vermiştir. ONS kararda yazılı, icra
inkar tazminatı için İstanbul 37. İcra Müdürlüğünün 2012/589 E. sayılı dosyasıyla ve yine kararda yazılı
200.000 ABD Dolar’lık senet bedelleri için İstanbul 37.İcra Müdürlüğünün 2012/256 E. sayılı dosyasıyla
ilamlı icra takibi başlatmıştır. İstanbul 5.İcra Müdürlüğü’nün 2009/9374 E. sayılı dosyasından da
mahkemece kabul edilen 1.232.635 TL tutarın faizli ve diğer ferileri dahil bakiye olarak ödenmesine
ilişkin muhtıra göndermiştir. Dosya borcuna mahsuben 1.185.500 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
Bakiye dosya borcu protokol kapsamında ödenmektedir. Yargıtay incelemesi neticesinde hükmün
bozulmasına karar verilmiş olup, 30.01.2013 tarihli duruşmada İstanbul 5.İcra Müdürlüğü’nün 2009/9374
E. sayılı dosyasının 2.026.685 TL üzerinden devamına, bu tutara 3095 sayılı yasanın 2/2 maddesi
uyarınca %20’den fazla olmamak üzere değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına, alacak likit
olduğundan %40 icra inkar tazminatı isteminin kabulüne, fazlaya ilişkin 7.423 TL’lik kısmın takip
edilmeyip yasal sürede yenilenmediğinden açılmamış sayılmasına, 85.479 TL kısmın
kanıtlanamadığından reddine, menfi tespit ve istirdata ilişkin davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar
temyiz edilmiştir. Söz konusu borca ilişkin karşılık finansal tablolarda ayrılmıştır.
İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2009/12797 E. sayılı dosyasıyla Son-Oto Oto Alım Ticaret Dağıtım ve
San. A.Ş., Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş aleyhine: kira sözleşmesine kefil olunduğu ve
14.235 TL tutarında bakiye alacak iddiasıyla ilamsız icra takibi başlatmış, takibe itiraz edilmiş, karşı taraf
İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2009/172 E. sayılı dosyasıyla itirazın iptali davası açmış,
mahkeme davanın kısmen kabulü ile İstanbul 4.İcra Müdürlüğünün 2009/12797 E. sayılı dosyasının
4.789 TL üzerinden devamına ve icra inkar tazminatı talebinin reddine karar vermiştir. Karar BJK
tarafından temyiz edilmiştir. Dosya borcuna mahsuben 21.02.2012 tarihinde 4.000 TL, 06.03.2012
tarihinde 5.137 TL tutarında ödeme yapılmıştır. Yargıtay, Yerel Mahkeme kararının şirketimiz lehine
bozulmasına karar vermiştir. Yerel Mahkemede yapılan yargılama sonucunda davanın reddine karar
verilmiştir.
İstanbul 7.İcra Müdürlüğü’nün 2011/5101 E. sayılı dosyasıyla Gaziantep Spor Kulübü Derneği
tarafından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yıldırım Demirören aleyhine toplam
905.844 TL tutarında ilamsız icra takibi başlatmıştır. Anılan takibin ve ödeme emrinin iptali amacıyla
İstanbul 3.İcra Hukuk Mahkemesinde 2011/489 E. sayılı dosyasıyla dava açılmıştır. Mahkemece yapılan
yargılama sonucunda işlemiş faizin 102.005 TL olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz
tarafından İstanbul 30. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013 / 34 E. sayılı dosyasıyla Gaziantep Spor
Kulübü Derneği aleyhine 15.06.2010 vadeli ve 800.000 TL tutarlı senetle ilgili olarak menfi tespit davası
açılmıştır. Yapılan yargılamada Mahkeme 16.04.2013 tarihli ara kararıyla icra dosyasına yatacak
paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde tedbir kararı vermiştir. Taraflar arasında yapılan protokol
uyarınca davadan feragat edilmiştir.
İstanbul 14.İcra Müdürlüğü’nün 2013/8909 E. sayılı dosyasıyla Sven Heller tarafından, Beşiktaş Futbol
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle toplam 86.374 AVRO tutarlı ilamsız icra
takibi başlatılmıştır. Söz konusu tutara ilişkin finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.
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İstanbul Anadolu 16.İcra Müdürlüğü’nün 2013/6235 E. sayılı dosyasıyla İstanbul Gaz Dağıtım San. ve
Tic. A.Ş. tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine 2.129 TL tutarında
ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Şirket davada haklı olduğunu düşünmektedir ve bu sebeple finansal
tablolarda dava tutarına ilişkin karşılık ayrılmamıştır.
İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/74 E. sayılı dosyası ile Yıldırım Demirören, Ertunç
Soğancıoğlu ve Mehmet Soysal, 28.12.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında
haklarında alınan ibra edilmeme kararlarının hükümsüzlüğü ile şahsi kusur ve eylemlerinden dolayı
şirkete karşı sorumlu olmadıklarının menfi tespit davası niteliğinde olmak üzere tespiti ve hükmen
ibralarına karar verilmesi talepli olarak Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine dava
açmışlardır. Ceza dosyası olup, maddi bir yaptırımı olmayacağından şirket finansallarında karşılık
ayrılmamıştır.
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. Hukuki
süreci devam eden dava henüz kesinleşmediğinden belirsizlik durumu içermektedir.
Şirketimiz 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.
Şirketimiz 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.
Şirketimiz tarafından Selçuk Şit ve Fatih Doğan aleyhine İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/
110 E. sayılı dosyasıyla maddi-manevi tazminat talepli olarak dava açılmıştır.
İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2013/10458 E. sayılı dosyasıyla Media Eye Limited tarafından, Beşiktaş
Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle toplam 1.350.930 ABD DOLARI
tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Söz konusu borç mali tablolarda yer almaktadır.
Media Eye Ltd. tarafından Şirketimiz aleyhine; fazlayı talep hakkını saklı tutarak 28.10.2005 tarihli
sözleşme uyarınca 2010/2011 ve 2011/2012 futbol sezonuna ilişkin UEFA havuz gelirlerinin %10'una
tekabül eden 1.741.763 AVRO ile aynı sözleşmenin 2.2 inci maddesi uyarınca 1.500.000 ABD DOLARI
tutarındaki cezai şart bedelinin tahsili iddialarıyla İstanbul 42. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/145
E.sayılı dosyasından alacak davası açılmıştır. Hukuki aşamasına devam eden davaya ilişkin olarak
belirsizlik söz konusu olduğundan Şirket finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
Saran Uluslararası Filmcilik Organizasyon Reklam Ticaret Pazarlama A.Ş., BJK İnönü Stadyumu reklam
haklarının 2013/2014 sezonunda da Saran Medya şirketinin öncelik hakkı olduğu halde kendisine
verilmediğini ve bu nedenle 2.200.000 ABD Doları kardan mahrum kaldığı iddiasıyla İstanbul 44. Asliye
Ticaret Mahkemesi'nin 2013/155 Esas sayılı dosyasıyla Şirketimiz aleyhine mahrum kaldığı karın
tazmini talepli tazminat davası açmıştir. Hukuki süreci devam eden davaya ilişkin olarak belirsizlik söz
konusu olduğundan şirket finansallarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
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. Hukuki aşamasına devam eden davaya ilişkin olarak belirsizlik söz
konusu olduğundan Şirket finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2013/371 E. sayılı dosyasıyla Ulvi Güveneroğlu tarafından Beşiktaş Futbol
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000
TL tutarlı alacak davası açılmıştır. Hukuki aşamasına devam eden davaya ilişkin olarak belirsizlik söz
konusu olduğundan Şirket finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
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İstanbul 5. İş Mahkemesinin 2013/370 E. sayılı dosyasıyla Recep Çetin tarafından Beşiktaş Futbol
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000
TL tutarlı alacak davası açılmıştır. Hukuki aşamasına devam eden davaya ilişkin olarak belirsizlik söz
konusu olduğundan Şirket finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nün 2013/23209 E. sayılı dosyasıyla Spor Genel Müdürlüğü tarafından,
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği aleyhine takip
tarihi itibariyle 728.309 TL tutarlı ilamsız takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi
başlatılmıştır. Söz konusu borç mali tablolarda yer almaktadır.
İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2013/23266 E. sayılı dosyasıyla İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 747 TL tutarlı
ilamsız takiplerde ödeme emri göndermek suretiyle icra takibi başlatılmıştır. Anılan takibe itiraz edilmiş
olup, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/442
E. sayılı dosyasıyla itirazın iptali davası açılmıştır. Şirket davada haklı olduğunu düşünmektedir ve bu
sebeple finansal tablolarda karşılık ayrılmamıştır.
İstanbul 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/25968 E. sayılı dosyasıyla Securinet Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.
tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 36.723 TL
tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Ödeme yapılmış olup dosya kapanmıştır.
İstanbul 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/25967 E. sayılı dosyasıyla Securinet Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.
tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 102.560 TL
tutarlı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Ödeme yapılmış olup dosya
kapanmıştır.
İstanbul 26.İcra Müdürlüğü’nün 2013/29725 E. sayılı dosyasıyla Mehmet Aurelio tarafından, Beşiktaş
Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 116.691 AVRO tutarlı kambiyo
senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Ödemeler yapılmış olup dosya kapanmıştır.
İstanbul 13. İcra Müdürlüğü 2006/17432 E. sayılı dosyasıyla Beşiktaş A.Ş., Aktif Tanıtım ve Matbaa
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’den (Aktif), BJK İnönü Stadyumu Reklam Alanları Yer Tahsis Sözleşmesi
kapsamında aldığı 20.10.2006 vadeli 531.000 ABD DOLARI tutarlı senedin tahsili için haciz yoluyla icra
takibi başlatmış, takip 01.03.2007 tarihinde iflas yoluna çevrilmiş olup, İstanbul 8. Asliye Ticaret
Mahkemesi’nin 2007/357 E. sayılı dosyasıyla itirazın iptali ve iflas davası açılmıştır. 28.12.2012
tarihinde anlaşma uyarınca davadan feragat edilmiştir.
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2006/661 E sayılı dosyasıyla, Aktif Tanıtım ve Matbaa
Hizmetleri Tic. Ltd.Şti. tarafından Beşiktaş 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 DOLARI alacağın yıllık sözleşme bedelinden faiziyle birlikte tenzili, bu
taleplerinin kabul edilmemesi halinde müspet zararlarının tazmini ve şimdilik 10.000 ABD DOLARI
alacağın faiziyle birlikte tahsili talepli dava açmıştır. Davaya cevapla birlikte şimdilik 10.000 ABD
DOLARI 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 Beşiktaş A.Ş. 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 Tanıtım ve Matbaa Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 21.09.2011
tarihli dilekçesiyle davayı 8.608.506 ABD DOLARI+KDV olarak (KDV dahil 10.158.101 ABD DOLARI)
ıslah etmiştir.13.09.2012 tarihli duruşmada davanın kısmen kabulüne karar verilerek, Aktif’in 6.095.874
ABD DOLARI müspet zarar alacağının BJK’dan dava tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın 4.a
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maddesi uyarınca işleyecek faiziyle birlikte tahsiline, fazla istemin reddine, BJK’nın karşı davasının
reddine, İletişim firması tarafından Aktif ve BJK 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 BJK tarafından temyiz edilmiştir. Aktif Tanıtım ve Matbaa
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., BJK aleyhine İstanbul 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/25213 E. sayılı dosyasından
işlemiş faiz dahil 8.839.602 ABD DOLARI ve 93.470 TL tutarlı ilamlı icra takibi başlatmıştır. İcra dosya
borcunun ödenmesi amacıyla Aktif’le Şirketimiz 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 ABD DOLARI ödenerek ihtilafın kapatılması hususunda
28.12.2012 tarihinde anlaşmaya varılmıştır. Buna gore anlaşmaya varılan tutarın 1.097.790 ABD
Dolar’lık kısmı peşin, bakiye tutar ise 15 Mart 2013 tarihinde 1.000.000 ABD DOLARI, 15 Haziran 2013
tarihinde 1.000.000 ABD DOLARI, 15 Eylül 2013 tarihinde 1.000.000 ABD DOLARI, 15 Aralık 2013
tarihinde 1.000.000 ABD DOLARI ve 15.Mart 2014 tarihinde tarihinde 1.000.000 ABD DOLARI olmak
üzere 5 taksitte ödenecektir. Ödemeler için Aktif'e şirketimiz cirolu Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret
Orman avalli çekler verilmiştir. Ayrıca, Aktif ile Şirketimiz arasındaki ihtilafa konu sözleşmede yer alan
led panolar KDV dahil 944.000 ABD DOLARI 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.
28.02.2014 tarihinden önce açılan ve protokole bağlanan ve ödeme yapılarak kapanan dava ve
icra takipleri:
İstanbul 34.İcra Müdürlüğü’nün 2012/10360 E. sayılı dosyasıyla 79.423 TL tutarlı, İstanbul 24. İcra
Müdürlüğü’nün 2021/4146 E. sayılı dosyasıyla 157.577 TL tutarlı, İstanbul 29. İcra Müdürlüğü’nün
2012/1361 E. sayılı dosyasıyla 202.151 TL tutarlı Erhan Güven tarafından Beşiktaş Futbol Yatırımları
aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Dosya borcu yapılan protokol kapsamında ödenmiştir.
İstanbul 19.İcra Müdürlüğü’nün 2012/17571 E. sayılı dosyasıyla Mehmet Aurelio tarafından Beşiktaş
Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine toplam 957.891 TL tutarlı kambiyo senetlerine
mahsus iflas takibi yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Dosya borcu yapılan protokol kapsamında
ödenmiştir.
İstanbul 19.İcra Müdürlüğü’nün 2012/15620 E. sayılı dosyasıyla 932.688 TL tutarlı Beşiktaş Futbol
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla icra takibi
başlatılmıştır. Mehmet Aurelio İstanbul 19. İcra Müdürlüğü’nün 2012/15620 E. sayılı dosyayla başlattığı
iflas takibine istinaden İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2012/207 E. sayılı dosyayla Beşiktaş
Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. aleyhine iflas davası açmış olup, anılan dosya borcunun ödenmesi
ve iflas dosyasının halli için sulh protokolü imzalanmış olup dosya borcu ödenmiştir.
İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2013/18434 E. sayılı dosyasıyla Mustafa Pekgöz tarafından, Beşiktaş
Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 100.153 TL tutarlı kambiyo
senedine mahsus icra takibi başlatılmıştır. Dosya borcunun ödenmesi için protokol imzalanmıştır.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2013/20467 E. sayılı dosyasıyla Mustafa Pekgöz tarafından, Beşiktaş
Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 100.122 TL tutarlı kambiyo
senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Dosya borcunun ödenmesi için protokol
imzalanmıştır.
İstanbul 5. İcra Müdürlüğü’nün 2013/8153 E. sayılı dosyasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü Derneği tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi
itibariyle toplam 590.981 TL tutarlı kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip başlatılmıştır. Dosya
borcunun ödenmesi için protokol imzalanmıştır.
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İstanbul 5. İcra Müdürlüğü’nün 2013/8133 E. sayılı dosyasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü Derneği tarafından, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi
itibariyle toplam 708.984 TL tutarlı kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip başlatılmıştır. Dosya
borcunun ödenmesi için protokol imzalanmıştır.
İstanbul 3. İcra Müdürlüğü’nün 2013/28375 E. sayılı dosyasıyla Rıdvan Şimşek tarafından, Beşiktaş
Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 41.371 TL tutarlı kambiyo
senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılmıştır. Dosya borcunun ödenmesi için protokol
imzalanmış olup dosya borcu ödenerek kapanmıştır.
İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2013/31024 E. sayılı dosyasıyla Zeynep Selek tarafından, Beşiktaş
Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Manuel Henrique Tavares Fernandes aleyhine takip tarihi
itibariyle 29.133 ABD DOLARI (56.580 TL) tutarlı ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Ödeme yapılmış olup
dosya kapanmıştır.
İstanbul 27. İcra Müdürlüğü’nün 2014/5305 E sayılı dosyasıyla Muhammet Ali Gençcan tarafından,
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. aleyhine 25.02.2014 takip tarihi itibariyle 384.482 TL
Kambiyo Senetlerine Özgü icra takibi başlatmıştır.
İstanbul 35 İcra Müdürlüğü’nün 2014/4592 E sayılı dosyasıyla Bruno Satin tarafından, Beşiktaş Futbol
Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 312.301 TL 19.02.2014 tarihinde ilamsız icra
Takibi başlatılmış olup takibe ve ödeme emrine müvekkil şirket tarafından itiraz edilmiş, İstanbul 12. İcra
Hukuk Mahkemesi’nin 2014/295 E sayılı dosyasından ödeme emrinin iptali için müvekkil şirket
tarafından dava açılmıştır.
28.02.2014 tarihinden sonra Şirketimiz aleyhine başlatılan icra takipleri ve davalar
Herhangi bir icra takibi veya dava bulunmamaktadır.
Şirket lehine başlatılan icra takipleri:
İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/9460 E sayılı dosyası ile Turaboğlu Öztürk Kardeşler İnşaat Turz.
Tic. Ltd. Şti. aleyhine, 14.643 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatılmıştır. Dosya
borcuna mahsuben 15.06.2012 tarihinde borçlu tarafından ödeme yapılmıştır.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2012/4891 E. sayılı dosyası ile Futbol A.Ş., ASM Sivil Havacılık Ürünleri
– Mehmet Vahit Aykut aleyhine 29.084 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlatmıştır.
İstanbul 6. İcra Müdürlüğü’nün 2012/4320 E. sayılı dosyası ile Futbol A.Ş., TFS Sağlıklı İçecekler
Dağıtım Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. aleyhine, 126.043 TL cari hesap alacağının tahsili talebiyle icra
takibi başlatmıştır.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2010/22247 E. sayılı dosyasıyla Binimeks Dış Ticaret Ltd. Şti. aleyhine
30.811 TL tutarında fatura alacağının tahsili için ilamsız icra takibi başlatılmıştır.
İstanbul 31. İcra Müdürlüğü’nün 2013/8041 E. sayılı dosyasıyla Çapraz İnteraktif Eğitim Yayınlar Ltd. Şti
aleyhine 327.465 TL tutarın tahsili için ilamsız icra takibi başlatılmıştır.
İstanbul 7. İcra Müdürlüğü’nün 2010/22248 E. sayılı dosyasıyla Mersiye Yılmaz aleyhine loca bedeli
olarak iki adet karşılıksız çek nedeniyle 87.483 TL tutarlı kambiyo senetlerine mahsus icra takibi
başlatmıştır. Ayrıca, İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 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.
b) Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. :
28.02.2014 tarihinden önce Şirketimiz aleyhine başlatılan icra takipleri ve davalar
İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi 2009/11 E. sayılı dosyasından Emre Alkan, Beşiktaş
Sportif Ürünler San. ve Tic. A.Ş., Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş., Galatasaray Pazarlama
Tic. San. Tur. Yat. ve Spor Faal. A.Ş. ve Serdar Yaman aleyhine tescilli ve patentli terlik tasarımının
şirketimiz 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 Şirketimizin tasarımın hükümsüzlüğüne ilişkin
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açtığı karşı davanın reddine karar verilmiştir. Yargıtay’da yapılan inceleme sonucunda Yerel Mahkeme
kararı onanmıştır. Karar düzeltme talep edilmiştir.
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İstanbul 24. İcra Müdürlüğü 2012/4141 E. (Gaziosmanpaşa 3. İcra Müdürlüğü’nün 2012/2025 E. sayılı
dosyasıyla) Akbulut Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti, 188.654 TL tutarlı icra takibi başlatmıştır. Dosyaya itiraz
edilmiş takip durmuştur.
İstanbul 10. İş Mahkemesi’nin 2012/383 E. sayılı dosyasından Bülent Karabıçak, Beşiktaş Sportif
Ürünler San. ve Tic. A.Ş. aleyhine kıdem, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin haklarının tahsili için 20.702
TL tutarlı dava açmıştır. Davada yapılan yargılama sonucunda davanın konusuz kalması nedeniyle
esas yönünde karar verilmesine yer olmadığında, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin Şirketimizce
ödenmesine karar verilmiştir. Ödeme yapılmış olup dosya kapatılmıştır.
İstanbul 14. İş Mahkemesi 2012/28 E. sayılı dosyasıyla Yılmaz Tuna tarafından Beşiktaş Sportif Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine kıdem tazminatı, maaş alacağı, fazla mesai alacağı, yıllık ücretli izin
alacağı talepli dava açılmıştır.
İstanbul 14. İş Mahkemesi’nin 2012/72 E. sayılı dosyasıyla Erkan Balkan tarafından Beşiktaş Sportif
Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine 7.500 TL tutarlı alacak davası açılmıştır.
İstanbul 3. İcra Müdürlüğü’nün 2013/365 E. sayılı dosyasıyla İhlas Haber Ajansı A.Ş. tarafından
Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle toplam 169.963 TL tutarlı
ilamsız icra takibi başlatmıştır. Dosya borcunun ödenmesi için protokol yapılmış olup dosya borcu
ödenerek kapatılmıştır.
İstanbul 17. İş Mahkemesinin 2013/752 E. sayılı dosyasıyla Erdinç Korkmaz tarafından Beşiktaş Sportif
Ürünler Sanayi ve Ticaret AS aleyhine şimdilik 1.950 TL tutarlı alacak davası açılmıştır.
İstanbul 24.İcra Müdürlüğü’nün 2013/23740 E. sayılı dosyasıyla Yurtiçi Kargo A.Ş. tarafından, Beşiktaş
Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 56.236 TL tutarlı icra takibi
başlatılmıştır. Dosya borcu ödenerek sona ermiştir.
Şirketimiz lehine başlatılan icra takipleri:
İstanbul 11. İcra Müdürlüğü’nün 2011/8848 E. sayılı dosyasıyla, Turaboğlu Öztürk Kardeşler İnşaat
Turizm Tic Ltd. Şti. aleyhine 20.746 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. Dosya borcuna mahsuben borçlu
tarafından ödeme yapılmıştır.
İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2012/7413 E. sayılı dosyasıyla, ASM Sivil Havcılık Ürünleri – Mehmet
Vahit Aykut aleyhine 3.314 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. İcra takibi devam etmektedir.
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.
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.
İstanbul 13. İcra Müdürlüğü’nün 2006/9261 E (yeni dosya no: 2010/7887 E.) sayılı dosyasıyla, Aysun
Suna Doğrul aleyhine 12.845 TL bedelli çekin tahsili talebiyle icra takibi başlatmıştır.
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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.
7.
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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.
İstanbul 13.İcra Müdürlüğü’nün 2006/12737E. (yeni dosya no: 2010/7889 E.) sayılı dosyasıyla, M Tekstil
Turizm ve Gıda San. Ltd. Şti. aleyhine 11.851 TL miktarlı senetlere yönelik icra takip başlatılmıştır.
Dosyadan aciz vesikası alınmıştır.
İstanbul 13.İcra Müdürlüğü’nün 2006/17760 E (yeni dosya no: 2010/7890 E.) sayılı dosyasıyla, M
Tekstil Turizm ve Gıda San. Ltd. Şti. aleyhine 8.082 TL takip miktarlı icra takibi başlatılmış, alacağın
6.340 TL kısmı tahsil edilmiştir. Dosyadan aciz vesikası alınmıştır.
İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2009/7010 E. sayılı dosyasından, Motive Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
aleyhine lisansiye sözleşmesinden doğan fatura alacakları için toplam 4.291 TL tutarında ilamsız icra
takibi başlatmıştır.
İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2009/11042 E. sayılı dosyasından, İstanbul Shape Cd. İç ve Dış Paz.
Ltd. Şti. aleyhine lisansiye sözleşmesinden doğan fatura alacağına istinaden 18.694 TL tutarlı ilamsız
icra takibi başlatmıştır. Borçluların hacze kabil malı bulunmaması nedeniyle aciz vesikası alınmıştır.
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 düzenlme 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 şikayetimiz 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.
İstanbul 12. İcra Müdürlüğü’nün 2010/18453 E. sayılı dosyasıyla, Binimeks Dış Ticaret Ltd. Şti. aleyhine
2.720 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır.
İstanbul 24. İcra Müdürlüğü’nün 2014/2539 E. sayılı dosyasıyla Yurtiçi Kurye Dağıtım ve Posta
Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından, Beşiktaş Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi
itibariyle 117.210 TL tutarlı icra takibi başlatılmıştır. Karşı taraf ile mutabakata varılmış olup ödemeler
yapılmaktadır.
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İstanbul 26. İcra Müdürlüğü’nün 2014/2802 E. sayılı dosyasıyla Erkan Balkan tarafından, Beşiktaş
Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 21.826 TL tutarlı icra takibi
başlatılmıştır.
7.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

Bakırköy 9. İcra Müdürlüğü’nün 2014/1332 E. sayılı dosyasıyla Bülent Karabıçak tarafından, Beşiktaş
Sportif Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 2.074 TL tutarlı icra takibi
başlatılmıştır. Ödeme yapılmıştır.
28.02.2014 tarihinden sonra Şirketimiz aleyhine başlatılan icra takipleri:
Herhangi bir icra takibi bulunmamaktadır.

c) Beşiktaş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.:
İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2008/701 E sayılı dosyasıyla Aviva Sigorta A.Ş, Beşiktaş
Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. aleyhine 10.773 TL poliçe prim bedeli iddiasıyla alacak davası açmış
mahkeme davayı kabul etmiş olup, karar tarafımızdan temyiz edilmiştir. Aviva Sigorta kararı Şişli 8.İcra
Müdürlüğünün 2010/30522 E. sayılı dosyası ile takibe koymuştur. Dosya borcuna mahsuben 20.386 TL
tutarında ödeme yapılarak dosya borcu sona ermiştir. Yargıtay’da yapılan temyiz incelemesinde
Yargıtay Yerel Mahkeme kararının şirketimiz lehine bozulmasına karar vermiştir. Karar kesinleşmiştir.
İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/528 E sayılı dosyasıyla Aviva Sigorta A.Ş., Beşiktaş
Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. aleyhine 4.725 TL tutarlı ek alacak davası açmıştır.
d)

Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş.:

İstanbul 5. İş Mahkemesi’nde 2010/798 E. sayılı dosyasıyla Yavuz Zafer fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak üzere 1.000 TL tutarlı ücret, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai
ve kıdem tazminatının tahsili talepli dava açmıştır. Mahkeme 12.048 TL kıdem tazminatının iş akdinin
fesih tarihinden itibaren yürütülecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte, 4.600 TL tutarındaki
ücret alacağının dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte,
4.699 TL yıllık izin ücretinin dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte, 25.887 TL
fazla mesai ücretinin dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek en yüksek banka mevduat faiz
oranıyla birlikte ve 786 TL genel tatil ücretinin dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek en yüksek
banka mevduat faiz oranıyla birlikte Şirketimizden tahsiline karar vermiştir. Karar temyiz edilmiştir.
Yavuz Zafer İstanbul Anadolu 16.İcra Müdürlüğü’nün 2013/15510 E. sayılı dosyasıyla 78.245 TL tutarlı
ilamlı icra takibi başlatmıştır. Dosya borcu ödenerek sona ermiştir.
İstanbul 5. İş Mahkemesinde 2010/799 E. sayılı dosyasıyla Erhun Ateş fazlaya ilişkin hakları saklı
kalmak üzere 1.000 TL tutarlı ücret, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili, yıllık ücretli izin, fazla mesai
ve kıdem tazminatının tahsili talepli dava açmıştır. Yargılama devam etmektedir. Mahkeme 14.132 TL
kıdem tazminatının iş akdinin fesih tarihinden itibaren yürütülecek en yüksek banka mevduat faiziyle
birlikte, 6.200 TL tutarındaki ücret alacağının dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek en yüksek
banka mevduat faiziyle birlikte, 4.753 TL yıllık izin ücretinin dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek
yasal faiziyle birlikte, 31.585 TL fazla mesai ücretinin dava ve ıslah tarihinden itibaren yürütülecek en
yüksek banka mevduat faiz oranıyla birlikte ve 786 TL genel tatil ücretinin dava ve ıslah tarihinden
itibaren yürütülecek en yüksek banka mevduat faiz oranıyla birlikte Şirketimizden tahsiline karar
vermiştir. Karar temyiz edilmiştir. Erhun Ateş İstanbul Anadolu 16. İcra Müdürlüğü’nün 2013/15511 E.
sayılı dosyasıyla 65.453 TL tutarlı ilamlı icra takibi başlatmıştır. Dosya borcu ödenerek sona ermiştir.
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7.

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

İstanbul 29. İcra Müdürlüğü’nün 2012/2470 E. sayılı dosyasıyla Çetin Ünsalan, Beşiktaş Televizyon
Yayıncılık A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle toplam 2.665 TL tutarlı ilamsız icra takibi başlatmış olup,
dosya borcuna itiraz edilmiştir.
İstanbul 29. İcra Müdürlüğü’nün 2012/14204 E. sayılı dosyasıyla RAM bilgisayar San ve Tic Ltd. Şti,
Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle toplam 6.200 TL tutarlı ilamsız icra
takibi başlatmış olup, dosya borcuna kısmen itiraz edilmiştir. İtiraz edilmeyen kısma mahsuben ödeme
yapılmıştır.
İstanbul 29. İcra Müdürlüğü’nün 2012/27686 E. sayılı dosyasıyla Kozalar Gıda İnşaat Turizm ve
otomotiv Dış Tic. Ltd. Şti, Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle toplam
22.244 TL tutarlı ilamsız icra takibi başlatmış olup, dosya borcuna itiraz edilmiştir.
İstanbul 18. İş Mahkemesi’nde 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.
İstanbul 8. İş Mahkemesi’nde 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.
İstanbul 8. İcra Müdürlüğü’nün 2013/30480 E. sayılı dosyasıyla TVS Prodüksiyon Hizmetleri Tic. A.Ş.
tarafından, Beşiktaş Televizyon Yayıncılık A.Ş. aleyhine takip tarihi itibariyle 29.528 TL tutarlı ilamsız
icra takibi başlatılmış olup dosya borcu ödenerek kapatılmıştır.
e)

Beşiktaş İletişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2011/9701 soruşturma numarası ile Salih Durmuş, İsmail Yavaş,
Zeki Çevik ve İsmail Kık aleyhine şikayette bulunulmuş olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiş olup, anılan karara karşı itiraz edilmiştir. İtiraz
neticesinde güveni kötüye kullanma ve bu suça iştirak suçlarının birlikte işlendiği anlaşıldığından
takipsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmiş ve İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2012/1833
E. sayılı dosya ile dava açılmıştır.
f)

Teminat rehin ve ipotekler

28 Şubat 2014 ve 31 Mayıs 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat / rehin / ipotek pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
28 Şubat 2014

31 Mayıs 2013

130.756.541

126.954.264

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

-

285.837

302.720
180.720

180.720
180.720
-

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
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Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
131.059.261

7.

127.420.821

Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

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

Temlik Edilen Yayın Geliri
Temlik Edilen Sponsorluk Geliri
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Kira Geliri(*)
Temlik Edilen Maç Hasılat Geliri
Temlik Edilen Müşteri Kambiyo
Senetleri
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Mektubu
Verilen Teminat Senedi
Verilen Teminat Senedi

28/02/2014
Tutar (TL)

Döviz tutarı

Para birimi

31/05/2013
Tutar (TL)

TL
ABD Doları
Avro
TL

21.395.236
9.669.898
45.714.382
21.479.258
21.165.831

15.504.456
1.180.000
20.819.922
8.318.033
11.035.331
18.962.688

ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
Avro
TL
TL

28.932.865
2.201.998
38.852.057
20.136.294
11.035.331
18.962.688

ABD Doları
TL
Avro
TL
ABD Doları

4.152.261
389.384
336.708
646.816
5.806.767

678.500
88.664

ABD Doları
TL

1.266.149
88.664

2.589.036
646.816

ABD Doları
TL

4.831.402
646.816

Döviz tutarı

Para birimi

9.576.240
9.669.898
20.461.186
7.040.533
21.165.831

ABD Doları

1.858.500
389.384
110.367
646.816
2.599.036

Toplam

(*)

130.756.541

126.954.264

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

Aktif Değerler Üzerindeki Sigorta Tutarı;
28 Şubat 2014 ve 31 Mayıs 2013 tarihleri itibariyle aktif değerler üzerindeki sigorta tutarları sırasıyla
25.489.942 TL ve 13.924.847 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.
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.
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8.

Satışlar ve satışların maliyeti
1 Haziran 201328 Şubat 2014

1 Aralık 201328 Şubat 2014

1 Haziran 201228 Şubat 2013

1 Aralık 201228 Şubat 2013

Yayın gelirleri
Lisanslı ürün satış gelirleri
Sponsorluk ve reklam geliri
Kombine kart ve loca geliri
İsim ve lisans hakkı gelirleri
Maç hasılatları
Diğer
Yurtdışı satışlar
Satıştan iadeler(-)
Satış iskontoları / indirimleri (-)
Net satışlar toplamı

44.396.054
24.425.037
14.708.442
6.366.555
7.645.851
6.445.494
7.257.332
303.872
(1.678.685)
(697.595)
109.172.357

13.642.996
5.941.491
5.723.497
2.689.176
3.259.103
929.214
1.680.389
83.445
(1.028.118)
(149.885)
32.771.308

41.015.146
19.023.457
16.960.595
14.499.415
8.848.325
5.292.928
5.863.221
(929.429)
(143.527)
110.430.131

12.420.234
3.489.210
5.373.779
5.409.363
3.134.086
1.840.205
849.092
(296.225)
(112.387)
32.107.357

Satılan ticari mallar maliyeti
Ücret Giderleri
Amortisman ve Tükenme Payları
Seyahat Giderleri
Maç Giderleri
Bonservis ve Kiralama Giderleri
Stad Kira Giderleri
Federasyon Giderleri
Lisans Giderleri
Futbolcu satış zararı
Futbolcu değer düşüklüğü karşılığı
Diğer
Satışların maliyeti toplamı

12.648.604
95.673.773
17.953.353
2.526.729
2.458.713
2.116.876
1.908.743
1.386.441
829.353
9.400.361
146.902.946

595.913
33.856.542
5.154.197
1.544.557
918.975
441.252
891.225
641.922
274.418
4.042.488
48.361.489

11.945.186
64.190.109
19.082.794
2.332.650
2.188.693
985.695
2.141.734
1.063.860
915.867
7.495.930
3.185.307
115.527.825

1.141.303
23.534.159
6.009.326
1.008.788
1.004.140
656.594
700.144
356.189
298.620
2.596.402
(3.181.864)
1.537.489
35.661.290

(37.730.589)

(15.590.181)

(5.097.694)

(3.553.933)
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9.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler
1 Haziran 201328 Şubat 2014

1 Aralık 201328 Şubat 2014

1 Haziran 201228 Şubat 2013

1 Aralık 2012 28 Şubat 2013

(327.488)
(3.368.536)
(54.038)
(557.776)
(2.155.129)

(4.403)
(1.577.720)
(156.514)
(689.790)

(12.200.622)
(3.156.606)
(315.569)
(5.073.766)

(3.754.968)
(461.706)
155.720
(2.384.381)

(6.462.967)

(2.428.427)

(20.746.563)

(6.445.335)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Konusu kalmayan karşılıklar
Esas faaliyetlerden kur farkı gelirleri
Protokol gereği vazgeçilen alacaklar
Reeskont gelirleri
Diğer

1 Haziran 201328 Şubat 2014

1 Aralık 201328 Şubat 2014

1 Haziran 201228 Şubat 2013

1 Aralık 2012 28 Şubat 2013

21.552.188
5.588.442
205.905
296.058
4.019.192

10.371.747
2.438.405
(79.644)
(54.127)
1.616.941

7.274.079
2.128.206
1.727.413
458.851
645.443
4.507.252

2.653.812
(326.757)
458.851
393.821

31.661.785

14.293.322

16.741.244

3.179.727

Esas faaliyetlerden diğer giderler
Esas faaliyetlerden kur farkı giderleri
Tecil - faiz giderleri
Dava karşılık giderleri
Kıdem ve izin karşılıkları
Reeskont gideri
Diğer

10.

Hisse başına zarar

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

1 Haziran 201328 Şubat 2014

1 Aralık 201328 Şubat 2014

1 Haziran 201228 Şubat 2013

1 Aralık 2012 28 Şubat 2013

(105.284.572)
240.000.000.000

(45.617.454)
240.000.000.000

(30.884.207)
40.000.000.000

(18.904.473)
40.000.000.000

(0,0004)

(0,0002)

(0,0008)

(0,0005)
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11.

İlişkili taraf açıklamaları

28 Şubat 2014 ve 31 Mayıs 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan olan alacak ve borçların detayı
aşağıdaki gibidir.
İlişkili Taraflara Borçlar:

BJK Dernek*

(*)

Ticari

28 Şubat 2014
Ticari olmayan

-

54.172.321

-

20.262.897

-

54.172.321

-

20.262.897

31 Mayıs 2013
Ticari Ticari olmayan

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.
BJK Derneği’ne olan borç ve alacak bakiyelerine ilişkin olarak 1 Haziran 2013 - 28 Şubat 2014
dönemi için %10.64 faiz oranı üzerinden net 896.917 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 İşlemleri:

İlişkili taraf
Dernek (*)

İlişkili taraf
Dernek (*)

Mal ve hizmet
satışları

1 Haziran 201328 Şubat 2014
Finansal
gelirler

3.490.688

-

1.598.273

-

3.490.688

-

1.598.273

-

Mal ve hizmet
satışları

1 Aralık 201328 Şubat 2014
Finansal
gelirler

Mal ve hizmet
satışları

1 Aralık 201228 Şubat 2013
Finansal
Giderler

2.329.737

-

450.512

-

2.329.737

-

450.512

-
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11.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraf
Dernek (*)

İlişkili taraf
Dernek (*)

Mal ve hizmet
alımları

1 Haziran 201328 Şubat 2014
Finansal
giderler

4.225.984

2.015.375

8.481.555

2.475

4.225.984

2.015.375

8.481.555

2.475

Mal ve hizmet
alımları

1 Aralık 201328 Şubat 2014
Finansal
giderler

Mal ve hizmet
alımları

1 Aralık 201228 Şubat 2013
Finansal
Giderler

1.545.778

228.868

1.778.093

-

1.545.778

228.868

1.778.093

-
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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.
28 Şubat 2014
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-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz Hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat

(36)

TL
Karşılığı

ABD
Doları

Avro

GBP

225.925
994.375
15.018.608
16.238.907
16.238.907
26.578.025
34.647.223
24.660.009
85.885.257
67.184.504
67.184.504
153.069.762

100.000
444.087
6.714.972
7.259.059
7.259.059
632.397
15.497.445
500.000
16.629.842
30.070.945
30.070.945
46.700.787

821
635
5.250
6.706
6.706
8.248.697
7.484
7.716.962
15.973.143
15.973.143

70
70
70
-

-

-

-

-

(136.830.854)

(39.441.728)

(15.966.436)

70

(151.849.462)

(46.156.700)

(15.971.686)

70

-

-

-

-

-

-

-

-
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12.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
TL
karşılığı

ABD
Doları

Avro

GBP

209.155
310.661
431.665
951.481
951.481
29.733.727
33.668.329
8.502.189
71.904.245
503.526
63.619.931
629.408
64.752.865
136.657.110

79.650
134.780
231.319
445.749
445.749
18.042.082
18.042.082
34.092.455
34.092.455
52.134.537

25.000
23.366
48.366
48.366
12.282.604
3.512.140
15.794.744
208.000
260.000
468.000
16.262.744

915
915
915
-

-

-

-

-

(135.705.629)
(136.137.295)

(51.688.788)
(51.920.107)

(16.214.378)
(16.214.378)

915
915

-

-

-

-

-

-

-

-

31 Mayıs 2013
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-1415-16a)
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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Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
28 Şubat 2014
Yabancı
paranın
değer
kazanması

Kar/Zarar
Yabancı
paranın
değer
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 (-)

(10.312.330)
-

10.312.330
-

(10.312.330)
-

10.312.330
-

3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(10.312.330)

10.312.330

(10.312.330)

10.312.330

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

(4.872.642)
-

4.872.642
-

(4.872.642)
-

4.872.642
-

6- Avro Net Etki (4+5)

(4.872.642)

4.872.642

(4.872.642)

4.872.642

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

(26)
-

26
-

(26)
-

26
-

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

(26)

26

(26)

26

(15.184.998)

15.184.998

(15.184.998)

15.184.998

Yabancı
paranın
değer
kazanması

Kar/Zarar
Yabancı
paranın
değer
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 (-)

(9.645.645)
-

9.645.645
-

(9.645.645)
-

9.645.645
-

3- ABD Doları Net Etki (1+2)

(9.645.645)

9.645.645

(9.645.645)

9.645.645

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

(3.925.177)
-

3.925.177
-

(3.925.177)
-

3.925.177
-

6- Avro Net Etki (4+5)

(3.925.177)

3.925.177

(3.925.177)

3.925.177

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

258
-

(258)
-

258
-

(258)
-

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

258

(258)

258

(258)

(13.570.564)

13.570.564

(13.570.564)

13.570.564

Toplam (3+6+9)
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Mayıs 2013

Toplam (3+6+9)
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13.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

1)

Şirket ile Aktif Yatırım Bankası A.Ş. arasında iş ortaklığı ve sponsorluk anlaşması imzalanmıştır.

2)

Şirket 2012 ve 2013 Genel Kurulu tescil edilmiştir.
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