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FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER  
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nden 

 
 

 Ortaklığımızın 100.000.000,00 TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin 
izahnamedir. İlk etapta 50.000.000 TL nominal değerli tahviller satışa sunulacak olup, söz 
konusu tutarın üzerinde talep gelmesi durumunda satış tutarı 100.000.000 TL nominal 
tutara kadar artırılabilecektir. 
 
 Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4’üncü maddesi uyarınca 
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nun 23/02/2012 tarih ve 6/207 sayı kararı ile kayda 
alınmasına karar verilmiştir. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve borçlanma araçlarının 
Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. İşbu izahname ile ihracı yapılacak olan 
tahvillere ilişkin ihraçcının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya 
herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, 
ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. 
 
 Kurul kaydına alınmış olan 100.000.000,00 TL nominal değerli tahviller, işbu 
izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 10/07/2011 tarihine kadar farklı özelliklerde 
ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış süresi 
ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılığıyla kamuya 
duyurulacaktır. Sirküler, izahnamenin ayrılmaz bir parçası olup tahvillere ilişkin yatırım 
kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi 
sonucu verilmelidir. 
 
 İzahnamede satıştan önce meydana gelen değişiklikler satıştan önce toplu halde 
ticaret siciline tescil edilir.  Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların 
kamuya açıklanması işbu izahnamede değişiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler 
kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir. 
 
 Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin 
gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden 
beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen 
kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluşları ise, denetledikleri finansal 
tablo ve raporlara ilişkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve 
kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur.  
  
 İzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde 
yansıtmasından aşağıda unvanları belirtilen kuruluşlar ile bu kuruluşları temsile yetkili 
kişiler sorumludur: 
 

Fenerbahçe Sportif Hizmetler San. ve Tic. A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler 
A.Ş. izahnamenin tamamından; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş. izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan 31.05.2010 
tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporundan;  Denge Bağımsız Denetim 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ise izahname içerisinde yer alan finansal 
bilgilerin kaynağı olan 31.05.2011 ve 30.11.2011 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız 
denetim raporlarından sorumludur.  
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 “Bu izahname “düşünülmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin 

edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar 

içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım 

tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe 

yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.” 
 
 
  I. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: 
YOKTUR. 
  
 
 
 
 II. BORSA GÖRÜŞÜ: 
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1. ÖZET 
 
Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları 
izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 
 
 1.1 Ortaklığı ve Faaliyetleri Tanıtıcı Bilgiler 
 
Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübünün (FBSK) iştiraki olarak TTK mevzuatına göre Anonim Şirket 
statüsüyle 10.06.1998 tarihinde kurulmuştur. 24.12.2003 tarihinde yapılan 2002 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantısında alınan kararla Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait payların %15 lik kısmı 
halka arz edilerek Şirket payları 20.02.2004’den itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 
işlem görmeye başlamıştır. Halka arz edildiği yapı içerisinde; Şirket’in ana faaliyet konusu 
FBSK’ne ait profesyonel futbol takımının sportif, eğitsel, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini 
kısmen veya tamamen yönetmektir. Bu faaliyetler, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı maç 
yayınlarından, forma reklamlarından, maç hasılatlarından, Fenerbahçe logo ve isim hakkının 
kullandırılması gibi hususlardan gelir elde edilmesini içermektedir. Ancak, halka arz öncesinde 
oluşturulan bu yapıda futbol faaliyetleri FBSK’da kalmış, Şirket ana sözleşmesi de borç ve gider 
kısıtlaması, asgari %80 nakit temettü dağıtımı gibi özellikli maddeler içermiştir.  
 
Diğer taraftan Şirket 30.05.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda esas sözleşmesinin 
1, 3, 6, 13, 14, 20, 25, 30 ve 32. maddelerinde değişikliğe giderek, bu değişikliklerle Türkiye 
Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan ve çıkarılacak olan tüm mevzuat hükümlerine uymak 
kaydıyla futbol faaliyetleri kapsamında her türlü faaliyette bulunabilme olanağına kavuşmuştur. 
Yapılan bu değişikliklerle ana sözleşmedeki borç ve gider kısıtlaması ile asgari nakit temettü 
dağıtım zorunluluğu gibi özellikli hükümler esas sözleşmeden çıkarılmış, Şirket gelir ve giderleri 
ile tüm yönleriyle futbol faaliyetleriyle iştigal etmeye imkan veren bir yapıya kavuşmuştur. Bu 
yeniden yapılanmanın ardından Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı, Altyapıları ile birlikte 
30.06.2011 tarihinde 134.123.440 € bedel ile FBSK’dan devralınmıştır. Devralmayı müteakip 
yapılan başvuru neticesinde FBSK bünyesinde yürütülmekte olan amatör ve profesyonel tüm 
futbol faaliyetlerinin Şirkete devri TFF Yönetim Kurulu’nun 19.07.2011 tarihli kararı ile tescil 
edilmiştir.  
 
Futbol faaliyetlerinin devralınması sonrasında daha önce FBSK Futbol Şubesince kullanılmakta 
olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis-Dereağzı (Futbola ilişkin 
kısımlar), Fikirtepe ve Can Bartu-Samandıra Tesisleri ile Tuzla ilçesinde futbolcuların 
ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın kullanımına devam edilmesini teminen ile Şirket ve 
FBSK arasında bir sözleşme yapılmıştır. Söz konusu tesisler için tüm masrafları FBSK’ne ait 
olmak üzere belirlenen yıllık kullanım bedeli olan 16.853.735 TL’nın, daha sonra oluşacak 
değerleme farkları Kulüp tarafından ayrıca fatura edilmek üzere, 20 yıl için peşin olarak 
141.879.506 TL ödenmesine Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.12.2011 tarih 181 sayılı 
toplantısında karar verilmiştir. Mevcut yapısı ile Şirket, FBSK Futbol Şubesinin tüm 
faaliyetlerinin gelir ve giderleri ile bir arada bulunduğu bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Bu 
çerçevede, UEFA’nın diğer kriterleri yanında, mali kriterleri de sağlayarak sportif başarının daha 
ileriye taşınması hedeflenmektedir.  
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 1.2 Risk Faktörleri  
 
İşbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvile ilişkin Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin (“Fenerbahçe Sportif” “İhraççı” yada “Şirket”) yatırımcılara karşı olan ödeme 
yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım 
kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.  
 
İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da tahvillere ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda 
bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
(“İMKB” veya “Borsa”) tarafından tahvil ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine 
getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir.   
 
İhraççı, kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması, futbol takımının geliştirilmesi ve işletme 
sermayesinin finansmanında kullanmak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız tahvil çıkarmakta 
ve halka arza katılarak söz konusu tahvilleri satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Tahvil 
sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep ve Fenerbahçe Sportif’in genel kurullarına 
veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. 
 
İhraççının tahvil ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen 
risklerle sınırlı olmamak kaydı ile tahvil yatırımından kaynaklanan bazı risklerle 
karşılaşabileceklerdir. 
 
Faaliyetler ve Sektöre İlişkin Riskler:  
 
Sektörde faaliyet gösteren Şirketlerin takımları arasındaki yüksek rekabet: 
Bilindiği üzere Şirket aktifinde yer alan Fenerbahçe profesyonel futbol takımı Süper Toto Süper 
Ligde mücadele etmekte olup, sektördeki rekabet yüksek seviyede seyretmektedir. Bu sebeple 
sportif başarı hakkında kesin öngörü yapmak mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan sportif 
başarı elde edilen gelir düzeyinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle sportif başarıya bağlı olarak 
Şirket faaliyetleri sonucunda elde edilen gelir olumlu veya olumsuz etkilenebilir.  
Diğer taraftan yürürlükteki TFF düzenlemelerine göre Süper Toto Süper Ligde mücadele eden 
şirketlerin/kulüplerin kadrolarında bulundurabilecekleri yabancı oyuncu sayısı konusunda bazı 
sınırlamalar bulunmakta olup, bu durum sportif başarının sağlanmasında her takımı etkilediği 
kadar Şirketi de etkilemektedir. 
 
Transfer Bedelleri ve Takım Uyumu:  
Yaşanan yüksek rekabet ortamında sportif başarıyı üst seviyede tutabilmek hedefi ile sektörde 
yüksek bonservis bedelleriile transferler yapılabilmektedir. Diğer taraftan futbolculara yıllık 
olarak gerek sabit gerekse maç başı şeklinde önemli miktarda ödemelerde bulunulabilmektedir. 
Taraftar beklentileri de isim yapmış ve kendini sportif rekabetin daha yüksek düzeyde olduğu 
liglerde duyurmuş profesyonel futbolcuların transferinde etkili olmaktadır. Buna karşın özellikle 
farklı ülkeden gelen yabancı oyuncuların gerek ülkemiz futboluna gerekse takıma uyum 
sağlamaları her zaman mümkün olmamakta, beklenen faydanın sağlanamadığı örnekler 
olabilmektedir. Bu durum şirket giderlerinin yüksek olmasına neden olarak karlılığı olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir.  
 
Yayın Gelirleri: 
Sektörde faaliyet gösteren Şirketler/Kulüpler için yayın gelirleri önemli bir gelir kalemi 
oluşturmaktadır. Spor Toto Süper Ligde oynayan takımlar ile Bank Asya 1. Lig’de oynayan 
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takımların elde ettikleri yayın gelirleri arasında önemli farklılık bulunmaktadır. Bu nedenle 
takımların oynadıkları liglerin değişmesi yayın gelirlerinde önemli farklılık yaratmaktadır.  
 
Yayın gelirlerinden doğacak alacaklar sektördeki şirketler/kulüpler tarafından kredi kullandıkları 
finans kurumlarına temlik edilmektedir. Örneğin Şirket tarafından Denizbank’tan 
kullanılmış/kullanılacak kredilerin teminatı olarak TFF’den elde edilecek yayın gelirleri üzerine 
50.000.000 TL tutarında temlik verilmiş durumdadır. Takımların lig değiştirmesi sonucu temlik 
verilen gelirlerde önemli farklılık olması halinde daha önce alınmış kredilerin teminatında 
eksilme olacağından ilgili finans kuruluşlarının yeni teminat talep etmesi ve/veya kredilerini 
erken geri çağırmasına neden olabilir.  
 
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 Temmuz 2011 tarihinde 6222 sayılı 
kanun kapsamında bir soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca buna bağlı olarak Türkiye Futbol 
Federasyonu da (“TFF”) bu konuya ilişkin bir inceleme başlatmıştır: 
Söz konusu soruşturmayı müteakip İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
açılan dava halen devam etmektedir. Davaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 
arama ve incelemeler Şirket evrak ve kayıtlarını kapsamamak ve Şirket’in soruşturma 
dönemindeki faaliyet konusunun da soruşturma konusu ile herhangi bir ilgisi bulunmamakla 
birlikte soruşturma neticesinde adli makamlar ve TFF tarafından alınacak kararların Şirket 
faaliyetlerine olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam ettiğinden, alınacak kararların Şirket’in 
gelecekteki gelir yaratma potansiyeli  üzerindeki muhtemel etkileri bilinememektedir. 
 
Bilindiği üzere Şirketin en önemli gelir kaynaklarından birisi, Sirketin Süper Toto Süper Ligde 
mücadele etmesi nedeniyle yayıncı kuruluştan elde ettiği naklen yayın gelirleridir. Şirketin 
önümüzdeki sezonlarda Süper Toto Süper Liginde mücadele etmemesi, Şirket gelirlerinde 
olumsuz bir etki doğurabilecek niteliktedir. 
 
İhraççı Riski: Piyasada oluşabilecek olumsuz durumlar ve/veya ihraççının yönetiminden ve 
mali bünyesinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle ihraççının yükümlülüklerini kısmen 
veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle yatırımcının karşılaşabileceği zarar 
olasılığını ifade eder. 
 
Tahvil ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar 
alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Tahviller İcra ve İflas Kanunu 
hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, İcra ve İflas 
Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında “dördüncü sıra” başlığı altındaki “imtiyazlı olmayan 
diğer bütün alacaklar” arasında yer almaktadır.  
 
Piyasa Riski: Tahvilin vadeye kadar elde tutulması durumunda yatırımcı tarafından anapara ve 
taahhüt edilen faiz vade sonunda tahsil edilecektir. Tahvil ihraç edildikten sonra faiz oranı 
Şirketin operasyonel sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmelere, ilgili mevzuata 
yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere bağlı olarak, iş bu sirküler ile ilan edilen faiz 
oranından farklılaşarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca tahvilin vadesinden önce satılması 
durumunda tahvilin piyasa fiyatı, ihraççıdan bağımsız olarak küresel piyasalardaki 
dalgalanmalardan etkilenebilecektir. Piyasa faiz oranları yükseldiğinde tahvilin değeri azalırken, 
faiz oranları düştüğünde ise tahvilin piyasa değeri artacaktır. Söz konusu menkul kıymetin vadesi 
uzadıkça faiz oranlarından etkilenme oranı da artacaktır. 
 
Kısaca tahviller ihraç edildikten sonra, tahvillerin fiyatı ikincil piyasada belirlenecektir. 
İhraççının kredi değerliliğinden bağımsız olarak piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki 
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artışlar tahvillerin piyasa fiyatını düşürücü yönde, faiz oranlarındaki gerilemeler ise tahvillerin 
piyasa fiyatını artırıcı yönde etki gösterecektir. Bu çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz 
oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya azalışlar nedeniyle karşılaşılabilecek zarar 
olasılığını ifade etmektedir. 
 
Likidite Riski: Yatırımcının menkul kıymeti satarak yaptığı yatırımı nakde dönüştürmek 
istemesi durumunda, menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve 
diğer nedenlerle pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve hızlı olarak kapatamaması 
veya pozisyonlardan çıkamaması durumunda ortaya çıkan zarar etme ihtimalini ifade eder.  
 
İhraç edilecek tahvilin işlem göreceği piyasada gerçekleştirilebilecek işlem hacimleri ile ilgili alt 
limitler bulunması nedeniyle yatırımcının sahip olduğu bono ve/veya tahvilin bu limitlerin 
altında olması durumunda ilgili piyasalarda işlem yapması mümkün olmayabilir. Vade sonuna 
kadar portföyünde tutan yatırımcılar için likidite riskinden söz edilmez. 
 
Spesifik Risk: Olağan piyasa hareketleri dışında, menkul kıymet ihraççısının yönetimlerinden ve 
mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu 
meydana gelebilecek zarar olasılığıdır. 
 
Kur Riski: Kur değişimleri karşısında firmanın maruz kalabileceği riskleri ifade eder. Kurlardaki 
%10’luk değişime karşı bilanço büyüklüğünün duyarlılığına ilişkin bilgiler izahnamenin 2. Risk 
Faktörleri Bölümünde yer almaktadır.  
 
Faiz Riski: Faiz riski, faiz oranlarındaki degisimlerin mali tabloları etkileme olasılıgından 
kaynaklanmaktadır. Şirketin faiz riski izahnamenin 2. Risk Faktörleri Bölümünde yer almaktadır.  
 
Tasfiye Durumunda Tahvillerin Diğer Alacaklara Göre Sıralamasından Kaynaklanan 
Risk:  
Tahviller, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler.  
Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı’na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki 
gibidir. Tahviller bu sıralamada 4. Sırada, teminatsız bulunan alacaklar arasında yer almaktadır. 
 
1. İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. 
(İİK md. 248) 
2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve 
intikal vergisi vb.) (İİK md. 206/1) 
3. Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) 
4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız 
bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. 
(İİK md. 206/4) 
 

1.3 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Bağımsız Denetçiler 
 
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri: Aziz Yıldırım (Yön. Krl. Başkanı), Nihat Özdemir (Yön. Krl. 
Başkan V.) Y.Ali Koç, O. Murat Özaydınlı, Vedat Olcay, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, M. 
Şekip Mosturoğlu ve Serhat Çeçen’den oluşmaktadır.  
Denetçiler: Tahir Perek, Erol Demirdöven, Doğan Yeşin 
Bağımsız Denetçiler: Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 
(31.05.2011’de sona eren hesap dönemi ve 30.11.2011 de sona eren 2. 3 aylık ara dönem için)  
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DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (31.05.2010’da sona eren 
hesap dönemi için)  
Genel Müdür: Engin Dumanlı  
Mali İşler Müdürü: Nihat Sesalan  
 
 
 1.4 İhraca İlişkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi  
 
SGMK Türü : Tahvil 
İhraç Miktarı : 100.000.000 TL’lık tahvil Kurul kaydına alınmış olup kayda alınan tutarın ilk 

etapta 50.000.000 TL’lık kısmının ihraç edilmesi planlanmaktadır. Ancak talep 
gelmesi halinde ihraç tutarı 100.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir. 

İhraç Tipi : Halka Arz 
Kotasyon : İMKB 
Vade  : 2 yıl 
Kupon Ödemeleri : 3 ayda bir 

Gösterge Faiz : Değişken kupon faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek  “Gösterge Yıllık 
Bileşik Faiz” oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş “Gösterge Devlet İç 
Borçlanma Senedi”’nin (Benchmark) talep toplamanın son günü itibarıyla işlem gören son beş iş 
gününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı 
ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. 
 
Satış Fiyatı  : 1 TL  
Talep toplama süresi : 3 iş günü olarak planlanmaktadır. 
Konsorsiyum Lideri : Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.  
Tahsisatlar : %90 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %10 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar 
 

1.5 Seçilmiş Finansal Bilgiler 
  

TL 
30.11.2011 

(Altı Aylık) 
31.05.2011 

(Yıllık) 
31.05.2010 

(Yıllık) 
Varlıklar       

Dönen Varlıklar 63.018.742 154.037.506 101.362.785 

Duran Varlıklar 102.486.524 37.167.860 39.606.104 

Toplam Varlıklar 165.505.266 191.205.366 140.968.889 
      

Kaynaklar     

Kısa Vadeli Finansal Borçlar 10.223.840 524.071 404.183 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.288.708 21.049.577 9.608.614 
Uzun Vadeli Finansal Borçlar 2.740.518 1.423.110 1.643.332 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.821.199 2.245.943 3.572.490 
      

Toplam Yükümlülükler 63.109.907 23.295.520 13.181.104 
Toplam Özkaynaklar 102.395.359 167.909.846 127.787.785 

  
 

    

Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler 165.505.266 191.205.366 140.968.889 
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2011 Yılında Şirketin yeniden yapılanması sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü futbol faaliyetlerinin 
Şirkete geçmesi nedeniyle 30.11.2011 mali tablo verileri ile önceki verilerden önemli farklılıklar 
göstermektedir.  
 
Takımı devralma öncesinde gelirlerine oranla önemli bir gideri bulunmayan Şirketin herhangi bir 
finansal borcu da bulunmamaktaydı. Yeniden yapılanma sonrasında ise Fenerbahçe Spor 
Kulübünün futbol şubesi faaliyetlerinin tüm gelir ve giderleri ile Şirket faaliyetlerine dahil 
olmasına bağlı olarak Şirketin 30.11.2011 tarihli mali tablolarında kısa vadeli finansal borcu 10,2 
milyon TL seviyesine yükselmiştir.  
 
30.11.2011 tarihi itibariyle 10.223.840 TL olan kısa vadeli finansal borçların 9.219.500 TL’si 
banka kredisi, 1.004.340 TL’si ise kısa vadeli finansal kiralama borcundan oluşmaktadır. 
 
Kısa vadeli banka kredisi rotatif kredi olup, 5.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası 
karşılığını yansıtmaktadır. Faiz oranı %8’dir. 
 
30.11.2011 tarihi itibariyle finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir: 

 
  

Asgari kira 
ödemeleri 

Asgari kira 
ödemelerinin bugünkü 

değeri 
TL 30 Kasım 2011 30 Kasım 2011 
   
Finansal kiralama borçları   
   
Bir yıl içinde  1.240.992 1.004.340 
İkinci ve beşinci yıl 
arasındakiler  2.992.861 2.740.518 
 4.233.853 3.744.858 
Eksi: geleceğe ait finansal 
giderler (488.995)  
Kiralama yükümlülüklerin 
bugünkü değeri  3.744.858 3.744.858 
Eksi: 12 ay içinde ödenecek 
borç (kısa vadeli borçlar 
kısmındaki) 

 
 (1.004.340) 

12 aydan sonra ödenecek 
borç  2.740.518 

 
Finansal kiralama, kiralama dönemi 5 yıl olan stad içi reklam panoları ile ilgilidir. Şirket’in 5 
yıllık kiralama dönemi olan maddi varlıkları satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Şirket’in 
finansal kiralamaya ilişkin yükümlülükleri, kiralayanın, kiralanan varlık üzerindeki mülkiyet 
hakkı vasıtasıyla güvence altına alınmıştır. 
 
30.11.2011 tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri 
3.502.277 TL’dir. 
 
Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için 
sabitlenmiştir. Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık %7,5’tir. 
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1.6 Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler 

 
TL 30.11.2011 31.05.2011 31.05.2010 
  Satış Gelirleri 123.319.766 103.581.247 62.495.119 
  Satışların Maliyeti (-) -124.910.523 -8.998.603 -5.626.458 
  Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1.590.757 94.582.644 56.868.661 
  BRÜT KAR/ZARAR -1.590.757 94.582.644 56.868.661 
  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.340.402 -1.091.181 -1.166.881 
  Genel Yönetim Giderleri (-) -2.077.512 -851.169 -889.531 
  FAALİYET KARI/ZARARI 5.008.671 92.640.294 54.812.249 
  Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 2.359.532 5.064.906 7.849.819 
  Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) -1.883.617 -823.922 -351.932 
  DÖNEM KARI/ZARARI -4.532.756 96.881.278 62.310.136 
  Hisse Başına Kazanç 0,181 3,875 2,492 

 

Finansal Rasyolar % 30.11.2011 31.05.2011 31.05.2010 
Net Kar / Toplam Aktifler  % -- 0,51 0,44 
Net Kar / Özkaynaklar  % -- 0,76 0,50 

Borçlanma Oranı (T.Borç / Özkaynaklar) % 0,62 0,14 0,10 

Cari Oran  % 1,05 7,32 10,55 
 
01.06.2011 tarihi itibariyle Fenerbahçe Futbol takımı devir alınmış ve futbol faaliyetine ilişkin 
gelirler ve giderler bu tarih itibariyle Şirkete geçmiştir. Bu nedenle 30.11.2011 oranları ile önceki 
dönem mali tablolarına ilişkin oranların kıyaslanmasında söz konusu hususun dikkate alınması 
gerekmektedir. 
 
Şirketin 30.11.2011 mali tablosundan sonraki önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir. 
 
a) 27 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulunun 27 Haziran 2011 tarih 168 sayılı 
kararıyla Şirket ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan sözleşme ile kullanılmakta olan 
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis - Dereağzı (Futbola ilişkin 
kısımlar), Fikirtepe, Can Bartu - Samandıra tesisleri ve Tuzla ilçesinde futbolcuların ikametlerine 
tahsis edilen 8 adet villanın (sonuç kısmı 27 Haziran 2011 tarihinde İMKB/KAP'da açıklanan 27 
Mayıs 2011 tarihli Değerleme Raporuna uygun olarak) yıllık 16.853.735 TL olan kullanım 
bedelinin 2012 yılı Ocak - Haziran dönemi ile müteakip 20 yıl için (2032 Haziran sonuna kadar) 
yıllık %11 ile iskonto edilerek, Şirket hesap dönemindeki banka kredi maliyetinin daha yüksek 
olması durumunda fark tutarın Şirket tarafından, gelecek yıllarda ekspertiz tarafından tespit 
edilecek değerleme farklarının ise Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından ayrıca fatura edilmek 
üzere toplam 141.879.506 TL'nin peşin olarak ödenecektir. Söz konusu ödeme için öncelikle 
Fenerbahçe Spor Kulübünden olan alacaklar mahsup edilecek olup bakiye tutar için yaklaşık 47 
milyon Dolar kredi kullanılması planlanmaktadır. 
 
b) 29.12.2011 tarihi itibariyle, 27 Aralık 2011 tarihinde İMKB/KAP da Özel Durum 
Açıklaması yapılan Yönetim Kurulunun 26 Aralık 2011 tarihli 181 sayılı kararı kapsamında 
19.100.000 AB Doları tutarında (31 Ağustos 2011 tarihli aktif toplamının % 27'si oranında) kredi 
kullanılmıştır.  
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c) 10.01.2012 tarihi itibariyle, yeniden yapılanma ve banka kredisi kullanılmaya başlanması 
nedeniyle Şirket ve FBSK arasındaki finansman ilişkisinde ortalama kurların kullanılmasını 
içeren 24 Ekim 2008 tarihli ve 137 sayılı yönetim kurulu kararının uygulanmasına son 
verilmiştir. 
 
d) 27.01.2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Lille Kulübü oyuncusu Moussa 
Sow'ın 2015-2016 sezon sonuna kadar sözleşme yapılmak üzere transferi konusunda oyuncu ve 
kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirilmiştir. Anlaşma çerçevesinde Lille Kulübüne 10.000.000 
Avro bonservis bedeli, oyuncuya ise 2011-2012 sezonunun kalanı için 1.280.000 Avro, 2012-
2013 sezonu için 3.400.000 Avro, 2013-2014 sozunu için 2.600.000 Avro, 2014-2015 ve 2015-
2016 sezonlarının herbiri için ise 1.400.000 Avro garanti ücret ödeneceği belirtilmiştir.  
 
e) 02.02.2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Profesyonel futbolcu Moussa Sow 
transferine ilişkin olarak 10.000.000 Euro Bonservis bedeli için Fenerbahçe Spor Kulübünden 
%3 faiz oranı ile finansman sağlanmış olup Şirket tarafından kefalet, ipotek, temlik, vs. herhangi 
bir teminat verilmediği bildirilmiştir.  
 
1.7 Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler:  
 
Tamamı ödenmiş olan 25.000.000 TL Şirket sermayesinin 10.250.000 TL ile %41’lik kısmı A 
Grubu paylardan, 14.750.000 TL ile %59’luk kısmı ise B Grubu paylardan oluşmaktadır. 
Yönetim Kurulu ve Denetçi seçiminde imtiyazlar taşıyan A Grubu payların tamamı ile B Grubu 
payların 11.000.000 TL (%44) ‘lık kısmı FBSK’nın elindedir. Bu şekilde FBSK’nın Şirket 
sermayesindeki toplam payı %85 olup kalan 3.750.000 TL (%15)’lık kısma kısma isabet eden 
paylar ise halka açık olup İMKB’de işlem görmektedir.  
   

Sermaye Yapısı 
 Grup TL % 

FBSK 
A 10.250.000 

85 
B 11.000.000 

Halka Açık B 3.750.000  15 
Toplam  25.000.000 100 

 
1.8 İhraca ve Borsa’da İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler 
 
Şirketin ihraç ve halka arz edeceği tahviller Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:22 sayılı 
"Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına ilişkin Esaslar Hakkında Tebliği" 
uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek tahvillere ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım 
ilkeleri ve tahvillere ilişkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 
Seri.VIII, No:66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin 
Esaslar Tebliği" uyarınca gerçekleştirilecektir. 
 
Şirketin ihraç ve halka arz edeceği tahvillere ilişkin özellikler www.fenerbahce.org/fbsportif/  
adresli Şirketin internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adreslerinde ilan edilerek yatırımcılara 
duyurulacaktır.  
 
Halka arz “En iyi gayret” aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca İMKB Bono ve Tahvil 
Piyasası’nda işlem görebilmesi için İMKB’ye kotasyon başvurusu yapılmıştır.  
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1.9 İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri:  
Şirket mevcut finansal kaynaklarını ve mali borç portföyünü çeşitlendirmek için sermaye 
piyasalarından tahvil ihracı yoluyla borçlanma alternatifini de değerlendirmek istemektedir. Tahvil 
ihracı yoluyla sağlanacak fonun kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması, futbol takımının 
geliştirilmesi ve işletme sermayesinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.  
 
2. RİSK FAKTÖRLERİ  
 
İşbu izahname ile ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin ihraçcının 
yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından 
garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz 
edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. 
 
2.1. İhraçcının borçlanma aracına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü 
etkileyebilecek riskler: 
 
İşbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvile ilişkin Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’nin (“Fenerbahçe Sportif”,  “ihraççı” yada “Şirket”) yatırımcılara karşı olan ödeme 
yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamış olup, yatırım 
kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.  
 
İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da tahvillere ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda 
bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
(“İMKB” veya “Borsa”) tarafından tahvil ihraççısının ödeme yükümlülüğünü yerine 
getirememesi durumu için bir garanti verilmemektedir.   
 
İhraççı, kısa vadeli banka kredilerinin azaltılması, futbol takımının geliştirilmesi ve işletme 
sermayesinin finansmanında kullanmak amacıyla, faiz karşılığında teminatsız tahvil çıkarmakta 
ve halka arza katılarak söz konusu tahvilleri satın alacak yatırımcılara ihraç etmektedir. Tahvil 
sahibinin anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir talep ve Fenerbahçe Sportif’in genel kurullarına 
veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. 
 
İhraççının tahvil ihracına katılan yatırımcılar yatırım kararını oluştururken aşağıda yer verilen 
risklerle sınırlı olmamak kaydı ile tahvil yatırımından kaynaklanan bazı risklerle 
karşılaşabileceklerdir. 
 
Faaliyetler ve Sektöre İlişkin Riskler:  
 
Sektörde faaliyet gösteren Şirketlerin takımları arasındaki yüksek rekabet: 
Bilindiği üzere Şirket aktifinde yer alan Fenerbahçe profesyonel futbol takımı Süper Toto Süper 
Ligde mücadele etmekte olup, sektördeki rekabet yüksek seviyede seyretmektedir. Bu sebeple 
sportif başarı hakkında kesin öngörü yapmak mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan sportif 
başarı elde edilen gelir düzeyinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle sportif başarıya bağlı olarak 
Şirket faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirolumlu veya olumsuz etkilenebilir.  
Diğer taraftan yürürlükteki TFF düzenlemelerine göre Süper Toto Süper Ligde mücadele eden 
şirketlerin/kulüplerin kadrolarında bulundurabilecekleri yabancı oyuncu sayısı konusunda bazı 
sınırlamalar bulunmakta olup, bu durum sportif başarının sağlanmasında her takımı etkilediği 
kadar Şirketi de etkilemektedir. 
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Transfer Bedelleri ve Takım Uyumu:  
Yaşanan yüksek rekabet ortamında sportif başarıyı üst seviyede tutabilmek hedefi ile sektörde 
yüksek bonservis bedelleriile transferler yapılabilmektedir. Diğer taraftan futbolculara yıllık 
olarak gerek sabit gerekse maç başı şeklinde önemli miktarda ödemelerde bulunulabilmektedir. 
Taraftar beklentileri de isim yapmış ve kendini sportif rekabetin daha yüksek düzeyde olduğu 
liglerde duyurmuş profesyonel futbolcuların transferinde etkili olmaktadır. Buna karşın özellikle 
farklı ülkeden gelen yabancı oyuncuların gerek ülkemiz futboluna gerekse takıma uyum 
sağlamaları her zaman mümkün olmamakta, beklenen faydanın sağlanamadığı örnekler 
olabilmektedir. Bu durum şirket giderlerinin yüksek olmasına neden olarak karlılığı olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir.  
 
Yayın Gelirleri: 
Sektörde faaliyet gösteren Şirketler/Kulüpler için yayın gelirleri önemli bir gelir kalemi 
oluşturmaktadır. Spor Toto Süper Ligde oynayan takımlar ile Bank Asya 1. Lig’de oynayan 
takımların elde ettikleri yayın gelirleri arasında önemli farklılık bulunmaktadır. Bu nedenle 
takımların oynadıkları liglerin değişmesi yayın gelirlerinde önemli farklılık yaratmaktadır.  
 
Yayın gelirlerinden doğacak alacaklar sektördeki şirketler/kulüpler tarafından kredi kullandıkları 
finans kurumlarına temlik edilmektedir. Örneğin Şirket tarafından Denizbank’tan 
kullanılmış/kullanılacak kredilerin teminatı olarak TFF’den elde edilecek yayın gelirleri üzerine 
50.000.000 TL tutarında temlik verilmiş durumdadır. Takımların lig değiştirmesi sonucu temlik 
verilen gelirlerde önemli farklılık olması halinde daha önce alınmış kredilerin teminatında 
eksilme olacağından ilgili finans kuruluşlarının yeni teminat talep etmesi ve/veya kredilerini 
erken geri çağırmasına neden olabilir.  
 
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 Temmuz 2011 tarihinde 6222 sayılı 
kanun kapsamında bir soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca buna bağlı olarak Türkiye Futbol 
Federasyonu da (“TFF”) bu konuya ilişkin bir inceleme başlatmıştır: 
Söz konusu soruşturmayı müteakip İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
açılan dava halen devam etmektedir. Davaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 
arama ve incelemeler Şirket evrak ve kayıtlarını kapsamamak ve Şirket’in soruşturma 
dönemindeki faaliyet konusunun da soruşturma konusu ile herhangi bir ilgisi bulunmamakla 
birlikte soruşturma neticesinde adli makamlar ve TFF tarafından alınacak kararların Şirket 
faaliyetlerine olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam ettiğinden, alınacak kararların Şirket’in 
gelecekteki gelir yaratma potansiyeli  üzerindeki muhtemel etkileri bilinememektedir. 
 
Bilindiği üzere Şirketin en önemli gelir kaynaklarından birisi, Sirketin Süper Toto Süper Ligde 
mücadele etmesi nedeniyle yayıncı kuruluştan elde ettiği naklen yayın gelirleridir. Şirketin 
önümüzdeki sezonlarda Süper Toto Süper Liginde mücadele etmemesi, Şirket gelirlerinde 
olumsuz bir etki doğurabilecek niteliktedir. 
 
İhraççı Riski: Piyasada oluşabilecek olumsuz durumlar ve/veya ihraççının yönetiminden ve 
mali bünyesinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle ihraççının yükümlülüklerini kısmen 
veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle yatırımcının karşılaşabileceği zarar 
olasılığını ifade eder. Tahvil ihraççısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi 
durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara başvurarak tahsil edebilirler. Tahviller İcra 
ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, 
İcra ve İflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında (“dördüncü sıra” başlığı altındaki 
“imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar” arasında yer almaktadır.  
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Piyasa Riski: Tahvilin vadeye kadar elde tutulması durumunda yatırımcı tarafından anapara ve 
taahhüt edilen faiz vade sonunda tahsil edilecektir. Tahvil ihraç edildikten sonra faiz oranı 
Şirket’in operasyonel sonuçlarına, faaliyet gösterilen sektördeki gelişmelere, ilgili mevzuata 
yönelik düzenlemelere ve ekonomik beklentilere bağlı olarak, iş bu sirküler ile ilan edilen faiz 
oranından farklılaşarak ikincil piyasada belirlenecektir. Ayrıca tahvilin vadesinden önce 
satılması durumunda tahvilin piyasa fiyatı, ihraççıdan bağımsız olarak küresel piyasalardaki 
dalgalanmalardan etkilenebilecektir. Piyasa faiz oranları yükseldiğinde tahvilin değeri azalırken, 
faiz oranları düştüğünde ise tahvilin piyasa değeri artacaktır. Söz konusu menkul kıymetin vadesi 
uzadıkça faiz oranlarından etkilenme oranı da artacaktır. Kısaca tahviller ihraç edildikten sonra, 
tahvillerin fiyatı ikincil piyasada belirlenecektir. İhraççının kredi değerliliğinden bağımsız olarak 
piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesindeki artışlar tahvillerin piyasa fiyatını düşürücü yönde, 
faiz oranlarındaki gerilemeler ise tahvillerin piyasa fiyatını artırıcı yönde etki gösterecektir. Bu 
çerçevede, genel piyasa riski, piyasadaki faiz oranlarının genel seviyesinde yaşanan artış veya 
azalışlar nedeniyle karşılaşılabilecek zarar olasılığını ifade etmektedir. 
 
Likidite Riski: Yatırımcının menkul kıymeti satarak yaptığı yatırımı nakde dönüştürmek 
istemesi durumunda, menkul kıymetin alım satımı için mevcut piyasa yapısının sığ olması ve 
diğer nedenlerle pozisyonlarını uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve hızlı olarak kapatamaması 
veya pozisyonlardan çıkamaması durumunda ortaya çıkan zarar etme ihtimalini ifade eder.  
İhraç edilecek tahvilin işlem göreceği piyasada gerçekleştirilebilecek işlem hacimleri ile ilgili alt 
limitler bulunması nedeniyle yatırımcının sahip olduğu bono ve/veya tahvilin bu limitlerin 
altında olması durumunda ilgili piyasalarda işlem yapması mümkün olmayabilir. Vade sonuna 
kadar portföyünde tutan yatırımcılar için likidite riskinden söz edilmez. 
 
Spesifik Risk: Olağan piyasa hareketleri dışında, menkul kıymet ihraççısının yönetimlerinden ve 
mali bünyelerinden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu 
meydana gelebilecek zarar olasılığıdır. 
 
Kur Riski: Kur değişimleri karşısında firmanın maruz kalabileceği riskleri ifade eder.  
Şirketin 30.11.2011 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu 
aşağıdaki gibidir.  

 

  30 Kasım 2011 

   

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) 

ABD DOLARI 
 (Orijinal  

para birimi) 

AVRO  
(Orijinal  

para birimi) 

CHF  
(Orijinal  

para birimi 

1. Ticari Alacak  1.231.700 -- 500.000 -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar  51.929.177 31.650.803 15.826 -- 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
3. Diğer  1.426.574 -- 556.368 28.000 

4. DÖNEN VARLIKLAR (1+2+3)   54.587.451 31.650.803 1.072.194 28.000 

5. Ticari Alacaklar  -- -- -- -- 
6a. Parasal Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
7. Diğer  -- -- -- -- 
8. DURAN VARLIKLAR (5+6+7)  -- -- -- -- 
9. TOPLAM VARLIKLAR (4+8)  54.587.451 31.650.803 1.072.194 28.000 

10. Ticari Borçlar  6.158.500 -- 2.500.000 -- 
11. Finansal Yükümlülükler  10.223.840 5.000.000 407.705 -- 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  3.249.452 145.167 1.210.432 -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (10+11+12)  19.631.792 5.145.167 4.118.137 -- 
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14. Ticari Borçlar  -- -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler  2.740.518 -- 1.112.494 -- 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (14+15+16)  2.740.518 -- 1.112.494 -- 
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (13+17)  22.372.310 5.145.167 5.230.631 -- 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük 
pozisyonu (19a-19b)  -- -- -- -- 
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev 
ürünlerin tutarı  -- -- -- -- 
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden  türev 
ürünlerin tutarı  -- -- -- -- 
20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-
18+19)  32.215.141 26.505.636 (4.158.437) 28.000 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  30.788.567 26.505.636 (4.714.805) -- 
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam 
gerçeğe uygun değeri  -- -- -- -- 
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı  -- -- -- -- 
24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı  -- -- -- -- 
25. İhracat  -- -- -- -- 
26. İthalat  -- -- -- -- 
 
Kur riskine duyarlılık 
 
Şirket, ABD Doları, Avro ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 

 
30 Kasım 2011 

Kar/Zarar 

  Yabancı paranın   Yabancı paranın 

  değer kazanması   değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 276.989  (276.989) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) --  -- 

3- ABD Doları net etkisi (1+2) 276.989  (276.989) 

        

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

4- Avro net varlık / yükümlülüğü (1.024.389)   1.024.389 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) --   -- 

6- Avro net etkisi (4+5) (1.024.389)   1.024.389 

    

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

7- İsviçre Frangı net varlık / yükümlülüğü 5.602  (5.602) 

8- İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-) --  -- 

9- İsviçre Frangı net etkisi (7+8) 5.602  (5.602) 

    

 
Şirketin bilanço büyüklüğüne oranla döviz kurlarındaki %10’luk değişime karşı duyarlılığın düşük 
seviyede olduğu görülmektedir.  
 

Şirket yabancı para pozisyonu riskinden korunmak için herhangi bir türev işleminde bulunmamıştır. 
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Faiz oranı riski yönetimi 
 
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin mali tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır.  
 

30.11.2011 
Aktif 

Faiz getiren 
varlıklar  51.589.555 31% 

Sabit -- -- 
Değişken (*) 51.589.555 31% 

Faiz getiren 
yükümlülükler 12.964.358 8% 

Sabit (**) 12.964.358 8% 
Değişken -- -- 

Net Faiz Riski 38.625.197 23% 
Sabit (12.964.358) (8)% 
Değişken 51.589.555 31% 

 
Şirketin profiline göre Libor oranlarındaki %1 artış değişken faizli alacağında ortalama 3.306 TL 
faiz geliri kaybına sebep olacaktır.  
  
(*) Finansal varlıklar, FBSK’den olan Libor + % 2 faiz değişken faizli alacaklarından 
oluşmaktadır. 
(**) Finansal yükümlülükler, sabit faizli kredi ve finansal kiralama yükümlülüklerinden 
oluşmaktadır.  
 
Tasfiye Durumunda Tahvillerin Diğer Alacaklara Göre Sıralamasından Kaynaklanan Risk:  
Tahviller, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler.  
Yürürlükteki İcra ve İflas Mevzuatı’na göre, müflisten adi ve rehinli alacaklıların sırası aşağıdaki 
gibidir. Tahviller bu sıralamada 4. Sırada, teminatsız bulunan alacaklar arasında yer almaktadır. 
 
1. İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK 
md. 248) 
2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve 
intikal vergisi vb.) (İİK md. 206/1) 
3. Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) 
4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız 
bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. 
(İİK md. 206/4) 
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3. İHRAÇCI HAKKINDA BİLGİLER  
 
3.1. Tanıtıcı Bilgiler 
 
Ticaret Unvanı   : Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. 
Merkez Adresi  : Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton 

Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, 34724 İstanbul 
Fiili Yönetim Yeri  : Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Maraton 

Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul 
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili 
Memurluğu  

: İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu 

Ticaret Sicil Numarası  : 397171-344753 
Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 10.06.1998 
Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz 

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat  : TC Kanunları 
Esas Sözleşmeye Göre Amaç ve 
Faaliyet Konusu  

: (Şirket Anasözleşmesi Madde 3) Fenerbahçe Spor 
Kulübü Futbol Şubesinin performansını ulusal ve 
uluslararası platformlarda en üst düzeye çıkarmak 
maksadıyla gerekli gelismis yönetim yapısını 
olusturmak ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlügü, 
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA’nın 
yayınlayacagı tüzük ve Genelgeler çerçevesinde 
idman ve spor faaliyetlerinde bulunmak. Bu 
amaca yönelik olarak Türk Futbol Federasyonu 
tarafından çıkartılan ve çıkartılacak profesyonel 
futbol ve transfer ile ilgili her türlü talimatlar da 
dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın tabi 
olacağı ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymak 
kaydıyla futbola ilişkin faaliyetler.  
 

Telefon ve Faks Numaraları  : 0216 542 19 07/ 0216 542 19 56 
İnternet Adresi : http://www.fenerbahce.org/fbsportif/  
 
 
3.2. Faaliyet Hakkında Bilgiler  
 
3.2.1. Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraçcı faaliyetleri hakkında 
bilgi: Şirketin ana faaliyet konusu 31.05.2010 ve 31.05.2011 tarihinde sona eren hesap 
dönemleri itibariyle Şirket halka arz izahnamesinde belirtilen Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol 
Şubesine ait gelirlerin yönetilmesidir. Şirketin 30.11.2011 tarihinde sona eren 6 aylık hesap 
dönemi itibariyle ise ana faaliyet konusu her türlü gelir ve giderleri ile futbol faaliyetleridir.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

18 
 

Belirtilen dönemler itibariyle gelir grupları aşağıdaki gibidir.  
 

 
 

                                                         
 
Şirket 30.05.2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda esas sözleşmesinin 1, 3, 6, 13, 14, 
20, 25, 30 ve 32. maddelerinde değişikliğe giderek, bu değişikliklerle Türkiye Futbol 
Federasyonu tarafından çıkarılan ve çıkarılacak olan tüm mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla 
futbol faaliyetleri kapsamında her türlü faaliyette bulunabilme olanağına kavuşmuştur.. Yapılan 
bu değişikliklerle ana sözleşmedeki borç ve gider kısıtlaması ile asgari nakit temettü dağıtım 
zorunluluğu gibi özellikli hükümler esas sözleşmeden çıkarılmış, Şirket gelir ve giderleri ile tüm 
yönleriyle futbol faaliyetleriyle iştigal etmeye imkan veren bir yapıya kavuşmuştur. Bu yeniden 
yapılanmanın ardından Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı, Altyapıları ile birlikte 
30.06.2011 tarihinde 134.123.440 € bedel ile FBSK’dan devralınmıştır. Devralmayı müteakip 
yapılan başvuru neticesinde FBSK bünyesinde yürütülmekte olan amatör ve profesyonel tüm 
futbol faaliyetlerinin Şirkete devri TFF Yönetim Kurulu’nun 19.07.2011 tarihli kararı ile tescil 
edilmiştir.  
 
Futbol faaliyetlerinin devralınması sonrasında daha önce FBSK Futbol Şubesince kullanılmakta 
olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis-Dereağzı (Futbola ilişkin 
kısımlar), Fikirtepe ve Can Bartu-Samandıra Tesisleri ile Tuzla ilçesinde futbolcuların 
ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın kullanımına devam edilmesini teminen ile Şirket ve 
FBSK arasında bir sözleşme yapılmıştır. Söz konusu tesisler için tüm masrafları FBSK’ne ait 
olmak üzere belirlenen yıllık kullanım bedeli olan 16.853.735 TL’nın, daha sonra oluşacak 
değerleme farkları Kulüp tarafından ayrıca fatura edilmek üzere, 20 yıl için peşin olarak 
141.879.506 TL ödenmesine Şirket Yönetim Kurulu’nun 26.12.2011 tarih 181 sayılı 
toplantısında karar verilmiştir. Mevcut yapısı ile Şirket, FBSK Futbol Şubesinin tüm 
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faaliyetlerinin gelir ve giderleri ile bir arada bulunduğu bir yapıya kavuşmuş durumdadır. Bu 
çerçevede, UEFA’nın diğer kriterleri yanında, mali kriterleri de sağlayarak sportif başarının daha 
ileriye taşınması hedeflenmektedir.  
 
Şirket faaliyetleri daha önce sadece futbola ilişkin belli gelir kalemlerinden oluşmakta iken 2011 
yılında gerçekleştirilen yeniden yapılanma sonrasında futbol faaliyetine ilişkin tüm gelir ve 
giderler Şirket bünyesinde toplanmıştır. Bu nedenle 30.11.2011 rakamları önceki dönemlerle 
önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Geleceğe ilişkin olarak yapılacak öngörülerin 31.05.2011 
ve öncesindeki finansal tablolarınfarklı yapıdaki faaliyet sonuçlarını içerdiği hususunun göz 
önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir.  
 
3.2.2. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraçcının bu sektörlerdeki/pazarlardaki 
yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:  
 
Şirket sermayesinde %85 pay ile hakim ortak durumdan olan Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 
yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Fenerbahçe, Türkiye’nin en çok sevilen ve taraftar 
toplayan Kulüplerinden biri olmuştur. Türkiye’de ilk defa çeşitli spor şubeleri açan Kulüp olma 
ünvanına sahip olan Fenerbahçe, kuruluşundan kısa süre sonra artan üye sayısı ve bunların 
arasında sporun çeşitli dallarında uğraş veren yeteneklerin bulunması ile futbol dışındaki 
branşlara da yönelmiştir. Bu amaçla Kulübün adı “Fenerbahçe Spor Kulübü” olarak 
değiştirilerek 1913 yılında hazırlanan yeni bir tüzükle çeşitli spor dallarını da uğraşıları arasına 
almıştır. Fenerbahçe günümüzde atletizm, basketbol, boks, futbol, kürek, masa tenisi, voleybol, 
yelken ve yüzme olmak üzere 9 dalda etkinlik göstermektedir. Bunlardan futbol şubesi 2011 
Temmuz ayında Şirkete devrolmuştur. Bu devir sonrasında FBSK’nın tüm futbol şubesi 
faaliyetleri gelir ve giderleri ile Şirket çatısı altında sürdürülmektedir.  
 
Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı, Lig tarihi boyunca 18 kez şampiyon olurken, diğer 
sezonlarda da şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer almıştır.  
 
Takımımız 2011-2012 sezonunun 27’nci haftasında da topladığı 54 puanla 2’incı sırada yer 
alarak bu sezonki şampiyonluğun da en büyük adaylarından birisidir.   
 
Fenerbahçe'nin, başta şampiyonluklar olmak üzere yaşadığı tüm süreçlerde en önemli avantajı 
Kulübüne yüksek bir sadakat ve bilinçle destek olan taraftarlarıdır. Fenerbahçe taraftarları, 
Kulüplerini yalnızca futbolda değil, yarıştığı her branşta desteklemekte, kulübünün yanında 
olmakta ve taraftarlık örneği teşkil etmektedir.  
 
Şirket faaliyetlerini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis-Dereağzı 
Tesisleri, Can Bartu-Samandıra Tesisleri ve Fikirtepe Tesislerinde sürdürmektedir. Takımın 
evsahibi olarak maçlarını yaptığı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı, Fenerbahçe taraftarının ve 
yönetici camiasının maddi katkıları sonucunda tamamen ve sadece kulübün kendi öz kaynakları 
ile gerçekleştirilmiştir. Stadımız, 52 bin taraftar kapasitesi, otoparkı, locaları, içerisinde bulunan 
Fenerium’lar ile UEFA tarafından 'Elit Stadyum' kategorisine alınmış ve 2009 yılında UEFA 
Kupası Finali'ne ev sahipliği yaparak ülkemiz için de gurur kaynağı olmuştur.  
 
Diğer taraftan, her sezon ligin en önemli şampiyonluk adayları arasında yer alan Fenerbahçe 
Futbol Takımı, içinde barındırdığı yüksek yetenekte ve şöhret sahibi oyuncular nedeni ile 
Anadolu Takımlarına göre ücret seviyeleri daha yüksek seviyededir. Özellikle sportif başarının 
istenen düzeyde olmadığı sezonlarda Şirket tarafından elde edilen gelirlerin takım giderlerini 
karşılamaması Şirket’in dezavantajı olarak sayılabilir.  
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Bilindiği üzere Şirket aktifinde yer alan Fenerbahçe profesyonel futbol takımı Süper Toto Süper 
Ligde mücadele etmekte olup, sektördeki rekabet yüksek seviyede seyretmektedir. Bu sebeple 
sportif başarı hakkında kesin öngörü yapmak mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan sportif 
başarı elde edilen gelir düzeyinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle sportif başarıya bağlı olarak 
Şirket faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirolumlu veya olumsuz etkilenebilir.  
 
Diğer taraftan yürürlükteki TFF düzenlemelerine göre Süper Toto Süper Ligde mücadele eden 
şirketlerin/kulüplerin kadrolarında bulundurabilecekleri yabancı oyuncu sayısı konusunda bazı 
sınırlamalar bulunmakta olup, bu durum sportif başarının sağlanmasında her takımı etkilediği 
kadar Şirketi de etkilemektedir. 
 
Yaşanan yüksek rekabet ortamında sportif başarıyı üst seviyede tutabilmek hedefi ile sektörde 
yüksek bonservis bedelleriile transferler yapılabilmektedir. Diğer taraftan futbolculara yıllık 
olarak gerek sabit gerekse maç başı şeklinde önemli miktarda ödemelerde bulunulabilmektedir. 
Taraftar beklentileri de isim yapmış ve kendini sportif rekabetin daha yüksek düzeyde olduğu 
liglerde duyurmuş profesyonel futbolcuların transferinde etkili olmaktadır. Buna karşın özellikle 
farklı ülkeden gelen yabancı oyuncuların gerek ülkemiz futboluna gerekse takıma uyum 
sağlamaları her zaman mümkün olmamakta, beklenen faydanın sağlanamadığı örnekler 
olabilmektedir. Bu durum şirket giderlerinin yüksek olmasına neden olarak karlılığı olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir.  
 
Sektörde faaliyet gösteren Şirketler/Kulüpler için yayın gelirleri önemli bir gelir kalemi 
oluşturmaktadır. Spor Toto Süper Ligde oynayan takımlar ile Bank Asya 1. Lig’de oynayan 
takımların elde ettikleri yayın gelirleri arasında önemli farklılık bulunmaktadır. Bu nedenle 
takımların oynadıkları liglerin değişmesi yayın gelirlerinde önemli farklılık yaratmaktadır.  
 
Yayın gelirlerinden doğacak alacaklar sektördeki şirketler/kulüpler tarafından kredi kullandıkları 
finans kurumlarına temlik edilmektedir. Örneğin Şirket tarafından Denizbank’tan 
kullanılmış/kullanılacak kredilerin teminatı olarak TFF’den elde edilecek yayın gelirleri üzerine 
50.000.000 TL tutarında temlik verilmiş durumdadır. Takımların lig değiştirmesi sonucu temlik 
verilen gelirlerde önemli farklılık olması halinde daha önce alınmış kredilerin teminatında 
eksilme olacağından ilgili finans kuruluşlarının yeni teminat talep etmesi ve/veya kredilerini 
erken geri çağırmasına neden olabilir.  
 
3.2.3. Son durum itibariyle ihraçcının önemli yatırımları hakkında bilgi: 
 
Şirket Yönetim Kurulu 26.12.2011 tarih 181 sayılı kararı ile Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan 
sözleşme ile kullanılmakta olan Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis-
Dereağzı (Futbola ilişkin kısımlar), Fikirtepe, Can Bartu-Samandıra tesisleri ve Tuzla ilçesinde 
futbolcuların ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın Ocak-Haziran 2012 dönemi ile müteakip 
20 yıl için (2032 Haziran sonuna kadar), gelecek yıllarda ekspertiz tarafından tespit edilecek 
değerleme farklarının FBSK tarafından ayrıca fatura edilmek üzere toplam 141.879.506 TL peşin 
olarak ödenmesine karar vermiştir.  
 
27.01.2012 tarihinde Lille Kulübü oyuncusu Moussa Sow'ın 2015-2016 sezon sonuna kadar 
sözleşme yapılmak üzere transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 
Anlaşma çerçevesinde Lille Kulübüne 10.000.000 Avro bonservis bedeli, oyuncuya ise 2011-
2012 sezonunun kalanı için 1.280.000 Avro, 2012-2013 sezonu için 3.400.000 Avro, 2013-2014 
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sozunu için 2.600.000 Avro, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının herbiri için ise 1.400.000 
Avro garanti ücret ödenecektir. Oyuncunun transferine ilişkin olarak 10.000.000 Euro Bonservis 
bedeli için Fenerbahçe Spor Kulübünden %3 faiz oranı ile finansman sağlanmış olup Şirket 
tarafından kefalet, ipotek, temlik, vs. herhangi bir teminat verilmemiştir.  
 
3.2.4. İhraçcının yönetim organları tarafından ihraçcıyı bağlayıcı olarak kararlaştırılmış 
geleceğe yönelik önemli yatırımların niteliği ve bu yatırımların finansman şekli hakkında 
bilgi: 
 
Yoktur 
 
3.2.5. Önemli nitelikte yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi: 
 
Yoktur 
  
3.2.6. İhraçcının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan ve ihraçcıya ilişkin son 
zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi:  
 
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 Temmuz 2011 tarihinde 6222 sayılı Kanun 
kapsamında başlatılan soruşturmaya ilişkin dava devam etmekte olup buna bağlı olarak Türkiye 
Futbol Federasyonu da (“TFF”) bu konuya ilişkin bir inceleme başlatmıştır. TFF’nin bu kapsamda 
verebileceği kararlar Şirketin önümüzdeki dönem gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilir.  
 
Bilindiği üzere Şirketin en önemli gelir kaynaklarından birisi, Sirketin Süper Toto Süper Ligde 
mücadele etmesi nedeniyle yayıncı kuruluştan elde ettiği naklen yayın gelirleridir. Şirketin 
önümüzdeki sezonlarda Süper Toto Süper Liginde mücadele etmemesi, Şirket gelirlerinde olumsuz 
bir etki doğurabilecek niteliktedir. 
 
Diğer taraftan; 24.08.2011 tarihinde TFF tarafından takımımızın Şampiyonlar Ligine katılımının men 
edilmesi ve 25.08.2011 tarihinde bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile TFF 
Tahkim Kuruluna başvurumuzun sonuçsuz kalması üzerine 04.09.2011 tarihinde FBSK ve Sırket 
tarafından, 2011/2012 sezonu Şampiyonlar Ligi'nden ihraç edilme ile sonuçlanan gelişmelerle ilgili 
olarak, Av. Emin ÖZKURT ve Av. Jean-Louis DUPONT tarafından yürütülen hukuki çalışmaların 
neticelendirilerek, vekiller aracılığı ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Sırket adına, 1 Eylül 2011 tarihi 
itibarıyla Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'da, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu 
aleyhine dava açılmıştır.  
 
Soz konusu dava, bahıs konusu ihraç kararı nedeniyle yaşanan maddi kayba istinaden ve fazlaya dair 
haklar saklı kalmak üzere, 45.000.000 Avro talepli olarak açılmış bulunmaktadır. 
 
Dava dilekçesinde, sözü edilen zararın en aza indirilmesi maksadıyla CAS'dan, Şampiyonlar Ligi'ne 
yeniden dahil edilmemize ilişkin bir geçici tedbir talep de söz konusu olmuştur. 
 
CAS Sekretaryası aracılığı ile gönderilen 2 Eylül 2011 tarihli dilekçede, tahkim sürecinin resmen 
başlatıldığı taraflara bildirmiştir. Sözü edilen bildirim yazısında, davalı taraflar olan UEFA ve 
TFF'den, 6 Eylül 2011 günü gece yarısına kadar, talep olunan geçici tedbir talebine dair cevaplarını 
yazılı olarak iletmeleri istenilmiştir.  
 
09.09.2011 tarihinde, CAS tarafından yapılan açıklamayla Şampiyonlar Ligi'ne tekrar dahil edilmeye 
ilişkin yapılan tedbir talebinin reddedildiği bildirilmiştir.  
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23.01.2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Fenerbahçe Spor Kulübü ve Şirket 
tarafından UEFA'ya ve TFF'ye CAS'da açılan davanın duruşmasının, 22.03.2012 tarihinde İsviçre'nin 
Lozan kentinde, CAS'ın merkezinde yapılacağı bildirilmiştir.  
 
3.2.7. İhraçcının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için 
önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan, 
olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli anlaşmaların kısa özeti: 
 
Yoktur.  
 
3.3. Eğilim Bilgileri  
 
3.3.1. Son finansal tablo tarihinden itibaren ihraçcının finansal durumu ve faaliyetlerinde 
olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin beyan:  
 
İzahnamede yer alan son finansal tablo tarihi olan 30.11.2011 sonrasında şirketin finansal 
durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik yoktur.  
 
3.3.2. İhraçcının finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek 
eğilimler,  belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgi:  
.  
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 Temmuz 2011 tarihinde 6222 sayılı kanun 
kapsamında başlatılan soruşturmaya ilişkin dava devam etmekte olup buna bağlı olarak Türkiye 
Futbol Federasyonu da (“TFF”) bu konuya ilişkin bir inceleme başlatmıştır. TFF’nin bu kapsamda 
verebileceği kararlar Şirketin önümüzdeki dönem gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilir.  
 
Bilindiği üzere Şirketin en önemli gelir kaynaklarından birisi, Sirketin Süper Toto Süper Ligde 
mücadele etmesi nedeniyle yayıncı kuruluştan elde ettiği naklen yayın gelirleridir. Şirketin 
önümüzdeki sezonlarda Süper Toto Süper Liginde mücadele etmemesi, Şirket gelirlerinde olumsuz 
bir etki doğurabilecek niteliktedir. 
 
Sektörde faaliyet gösteren Şirketler/Kulüpler için yayın gelirleri önemli bir gelir kalemi 
oluşturmaktadır. Spor Toto Süper Ligde oynayan takımlar ile Bank Asya 1. Lig’de oynayan 
takımların elde ettikleri yayın gelirleri arasında önemli farklılık bulunmaktadır. Bu nedenle 
takımların oynadıkları liglerin değişmesi yayın gelirlerinde önemli farklılık yaratmaktadır. Yayın 
gelirlerinden doğacak alacaklar sektördeki şirketler/kulüpler tarafından kredi kullandıkları finans 
kurumlarına temlik edilmektedir. Takımların lig değiştirmesi sonucu temlik verilen gelirlerde önemli 
farklılık olması halinde daha önce alınmış kredilerin teminatında eksilme olacağından ilgili finans 
kuruluşlarının yeni teminat talep etmesi ve/veya kredilerini erken geri çağırmasına neden olabilir 
 
Şirket 15.11.2011 tarihinde Denizbank A.Ş.'den kullanılmış/kullanılacak kredilerin teminatı olarak 
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan elde edilecek yayın gelirlerinden doğacak alacaklar üzerine 
50.000.000 TL tutarında temlik vermiştir.  
 
Bunun dışında ilgili dönemde Şampiyonlar Ligi gelirlerinin %80’inin Kulübe ait olduğu dikkate 
alınarak, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 24.03.2011 tarihinde 3.000.000 Euro tutarlı 
Şampiyonlar Ligi gelirlerinden doğacak alacaklar Fiba Faktoringe temlik edilmiştir. Söz konusu 
temliğin 2.852.934 Euro tutarlı kısmı önümüzdeki dönemlerde Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 
doğacak alacaklarımızdan kesilmek üzere açık bulunmaktadır. Mevcut durumda Şampiyonlar Ligi 
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gelirlerinin tamamı üzerinde Şirket hak sahibi olduğundan, söz konusu gelirlerin tamamı için Şirket 
tarafından fatura kesilerek gelir kaydedilmekte, anılan temlik ile ilgili kesintiler ise FBSK hesabına 
borç kaydedilmektedir.  
 
İlgili dönemde Şirket payı olan sezonluk 8,5 milyon $ dışındaki Stad gelirlerinin FBSK’da olduğu 
dikkate alınarak FBSKtarafından 20.10.2010 tarihinde Denizbank A.Ş.’ye 30.000.000 $ tutarlı bilet 
satışlarından doğacak alacaklar temlik edilmiştir. Söz konusu temliğin 27.553.376,97 $ tutarlı kısmı 
önümüzdeki dönemlerde doğacak bilet satışı alacaklarından mahsup edilmek üzere açık 
bulunmaktadır. Mevcut durumda Stad Gelirlerinin tamamı üzerinde Şirket hak sahibi olduğundan 
FBSK tarafından Biletix’e kesilen fatura tutarları kadar Şirket tarafından FBSK’ya fatura kesilmekte 
ve FBSK hesabı borçlandırılarak bilet gelirleri FBSK’ya alınmaktadır.  
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4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER 
 

TL 
30.11.2011 

(Altı Aylık) 
31.05.2011 

(Yıllık) 
31.05.2010 

(Yıllık) 
Varlıklar       

Dönen Varlıklar 63.018.742 154.037.506 101.362.785 

Duran Varlıklar 102.486.524 37.167.860 39.606.104 

Toplam Varlıklar 165.505.266 191.205.366 140.968.889 
      

Kaynaklar     

Kısa Vadeli Finansal Borçlar 10.223.840 524.071 404.183 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 60.288.708 21.049.577 9.608.614 
Uzun Vadeli Finansal Borçlar 2.740.518 1.423.110 1.643.332 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.821.199 2.245.943 3.572.490 
      

Toplam Yükümlülükler 63.109.907 23.295.520 13.181.104 
Toplam Özkaynaklar 102.395.359 167.909.846 127.787.785 

      

Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler 165.505.266 191.205.366 140.968.889 
 

 
TL 30.11.2011 31.05.2011 31.05.2010 
  Satış Gelirleri 123.319.766 103.581.247 62.495.119 
  Satışların Maliyeti (-) -124.910.523 -8.998.603 -5.626.458 
  Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1.590.757 94.582.644 56.868.661 
  BRÜT KAR/ZARAR -1.590.757 94.582.644 56.868.661 
  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.340.402 -1.091.181 -1.166.881 
  Genel Yönetim Giderleri (-) -2.077.512 -851.169 -889.531 
  FAALİYET KARI/ZARARI 5.008.671 92.640.294 54.812.249 
  Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler 2.359.532 5.064.906 7.849.819 
  Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) -1.883.617 -823.922 -351.932 
  DÖNEM KARI/ZARARI -4.532.756 96.881.278 62.310.136 
  Hisse Başına Kazanç 0,181 3,875 2,492 

 

Finansal Rasyolar % 30.11.2011 31.05.2011 31.05.2010 
Net Kar / Toplam Aktifler  % -- 0,51 0,44 
Net Kar / Özkaynaklar  % -- 0,76 0,50 

Borçlanma Oranı (T.Borç / Özkaynaklar) % 0,62 0,14 0,10 

Cari Oran  % 1,05 7,32 10,55 
 
2011 Yılında Şirketin yeniden yapılanması sonrası FBSK futbol faaliyetlerinin Şirkete geçmesi 
nedeniyle 30.11.2011 mali tablo verileri ile önceki verilerden önemli farklılıklar göstermektedir.  
 
Takımı devralma öncesinde gelirlerine oranla önemli bir gideri bulunmayan Şirketin herhangi bir 
finansal borcu da bulunmamaktaydı. Yeniden yapılanma sonrasında ise FBSK futbol şubesi 



  
 

25 
 

faaliyetleri tüm gelir ve giderleri ile Şirket faaliyetleri kapsamına geçmiştir. Bu çerçevede 
Şirketin 30.11.2011 tarihli mali tablolarında kısa vadeli finansal borcu 10,2 milyon TL 
seviyesine yükselmiştir.  
 
30.11.2011 tarihi itibariyle 10.223.840 TL olan kısa vadeli finansal borçların 9.219.500 TL’si 
banka kredisi, 1.004.340 TL’si ise kısa vadeli finansal kiralama borcundan oluşmaktadır. 
 
Kısa vadeli banka kredisi rotatif kredi olup 5.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası 
karşılığını yansıtmaktadır. Faiz oranı %8’dir. 
 
30.11.2011 tarihi itibariyle finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir: 

 
Finansal Kiralama Sözleşmesi ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık %7,5’tir. 
 
01.06.2011 tarihi itibariyle Fenerbahçe Futbol takımı devir alınmış ve futbol faaliyetine ilişkin 
gelirler ve giderler bu tarih itibariyle Şirkete geçmiştir. Bu nedenle 30.11.2011 oranları ile 
önceki dönem mali tablolarına ilişkin oranların kıyaslanmasında söz konusu hususun dikkate 
alınması gerekmektedir. 
 
Şirketin yeniden yapılanması çerçevesinde 27.06.2011 tarihinde futbol takımı altyapılarıyla 
beraber devralınmış olup altyapılar için belirlenen 22.669.780 TL 01.06.2011-31.08.2011 1. 
Çeyrek aradöneminde gider olarak gelir tablosuna yansımıştır. 
30.11.2011 itibariyle açıklanan 6 aylık Mali Tablolarda Şirket zararı 4.532.756 TL olup son 
çeyrek itibariyle (01.09-30.11.2011) ise Şirket karı 24.770.133 TL olarak gerçekleşmiştir.  
 
Şirketin 30 Mayıs 2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı öncesindeki ana sözleşmesinde 
giderler gelirlerin %10’u ile kısıtlanmış ve futbol takımı FBSK bünyesinde olduğundan takım 
giderleri de FBSK tarafından karşılanmakt idi. Ancak 30.05.2011 tarihinde yapılan olağanüstü 
genel kurulda Şirketin ana sözleşmesinde yer alan borçlanma ve gider kısıtına ilişkin yürürlükten 
kaldırılması ve futbol takımının alt yapılarıyla birlikte 27.06.2011 tarihinde FBSK’dan 
devralınması sonrası tüm futbol takımına ilişkin Şirket bünyesinde olup geçmiş dönemlere göre 
satılan malın maliyetindeki artışın ana sebebidir. 
 

  
Asgari kira 
ödemeleri 

Asgari kira 
ödemelerinin bugünkü 

değeri 
TL 30 Kasım 2011 30 Kasım 2011 
   
Finansal kiralama borçları   
   
Bir yıl içinde  1.240.992 1.004.340 
İkinci ve beşinci yıl arasındakiler  2.992.861 2.740.518 
 4.233.853 3.744.858 
Eksi: geleceğe ait finansal giderler (488.995)  
Kiralama yükümlülüklerin bugünkü değeri  3.744.858 3.744.858 
Eksi: 12 ay içinde ödenecek borç (kısa 
vadeli borçlar kısmındaki) 

 
 (1.004.340) 

12 aydan sonra ödenecek borç  2.740.518 
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5. İHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESİ HAKKINDA BİLGİ 
 
5.1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermayesi:   

       Toplam Sermaye Tutarı: 25.000.000,00 TL 

       Kayıtlı Sermaye Tavanı: Ortaklığımız kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. 
 
5.2. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı 
içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı 
olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı: 
 
Ortağın;  Sermaye Payı / Oy Hakkı 

Ticaret Ünvanı / Adı 
Soyadı 

10.01.2012 
(Son Genel Kurul toplantı tarihi)  

10.02.2012 
(Son durum) 

(TL) (%) (TL) (%) 
FBSK 21.250.000  85 21.250.000  85 

Halka Açık 3.750.000 15 3.750.000 15 

TOPLAM 25.000.000 100 25.000.000 100 

 
5.3. İhraçcının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim 
hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler: 
 

Ortak 
Sermayedeki Payı 

Kontrolün Kaynağı Tedbirler 
Tutarı (TL) 

Oranı 
(%) 

FBSK 21.250.000 85 
Hisse Senedi 

A Grubu Paylara 
tanınan imtiyazlar. 

TTK Hükümleri 
dışında alınmış 
tedbir yoktur. 

 

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine 
ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 30/12/2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 
Daha önce bankalar haricindeki İMKB-30 Endeksinde yer alan halka açık anonim ortaklıklar için 
belirlenen kapsam, Tebliğ ile, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Gözaltı Pazarında işlem görenler 
hariç olmak üzere payları İMKB’de işlem gören halka açık anonim ortaklıkları içine alacak 
şekilde genişletilmiştir. 
 
Söz konusu tebliğ ile getirilen önemli yenilikler aşağıda özetlenmektedir. 
 
- Tebliğ ile yönetim kurulu yapılanmasına ilişkin önemli düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Borsa 
Şirketlerinin yönetim kurulu üye sayısının asgari beş olması ve yönetim kurulu üyelerinin 
çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması zorunlu hale gelmiştir. Bağımsız 
yönetim kurulu üyeliğine ilişkin düzenlemelerde değişiklikler yapılmış ve olası çıkar 
çatışmalarından uzak, objektif bir görüşle Şirket’in karar mekanizmalarına katkıda bulunması ve 
şirketin uzun vadeli hedeflerini gözetmesi beklenen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, Gelişen 
İşletmeler Piyasasında ve Gözaltı Pazarında işlem görenler hariç olmak üzere tüm Borsa 
şirketlerinde görev alması zorunlu hale getirilmiştir. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye 
sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmamak üzere en az fiili dolaşımdaki pay oranını 
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temsil edecek kadar olması gerekmekle birlikte, ortaklık genel kuruluna yönetim kurulu 
içerisindeki bağımsız üye oranını %50 ile sınırlandırabilme yetkisi tanınmıştır. Ayrıca içinde 
Şirketin de bulunduğu üçüncü gruptaki şirketler açısından bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 
her durumda 2 olması yeterli görülmüştür. 
 
- Bağımsız üyelerin görev süresi üç yıl olarak belirlenmiş ve bağımsız üyeliğe ilişkin kriterler 
yeniden düzenlenmiştir.  
 
- Bağımsız üyelerin seçim süreci yeniden tasarlanmıştır. Buna göre bağımsız üyelerin 
bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığının Aday Gösterme Komitesi tarafından incelenmesi ve 
düzenlenecek raporun yönetim kuruluna sunulması ve bağımsız yönetim kurulu aday listesinin 
genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklanması gerekmektedir. 
  
- Borsa şirketlerinin tamamında bulunması zorunlu hale getirilen bağımsız yönetim kurulu 
üyelerine, bazı görev ve sorumluluklar getirilmiş, ilişkili taraf işlemleri ile önemli varlık alım 
veya devirlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için onay ve gözetim mekanizmaları 
oluşturulmuştur.  
 
- Şirketlerin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek 
verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı 
aranacaktır. 
 
- Şirketlerin yönetim kurulu bünyesinde kurması gereken komite sayısı artırılarak bu komitelerin 
görevleri ve sahip olması gereken üyelere ilişkin esaslar belirlenmiştir. Bu komiteler; 
Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin 
Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesidir. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı 
bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi 
oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu komitelerin görevlerini yerine 
getirebileceği belirtilmiştir. 
 
- Tebliğ, payları İMKB’de işlem gören bankalar için yayımı tarihinden 1 yıl sonra, diğer Borsa 
Şirketleri için ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup ve Tebliğe uyum amacıyla 
gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerinin ve yönetim kurulu yapılanmalarının, 
30/6/2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar 
tamamlanması zorunlu kılınmıştır. 
 
Bu çerçevede söz konusu Tebliğe uyum sağlamak amacıyla Şirket tarafından gerekli çalışmalara 
başlanmıştır. 
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5.4. Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi: 
 
Grubu Nama/ 

Hamiline 
Olduğu 

 

İmtiyazları 
(Kimin sahip olduğu, 

türü)  

Bir Payın 
Nominal 

Değeri (TL) 

Toplam 
(TL) 

Sermayeye 
Oranı 
(%) 

A Nama FBSK 
Anasözleşmede A Grubu 

paydaşlara sağlanan 
Yönetimsel imtiyazlar 

(*) 

10.250.000 10.250.000 41 

B Hamiline FBSK 11.000.000 11.000.000 44 

B Hamiline Halka Açık 3.750.000 3.750.000 15 

 TOPLAM 25.000.000 100 
 
(*) Anasözleşmede A Grubu paylara tanınan yönetimsel imtiyazlar.  
 
5.5. İhraçcının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar hakkında bilgi: 
Yoktur 
 
5.6. Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada işlem görüp görmediği hakkında 
bilgi: 
 
Sermayeyi temsil eden paylardan B Grubu 3.750.000 TL nominal (Sermayenin %15’i) kısmı 
İMKB Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.  
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6. YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER 
 
6.1.   İhraçcının genel organizasyon şeması: 

 

 
6.2.  İhraçcının yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler: 
 
Adı 
Soyadı 
 

Görevi 
 

İş Adresi 
 

Temsil 
Ettiği 
Tüzel 
Kişilik 

Son 5 Yılda 
Ortaklık 
Dışında 
Üstlendiği 
Görevler 

Görev 
Süresi /  
Kalan 
Görev  
Süresi  

 

Sermaye 
Payı 

Sermaye 
Payı 

(TL) (%) 

Aziz 
Yıldırım 

Yön.Krl. 
Başkanı 

Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 
Kadıköy, 
34724  

FBSK FBSK.Başkan 
Kendine ait 
şirket/şirketlerde 
görevleri vardır. 
(Maktaş İnş. 
AŞ) 

27.08.2010 
tarihinde 
yapılan 
Genel 
Kurul’da  
2 yıllık süre 
için 
seçilmişlerdir.  

- - 

Nihat 
Özdemir 

Yön.Krl. 
Başkan 
V 

Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 
Kadıköy, 
34724  

FBSK FBSK Başkan 
V.  
Kendine ait 
şirket/şirketlerde 
görevleri vardır. 
(Limak İnş. AŞ) 

27.08.2010 
tarihinde 
yapılan 
Genel 
Kurul’da  
2 yıllık süre 
için 
seçilmişlerdir. 

- - 

Y. Ali  
Koç 

Üye Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 

FBSK FBSK 
Yn.Kr.Üye 
Kendine ait 
şirket/şirketlerde 

27.08.2010 
tarihinde 
yapılan Genel 
Kurul’da  

3.429 0,01 
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Kadıköy, 
34724  

görevleri vardır. 
(Koç Holding  
AŞ) 

O. Murat 
Özaydınlı 

Üye Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 
Kadıköy, 
34724  

FBSK FBSK 
Yn.Kr.Üye 
Kendine ait 
şirket/şirketlerde 
görevleri vardır. 
(Refsan 
Refrakter San. 
Tic. AŞ) 

2 yıllık süre 
için 
seçilmişlerdir.  

- - 

Vedat  
Olcay 

Üye Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 
Kadıköy, 
34724  

FBSK FBSK 
Yn Kr Üye /  
Genel Sekreter 
Kendine ait 
şirket/şirketlerde 
görevleri vardır.  

27.08.2010 
tarihinde 
yapılan Genel 
Kurul’da  

- - 

Mithat 
Yenigün 

Üye Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 
Kadıköy, 
34724  

FBSK FBSK 
Yn.Kr.Üye 
Kendine ait 
şirket/şirketlerde 
görevleri vardır. 
(Yenigün İnş. 
San. Ve Tic.  
AŞ) 

2 yıllık süre 
için 
seçilmişlerdir.  

- - 

Nihat 
Özbağı 

Üye Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 
Kadıköy, 
34724  

FBSK FBSK 
Yn.Kr.Üye 
Kendine ait 
şirket/şirketlerde 
görevleri vardır. 
(Mön İnş. Ve 
Tic. Ltd. Şti.) 

27.08.2010 
tarihinde 
yapılan Genel 
Kurul’da  

- - 

M. Şekip 
Mosturoğlu 

Üye Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 
Kadıköy, 
34724  

FBSK FBSK 
Yn.Kr.Üye 
Avukat (Birleşik 
Avukatlar 
Hukuk Bürosu)  

2 yıllık süre 
için 
seçilmişlerdir.  

- - 

Serhat 
Çeçen 

Üye Fenerbahçe 
Şükrü 
Saracoğlu 
Stadı, 
Kızıltoprak, 
Kadıköy, 
34724  

FBSK FBSK 
Yn.Kr.Üye 
Kendine ait 
şirket/şirketlerde 
görevleri vardır. 
(IC Holding 
AŞ) 

27.08.2010 
tarihinde 
yapılan Genel 
Kurul’da  

- - 

 
Not: Yönetim Kurulu Üyelerinin FBSK’yı temsil etmesi nedeniyle Şirkette pay sahibi olma 
zorunlulukları yoktur. 
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6.3.  İhraçcının denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler: 
 

Adı Soyadı 
 

İş Adresi 
 

Son 5 Yılda Ortaklık 
Dışında Üstlendiği 

Görevler 

Görev Süresi /  
Kalan Görev Süresi 

Tahir Perek Fenerbahçe Şükrü 
Saracoğlu Stadı, 

Kızıltoprak, 
Kadıköy İstanbul 

Kendine ait şirket sahibi 
olup farklı şirketlere YMM 
olarak hizmet vermektedir. 

27.08.2010 tarihli Genel 
Kurulda 2 yıl süre için 

seçilmişlerdir.  
Erol Demirdöven Kendine ait şirket sahibi 

olup farklı şirketlere YMM 
olarak hizmet vermektedir. 

Doğan Yeşin Farklı şirketlere SMMM ve 
denetçi olarak hizmet 

vermektedir. 
 
 
6.4.  Yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin bilgiler: 
 

Adı Soyadı Görevi 
 

İş Adresi 
 

Son 5 Yılda 
Ortaklık 
Dışında 

Üstlendiği 
Görevler 

Sermaye Payı 
 

(TL) (%) 

Engin 
Dumanlı 

Genel 
Müdür 

Fenerbahçe Şükrü 
Saracoğlu Stadı, 

Kızıltoprak, 
Kadıköy İstanbul 

Müdür  
SP Kurumları ve 
Yatırımcı İliş. 
Albayrak GYO 
AŞ 

Yoktur - 

Nihat 
Sesalan 

Mali İşler 
Müdürü 

Mudür 
Muhasebe ve 
Finansman 
Süd-Chemie TR 
Madencilik ve 
San. Tic. AŞ 

Yoktur - 

 
 
6.5.  Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraçcıya  

karşı görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar 
çatışmaları hakkında bilgi: 

Yoktur. 
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6.6. Son 5 yıllık süreci kapsayacak şekilde, ihraçcının yönetim kurulu üyeleri ile 
yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı 
suçlardan dolayı muhatap kalınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün 
ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık 
ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: 
 

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım’ın Beyanı:  

 
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi M. Şekip Mosturoğlu’nun Beyanı:  

 
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Yenigün’ün Beyanı: 

 
 
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri; Nihat Özdemir, O.Murat Özaydınlı, Vedat Olcay, Ali Y. Koç, 
Nihat Özbağı ve Serhat Çeçen ile Şirket Genel Müdürü Engin Dumanlı ve Mali İşler Müdürü 
Nihat Sesalan aşağıdaki beyanı vermişlerdir:  

 
 
 
6.7. İhraçcının denetimden sorumlu komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitenin görev 

esasları hakkında bilgi 
 
Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Seri: X No: 22 sayılı 
“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği” çerçevesinde Yönetim 
Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, Yönetim 
Kurulu’nun 01.10.2011 tarih 177 sayılı kararı ile Denetim Komitesi üyeliklerine Vedat Olcay ve 
Serhat Çeçen seçilmiştir.  
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Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız dış denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması 
için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin 
yürütülmesinden sorumludur. 
 
6.8. İhraçcının kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket edip etmediğine dair açıklama, 
kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
raporunun bulunduğu web sitesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyulmuyorsa bunun 
nedenine ilişkin gerekçeli açıklama: 
 
Yönetim Kurulunca “Kurumsal Yönetimden Sorumlu” olarak komite oluşturulmuş olup 
Kurumsal Yönetimden sorumlu komite, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Osman Murat Özaydınlı 
ve Ali Y. Koç’dan oluşmaktadır. Komite üyeleri Üniversite mezunu olup iş hayatı, hukuk, finans 
vb konularda tecrübeli kişilerdir. Kurumsal Yönetimden sorumlu komitenin düzenli bir toplanma 
programı olmayıp gündem oluştukça toplanmaktadır.  
 
Yönetim kurulunda henüz bağımsız üye bulunmadığından komitelerde bağımsız üye söz konusu 
değildir.  Bir Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede görev almamaktadır. 
 
Şirket payları İMKBde işlem görmekte olup Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda 
azami çaba gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu her hesap dönemi sonu 
itibariyle hazırlanarak İMKB/KAP’da (www.kap.gov.tr) ve Şirketimiz internet sitesinde 
(www.fenerbahce.org/fbsportif/) yayınlanmaktadır. 
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7.  GRUP HAKKINDA BİLGİLER 
7.1. İhraçcının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet 

konuları, ihraçcı ile olan ilişkileri ve ihraçcının grup içerisindeki konumu 
hakkında açıklama: 

 
Şirket FBSK’nın bir bağlı ortaklığıdır. Şirketin herhangi bir bağlı ortaklığı veya iştiraki 
bulunmamaktadır. FBSK’nın diğer grup şirketleri ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir.  
 
Fenerbahçe Spor Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Fenerium”): Şirket her çeşit spor, tekstil, 
giyim üzerine alım-satım ve Fenerium markası altında mağazacılık faaliyeti sürdürmektedir. 
İhraççı Şirket ile arasında 01.01.2004 tarihinde imzalanan Alt Lisans Sözleşmesi 
bulunmaktadır. İhraççı Şirket bu sözleşme çerçevesinde Fenerium’dan İsim Hakkı Geliri ve Alt 
Lisans Sözleşme Geliri elde etmektedir.  
 
Fenerbahçe İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.: Mobil telefon ve katma değerli 
elektronik iletişim hizmeti yapmaktadır. İhraççı Şirket ile arasında önemli bir ticari ilişki 
yoktur.  
 
Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim İşletmeleri A.Ş., eğitim öğretim faaliyetleri sürdürmekte olup 
ihraççı Şirket ile arasında önemli bir ticari ilişki yoktur.  
 
Fenerbahçe Turizm ve Catering İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ise lokantacılık ve turizm 
konularında faaliyet göstermektedir. İhraççı Şirket ile arasında önemli bir ticari ilişki yoktur.  
 
FBTV Fenerbahçe Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık AŞ ise televizyon yayıncılığı 
alanında faaliyet göstermekte olup İhraççı Şirket ile arasında 01.01.2004 tarihinde imzalanmış 
olan bir Alt Lisans Sözleşmesi mevcuttur. İhraççı Şirket bu sözleşme çerçevesinde İsim Hakkı 
Lisans bedeli elde etmektedir.   
 
İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler izahname ekindeki mali tablo 
dipnotlarında yer almaktadır.  
 
Şirket grup içinde lider konumda olup, Şirketin faaliyet sonuçları diğer grup şirketlerini de aynı 
yönde etkileyebilmektedir. 
 
 
7.2. 
 

İhraçcının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden 
önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi:   
 
Şirket Grup içindeki diğer şirketlerin bağımlısı durumda değildir. Şirket Grup içinde 
lokomotif durumda olması sebebiyle daha çok Şirket faaliyetlerindeki 
olumlu/olumsuz gelişmeler diğer Grup şirketlerinin faaliyetlerin 
artması/azalmasında etkili olmaktadır.  
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8. GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER VE GARANTİ HÜKÜMLERİ 
     
      Yoktur. 
 
9. GEÇMİŞ DÖNEM FİNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARI  
 
9.1. İhraçcının Kurulun muhasebe / finansal raporlama standartları uyarınca 

hazırlanan son iki yıl ve son ara dönem finansal tabloları ile bunlara ilişkin 
bağımsız denetim raporları: 
 
Şirket’in bağımsız denetimden geçmiş 31.05.2010 ve 31.05.2011 Özel Hesap 
Dönemlerine ait finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları ile Sınırlı 
Bağımsız Denetimden geçmiş 30.11.2011 itibariyle hazırlanan finansal tablolar ve 
buna ilişkin bağımsız denetim raporu ekte yer almaktadır. KAP çerçevesinde 
“Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak KAP'a 
Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'e göre KAP’ta (www.kap.gov.tr) 
duyurulmuştur. 
 

9.2. Son iki yıl ve ilgili ara dönemde finansal tabloların bağımsız denetimini 
gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetçi görüşleri ve bağımsız 
denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde 
bu değişimin nedenleri hakkında bilgi: 
 
Hesap Dönemi Bağımsız Denetim 

Şirketi  
Bağımsız Denetim 
Görüşü 

01.06.2009-31.05.2010 DRT Bağımsız Denetim 
ve SMMM AŞ 

Olumlu  

01.06.2010-31.05.2011 Denge Bağımsız 
Denetim SMMM AŞ 

Şartlı 

01.06.2011-30.11.2011 Denge Bağımsız 
Denetim SMMM AŞ 

Şartlı 

 
Şirketin Bağımsız Denetimini yapan kuruluş 7 yılı doldurmuş olması nedeniyle, 
ilgili dönemdeki mevzuat zorunluluğu sebebiyle değişmiştir. Sorumlu Ortak Baş 
Denetçi değişikliği yoktur.  
 

9.3. Son 12 ayda ihraçcının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı 
üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek 
davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri: 
  
3.2.6 no’lu bölümde gerekli bilgiler verilmiştir. 
 

9.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraçcının ve/veya 
grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli 
değişiklikler:  

Şirketin 30.11.2011 tarihli mali tablosundan sonraki önemli gelişmeler aşağıda özetlenmiştir. 
 
a) 27 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulunun 27 Haziran 2011 tarih 168 sayılı 
kararıyla Şirket ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan sözleşme ile kullanılmakta olan 
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis - Dereağzı (Futbola ilişkin 
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kısımlar), Fikirtepe, Can Bartu - Samandıra tesisleri ve Tuzla ilçesinde futbolcuların 
ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın (sonuç kısmı 27 Haziran 2011 tarihinde 
İMKB/KAP'da açıklanan 27 Mayıs 2011 tarihli Değerleme Raporuna uygun olarak) yıllık 
16.853.735 TL olan kullanım bedelinin 2012 yılı Ocak - Haziran dönemi ile müteakip 20 yıl 
için (2032 Haziran sonuna kadar) yıllık %11 ile iskonto edilerek, Şirket hesap dönemindeki 
banka kredi maliyetinin daha yüksek olması durumunda fark tutarın Şirket tarafından, gelecek 
yıllarda ekspertiz tarafından tespit edilecek değerleme farklarının ise Fenerbahçe Spor Kulübü 
tarafından ayrıca fatura edilmek üzere toplam 141.879.506 TL'nin peşin olarak ödenecektir. 
Söz konusu ödeme için öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübünden olan alacaklar mahsup edilecek 
olup bakiye tutar için yaklaşık 47 milyon Dolar kredi kullanılması planlanmaktadır. 
 
b) 29 Aralık 2011 tarihi itibariyle, 27 Aralık 2011 tarihinde İMKB/KAP da Özel Durum 
Açıklaması yapılan Yönetim Kurulunun 26 Aralık 2011 tarihli 181 sayılı kararı kapsamında 
19.100.000 AB Doları tutarında (31 Ağustos 2011 tarihli aktif toplamının % 27'si oranında) 
kredi kullanılmıştır.  
 
c) 10 Ocak 2012 tarihi itibariyle, yeniden yapılanma ve banka kredisi kullanılmaya 
başlanması nedeniyle Şirket ve FBSK arasındaki finansman ilişkisinde ortalama kurların 
kullanılmasını içeren 24 Ekim 2008 tarihli ve 137 sayılı yönetim kurulu kararının 
uygulanmasına son verilmiştir. 
 
d) 27.01.2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Lille Kulübü oyuncusu Moussa 
Sow'ın 2015-2016 sezon sonuna kadar sözleşme yapılmak üzere transferi konusunda oyuncu ve 
kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirilmiştir. Anlaşma çerçevesinde Lille Kulübüne 10.000.000 
Avro bonservis bedeli, oyuncuya ise 2011-2012 sezonunun kalanı için 1.280.000 Avro, 2012-
2013 sezonu için 3.400.000 Avro, 2013-2014 sozunu için 2.600.000 Avro, 2014-2015 ve 2015-
2016 sezonlarının herbiri için ise 1.400.000 Avro garanti ücret ödeneceği belirtilmiştir.  
 
e) 02.02.2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Profesyonel futbolcu Moussa 
Sow transferine ilişkin olarak 10.000.000 Euro Bonservis bedeli için Fenerbahçe Spor 
Kulübünden %3 faiz oranı ile finansman sağlanmış olup Şirket tarafından kefalet, ipotek, 
temlik, vs. herhangi bir teminat verilmediği bildirilmiştir.  
 
10. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ1  
 
10.1. İhraçcının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap 

dönemlerine ilişkin kar tahminleri: 
 
Yoktur 
 

10.2. İhraçcının kar tahminleri ve beklentilerine ilişkin varsayımlar: 
 
Yoktur 
 

                                            
1  Kar tahmini: Cari ve/veya takip eden hesap dönemleri için muhtemel kar veya zarar seviyesine ilişkin bir 
rakamın veya asgari veya azami bir rakamının açıkça ya da dolaylı olarak veya gelecekte elde edilebilecek kar veya 
uğranabilecek zararların hesaplanabileceği verilerin belirtilmesidir.  
 Kar beklentisi: Sona ermiş, ancak sonuçları henüz yayınlanmamış olan bir hesap dönemi için kar ya da 
zarar rakamının tahmin edilmesidir. 
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10.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu: 
 
Yoktur 

 
11. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER 
 
 İşbu izahnamede, bağımsız denetim kuruluşlarından sağlanan bilgilere yer verilmiştir.  
 
12. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER  
 
 Aşağıdaki belgeler ve elektronik kayıtlar Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı, Maraton 
Girişi, Kızıltoprak, Kadıköy, 34724 İstanbul adresindeki Şirket merkezi ve başvuru yerlerinde 
tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır: 
 
 1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile 
değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile aracı 
kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.). 
 
 2) Ortaklığın ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin son 2 yıl ve son ara dönem 
itibariyle finansal tabloları. 

 
13. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER 
 
 Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve 
eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun 
olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması 
için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 
 

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve 

Ticaret A.Ş.  

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 

Mithat Yenigün                 O.Murat Özaydınlı 

Yön. Krl. Üye.                      Yön. Krl. Üye 

 

İZAHNAMENİN TAMAMI 

 

 

Konsorsiyum Lideri 

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 

İnan Akova               Nurullah Erdoğan 

Bölüm Müdürü        Genel Müdür Yard 

 

İZAHNAMENİN TAMAMI 

 

 
14. EKLER 
1) 31.05.2010, 31.05.2011 ve 30.11.2011 tarihli finansal tablolar ve dipnotlar 
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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 

 
 
 

FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Yönetim Kurulu’na 

 
 Giriş 
 

Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Mayıs 2010 tarihi 
itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir 
tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe 
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.  

 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 

 
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal 
raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu 
sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak 
amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, 
koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının 
seçilmesini içermektedir. 

 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş 
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız 
denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını 
ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp 
yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini 
gerektirmektedir.  

 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim 
kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. 
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve 
usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık 
içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize 
göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde 
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek 
değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme 
yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe 
politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak 
sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 



  

  
 

  

 

 
 
 
 

 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

  
Görüş 
 

 Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtmaktadır. 

   
Görüşümüzü etkilememekle beraber aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek istiyoruz: 

 
36 No'lu dipnotta detaylı olarak açıklandığı üzere Şirket Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 2008 
tarihinde aldığı karar ile döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik dikkate alınarak 
Fenerbahçe Spor Kulübü’ne sağlanan finansmanın Ekim ayından geçerli olmak üzere 12 aylık 
ortalama T.C. Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre hesaplanacak ABD Dolarına endeksli 
olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. Konuya ilişkin olarak Şirket tarafından 24 Ekim 
2008 tarihli özel durum açıklaması yapılmıştır. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten’de 
yayımlanan iki numaralı duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gereğince, faaliyet konusu sportif 
faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık 
ortaklıkların; hesap dönemi içerisinde kullandırdıkları fonları, takip eden hesap dönemi 
içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile kar payına mahsup etmeleri zorunludur ve ayrıca 
haftalık bültende yayımlanma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak üzere ilişkili 
taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir önceki hesap dönemi karından söz 
konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının %50 fazlasını 
aşmaması zorunluluğu getirilmiştir.Bağımsız denetim raporu tarihi itibariyle Şirket, bu 
zorunluluğa uymamaktadır. Not 23’de Şirket yönetimi tarafından kar dağıtımının 
gerçekleşeceği tarih itibariyle yukarıda açıklanan zorunluluğa uyumun sağlanacağı 
açıklamasına yer verilmiştir. 

 
İstanbul, 10 Ağustos 2010 
 
 
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 

 
 
 
 

Burç Seven 
Sorumlu Ortak, Başdenetçi 

 
 
 
 
 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş.

31 MAYIS 2010  TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO

(Birim - Aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir)
Bağımsız 

Denetim'den
Bağımsız 

Denetim'den

Geçmiş Geçmiş

Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem

BİLANÇO Referansları 31 Mayıs 2010 31 Mayıs 2009

VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar 101.362.785 92.659.375
   Nakit ve Nakit Benzerleri 6 54.256 156.521
   Finansal Yatırımlar 7 - -
   Ticari Alacaklar 10 3.739.690 1.553.826
   İlişkili Taraflardan Alacaklar 36 96.996.254 90.338.987
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - -
   Diğer Alacaklar 11 250 343
   Stoklar 13 - -
   Canlı Varlıklar 14 - -
   Diğer Dönen Varlıklar 26 572.335 609.698

Cari Olmayan / Duran Varlıklar 39.606.104 39.535.229
   Ticari Alacaklar 10 - -
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 - -
   Diğer Alacaklar 11 - -
   Finansal Yatırımlar 7 - -
   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 - -
   Canlı Varlıklar 14 - -
   Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 - -
   Maddi Duran Varlıklar 18 3.007.246 1.335.039
   Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 245.445 280.531
   Şerefiye 20 - -
   Ertelenen Vergi Varlığı 34 - -
   Diğer Duran Varlıklar 26 36.353.413 37.919.659

TOPLAM VARLIKLAR 140.968.889 132.194.604

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş.

31 MAYIS 2010 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO

(Birim - Aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir)
Bağımsız 

Denetim'den
Bağımsız 

Denetim'den

Geçmiş Geçmiş

Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem

BİLANÇO Referansları 31 Mayıs 2010 31 Mayıs 2009

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.608.614 8.536.701
   Finansal Borçlar 8 404.183                    -
   Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - -
   Ticari Borçlar 10 108.942 268.985
   Diğer Borçlar 11 3.528.822 2.749.998
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - -
   Devlet Teşvik ve Yardımları 21 - -
   Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34 - -
   Borç Karşılıkları 22 - -
   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 5.566.667 5.517.718

Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.572.490 32.075
   Finansal Borçlar 8 1.643.332                 -
   Diğer Finansal Yükümlülükler 9 - -
   Ticari Borçlar 10 - -
   Diğer Borçlar 11 - -
   Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 - -
   Devlet Teşvik ve Yardımları 21 - -
   Borç Karşılıkları 22 - -
   Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 40.108                      32.075
   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34 - -
   Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 1.889.050                 -

ÖZKAYNAKLAR 127.787.785 123.625.828

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 127.787.785 123.625.828
    Ödenmiş Sermaye 27 25.000.000 25.000.000
    Sermaye Düzeltmesi Farkları 27 5.189.829 5.189.829
    Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) - -
    Hisse Senetleri İhraç Primleri - -
    Değer Artış Fonları - -
    Yabancı Para Çevrim Farkları - -
    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 32.675.884 26.986.065
    Geçmiş Yıllar Karları 27 2.611.936 2.611.936
    Net Dönem Karı 62.310.136 63.837.998
Azınlık Payları - -

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 140.968.889 132.194.604

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

1



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş.

31 MAYIS 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiştir)

Bağımsız 
Denetim'den

Bağımsız 
Denetim'den

Geçmiş Geçmiş
Dipnot 1 Haziran 2009- 1 Haziran 2008-

Referansları 31 Mayıs 2010 31 Mayıs 2009

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
  Satış Gelirleri 28 62.495.119 56.625.526

  Satışların Maliyeti (-) 28 (5.626.458) (6.173.870)

Ticari faaliyetlerden brüt kar 56.868.661 50.451.656

  Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler 28 - -

  Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-) 28 - -

Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar - -

BRÜT KAR 56.868.661 50.451.656

  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (1.166.881) (1.115.054)
  Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (882.870) (728.102)

FAALİYET KARI 54.818.910 48.608.500

  Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 16 - -
    kar/zararlarındaki paylar
  (Esas faaliyet dışı) finansal gelirler 31 7.843.158 15.406.887
  (Esas faaliyet dışı) finansal giderleri (-) 32 (351.932) (177.389)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 62.310.136 63.837.998

ÖNCESİ KARI

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
  Dönem vergi gelir/gideri 34 - -
  Ertelenmiş vergi gelir/gideri 34 - -

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI 62.310.136 63.837.998

DURDURULAN FAALİYETLER - -

Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı 33 - -

DÖNEM KARI 62.310.136 63.837.998

Diğer kapsamlı gelir - -

DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) 62.310.136 63.837.998

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 35 62.310.136              63.837.998              

Dönem Karının Dağılımı
Azınlık Payları -                          -                          

Ana Ortaklık Payları 62.310.136              63.837.998              

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Azınlık Payları -                          -                          

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

3



Ana Ortaklık Payları 62.310.136 63.837.998

HİSSE BAŞINA KAZANÇ 2,492 2,554

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş.

31 MAYIS 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT  
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe TL olarak ifade edilmiştir)

Ödenmiş
Sermaye

Sermaye 
Düzeltmesi 

Farkları

Kardan 
Ayrılmış 

Kısıtlanmış 
Yedekler Net Dönem Karı

Geçmiş Yıllar 
Karları Toplam

1 Haziran 2008 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000 5.189.829 21.871.411 - 60.123.116 112.184.356

Kar dağıtımı
          Yasal yedekler - - 5.114.654 - (5.114.654) -
          Ödenen temettüler - - - - (52.396.526) (52.396.526)

Toplam kapsamlı gelir - - - 63.837.998 - 63.837.998

31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000 5.189.829 26.986.065 63.837.998 2.611.936 123.625.828

1 Haziran 2009 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000 5.189.829 26.986.065 -                       66.449.934 123.625.828

Kar dağıtımı
          Yasal yedekler - - 5.689.819 -                       (5.689.819) -
          Ödenen temettüler - - - -                       (58.148.179) (58.148.179)

Toplam kapsamlı gelir - - -           62.310.136 - 62.310.136

31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle bakiye 25.000.000 5.189.829 32.675.884 62.310.136 2.611.936 127.787.785

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

4
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Bağımsız

Denetim'den
Bağımsız

Denetim'den

Geçmiş Geçmiş

Cari Dönem Önceki Dönem

Not
1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010
1 Haziran 2008- 

31 Mayıs 2009

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
Net dönem karı 62.310.136 63.837.998

Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen   
Nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Maddi varlıkların amortismanı 18 908.930 514.690
Maddi olmayan varlıkların itfası 19 35.086 35.264
Lisans hakkı avans itfası 26 1.027.239 1.027.239
Reeskont (gelirleri) / giderleri 31 4.530 (6.035)
Faiz geliri 31 (3.690.263) (4.669.642)
Faiz gideri 32 130.405 8.365
Dövizli finansal kiralama borçları değerleme gideri 8 (267.234) -
Kıdem tazminatı karşılığı 24 8.033 16.874
İşletme sermayesindeki değişimler öncesi 
faaliyetlerden elde edilen nakit 60.466.862 60.764.753
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış 10 (2.190.394) 329.978
İlişkili taraflara kullandırılan kredilerdeki artış 36 (3.049.736) (12.233.995)
Diğer cari / dönen varlıklardaki azalış / (artış) 11 37.456 952.246
Diğer cari olmayan / duran varlıklardaki azalış 26 539.007 539.009
Ticari borçlardaki (azalış) / artış 10 (160.043) 241.205
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 11 827.773 3.487.981
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) 26 1.889.050 (738.145)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 58.359.975 53.343.032

Alınan faiz 31 82.732 267.148

Ödenen faiz 32 (130.405) (8.365)

Ödenen kıdem tazminatı 24 - (4.918)

58.312.302 53.596.897

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
       
Maddi duran varlık alımları 18 (2.841) (935.939)
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 18                               -                              481 
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit (2.841) (935.458)

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN    
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal kiralama yükümlülüğü geri ödemesi 8 (263.547) (156.291)
Dağıtılan temettü 27 (58.148.179) (52.396.526)
Finansal faaliyetlerde kullanılan nakit (58.411.726) (52.552.817)

HAZIR DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM (102.265) 108.622

DÖNEM BAŞI HAZIR DEĞERLER 6 156.521 47.899

DÖNEM SONU HAZIR DEĞERLER 6 156.52154.256

Estelí dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 

Şirket’in ana faaliyet konusu Fenerbahçe Spor Kulübü’ne (“FBSK”) ait profesyonel futbol takımının 
sportif, eğitsel, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetmektir. Bu faaliyetler, 
Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı maç yayınlarından, forma reklamlarından, maç hasılatlarından, 
Fenerbahçe logo ve isim hakkının kullandırılması gibi hususlardan gelir elde edilmesini içermektedir. 
 
Şirket, kurumlar vergisinden muaf bir yapıya sahiptir. 
 
Şirket’in 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle personel sayısı 9’dur (31 Mayıs 2009: 12). 
 

 Şirket’in ana ve nihai ana ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü’dür. 
 
 Fenerbahçe Spor Kulübü 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah ve Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve 

Enver Yetiker tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Kulübün amacı sporun ulusal düzeyde gelişmesine 
ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak 
Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis 
ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, yurtiçinde ve 
yurtdışında profesyonel ve amatör spor branşlarında müsabakalara katılmaktır. 

 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
  

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 
  

Şirket defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca 
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  

  

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile 
bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu 
Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte  Seri: XI, No: 25 "Sermaye 
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, 
işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği 
tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) 
 tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından 
ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı 
olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları 
(“TMS/TFRS”) esas alınacaktır. 

  

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK  tarafından yayımlananlardan farkları 
TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği 
çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK 
tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara 
uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş. 
 
31 MAYIS 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

7 

 
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 

 
Kullanılan Para Birimi 

 
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan  para birimi olan 
TL cinsinden sunulmuştur.  

 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal tabloların Düzeltilmesi 
 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu 
tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal 
Raporlama”ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir. 
 

2.2  Finansal Tabloların Onaylanması 
 

Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 13 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanması 
için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
 

2.3  Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal tabloların Düzeltilmesi 
 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları 
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Şirket 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle sona 
eren döneme ait finansal tablolar 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle hazırlanmış finansal tabloları ile  
karşılaştırılmalı olarak düzenlemiştir. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması 
değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun 
olarak yeniden sınıflandırılır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.4 Yeni ve güncelleştirilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması:    
 

a) Mayıs 2010 tarihinde geçerli olan ve Şirket faaliyetleri ile ilgili olan mevcut standartlar ile ilgili 
değişiklikler bulunmamaktadır. 

 

b) Mayıs 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Haziran 2010 finansal tablolarına etkisi olmayan 
standart ve yorumlar 

 

•  UFRS 3 (revize), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal 
Tablolar”, UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar” ve UMS 31, “İş Ortaklıklarındaki Paylar” 
standartlarındaki değişiklikler, ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan finansal dönemlerde meydana gelen işletme birleşmeleri için geçerlidir. Şirket’in bu 
tarihten başlayan dönem içerisinde herhangi bir işletme birleşmesi bulunmadığı için, bu yorumu 
uygulamamaktadır. 

 

•  UFRYK 17, “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu 
tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerlidir. Şirket nakit olmayan türde herhangi bir 
varlık dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu uygulamamaktadır. 

 

•  UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
transfer edilen varlıklar için geçerlidir. Şirket, müşterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği 
için bu yorumu uygulamamaktadır. 

 

• “UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması - Diğer İstisnai Durumlar” (UFRS 1’deki değişiklik), Temmuz 
2009 tarihinde yayınlanmıştır. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra 
başlayan finansal dönemler için uygulanması zorunludur. Şirket, UFRS’yi ilk defa uygulamadığı için 
bu yorumu uygulamamaktadır. 

 

•   UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler - Şirket’in nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 Ocak 
2010  tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerlidir. Şirket’in hisse 
bazlı ödeme planı olmadığı için bu yorumu uygulamamaktadır. 

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileştirmeler, 
Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıştır. İyileştirmeler aşağıda açıklanan standartlar ve yorumları 
kapsamaktadır: UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler”, UFRS 5, “Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar 
ve Durdurulan Faaliyetler”, UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”, UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”, 
UMS 7, “Nakit Akım Tablosu”, UMS 17, “Finansal Kiralamalar”, UMS 18, “Hasılat”, UMS 36, 
“Varlıklarda Değer Düşüklüğü”, UMS 38, “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”, UMS 39, “Finansal 
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm”, UFRYK 9, “Saklı Türev Araçlarının Yeniden 
Değerlendirilmesi”, UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten 
Korunması”. Bu iyileştirmelerin yürürlülük tarihi her bir standart için ayrı olup, çoğu 1 Ocak 2010 
tarihi itibariyle geçerlidir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.4 Yeni ve güncelleştirilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması: (devamı) 
 

(c) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar 
ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:  

 
1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olacak olan 
fakat Şirket’in finansal tablolarına herhangi bir etkisi olması beklenmeyen mevcut standartlarla ilgili 
yorumlar ve değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

 
UFRS 1 (değişiklikler), “UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması - Diğer İstisnai Durumlar” 
 
1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan finansal dönemler için geçerli olan 
UFRS 1 standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı 
sunumu açısından UFRS’leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. 

  
UFRS 9, “Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme” 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”), Kasım 2009’da UFRS 9’un finansal 
araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39, 
“Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”’nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal 
varlıkların, işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleşmeye dayalı nakit 
akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş 
maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih 
sonrasında başlayan finansal dönemlerde uygulanması zorunludur. Şirket, bu standardın uygulanması 
sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 

 
UMS 24 (2009), “İlişkili Taraf Açıklamaları” 
 
Kasım 2009’da UMS 24, “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan 
güncelleme, devlet işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet 
sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan 
finansal dönemlerde uygulanması zorunludur. Şirket, revize edilen standardın uygulanması 
sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 

 
UMS 32 (Değişiklikler), “Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu” 
 
UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 
başlayan finansal dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo hazırlayan bir işletmenin 
fonksiyonel para birimi dışındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar 
ya da teminatlar) muhasebeleştirilme işlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev 
yükümlülükler olarak muhasebeleştirilmekteydi ancak bu değişiklikler, belirli şartların karşılanması 
doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine 
bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Şirket, 
değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz 
değerlendirmemiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.4 Yeni ve güncelleştirilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması: (devamı) 
 

(c) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar 
ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: (devamı) 

 
UFRYK 14 (Değişiklikler), “Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi” 
 

UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 
başlayan finansal dönemler için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik planına asgari fonlama 
katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden işletmeler bu değişikliklerden 
etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca, isteğe bağlı peşin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı 
varlık olarak muhasebeleştirilir. Şirket, bu değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını 
düşünmektedir. 

 

UFRYK 19, “Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi” 
 

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan finansal dönemler için 
geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla 
özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. 
Şirket, değişikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz 
değerlendirmemiştir. 

 

Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler 
 

UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 
tarihinde aşağıda belirtilen ve başlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını 
yayınlamıştır: UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması”; 
UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”, UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, UMS 1, “Finansal Tablo 
Sunumu”, UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar”, UMS 34, “Ara Dönem 
Finansal Raporlama” ve UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları”. 1 Temmuz 2010 tarihinde veya 
bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27’deki değişiklikler haricindeki tüm diğer 
değişiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında 
başlayan finansal dönemlerde geçerli olacaktır. Şirket, yukarıdaki standartlar ile değişikliklerin 
uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
   

Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir: 
 

Hasılat 
 

Dönem içinde işletmenin olağan faaliyetlerinden sağladığı ekonomik faydanın brüt tutarını 
göstermektedir. 
 

Hizmet gelirleri, ağırlıklı olarak profesyonel futbol takımının süper lig ve şampiyonlar ligi naklen 
yayını, Şampiyonlar Ligi, forma ve diğer reklam gelirleri, stad gelirleri ile isim hakları gelirlerinden 
oluşmaktadır. Söz konusu gelirler mevcut sözleşmelere istinaden hak edildikleri dönem içinde 
tahakkuk esasına göre kaydedilir. Naklen yayın gelirleri, TFF tarafından belirlenen dağıtım 
kriterlerine göre tüm takımlara eşit olarak dağıtılan tutarların yanı sıra bugüne kadar Lig Şampiyonu 
olmuş takımlara dağıtılan tutarların ve performansa bağlı olarak belirlenen yıllık tutarların ilgili 
döneme ilişkin kısmının gelir kaydedilmesiyle oluşmaktadır. Yıl sonlarında kesinleşen tutarla yıl 
içinde tahakkuk eden gelir tutarı arasındaki fark defaten gelir olarak kaydedilmektedir. 

 
Stoklar 

 

 Yoktur. 
 

Maddi varlıklar 
 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  
 

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa 
edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek 
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli 
ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe 
politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan  amortisman 
yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 
 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen 
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen 
faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası 
etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak 
muhasebeleştirilir. 
 

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa 
olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur. 

 

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın  hizmetten alınması sonucu      
oluşan kazanç veya  kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve 
gelir tablosuna dahil edilir. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Maddi olmayan varlıklar 
 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş 
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve 
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla 
her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 

Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisans hakkı avansı 

 
FBSK’ne logo ve isim hakkı lisans avansı olarak ödenen tutar, finansal tablolarda diğer cari olmayan / 
duran varlıklar hesap kalemi içinde düzeltilmiş tutarından ilgili itfa paylarının düşülmesi sonucunda 
oluşan değeri ile gösterilmektedir. Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisansı FBSK’den 30 yıllığına 
kiralandığından, avans tutarı 30 yıl üzerinden itfaya tabi tutulmakta ve FBSK tarafından kesilen aylık 
faturalar nisbetinde döneme gider kaydedilmektedir (Not 26). 

 
 Varlıklarda değer düşüklüğü  
 

 Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş 
amortismanlar ve itfa payları düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair 
herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer 
düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek 
başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu 
nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. 

 
 Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya 

kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit 
akımları, paranın zaman değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı 
kullanılarak bugünkü değerine indirilir. 

 
 Borçlanma maliyetleri 
 

Yoktur. 
 

Finansal araçlar 
 

Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda 
Şirket’in bilançosunda yer alır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Krediler ve alacaklar 

 
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile 
muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi 
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir. 
 

Nakit ve nakit benzerleri 
 

Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği 
riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri  
gerçeğe uygun değerlerine yakındır. 

 
Diğer finansal yükümlülükler 
 

Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun 
değerleriyle muhasebeleştirilir.  
 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.  
 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen 
ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak 
tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen 
orandır. 

  
 İşletme birleşmeleri 
 

 Yoktur. 
 
 Kur değişiminin etkileri 
 

 Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen 
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize 
bağlı varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu 
çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir 
tablosunda yer almaktadır. 

 
Hisse başına kazanç 

 

Hisse başına kazanç miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama 
pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar; net dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

 

Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 

 

 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
  

Geçmiş  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  hukuki  veya  zımni yükümlülüğün bulunması; 
yükümlülüğün  yerine  getirilmesi  için  ekonomik  fayda  içeren  kaynakların işletmeden çıkmasının 
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması 
durumlarında karşılık finansal tablolarda yer almaktadır. 

 

 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar 
 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları 
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, 
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye 
yönelik olarak uygulanır. 

 

 Kiralama işlemleri 
 

 Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, alım tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle Şirket’e ait bir 
varlık olarak görülür. Kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak 
gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhüdü ile varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farkın 
oluşturduğu finansal giderler, her muhasebe dönemine düşen yükümlülüğün sabit faiz oranı ile 
dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. 

 

 İlişkili taraflar 
 

Ekteki finansal tablolarda, Şirket’in hissedarları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri 
ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır. 

 

 Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 
 

Yoktur. 
 

 İnşaat sözleşmeleri 
 

Yoktur. 
 

Durdurulan faaliyetler 
 

 Yoktur. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

 Devlet teşvik ve yardımları 
 

Yoktur. 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 

  
 Yoktur. 
 
 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
  
 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu muaflıkları düzenleyen 7. maddesinin 8. no’lu fıkrası ile 

“Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil dernekler veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor 
müesseseleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler” kurumlar vergisinden 
muaf tutulmuşlardır. Maliye Bakanlığı’nın 28 Mart 2005 tarih ve B.07.0.GEL 049/-45/14243 sayılı 
görüşünde ise, sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketleri, bu faaliyetlerle 
bağlantılı olarak elde edeceği stadyum maç hasılatı ve stadyum kira gelirleri, isim hakkı gelirleri, 
radyo, video, sinema, televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri 
ile sadece idman ve spor faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet vermek üzere spor tesislerinde 
bulunan büfelerin gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf olacağı açıklanmıştır. 

 

 Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren FBSK ile yapmış olduğu kira kontratı ile profesyonel futbol 
takımını kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak isim hakkı gelirleri, 
radyo ve televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk geliri elde 
etmiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması çerçevesinde 
şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır.  

 

Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları 
 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik 
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar Standardı  (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda 
planları olarak nitelendirilir.  

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış aktüeryal 
kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade 
eder. 

 

 Nakit akım tablosu 
 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler; esas, yatırım ve finansman 
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Hazır değerler, kısa vadeli 
yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla  veya diğer amaçlarla kullanılmayan kasa, 
banka gibi varlıklardır. 
 

Sermaye ve Temettüler 
 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 
kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
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3. İŞLETME  BİRLEŞMELERİ 
 

Yoktur. 
 
4.  İŞ ORTAKLIKLARI 
 

Yoktur. 
 
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 
Yoktur. 

 
6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 

 31 Mayıs  
2010 

 31 Mayıs  
2009 

   
Kasa 1.947 2.117 
Bankadaki nakit 52.309 154.404 
  Vadesiz mevduatlar 5.309 154.404 
  Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar 47.000 - 
 54.256 156.521 

 

 
7. FİNANSAL YATIRIMLAR 
   

Yoktur.  



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş. 
 
31 MAYIS 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

17 

 

8. FİNANSAL BORÇLAR 
 

31 Mayıs 2010 ve 31 Mayıs 2009 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir: 
 
  

 
Asgari kira ödemeleri 

  
Asgari kira 

ödemelerinin bugünkü değeri 
 
 

31 Mayıs  
2010 

 31 Mayıs 
2009 

 31 Mayıs  
2010 

 31 Mayıs 
2009 

        
Finansal kiralama borçları        
        
Bir yıl içinde  572.883  -  404.183  - 
İkinci ve beşinci yıl 

arasındakiler  
 

1.909.628 
 -   

1.643.332 
 - 

 2.482.511    2.047.515   
Eksi: geleceğe ait finansal 
giderler 

  
(434.996) 

  
- 

   
 

  
 

Kiralama yükümlülüklerin 
bugünkü değeri  

 
2.047.515 

  
- 

  
2.047.515 

  
- 

Eksi: 12 ay içinde ödenecek 
borç (kısa vadeli borçlar 
kısmındaki) 

 
 

  
- 

  
 

404.183 

  
- 

12 aydan sonra ödenecek borç     1.643.332  - 

 
Finansal kiralama, kiralama dönemi 5 yıl olan stad içi reklam panoları ile ilgilidir. Şirket’in 5 yıllık 
kiralama dönemi olan maddi varlıkları satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Şirket’in finansal 
kiralamaya ilişkin yükümlülükleri, kiralayanın, kiralanan varlık üzerindeki mülkiyet hakkı vasıtasıyla 
güvence altına alınmıştır.  
 
Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri  2.234.524 
TL’dir (31 Mayıs 2009: Yoktur). 
 
Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için 
sabitlenmiştir.  Sözleşme ortalama efektif faiz oranı  yıllık yaklaşık % 7,5‘dir. 

 
 

9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
  

Yoktur. 
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10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR  
  

 TİCARİ ALACAKLAR  
  

 31 Mayıs  
2010 

 31 Mayıs 
 2009 

   
Ticari alacaklar (*) 3.739.690 1.553.826 
 3.739.690 1.553.826 

 

(*) 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle ticari alacakların 2.750.956 TL’lik kısmı sponsorluk, alt lisans, 
reklam sözleşmelerine ilişkin alacaklardan, 988.734 TL’lik kısmı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 
olan Süper Lig yayınlarına ilişkin KDV alacaklarından oluşmaktadır. (31 Mayıs 2009 tarihinde ise 
ticari alacakların 777.529 TL’lik kısmı sponsorluk, alt lisans ve reklam sözleşmelerine ilişkin 
alacaklardan, 776.297  TL’lik kısmı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan olan Süper Lig yayınlarına 
ilişkin KDV alacaklarından oluşmaktadır).  

  

Alacaklar için ortalama vade süresi 30 gündür (31 Mayıs 2009: 30 gün). 
 

31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle Şirket’in vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklarının 
tutarı  3.739.690 TL’dir (31 Mayıs 2009: 1.553.826 TL). 

  

Henüz vadesi geçmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklara ilişkin alınan teminatlar 
bulunmamaktadır. 
 

31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle karşılık ayrılan ticari alacak bulunmamaktadır (31 Mayıs 
2009:Yoktur). 
 

 Dönem içerisindeki şüpheli alacaklar karşılığı hareketleri aşağıdaki gibidir:  
  

 1 Haziran 2009 - 
31 Mayıs 2010 

1 Haziran 2008 - 
31 Mayıs 2009 

    
Açılış bakiyesi -  (12.569) 
Tahsili mümkün olmayan iptal tutarı -  12.569 
Kapanış bakiyesi -  - 

  

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 37 numaralı  notta verilmiştir 
 

TİCARİ BORÇLAR  
  

 31 Mayıs  
2010 

 31 Mayıs  
2009 

    
Ticari borçlar 108.942 268.985 
 108.942 268.985 

  

Belli malların satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi  bir aydır. Şirket’in, tüm borçlarının 
kredilendirme süresi içerisinde ödenmesini temin etmek üzere uygulamaya koyduğu finansal risk 
yönetimi politikaları bulunmaktadır.  

 

Diğer alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar 37 numaralı notta verilmiştir. 
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11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 

 DİĞER ALACAKLAR 
 

 31 Mayıs  
2010 

 31 Mayıs         
2009 

Kısa vadeli diğer alacaklar   
    
Verilen depozito ve teminatlar 250  250 
Diğer alacaklar -  93 
 250 343 

 
DİĞER BORÇLAR 
 

 31 Mayıs 
2010 

 31 Mayıs         
2009 

Kısa vadeli diğer borçlar   
    
Ödenecek KDV 2.937.337  2.218.508 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 8.016  8.471 
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (bkz Not 36) 50.264                  39.115 
Ertelenen ve takside bağlanan kar payı stopajı (*) 526.883                474.761 
Diğer 6.322 9.143 
 3.528.822 2.749.998 

 
(*) Kar dağıtımına ilişkin taksitlendirilen stopaj borcunun henüz vadesi gelmemiş ve ödenmemiş 
taksitlerinden  oluşmaktadır. 

 
12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 

 Yoktur. 
 

13. STOKLAR  
 

 Yoktur. 
 

14. CANLI VARLIKLAR 
 

 Yoktur. 
 

15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMLERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR 
 

Yoktur. 
 

16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 
  
 Yoktur. 
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17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 

Yoktur. 
 
18. MADDİ  DURAN VARLIKLAR   
 

 Tesis, 
Makina ve 

Cihazlar

 

Demirbaşlar 

 
Özel  

Maliyetler

 
 

Toplam 
Maliyet değeri      
1 Haziran 2009 açılış bakiyesi 4.264.766  242.917  1.497.131  6.004.814
Alımlar 2.578.297  2.841  -  2.581.138
31 Mayıs 2010 kapanış bakiyesi 6.843.063  245.758  1.497.131  8.585.952

     
Birikmiş amortismanlar (-)     
1 Haziran 2009 açılış bakiyesi (3.313.850)  (233.078)  (1.122.848)  (4.669.776)
Dönem gideri (603.504)  (6.000)  (299.426)  (908.930)
31 Mayıs 2010 kapanış bakiyesi (3.917.354)  (239.078)  (1.422.274)  (5.578.706)

       
31 Mayıs 2010 net defter değeri 2.925.709  6.680  74.857  3.007.246

 
 

 Tesis, 
Makina ve 

Cihazlar 

 

Demirbaşlar 

 
Özel  

Maliyetler 

 
 

Toplam
Maliyet değeri        
1 Haziran 2008 açılış bakiyesi 3.332.685  239.609  1.497.131  5.069.425
Alımlar 932.081  3.858  -  935.939
Çıkışlar -  (549)  -  (549)
31 Mayıs 2009 kapanış bakiyesi 4.264.766  242.918  1.497.131  6.004.815

        
Birikmiş amortismanlar (-)        
1 Haziran 2008 açılış bakiyesi (3.142.033)  (189.700)  (823.422)  (4.155.155)
Dönem gideri (171.817)  (43.447)  (299.426)  (514.690)
Çıkışlar -  69  -  69
31 Mayıs 2009 kapanış bakiyesi (3.313.850)  (233.078)  (1.122.848)  (4.669.776)

        
31 Mayıs 2009 net defter değeri 950.916  9.840  374.283  1.335.039

 
31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle, maddi varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 3.117.446 TL’dir (31 Mayıs 
2009: 2.791.319 TL). 
 
Maddi duran varlıklar içinde 2.234.524 TL net defter değerinde finansal kiralama yolu ile alınmış sabit 
kıymet bulunmaktadır (31 Mayıs 2009: Yoktur). 

 

31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle maddi varlıklar üzerinde gayrinakdi hak veya ipotek bulunmamaktadır 
(31 Mayıs 2009: Yoktur). 
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18. MADDİ  DURAN VARLIKLAR (devamı) 

 
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
 

  Ekonomik ömür  
Tesis, makina ve cihazlar  5 yıl  
Demirbaşlar  4-5 yıl 
Özel maliyetler  5 yıl 

 
Amortisman giderlerinin 902.930 TL’si (31 Mayıs 2009: 451.894 TL) satılan malın maliyetine, 3.000 
TL’si (31 Mayıs 2009: 62.796 TL) pazarlama ve satış giderlerine ve 3.000 TL ‘si (31 Mayıs 2009: 0 
TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 

 
19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
 

 Haklar 

Maliyet değeri  

1 Haziran 2009 açılış bakiyesi 357.368 
31 Mayıs 2010 kapanış bakiyesi 357.368 

  
Birikmiş itfa payları (-)  
1 Haziran 2009 açılış bakiyesi (76.837) 
Dönem gideri (35.086) 
31 Mayıs 2010 kapanış bakiyesi (111.923) 

  
31 Mayıs 2010 itibariyle net defter değeri 245.445 

  
 
 

 Haklar 

Maliyet değeri  

1 Haziran 2008 açılış bakiyesi 357.368 

31 Mayıs 2009 kapanış bakiyesi 357.368 

  
Birikmiş itfa payları (-)  
1 Haziran 2008 açılış bakiyesi (41.573) 
Dönem gideri (35.264) 
31 Mayıs 2009 kapanış bakiyesi (76.837) 

  
31 Mayıs 2009 itibariyle net defter değeri 280.531 

  
 

Haklara ait amortisman süreleri 3 yıl ile 10 yıl arasındadır. 
 

Amortisman giderlerinin 34.999 TL’si (31 Mayıs 2009: 34.999  TL) satılan malın maliyetine ve 87 
TL‘si (31 Mayıs 2009: 265 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 

 

20. ŞEREFİYE 
 

Yoktur. 
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21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 

 Yoktur. 
 

22. KARŞILIKLAR KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 Yoktur. 
 

23. TAAHHÜTLER VE ZORUNLULUKLAR 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten’de yayımlanan iki 
numaralı duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gereğince, faaliyet konusu sportif faaliyetler veya söz 
konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık ortaklıkların; hesap dönemi 
içerisinde kullandırdıkları fonları, takip eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile 
kar payına mahsup etmeleri zorunludur ve ayrıca haftalık bültende yayımlanma tarihinden itibaren 2 
yıl içerisinde uyum sağlamak üzere ilişkili taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir 
önceki hesap dönemi karından söz konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar 
payının %50 fazlasını aşmaması zorunluluğu getirilmiştir. Finansal tabloların onaylanma tarihi 
itibariyle Şirket, bu zorunluluğa uymamakla birlikte, kar dağıtımının gerçekleştiği tarih itibariyle 
uyum sağlayacaktır. 
 
Şirket ana sözleşmesinin borçlanma ve giderlerin sınırlandırılmasına ilişkin 32 nci maddesine göre 
Şirket’in isim hakkı amortismanı hariç diğer giderler toplamı Şirket yıllık hesap dönemi sonu itibari le 
brüt gelirlerin %10’unu aşamayacaktır. 

 

24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 

Yürürlükteki İş Kanunu hükümeri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş 
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. 
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı  Sosyal  Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 
sayılı  ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem 
tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 
2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.  

 

İlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 1 Haziran 2009 – 31 Mayıs 2010 dönemi için 
aylık 2.427,03 TL tavanına tabidir (31 Mayıs 2009: 2.260,05 TL). 
 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı 
karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin 
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 

Ana varsayım,  her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak 
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda 
yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü 
değeri tahmin edilerek hesaplanmıştır. Bilanço tarihindeki karşılıklar yıllık %11 enflasyon ve %4,80 
iskonto oranı tahmin edilerek hesaplanan yıllık yaklaşık %5,92 reel iskonto oranı kullanılarak 
belirlenmiştir. 
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24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR(devamı) 

 
 
 

 1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

 1 Haziran 2008- 
31 Mayıs 2009 

    
1 Haziran itibariyle karşılık 32.075  20.119 
Ödenen kıdem tazminatları -  (4.918) 
Hizmet maliyeti 6.025  15.724 
Faiz maliyeti 2.008  1.150 
Dönem sonu itibariyle karşılık 40.108  32.075 

 

25. EMEKLİLİK PLANLARI 
 

 Yoktur. 
 

26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Diğer dönen varlıklar 
 
 

31 Mayıs 
2010 

 31 Mayıs 
2009 

    
Peşin ödenen giderler (*) 571.235  563.500 
Gelir tahakkukları (**) -  43.398 
Diğer 1.100  2.800 
 572.335  609.698 

  

(*)  Fenerbahçe Spor Kulübü (FBSK)’ne 30 yıl için peşin ödenen futbol takımı kira giderleri ile stad 
kira giderlerinin kısa vadeli kısmını içermektedir. 

(**) Gelir tahakkukları,  logo kullanımına ilişkin tahsil edilmesine hak kazanılan ancak bilanço tarihi 
itibariyle henüz tahsil edilmemiş gelirlerden oluşmaktadır. 

 

Diğer duran varlıklar 
 

  31 Mayıs 
2010 

 31 Mayıs 
2009 

    
FBSK’ne lisans hakkı için verilen avanslar (*) 24.225.719  25.252.958 
Peşin ödenen giderler (**) 12.127.694  12.666.701 
 36.353.413  37.919.659 

 

(*) Şirket,1 Ocak 2004 tarhinde Fenerbahçe Spor Kulubü’nden Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisans 
haklarını 30.817.169 TL değerle 30 yıllığına kiralamıştır. Lisans hakkı için verilen avans doğrusal 
amortisman yöntemiyle 30 yılda itfa edilecektir. 
 
(**) Fenerbahçe Spor Kulübü (FBSK)’ne 30 yıl için peşin ödenen futbol takımı kira giderleri ile stad 
kira giderlerinin bir yıldan uzun döneme isabet eden kısmını içermektedir. 
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26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisansı için verilen avanslar: 
 

  1 Haziran 2009- 
  31 Mayıs 2010 

 1 Haziran 2008- 
  31 Mayıs 2009 

    
1 Haziran açılış bakiyesi 25.252.958  26.280.197 
Dönem içinde itfa olunan avans (-) (*) (1.027.239)  (1.027.239) 
Dönem sonu kapanış bakiyesi 24.225.719  25.252.958 

 

(*) Dönem içerisinde itfa olunan avans tutarı  satılan malın maliyetine dahil edilmiştir. 
 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 

 31 Mayıs 
2010 

 31 Mayıs 
2009 

   
Gelecek aylara ait gelirler (*) 5.566.667  5.517.718 
 5.566.667 5.517.718 

 

(*) Şirket, tahsilatı gerçekleşmiş uzun dönem sözleşmelere ilişkin geliri hizmet verilene kadar 
ertelemektedir. 

 

Diğer uzun vadeli yükümlülükler 
 

 31 Mayıs 
2010 

 31 Mayıs 
2009 

   
Gelecek yıllara ait gelirler (*) 1.889.050  - 
 1.889.050 - 

 

(*) Şirket, tahsilatı gerçekleşmiş uzun dönem sözleşmelere ilişkin geliri hizmet verilene kadar 
ertelemektedir. 
 

27. ÖZKAYNAKLAR 
    

a) Sermaye 
 

31 Mayıs 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

 
Ortaklar 

 
% 

 31 Mayıs  
2010 

  
% 

 31 Mayıs  
2009 

        
Fenerbahçe Spor Kulübü 85,00  21.250.000  85,00  21.250.000 
Halka açık kısım 15,00  3.750.000  15,00  3.750.000 
Tarihi değerle sermaye 100,00  25.000.000  100,00  25.000.000 

        
Enflasyon düzeltmesi   5.189.829    5.189.829 
        

Yeniden düzenlenmiş sermaye   30.189.829    30.189.829 
 

 Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde 25.000.000 adet hisseden 
meydana gelmiştir. 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SAN. VE TİC. A.Ş. 
 
31 MAYIS 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT  
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 
 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

25 

 
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

b) Değer Artış Fonları 
 

Yoktur. 
 
c) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden 
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler enflasyona göre düzeltilmiş finansal 
tablolarda yer alan ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık 
%5 oranında ayrılır.  İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, 
tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 

 
  
 

31 Mayıs 
2010 

 31 Mayıs 
2009 

   

Yasal yedekler 32.675.884 26.986.065 
 32.675.884 26.986.065 

  
d) Geçmiş Yıl Kar/Zararları 
   
  31 Mayıs        

2010 
 31 Mayıs         

2009 
   

Geçmiş yıl karları 2.611.936 2.611.936 
 2.611.936 2.611.936 

 
SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarı, 
SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal 
tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı.  

 
Bununla birlikte, “Geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve 
dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal 
yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan 
sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. 

 

Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, emisyon primi, Yasal 
yedekler, Statü yedekleri, Özel yedekler ve Olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri 
ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde 
“Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine 
ilişkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar 
mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı 
ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

d) Geçmiş Yıl Kar/Zararları (devamı) 
 

1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 
duyurularına göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç 
primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin 
uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 
farklılıklar gibi): 

 

- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş 
sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle; 

 

- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve 
henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”, 

 

ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları 
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.  

 

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 

Kar Dağıtımı: 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 9 Ocak 2009 tarihli Kararı gereğince 2008 yılı faaliyetlerinden elde 
edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, 
asgari kar dağıtım oranı % 20 (31 Aralık 2007: %20) olarak uygulanacaktır. Söz konusu Kurul Kararı 
ve SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 sayılı “Sermaye 
Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı 
Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”ne göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında 
alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek 
payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay 
dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut 
ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan 
ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü 
dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" şeklinde 
ayrılan anonim ortaklıklardan, 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü 
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

 
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar 
dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının; tamamının 
yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda bu tutarın tamamı, 
karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. 
 
Buna ek olarak Şirket’in ana sözleşmesinde belirtildiği üzere; safi kardan % 5 kanuni yedek akçe 
ayrıldıktan sonra kalan kısmın % 80’inden az olmamak kaydıyla Genel Kurulca belirlenecek kısım 
birinci temettü hissesi ayrılır ve Sermaye Piyasası Kanunun düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılır. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (devamı) 
 

Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar: 
 
Şirket’in bilanço tarihi itibariyle yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 
sonra kalan dönem karı 62.310.136 TL (31 Mayıs 2009: 63.837.998 TL) ve kar dağıtımına konu 
edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarı 2.611.936 TL olup tamamı geçmiş yıl karlarından 
oluşmaktadır. ( 31 Mayıs 2009: 2.611.936 TL) 

 
28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

 Satış Gelirleri  

 
 1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
 1 Haziran 2008- 

31 Mayıs 2009 
    

Turkcell Süper Ligi naklen yayın gelirleri 27.676.979  22.192.782 
Stad hasılatı  12.763.004  12.850.725 
Stad içi reklam ve sponsorluk gelirleri 11.727.689  10.662.148 
Şampiyonlar Ligi gelirleri -  4.351.460 
İsim hakkı gelirleri 9.979.960  6.275.923 
Stad içi diğer gelirler 347.487  292.488 

 62.495.119  56.625.526 

 
Satışların Maliyeti 

 
 1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
 1 Haziran 2008- 

31 Mayıs 2009 
    

Avanslar itfa payı (1.027.239)  (1.027.239) 
Hizmet satış giderleri (*) (2.186.530)  (2.644.380) 
Kira giderleri (1.210.256)  (1.190.398) 
Amortisman giderleri (937.929)  (486.893) 
Stad elektrik, su, doğalgaz giderleri (78.938)  (544.899) 
Diğer  (185.566)  (280.061) 

 (5.626.458)  (6.173.870) 

 
(*) Hizmet satış giderleri, 1.656.615TL tutarında FBSK tarafından fatura edilen şampiyonlar ligi, 
futbol takımı ve stad hasılatı kombine giderlerini içermektedir (31 Mayıs 2009: 2.280.952 TL). 
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29. PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 

 1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

 1 Haziran 2008- 
31 Mayıs 2009 

    
Pazarlama, satış dağıtım ve giderleri (-) (1.166.881)  (1.115.054) 
Genel yönetim giderleri (-) (882.870)  (728.102) 
 (2.049.751)  (1.843.156) 

 
  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 

 
 1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
 1 Haziran 2008- 

31 Mayıs 2009 
    
Pazarlama ve promosyon giderleri (953.256)  (781.661) 
Personel giderleri (128.120)  (113.478) 
Amortisman ve itfa giderleri (3.000)  (62.796) 
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (50.403)  (122.609) 
Vergi, resim ve harçlar (877)  (5.614) 
Diğer (31.225)  (28.896) 
 (1.166.881)  (1.115.054) 

 
 Genel Yönetim Giderleri 

 
 1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
 1 Haziran 2008- 

31 Mayıs 2009 
    
Personel giderleri (407.002)  (372.139) 
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler (172.384)  (204.402) 
Vergi, resim ve harçlar (249.511)  (113.513) 
Amortisman ve itfa giderleri (3.087)  (265) 
Diğer (50.886)  (37.783) 
 (882.870)  (728.102) 

 
30.  DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER 
 

Yoktur. 
 
31.  FİNANSAL GELİRLER  
 

 1 Haziran 2009-
31 Mayıs 2010

 1 Haziran 2008- 
31 Mayıs 2009 

   
Faiz gelirleri 3.690.263  4.669.642 
Kambiyo karları  4.142.245  10.725.952 
Reeskont gelirleri  10.650  11.293 
 7.843.158  15.406.887 
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32.  FİNANSAL GİDERLER 
 

 1 Haziran 2009-
31 Mayıs 2010

 1 Haziran 2008- 
31 Mayıs 2009 

   
Kambiyo zararları (206.347)  (163.766) 
Reeskont giderleri  (15.180)  (5.258) 
Finansal kiralama faiz giderleri  (130.405)  (8.365) 
 (351.932)  (177.389) 

 
33.   SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 

FAALİYETLER 
 

Yoktur. 
 
34.   VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

DAHİL) 
 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7/8 inci maddesine göre Şirket kurumlar vergisinden 
muaftır. Bundan dolayı 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle finansal tablolarda vergi gideri, ertelenmiş 
vergi aktifi ve pasifi bulunmamaktadır.  
 
Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren FBSK ile yapmış olduğu kira kontratı ile profesyonel futbol 
takımını kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak isim hakkı gelirleri, 
radyo ve televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk geliri elde 
etmiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması çerçevesinde 
şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. 
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35. HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 
 31 Mayıs 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin olarak birim hisse başına kar 

hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 31 Mayıs 2010 ve 2009 tarihlerinde sona 
eren dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin hisse başına kar hesaplanmasını 
gerektirecek başka bir finansal enstrüman bulunmamaktadır. 
 
31 Mayıs 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemler için Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması 
ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz hisse içermediği 
varsayılmıştır): 
 

 1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

 1 Haziran 2008- 
31 Mayıs 2009 

Tedavüldeki hisse senedi adedi     
  1 Haziran itibariyle (toplam) 25.000.000  25.000.000 
    
Nakit karşılığı çıkarılan hisse senetleri -  - 
    
Tedavüldeki hisse senedi adedi     
  31 Mayıs itibariyle (toplam) 25.000.000  25.000.000 

    
Tedavüldeki hisse senedinin    
 ağırlıklı ortalama adedi   25.000.000  25.000.000 
    
Net kar (TL)   62.310.136  63.837.998 
    
Hisse başına kar 
(1 TL değerli hisse için kar (TL))  2,492 

 
2,554 

 
36. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

a) 31 Mayıs 2010 ve 31 Mayıs 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 
 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  

31 Mayıs 
 2010 

 31 Mayıs 
 2009 

Ticari alacaklar  
    
Fenerbahçe Spor Kulübü (“FBSK”) 15.837.064  15.115.573 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 2.050.421  1.984.493 
Fener Televiyon Haber Görsel Yayıncılık A.Ş. 235.076  - 
 18.122.561  17.100.066 
Ticari olmayan alacaklar    
    
Fenerbahçe Spor Kulübü (“FBSK”) 78.873.693  73.238.921 
 96.996.254  90.338.987 
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36.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
  

b) 31 Mayıs 2010 ve 31 Mayıs 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

 
İlişkili Taraflara Borçlar 

31 Mayıs 
 2010 

 31 Mayıs 
 2009 

Ticari borçlar   
   
Fener Televizyon Haber Görsel Yayıncılık A.Ş.  -  160.322 
   
Ticari olmayan borçlar    
    
Önceki dönemlere ait kar payı dağıtımı ile ilgili 
ortaklara borçlar 50.264 

 
39.115 

 50.264  199.437 
 

c) 31 Mayıs 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli 
işlemler aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010  

 1 Haziran 2008- 
31 Mayıs 2009  

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili taraflardan gelirler    
  
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. / alt lisans    

bedeli 3.622.752 
 

3.463.263 
FBSK / faiz geliri 3.607.531  4.393.748 
FBSK / hasılat gelir payı 12.763.005  12.850.725 
FBSK / şampiyonlar ligi gelir payı -  4.351.460 
FBSK / kambiyo karı (net) 3.645.827  13.483.431 
Fenerbahçe Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.      

/ alt lisans bedeli 199.218 
 

179.854 
Diğer 133.380  8.745 
 24.971.713  38.731.226 
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36.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 
 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 2008 tarihinde aldığı karar ile döviz kurlarında yaşanan aşırı 
hareketlilik dikkate alınarak FBSK'ya sağlanan finansmanın Ekim ayından geçerli olmak üzere 
aşağıdaki şartlar çerçevesinde 12 aylık ortalama iş günü kurlarına göre hesaplanacak ABD Dolarına 
endeksli olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.  
 
1. Kullanılan/kullandırılacak finansman tutarı mevcut uygulama paralelinde dövize endeksli 

olarak devam edecektir. 
2. Finansman tutarı, her ayın son iş günü hesaplanan, son 12 ayın iş günlerinin ortalama TCMB 

Döviz Alış kurlarının aritmetik ortalaması ile bulunan kurdan endekslenecektir. 
3.  Madde 2' de belirtilen ortalama kur ile ABD Doları'na endekslenecek bu tutara yıllık Libor + % 

2 faiz uygulanacaktır.  
4. Faiz hesaplama yöntemi olarak adatlandırma metodu uygulanacaktır. 
5. Finansman tutarına ay içindeki borç/alacak hareketlerinin endekslenmesinde önceki ayın son 

işgünü Madde 2' de hesaplanan kur kullanılacaktır. 
6. Bu protokole dayalı olarak "FB Sportif A.Ş." tarafından kesilecek faiz faturaları aylık olarak 

düzenlenecek, faturanın kesildiği ay için Madde 2'de hesaplanan ortalama kur kullanılacaktır. 
7. Taraflar kapatılmış borcun tekrar kullanılması gündeme geldiği takdirde yeniden borçlanılacak 

tutarın Türk Lirası ve/veya ABD Doları olması hakkını saklı tutmaktadır. 
8. Türk Lirası cinsinden borçlanıldığı takdirde faiz hesaplamasında TCMB Reeskont faiz oranı 

kullanılacaktır. 
 

 1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010  

 1 Haziran 2008- 
31 Mayıs 2009  

İlişkili taraflardan alışlar ve ilişkili taraflara giderler    
   
FBSK / lisans hakkı avans itfası (1.027.239)  (1.027.239) 
FBSK / stad ve takım kirası (1.210.256)  (1.190.398) 
FBSK / pazarlama gideri (935.521)  (462.818)  
FBSK / diğer stad ve takım giderleri (*) (1.656.615)  (2.280.952) 
FBTV / reklam gideri -  (315.720) 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. Ve Tic A.Ş. / pazarlama 

gideri (11.781) 
 

(1.481) 
Diğer (34.303)  (20.957) 
 (4.875.715)  (5.299.565) 

 
(*) Not 28’de detayları açıklandığı üzere Hizmet satış giderleri, 1.656.615 TL tutarında (31 Mayıs 
2009: 2.280.952) FBSK tarafından 31 Mart 2010 tarihinde fatura edilen şampiyonlar ligi, futbol 
takımı ve stad hasılatı kombine giderlerini içermektedir. 
 
Şirket’in üst düzey yöneticilerine sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 
120.936 TL’dir (31 Mayıs 2009 : 116.621 TL). 
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ  
 

(a) Sermaye risk yönetimi  
 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer 
yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

Şirket’in sermaye yapısı sırasıyla 27 numaralı notta açıklanan sermaye, sermaye yedekleri, kar 
yedekleri ve geçmiş yıl kar/zararlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
(b) Önemli muhasebe politikaları 
  

Şirket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2.5  “Önemli Muhasebe Politikalarının 
Özeti”,  “Finansal araçlar” notunda açıklanmaktadır. 

 
(c) Finansal risk yönetimindeki hedefler  

 

Şirket’in muhasebe ve finansman bölümü, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal 
risklerin seviyesinin ve büyüklüğüne gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu 
bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riskini içerir) ve likidite riskini kapsar. 

 

Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) 
yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 

 
(d)  Piyasa riski  

 

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki (e maddesine bakınız) değişiklikler ile ilgili finansal 
risklere maruz kalmaktadır.  

 

Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair 
kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. 
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 

(e)  Kur riski yönetimi 
 

Şirket’in 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki 
gibidir: 

 

  31 Mayıs 2010 

   

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
para birimi) 

ABD DOLARI 
 (Orjinal  

para birimi) 

AVRO  
(Orjinal  

para birimi) 

1. Ticari Alacak  2.695.533 1.737.485 - 

2a. Parasal Finansal Varlıklar  78.876.486 50.842.133 50 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - 

3. Diğer  - - - 

4. DÖNEN VARLIKLAR (1+2+3)   81.572.019 52.579.618 50 

5. Ticari Alacaklar  - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - 

7. Diğer  - - - 

8. DURAN VARLIKLAR (5+6+7)  - - - 

9. TOPLAM VARLIKLAR (4+8)  81.572.019 52.579.618 50 

11. Finansal Yükümlülükler  404.183 - 210.337 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - 

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (10+11+12)  404.183 - 210.337 

14. Ticari Borçlar  1.643.332 - 855.189 

15. Finansal Yükümlülükler  - - - 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - 

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (14+15+16)  1.643.332 - 855.189 

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (13+17)  2.047.515 - 1.065.526 

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu (19a-19b)  - - - 

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı  - - - 

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden  türev ürünlerin tutarı  - - - 

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)  79.524.504 52.579.618 (1.065.476) 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyonu 
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  79.524.504 52.579.618 (1.065.476) 

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri     

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı     

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı     

25. İhracat     

26. İthalat     
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 
(e)  Kur riski yönetimi (devamı) 
 
Şirket’in 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki 
gibidir: 
 

  31 Mayıs 2009 

   

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
para birimi) 

ABD DOLARI 
 (Orjinal  

para birimi) 

AVRO  
(Orjinal  

para birimi) 

1. Ticari Alacak  210.866  137.417  -  

2a. Parasal Finansal Varlıklar  73.386.551 47.824.375 22  

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - 

3. Diğer  - - - 

4. DÖNEN VARLIKLAR (1+2+3)   73.597.417 47.961.792 22 

5. Ticari Alacaklar  - - - 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  - - - 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  - - - 

7. Diğer  - - - 

8. DURAN VARLIKLAR (5+6+7)  - - - 

9. TOPLAM VARLIKLAR (4+8)  73.597.417 47.961.792 22 

11. Finansal Yükümlülükler  - - - 

2a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - 

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (10+11+12)  - - - 

14. Ticari Borçlar  - - - 

15. Finansal Yükümlülükler  - - - 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  - - - 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  - - - 

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (14+15+16)  - - - 

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (13+17)  - - - 

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu (19a-19b)  - - - 

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı  - - - 

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden  türev ürünlerin tutarı  - - - 

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)  73.597.417 47.961.792 22 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyonu 
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  73.597.417 47.961.792 22 

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri  - - - 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı  - - - 

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı  - - - 

25. İhracat  - - - 

26. İthalat  - - - 
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
Kur riskine duyarlılık 

 
Şirket, başlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  
 

 31 Mayıs 2010  Kar/Zarar 

   Yabancı paranın    Yabancı paranın  
   değer kazanması    değer kaybetmesi  
ABD Doları’nın TL karşısında %10  
değerlenmesi halinde 
     
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük  269.833  (269.833) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 
3- ABD Doları net etki (1+2)  269.833  (269.833) 

     
Avro’nun TL karşısında %10  
değerlenmesi halinde 

     

4- Avro net varlık / yükümlülük  (204.761)  204.761 

5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
6- Avro net etki (4+5)  (204.761)  204.761 

 

31 Mayıs 2009  Kar/Zarar 

   Yabancı paranın    Yabancı paranın  
   değer kazanması    değer kaybetmesi  
ABD Doları’nın TL karşısında %10  
değerlenmesi halinde 
     
1- ABD Doları net varlık / yükümlülük  35.846  (35.846) 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 
3- ABD Doları net etki (1+2)  35.846  (35.846) 
     
Avro’nun TL karşısında %10  
değerlenmesi halinde 
     

4- Avro net varlık / yükümlülük  5  (5) 

5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
6- Avro net etki (4+5)  5  (5) 

 
Cari yılda yaşanan kur riski duyarlılığındaki önemli azalma, 36 ncı notta detayları açıklanan FBSK’ya 
sağlanan finansmanın değerlenmesinde kullanılan kur hesaplamasının değişmesinden 
kaynaklanmaktadır. 
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 

(g) Faiz oranı riski yönetimi 
 
Şirket’in ekli finansal tablolarında bilanço tarihleri itibarıyla değişken faizli finansal varlık veya 
yükümlülüğü bulunmadığından faize duyarlılık analizine yer verilmemiştir. 
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37.   FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 
(i) Kredi riski yönetimi  

 
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski 
olarak tanımlanır. Şirket, yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla 
kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.  
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar   

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar   

31 Mayıs 2010  
İlişkili  
Taraf 

Diğer  
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer  
Taraf 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Türev 
Araçlar 

        

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)  96.996.254 3.739.690 - - - - 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - 

        

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net 
defter değeri  96.996.254 3.739.690 - - - - 
        

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - - - 
        

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  varlıkların net defter değeri        

 teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - 
        

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - -. - - - - 

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  -  - - - - 

    - Değer düşüklüğü (-)  -  - - - - 

    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - -  - - 

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  - - - - - - 

    - Değer düşüklüğü (-)  - - - - - - 

    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - 

        

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 
(i) Kredi riski yönetimi (devamı) 
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar   

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar   

31 Mayıs 2009  
İlişkili  
Taraf 

Diğer  
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer  
Taraf 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Türev 
Araçlar 

        

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)  90.338.987 1.553.826 - - - - 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - 
        

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net 
defter değeri  90.338.987 1.553.826 - - - - 
        

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  - - - - - - 
        

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  varlıkların net defter değeri        

 teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - 
        

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  - - - - - - 

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  - - - - - - 

    - Değer düşüklüğü (-)  - - - - - - 

    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - -  - - 

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  - - - - - - 

    - Değer düşüklüğü (-)  - - - - - - 

    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - - - 

        

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - - - 

 
Vadesi geçen alacak bulunmadığı için yaşlandırması açıklanmamıştır.
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 

 
 (j) Likidite risk yönetimi 

 
Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve 
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını 
sağlayarak, likidite riskini yönetmektedir.  
 
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 
göstermektedir ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödeneceği varsayımına göre 
hazırlanmıştır.  

 

31 Mayıs 2010             

Sözleşme uyarınca 
vadeler Defter Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       

Türev olmayan  finansal 
yükümlülükler      
       

Finansal 
yükümlülükler 2.047.515 2.482.511 143.221 429.662 1.909.628  

Ticari borçlar 108.942 109.881 109.881 - - - 

Toplam yükümlülük 2.156.457 2.592.392 253.102 429.662 1.909.628 - 

 

 

31 Mayıs 2009             

Sözleşme uyarınca 
vadeler Defter Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       

Türev olmayan  finansal 
yükümlülükler      
       

Kısa vadeli finansal 
kiralama borçları - - - - - - 

Ticari borçlar 268.985 273.046 273.046 - - - 

Toplam yükümlülük 268.985 273.046 273.046  - - 
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37.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı) 
 
(k) Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değeri 
 

31 Mayıs 2010  

 
 
 

Krediler ve 
Alacaklar  

İtfa edilmiş 
değerinden 
gösterilen 

finansal 
yükümlülükler  

 
 
 
 

Defter değeri  

 
 
 

Gerçeğe uygun 
değeri  

 
 
 
 

Not 
Finansal varlıklar           
Nakit ve nakit benzerleri  54.256  -  54.256  54.256  6 
Ticari alacaklar  3.739.690  -  3.739.690  3.739.690  10 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  96.996.254  -  96.996.254  96.996.254  36 
Diğer alacaklar   250  -  -  -  11 
           
Finansal yükümlülükler           
Finansal borçlar  -  2.047.515  2.047.515  2.047.515  8 
Ticari borçlar  -  108.942  108.942  108.942  10 
           

31 Mayıs 2009 
 

         
Finansal varlıklar           
Nakit ve nakit benzerleri  156.521  -  156.521  156.521  6 
Ticari alacaklar  1.533.826  -  1.553.826  1.553.826  10 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  90.338.987   -  90.338.987  90.338.987  36 
Diğer alacaklar   343  -  -  -  11 
           
Finansal yükümlülükler           
Finansal borçlar  -  -  -  -  8 
Ticari borçlar  -  268.985  268.985  268.985  10 
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38. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR   

 
Yoktur. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FENERBAHÇE SPORTİF 

HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 
31.05.2011 TARİHİ İTİBARİYLE  

FİNANSAL TABLOLAR 



 

 
FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.S. 
Yönetim Kurulu’na 
 
Giriş 
 
Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.S.’nin (“Şirket”) 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve 
ekte yer alan finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz kaynak değişim 
tablosunu ve nakit akış tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İsletme Yönetiminin Sorumluluğu 

 
İsletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına 
göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya 
hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde 
yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, 
koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini 
içermektedir. 
 

Bağımsız Denetim Kurulusunun Sorumluluğu 

 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüs bildirmektir. 
Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru 
ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak 
yürütülmesini gerektirmektedir. 
 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak 
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, 
finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak 
üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize 
göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, isletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara 
uygun olarak tasarlamak amacıyla, isletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca isletme yönetimi tarafından benimsenen 
muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun 
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve 
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 
Şartlı Görüşün Dayanağı 
 
Dip not 40, (f) maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 
Temmuz 2011 tarihinde 6222 sayılı kanun kapsamında bir soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca buna bağlı olarak 
Türkiye Futbol Federasyonu da (“TFF”) bu konuya ilişkin bir inceleme başlatmıştır. Denetim raporumuz tarihi 
itibariyle söz konusu soruşturma ve inceleme halen devam etmektedir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 
yapılan arama ve incelemeler Şirket evrak ve kayıtlarını kapsamamakla ve Şirket’in soruşturma dönemindeki 
faaliyet konusunun da soruşturma konusu ile herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte soruşturma neticesinde adli 
makamlar ve TFF tarafından alınacak kararların Şirket faaliyetlerine olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam 
ettiğinden, alınacak kararların Şirket’in finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkileri bilinememektedir. Bu 
nedenle ilişikteki finansal tablolarda oluşabilecek muhtemel zararlara karşı herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Görüş 
 
Görüşümüze göre, yukarıdaki paragrafta belirtilen hususun eğer var ise muhtemel etkileri haricinde, ilişikteki 
finansal tablolar, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.S.’nin 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle gerçek 
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları (Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtmaktadır. 
 

Diğer Hususlar 

 
1. Dipnot 37’de açıklandığı üzere, Şirket’in, 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle, ilişkili kuruluşu olan Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nden (Kulüp) 120.864.064 TL (31 Mayıs 2010 – 78.873.693 TL) tutarında ticari olmayan alacağı 
bulunmaktadır. Şirket, söz konusu alacak için 31 Mayıs 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde 2.994.137 TL 
(31 Mayıs 2010 – 3.607.531 TL) faiz geliri kaydetmiştir. 
  
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.03.2008 tarih 2008/13 sayılı haftalık bülteninde, Faaliyet Konusu Sportif 
Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak 
Ortaklıkların Uyması Gereken Kriterleri duyurmuştur.  
 
Bu karar uyarınca, şirketlerin ilişkili taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarı, bir önceki hesap dönemi 
karından söz konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının % 50 fazlasını aşamaz. 
Kararın yayım tarihinden itibaren iki yıl içinde şirketlerin bu maddedeki hükme uyum sağlamaları gerekmektedir.  
 
Şirket, rapor tarihi itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü’nden olan alacak için, söz konusu tebliğ hükümlerine uyum 
sağlayamamıştır. Diğer taraftan detayı dipnot 40, (b) maddesinde açıklanan Şirket’in Fenerbahçe Spor Kulübü’nden 
Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının devir alması kapsamında belirlenen devir bedelinin Fenerbahçe 
Spor Kulübü tarafından Şirket’e 30 Haziran 2011 tarihinde faturalanmasıyla belirtilen uyumsuzluk ortadan 
kalkmıştır. 
 
2. Şirket'in 31 Mayıs 2010 tarihinde sonra eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız 
denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, 31 Mayıs 2010 tarihli finansal tablolar 
ile ilgili olarak 13 Ağustos 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir. 
 
 
İstanbul, 12 Ağustos 2011 
 
Denge Bağımsız Denetim 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. 
MAZARS üyesi 
 
 
Gökhan Almacı, SMMM 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
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Bağımsız Denetimden 

Geçmiş 
Bağımsız Denetimden 

Geçmiş 

    Cari Dönem Önceki Dönem 

  Dipnot     

  Referansları 31 Mayıs 2011 31 Mayıs 2010 

        

VARLIKLAR       

        

Dönen Varlıklar   154.037.506  101.362.785 

        

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 15.514  54.256 

Ticari Alacaklar  10 3.871.333  3.739.690 

İlişkili Taraflardan Alacaklar  37 147.859.061  96.996.254 

Diğer Alacaklar  11 1.585.531  250 

Diğer Dönen Varlıklar 26 706.067  572.335 

        

Duran Varlıklar   37.167.860  39.606.104 

        

Maddi Duran Varlıklar 18 2.170.254  3.007.246 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 210.441  245.445 

Diğer Duran Varlıklar 26 34.787.165  36.353.413 

        

TOPLAM VARLIKLAR   191.205.366  140.968.889 
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Bağımsız Denetimden 

Geçmiş 
Bağımsız Denetimden 

Geçmiş 

    Cari Dönem Önceki Dönem 

  Dipnot     

  Referansları 31 Mayıs 2011 31 Mayıs 2010 

        

KAYNAKLAR       

        

Kısa Vadeli Yükümlülükler   21.049.577  9.608.614 

        

Finansal Borçlar  8 524.071  404.183 

Ticari Borçlar  10 62.058  108.942 

İlişkili Taraflara Borçlar 37 61.203  50.264 

Diğer Borçlar 11 5.297.586  3.478.558 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 15.104.659  5.566.667 

        

Uzun Vadeli Yükümlülükler   2.245.943  3.572.490 

        

Finansal Borçlar Uzun 8 1.423.110  1.643.332 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 71.533  40.108 

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler  26 751.300  1.889.050 

        

ÖZKAYNAKLAR  167.909.846  127.787.785 

        

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar   167.909.846  127.787.785 

        

Ödenmiş Sermaye 27  25.000.000  25.000.000 

Sermaye Düzeltmesi Farkları  27 5.189.829  5.189.829 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  27 38.226.803  32.675.884 

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları  27 2.611.936  2.611.936 

Net Dönem Karı/Zararı   96.881.278  62.310.136 

        

Azınlık Payları   -- -- 

        

TOPLAM KAYNAKLAR   191.205.366  140.968.889 
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Bağımsız Denetimden 

Geçmiş 
Bağımsız Denetimden 

Geçmiş 

    Cari Dönem Önceki Dönem 

  Dipnot 1 Haziran 2010 -  1 Haziran 2009 -  

  Referansları 31 Mayıs 2011 31 Mayıs 2010 

        

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER       

        

Satış Gelirleri 28 103.581.247 62.495.119 

Satışların Maliyeti (-) 28 (8.998.603) (5.626.458) 

        

BRÜT KAR / (ZARAR)   94.582.644 56.868.661 
        

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (1.091.181) (1.166.881) 

Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (851.169) (889.531) 

        

FAALİYET KARI / (ZARARI)   92.640.294 54.812.249 

        

Finansal Gelirler 32 5.064.906 7.849.819 

Finansal Giderler (-) 33 (823.922) (351.932) 

        

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 
ÖNCESİ KARI / (ZARARI) 

  96.881.278 62.310.136 

        

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri       

     Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 35 -- --  

     Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 35 -- --  

        

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM 
KARI / (ZARARI) 

  96.881.278 62.310.136 

        

Dönem Kar/Zararının Dağılımı       

Azınlık Payları   -- --  

Ana Ortaklık Payları   96.881.278 62.310.136 

        

Hisse Başına Kayıp/Kazanç   3,875 2,492 

        

Dönem karı / (zararı)   96.881.278 62.310.136 

        

Diğer kapsamlı gelir   -- -- 

        

Toplam kapsamlı gelir   96.881.278 62.310.136 

        

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:       

Azınlık payları       

Ana ortaklık payları   96.881.278 62.310.136 

 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
31 MAYIS 2011 VE 31 MAYIS 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI 
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Sermaye 

Finansal Varlıklar  
Değer  

Artış Fonu 

Kardan Ayrılan 
Kısıtlanmış 

Yedekler  
Geçmiş Yıllar 

Karları 
Dönem Net 

Karı/(Zararı) 
Toplam 

Özkaynak 

              

01 Haziran 2009 25.000.000 5.189.829 26.986.065 66.449.934                      -- 123.625.828 
              

Kar Dağıtımı -- -- --  --  -- --  

   -Yasal Yedekler -- -- 5.689.819 (5.689.819) --                    -- 

   -Ödenen Temettü -- -- --  (58.148.179) -- (58.148.179) 

Toplam Kapsamlı Gelir --  --  --  --  62.310.136 62.310.136 

              

31 Mayıs 2010 25.000.000 5.189.829 32.675.884 2.611.936 62.310.136 127.787.785 

              
              

01 Haziran 2010 25.000.000 5.189.829 32.675.884 64.922.072                      -- 127.787.785 

              

Kar Dağıtımı -- -- --  --  -- --  

   -Yasal Yedekler -- -- 5.550.919 (5.550.919) --                    -- 

   -Ödenen Temettü -- -- --  (56.759.217) -- (56.759.217) 

Toplam Kapsamlı Gelir --  --  --  --  96.881.278 96.881.278 

              

31 Mayıs 2011 25.000.000 5.189.829 38.226.803 2.611.936 96.881.278 167.909.846 
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Bağımsız Denetimden 
Geçmiş 

Bağımsız Denetimden 
Geçmiş 

    Cari Dönem Önceki Dönem 

Dipnot 1 Haziran 2010- 1 Haziran 2009- 
  Referansları 31 Mayıs 2011 31 Mayıs 2010 
        
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI     
        
Net dönem karı / (zararı) (+/-)   96.881.278 62.310.136 

Düzeltmeler       

Maddi varlıkların amortismanı 18 838.729 908.930 

Maddi olmayan varlıkların itfası 19 35.005 35.086 

Lisans hakkı avans itfası 26 1.027.239 1.027.239 

Reeskont (gelirleri) / giderleri 32 4.354 4.530 

Faiz geliri 32 (3.053.775) (3.690.263) 

Faiz gideri 33 178.862 130.405 

Dövizli finansal kiralama borçları değerleme gideri 8 303.848 (267.234) 

Kıdem tazminatı karşılığı 24 31.425 8.033 

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyetler karı   96.246.964 60.466.862 
Ticari alacaklardaki azalış-artış 10 (135.998) (2.190.394) 

İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış-artış 37 (47.820.483) (3.049.736) 

Diğer cari / dönen varlıklardaki (artış) 11 (1.719.013) (37.456) 

Diğer cari olmayan / duran varlıklardaki azalış 26 539.011 539.007 

Ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 (46.884) (160.043) 

İlişkili taraflara borçlardaki artış 37 10.939 --  

Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 11 11.357.018 827.773 

Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) 26 (1.137.750) 1.889.050 

Alınan faiz 32 11.451 82.732 

Ödenen faiz 33 (178.862) (130.405) 

Ödenen kıdem tazminatı 24 -- -- 

Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit   57.126.393 58.237.390 
        
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT 
AKIMLARI     
        

Maddi duran varlık alımları 18 (1.737) (2.841) 

Maddi olmayan duran varlık alımları 19 --    --  

Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit 18  -- --  
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / faaliyetlerinde kullanılan 
nakit   (1.737) (2.841) 
        
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT 
AKIMLARI     
Finansal kiralama yükümlülüğü geri ödemesi 8 (404.183) (263.547) 

Dağıtılan temettü 27 (56.759.215) (58.148.179) 

Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit   (57.163.398) (58.411.726) 
        

Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış)/artış    (38.742) (102.265) 
        

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 54.256 156.521 
        

15.514 Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 

        

54.256 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 
Şirket’in ana faaliyet konusu Fenerbahçe Spor Kulübü’ne (FBSK) ait profesyonel futbol takımının sportif, 
eğitsel, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetmektir. Bu faaliyetler, Fenerbahçe 
Profesyonel Futbol Takımı maç yayınlarından, forma reklamlarından, maç hasılatlarından, Fenerbahçe logo ve 
isim hakkının kullandırılması gibi hususlardan gelir elde edilmesini içermektedir. Diğer taraftan Şirket, 10 
Haziran 2011 tarihinde esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesini (dipnot 40, (a) 
maddesinde belirtilen diğer maddeler ile birlikte) değiştirmiş olup, söz konusu değişiklik 06 Haziran 2011 
tarihinde tescil edilmiş ve 10 Haziran 2011 tarih 7834 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur. 
Söz konusu değişiklik ile Şirket Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkartılan ve çıkartılacak olan tüm 
mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla futbol faaliyetleri kapsamında her türlü faaliyette bulunabilecektir.  
 
Şirket hisselerinin %15’i 2004 yılında halka arz edilmiş olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) 
işlem görmektedir.  
 
Şirket, kurumlar vergisinden muaf bir yapıya sahiptir. 
 
Şirket’in 31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihleri itibariyle personel sayısı 9’dur. 
 
Şirket’in ana ve nihai ana ortağı FBSK’dir. FBSK 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah ve Necip Okaner, Asaf 
Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Kulübün amacı sporun ulusal düzeyde 
gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak 
Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal 
tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel 
ve amatör spor branşlarında müsabakalara katılmaktır. 
 
UEFA Kriterleri çerçevesinde  Şirket’in aktiflerini ve öz kaynaklarını daha da güçlendirerek futbol gelir ve 
giderlerinin aynı bünyede yer aldığı bir yapıya sahip olmak amacıyla (detayı dipnot 40, (b) maddesinde 
açıklanmıştır) Fenerbahçe Spor Kulübü 11 Ocak 2011 tarihinde gönüllü çağrı kararı almış olup bu kapsamda 
Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının beheri 1 TL nominal değerli 3.750.000 adedinin 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, 44 nolu "Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar 
Tebliği" uyarınca Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından satın alınması için halka çağrıda bulunulmasına Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 24 Mart 2011 tarih ve 9/264 sayılı kararı ile 28 Mart 2011 tarihinde başlanmıştır. Deniz 
Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla yapılan çağrı işlemi 08 Nisan 2011 Cuma günü saat 17:00'de sona 
ermiştir. Şirket sermayesinde %85 paya sahip Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 28.03.2011 - 08.04.2011 
döneminde gerçekleştirilen çağrı işleminde çağrıya cevap veren yatırımcı olmamıştır. Çağrı süreci 08.04.2011 
17:00 itibariyle sona ermiş olup Şirket ortaklık yapısında ve yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
  
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 
  

Şirket defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve vergi mevzuatınca belirlenen 
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  

  
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere 
sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan 
hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile 
birlikte Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UMS/UFRS) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa 
Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 
yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından ilan edilinceye kadar 
UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından 
yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınacaktır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 
Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları (Devamı) 
 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK 
tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde 
UMS/UFRS’ye göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 17 Nisan 2008 ve 
9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler 
dahil edilerek sunulmuştur. 

 
Kullanılan Para Birimi 

 
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli para birimi olan Türk Lirası 
(TL) cinsinden sunulmuştur. 

 
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal tabloların Düzeltilmesi 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu tarihten itibaren Uluslararası 
Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”ya göre finansal tabloların 
hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir. 
 

2.2  Finansal Tabloların Onaylanması 
 

Şirket’in 31 Mayıs 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait mali tabloları ve dipnotları Genel Müdür Engin 
Dumanlı ve Mali İşler Müdürü Nihat Sesalan tarafından incelenmiş olup, görev ve sorumluluk alanlarında sahip 
oldukları bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve dipnotların gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini, sahip 
oldukları bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle finansal tabloların ve rapordaki diğer 
bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçlarını gerçeği uygun ve doğru bir biçimde yansıttığı beyan 
edilerek imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 12/08/2011 tarihli toplantısında kamuya 
bildirim amacıyla onaylanmıştır. 
 

2.3  Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal tabloların Düzeltilmesi 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in mali tabloları önceki dönemle 
karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Şirket 31 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunu 31 Mayıs 2010 
tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum tablosu ile 1 Haziran 2010 – 31 Mayıs 2011 dönemine ait kapsamlı 
gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu ise 1 Haziran 2009 – 31 Mayıs 2010 dönemi ile 
karşılaştırılmalı olarak düzenlemiştir. Mali tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde 
karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem mali tabloları da buna uygun olarak yeniden 
sınıflandırılır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.4 Yeni ve güncelleştirilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması 

 
a) 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan standart, değişiklik ve yorumlar: 
 

- UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir), 
- UMS 7 (Değişiklik), “Nakit Akım Tabloları” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir), 
- UMS 17 (Değişiklik), “Arazi ve Bina Kiralamalarının Sınıflandırılması” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 

geçerlidir), 
- UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum - Hisse İhraçlarının Sınıflandırılması” (1 Şubat 2010 

tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 
- UMS 36 (Değişiklik) “Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Şerefiye Değer Düşüklüğü Testi İçin Muhasebe 

Birimi” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir), 
- UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” “Yıllık Gelişmelerden Kaynaklanan 

Değişiklikler” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir), 
- UFRS 1 (Değişiklik), “Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması” (1 Ocak 2010 tarihinden 

itibaren geçerlidir), 
- UFRS 2 (Değişiklik), “Hisse Bazlı Ödemeler” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir), 
- UFRS 5 (Değişiklik), “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”  

(1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir), 
- UFRS 8 (Değişiklik), “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir), 
- UFRYK 19, “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması” (1 Temmuz 2010 

tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerlidir). 
 
Söz konusu değişikliklerin finansal tablolar üzerinde önemli etkileri olmamıştır. 
 

b) 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan standart, değişiklik ve yorumlar: 

 
- UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu” “Mayıs 2010 Yıllık Gelişmelerden Kaynaklanan 

Değişiklikler” (1 Ocak 2012 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerlidir), 
- UMS 12 (Değişiklik), “Gelir Vergileri” “Sınırlı Kapsam Değişikliği” (1 Ocak 2012 tarihinde veya 

sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 
- UMS 24 (Değişiklik), “İlişkili Taraf Açıklamaları” “İlişkili Tarafın Yeniden Düzenlemiş Tanımı (1 Ocak 

2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 
- UMS 27 (Değişiklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” “Mayıs 2010 Yıllık 

Gelişmelerden Kaynaklanan Değişiklikler” 1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UFRS 1 (Değişiklik), “Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması”, “Karşılaştırmalı UFRS 7 
Dipnotları için Sınırlı Muafiyet (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde 
geçerli olacaktır), 

- UFRS 1 (Değişiklik), “Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması”, “Mayıs 2010 Yıllık 
Gelişmelerden Kaynaklanan Değişiklikler” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UFRS 1 (Değişiklik), “Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması”, “Bazı İstisnalar İçin Sabit 
Tarihlerin UFRS’ye Geçiş Tarihi ile Değiştirilmesi” ve “Şiddetli Hiperenflasyona Maruz Kalan İşletmeler 
İçin Ek Muafiyetler” (1 Temmuz 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli 
olacaktır), 

- UFRS 3 (Değişiklik), “İşletme Birleşmeleri”, “Mayıs 2010 Yıllık Gelişmelerden Kaynaklanan 
Değişiklikler” (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.4 Yeni ve güncelleştirilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması (Devamı) 
 

- UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, “Mayıs 2010 Yıllık Gelişmelerden Kaynaklanan 
Değişiklikler” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerlidir), 

- UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, “Finansal Varlıkların Transferi Hakkında 
Açıklamaların Artırılması Hakkında Değişiklik” (1 Temmuz 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UFRS 9, “Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçme” (1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasında başlayan 
hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UFRYK 14 (Değişiklik), “Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya 
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerlidir), 

 

İlgili değişiklik ve yorumlar Şirket tarafından erken uygulanmamıştır. Şirket, söz konusu değişikliklerin finansal 
tablolara etkilerini değerlendirmektedir. 

 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 
 Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir: 
 

Hasılat 
 

Dönem içinde işletmenin olağan faaliyetlerinden sağladığı ekonomik faydanın brüt tutarını göstermektedir. 
 
Satış gelirleri, ağırlıklı olarak profesyonel futbol takımının süper lig ve şampiyonlar ligi naklen yayını, 
Şampiyonlar Ligi, forma ve diğer reklam gelirleri, stad gelirleri ile isim hakları gelirlerinden oluşmaktadır. Söz 
konusu gelirler mevcut sözleşmelere istinaden hak edildikleri dönem içinde tahakkuk esasına göre kaydedilir. 
Naklen yayın gelirleri, TFF tarafından belirlenen dağıtım kriterlerine göre tüm takımlara eşit olarak dağıtılan 
tutarların yanı sıra bugüne kadar Lig Şampiyonu olmuş takımlara dağıtılan tutarların ve performansa bağlı olarak 
belirlenen yıllık tutarların ilgili döneme ilişkin kısmının gelir kaydedilmesiyle oluşmaktadır. Yıl sonlarında 
kesinleşen tutarla yıl içinde tahakkuk eden gelir tutarı arasındaki fark defaten gelir olarak kaydedilmektedir. 

 
Stoklar 

 
 Yoktur. 
 

Maddi varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten 
sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  

 
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme 
aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete 
yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz 
konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer 
sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana 
tabi tutulurlar. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, 
kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile 
sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur. 
 
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan 
kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil 
edilir. 

 
  Maddi olmayan varlıklar 

 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer 
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal 
amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya 
çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler 
ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 

Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisans hakkı avansı 

 
FBSK’ye logo ve isim hakkı lisans avansı olarak ödenen tutar, finansal tablolarda diğer cari olmayan / duran 
varlıklar hesap kalemi içinde düzeltilmiş tutarından ilgili itfa paylarının düşülmesi sonucunda oluşan değeri ile 
gösterilmektedir. Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisansı FBSK’den 30 yıllığına kiralandığından, avans tutarı 30 yıl 
üzerinden itfaya tabi tutulmakta ve FBSK tarafından kesilen aylık faturalar nispetinde döneme gider 
kaydedilmektedir (Not 26). 

 
Varlıklarda değer düşüklüğü  

 
 Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş amortismanlar 

ve itfa payları düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup 
olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o 
varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının 
mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. 

 
 Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki 

değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit akımları, paranın zaman 
değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirilir. 

 
Borçlanma maliyetleri 
 
Yoktur. 
 
Finansal araçlar 
 
Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Şirket’in 
bilançosunda yer alır. 
 
Krediler ve alacaklar 

 
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. 
İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti 
üzerinden gösterilmişlerdir. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 

Nakit ve nakit benzerleri 

 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 
3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan 
yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine 
yakındır. 
 
Diğer finansal yükümlülükler 

 
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle 
muhasebeleştirilir.  
 
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte 
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.  
 
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili 
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun 
olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam 
olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 
İşletme birleşmeleri 
 
Yoktur. 

 
Kur değişiminin etkileri 
 
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen işlemler, 
işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve 
borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu çevrimden ve dövizli 
işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır. Şirket 
Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 2008 tarihinde aldığı karar ile döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik dikkate 
alınarak FBSK’ye sağlanan finansmanın 2008 Ekim ayından geçerli olmak üzere dipnot 37’de detayı verilen 
şartlar çerçevesinde 12 aylık ortalama iş günü kurlarına göre hesaplanacak ABD Dolarına endeksli olarak 
değerlendirilmesine karar verilmiştir. 
 
Hisse başına kazanç/kayıp 
 
Hisse başına kazanç/kayıp miktarı, net dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama 
pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; net dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için 
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 
Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması; yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve yükümlülük 
tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumlarında karşılık finansal tablolarda yer 
almaktadır. 
 
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar 
 
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük 
olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, 
yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem 
değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 
 
Kiralama işlemleri 
 
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, alım tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle Şirket’e ait bir varlık 
olarak görülür. Kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Toplam 
finansal kiralama taahhüdü ile varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farkın oluşturduğu finansal giderler, her 
muhasebe dönemine düşen yükümlülüğün sabit faiz oranı ile dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca 
oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. 

 
İlişkili taraflar 
 
Ekteki finansal tablolarda, Şirket’in hissedarları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili 
oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır. 
 
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 
 
Yoktur. 
 
İnşaat sözleşmeleri 
 
Yoktur. 
 
Durdurulan faaliyetler 
 
Yoktur. 
 
 
Devlet teşvik ve yardımları 
 
Yoktur. 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
  
Yoktur. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 
 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 
 
 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
  
 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muaflıkları düzenleyen 4. maddesinin J fıkrası ile “Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde 
bulunan iktisadi isletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler kurumlar 
vergisinden muaf tutulmuşlardır. Maliye Bakanlığı’nın 28 Mart 2005 tarih ve B.07.0.GEL 049/-45/14243 sayılı 
görüşünde ise, sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketleri, bu faaliyetlerle bağlantılı olarak 
elde edeceği stadyum maç hasılatı ve stadyum kira gelirleri, isim hakkı gelirleri, radyo, video, sinema, 
televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri ile sadece idman ve spor 
faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet vermek üzere spor tesislerinde bulunan büfelerin gelirleri dolayısıyla 
kurumlar vergisinden muaf olacağı açıklanmıştır. 

 
 Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren FBSK ile yapmış olduğu kira kontratı ile profesyonel futbol takımını 

kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak isim hakkı gelirleri, radyo ve televizyon 
yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk geliri elde etmiştir. Bu nedenle yukarıda 
belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması çerçevesinde şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 
kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır.  

 
Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları 
 
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten 
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı 
(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.  

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış aktüeryal kazanç ve 
zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade eder. 
 
Nakit akış tablosu 
 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler; esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Hazır değerler, kısa vadeli yükümlülükler için elde 
bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan kasa, banka gibi varlıklardır. 
 
Sermaye ve Temettüler 
 
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının 
alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
 

3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
 
Bulunmamaktadır. 
 

4.  İŞ ORTAKLIKLARI 
 
Bulunmamaktadır. 
 

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Bulunmamaktadır. 
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6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

 
31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
   
Kasa 2.029 1.947 
Bankadaki nakit 13.485 52.309 
  Vadesiz mevduatlar 13.485  5.309 
  Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar --  47.000 
 15.514 54.256 

 
7. FİNANSAL YATIRIMLAR 

 
Bulunmamaktadır. 

 
8. FİNANSAL BORÇLAR 

 
31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir: 
 

  
 

Asgari kira ödemeleri 

  
Asgari kira 

ödemelerinin bugünkü değeri 
 
 

31 Mayıs 
2011 

 31 Mayıs  
2010 

 31 Mayıs  
2011 

 31 Mayıs  
2010 

        
Finansal kiralama borçları        
        
Bir yıl içinde  678.808  572.883  524.071  404.183 
İkinci ve beşinci yıl  
arasındakiler  1.583.907  

 
1.909.628  1.423.110  

 
1.643.332 

 2.262.715  2.482.511  1.947.181  2.047.515 
Eksi: geleceğe ait finansal   
giderler (315.534)  (434.996)    

  
 

Kiralama yükümlülüklerin 
bugünkü değeri  1.947.181  

 
2.047.515  1.947.181  

 
2.047.515 

 
Eksi: 12 ay içinde ödenecek borç 

(kısa vadeli borçlar kısmındaki)     (524.071)  

 
 

(404.183) 
12 aydan sonra ödenecek borç     1.423.110  1.643.332 

 
Finansal kiralama, kiralama dönemi 5 yıl olan stad içi reklam panoları ile ilgilidir. Şirket’in 5 yıllık kiralama 
dönemi olan maddi varlıkları satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Şirket’in finansal kiralamaya ilişkin 
yükümlülükleri, kiralayanın, kiralanan varlık üzerindeki mülkiyet hakkı vasıtasıyla güvence altına alınmıştır. 
 
Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri 1.718.865 TL’dir (31 
Mayıs 2010: 2.234.524). 
 
Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için sabitlenmiştir. 
Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık %7,5’tir. 

  
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
  

Bulunmamaktadır. 
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10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
  
 Ticari Alacaklar 
  

Ticari alacaklar 31 Mayıs 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle sırasıyla 3.871.333 TL ve 3.739.690 TL olup ticari 
alacakların tamamı stat içi satış komisyon, sponsorluk, alt lisans, reklam, isim hakkı sözleşmelerine ilişkin 
alacaklardan oluşmaktadır  

  
Alacaklar için ortalama vade süresi 30 gündür (31 Mayıs 2010: 30 gün). 
 
31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle Şirket’in vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklarının tutarı 
3.871.333 TL’dir (31 Mayıs 2010: 3.739.690 TL). 

  
Henüz vadesi geçmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklara ilişkin alınan teminatlar bulunmamaktadır. 
 
31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihleri itibariyle şüpheli hale gelen ticari alacak bulunmamaktadır. 
 

 Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar dipnot 38’de verilmiştir. 
 
Ticari Borçlar 

  
 Ticari borçlar 31 Mayıs 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle sırasıyla 62.058 TL ve 108.942 TL’dir. 

 
Belli malların satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi bir aydır. Şirket’in, tüm borçlarının kredilendirme 
süresi içerisinde ödenmesini temin etmek üzere uygulamaya koyduğu finansal risk yönetimi politikaları 
bulunmaktadır. 
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11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
 Diğer Alacaklar 
 

 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
Kısa vadeli diğer alacaklar   
    
Verilen depozito ve teminatlar 250  250 
Diğer alacaklar 1.585.281  -- 
 1.585.531 250 

 
31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle diğer alacakların 1.553.664 TL tutarındaki kısmı Ürosan Mobilya Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. ‘ne stad içi özel maliyetler için verilen avansları ifade etmektedir. 
 
Diğer Borçlar 
 

 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
Kısa vadeli diğer borçlar   
    
Ödenecek KDV 4.646.164  2.937.337 
Ertelenen ve takside bağlanan kar payı stopajı (*) 641.799  526.883 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 9.623  8.016 
Diğer -- 6.322 
 5.297.586 3.478.558 

 
Diğer alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar dipnot 38’de verilmiştir. 
 
(*) Kar dağıtımına ilişkin taksitlendirilen stopaj borcunun henüz vadesi gelmemiş ve ödenmemiş taksitlerinden 
oluşmaktadır. 
 

12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 
 Bulunmamaktadır. 
 
13. STOKLAR  
 
 Bulunmamaktadır. 
 
14. CANLI VARLIKLAR 
 
 Bulunmamaktadır. 
 
15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMLERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR 
 

Bulunmamaktadır. 
 
16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 
  
 Bulunmamaktadır. 
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17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

 
Bulunmamaktadır. 

 
18. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

 Tesis, 
Makine ve 

Cihazlar 

 

Demirbaşlar 

 
Özel 

Maliyetler 

 
 

Toplam 
Maliyet değeri      
1 Haziran 2010 açılış bakiyesi 6.843.063  245.758  1.497.131  8.585.952 
Alımlar --  1.737  --  1.737 
31 Mayıs 2011 kapanış bakiyesi 6.843.063  247.495  1.497.131  8.587.689 
        
Birikmiş amortismanlar (-)        
1 Haziran 2010 açılış bakiyesi (3.917.354)  (239.078)  (1.422.274)  (5.578.706) 
Dönem gideri (759.931)  (3.492)  (74.857)  (838.729) 
31 Mayıs 2011 kapanış bakiyesi (4.677.285)  (243.020)  (1.497.131)  (6.417.435) 
        
31 Mayıs 2011 net defter değeri 2.165.778  4.475  --  2.170.254 

 
 Tesis, 

Makine ve 
Cihazlar 

 

Demirbaşlar 

 
Özel 

Maliyetler 

 
 

Toplam 
Maliyet değeri      
1 Haziran 2009 açılış bakiyesi 4.264.766  242.917  1.497.131  6.004.814 
Alımlar 2.578.297  2.841  -  2.581.138 
31 Mayıs 2010 kapanış bakiyesi 6.843.063  245.758  1.497.131  8.585.952 
        
Birikmiş amortismanlar (-)        
1 Haziran 2009 açılış bakiyesi (3.313.850)  (233.078)  (1.122.848)  (4.669.776) 
Dönem gideri (603.504)  (6.000)  (299.426)  (908.930) 
31 Mayıs 2010 kapanış bakiyesi (3.917.354)  (239.078)  (1.422.274)  (5.578.706) 
        
31 Mayıs 2010 net defter değeri 2.925.709  6.680  74.857  3.007.246 

 
31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 3.693.856 TL’dir (31 Mayıs 2010: 
3.117.446 TL). 
 
Maddi duran varlıklar içinde 1.718.865 TL net defter değerinde finansal kiralama yolu ile alınmış sabit kıymet 
bulunmaktadır (31 Mayıs 2010: 2.234.524 TL). 

 
31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle maddi varlıklar üzerinde gayrinakdi hak veya ipotek bulunmamaktadır (31 Mayıs 
2010: Yoktur). 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR (DEVAMI) 

 
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 
 

  Ekonomik ömür  
Tesis, makine ve cihazlar  3-5 yıl  
Demirbaşlar  4-5 yıl 
Özel maliyetler  5 yıl 

 
Amortisman giderlerinin 869.792 TL’lik kısmı (31 Mayıs 2010: 937.929 TL) satışların maliyetine, 1.971 TL’lik 
kısmı (31 Mayıs 2010: 3.000 TL) pazarlama ve satış giderlerine ve 1.971 TL’lik kısmı (31 Mayıs 2010: 3.087 
TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 
 

19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

  Haklar 

Maliyet değeri   

1 Haziran 2010 açılış bakiyesi 357.368  

Alımlar --  

31 Mayıs 2011 kapanış bakiyesi 357.368  

    

Birikmiş itfa payları (-)   

1 Haziran 2010 açılış bakiyesi (111.922)  

Dönem gideri (35.005)  

31 Mayıs 2011 kapanış bakiyesi (146.927)  

    

31 Mayıs 2011 itibariyle net defter değeri 210.441  

 

  Haklar 

Maliyet değeri   

1 Haziran 2009 açılış bakiyesi 357.368 

Alımlar -- 

31 Mayıs 2010 kapanış bakiyesi 357.368 

    

Birikmiş itfa payları (-)   

1 Haziran 2009 açılış bakiyesi (76.837) 

Dönem gideri (35.086) 

31 Mayıs 2010 kapanış bakiyesi (111.923) 

    

31 Mayıs 2010 itibariyle net defter değeri 245.445 

 
 
Haklara ait amortisman süreleri 3 yıl ile 10 yıl arasındadır. 
 
Amortisman giderlerinin tamamı satışların maliyetine dahil edilmiştir.  
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20. ŞEREFİYE 
 

Bulunmamaktadır. 
 
21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
 Bulunmamaktadır. 
 
22. KARŞILIKLAR KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
 Bulunmamaktadır. 
 
23. TAAHHÜTLER 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten’de yayımlanan iki numaralı 
duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gereğince, faaliyet konusu sportif faaliyetler veya söz konusu faaliyetlerden elde 
edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık ortaklıkların; hesap dönemi içerisinde kullandırdıkları fonları, takip 
eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile kar payına mahsup etmeleri zorunludur ve ayrıca 
haftalık bültende yayımlanma tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak üzere ilişkili taraflara 
kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir önceki hesap dönemi karından söz konusu ilişkili tarafların 
tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının %50 fazlasını aşmaması zorunluluğu getirilmiştir.  
 
Şirket, rapor tarihi itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü’nden olan alacak için, söz konusu tebliğ hükümlerine 
uyum sağlayamamıştır. Diğer taraftan detayı dipnot 40, (b) maddesinde açıklanan Şirket’in Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nden Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının devir alması kapsamında belirlenen devir bedelinin 
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından Şirket’e 30 Haziran 2011 tarihinde faturalanmasıyla belirtilen uyumsuzluk 
ortadan kalkmıştır. 
 
Şirket ana sözleşmesinin borçlanma ve giderlerin sınırlandırılmasına ilişkin 32’inci maddesine göre Şirket’in 
isim hakkı amortismanı hariç diğer giderler toplamı Şirket yıllık hesap dönemi sonu itibariyle brüt gelirlerin 
%10’unu aşamayacaktır. Ancak müteakip olarak Şirket’in, 10 Haziran 2011 tarihinde esas sözleşmesinde yaptığı 
değişiklik ile bu madde yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu değişiklik 06 Haziran 2011 tarihinde tescil 
edilmiş ve 10 Haziran 2011 tarih 7834 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur. 
 

24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi 
sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte 
bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 08.05.2008 tarih ve 26870 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle değişen  28. maddesi hükmü gereğince 
emeklilik şartlarını sağlayarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 
bulunmaktadır.  
 
İlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 1 Haziran 2010 – 31 Mayıs 2011 dönemi için aylık 2.623,23 
TL tavanına tabidir (31 Mayıs 2010: 2.427,04 TL). 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, 
çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin 
edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, 
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu 
doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
 
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. 
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı 
ifade eder. Bu nedenle 28 Şubat 2011 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda yükümlülükler, çalışanların 
emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanmıştır. 
Bilanço tarihindeki karşılıklar yıllık %10 enflasyon ve %5,1 iskonto oranı tahmin edilerek hesaplanan yıllık 
yaklaşık %4,66 reel iskonto oranı kullanılarak belirlenmiştir. 
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24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (DEVAMI) 

 
 1 Haziran 2010- 

31 Mayıs 2011 
 1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
    

1 Haziran itibariyle karşılık 40.108  32.075 
Ödenen kıdem tazminatı --  -- 
Hizmet maliyeti 29.638  6.025 
Faiz maliyeti 1.787  2.008 
Dönem sonu itibariyle karşılık 71.533  40.108 
 

25. EMEKLİLİK PLANLARI 
 

 Bulunmamaktadır. 
 

26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Diğer Dönen Varlıklar 
 

 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
    
Peşin ödenen futbol takımı ve stad kira giderleri (*) 539.012  539.012 
Verilen Sipariş Avansları (**) 130.055  -- 
Peşin ödenen ilan ve reklam giderleri 20.580  22.050 
Peşin ödenen sigorta giderleri 16.420  10.173 
Diğer --  1.100 
 706.067  572.335 
    

 
(*)  FBSK’ye 30 yıl için peşin ödenen futbol takımı kira giderleri ile stad kira giderlerinin kısa vadeli 

kısmından oluşmaktadır. 
 
(**)   İş Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan 60 ay vadeli ve 1.062.598,31 Euro tutarındaki LED Ekran 

kiralama sözleşmesine ait peşinat tutarıdır. 
 
 

Diğer Duran Varlıklar 
 
 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
    
FBSK’ye lisans hakkı için verilen avanslar (*) 23.198.480  24.225.719 
Peşin ödenen giderler (**) 11.588.685  12.127.694 
 34.787.165  36.353.413 

 
(*) Şirket, 1 Ocak 2004 tarihinde FBSK’den Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisans haklarını 30.817.169 TL 
değerle 30 yıllığına kiralamıştır. Lisans hakkı için verilen avans doğrusal amortisman yöntemiyle 30 yılda itfa 
edilmektedir. 
 
(**) FBSK’ye 30 yıl için peşin ödenen futbol takımı kira giderleri ile stad kira giderlerinin bir yıldan uzun 
döneme isabet eden kısmını içermektedir. 
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26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI) 

 
FBSK’ye Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisansı için verilen avanslar: 
 
 1 Haziran 2010- 

31 Mayıs 2011 
 1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
    
1 Haziran açılış bakiyesi 24.225.719  25.252.958 
Dönem içinde itfa olunan avans (-) (*) (1.027.239)  (1.027.239) 
Dönem sonu kapanış bakiyesi 23.198.480  24.225.719 

 
(*) Dönem içerisinde itfa olunan avans tutarı satışların maliyetine dahil edilmiştir. 
 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 

 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
   
Alınan avanslar (*) 7.633.361 -- 
Gelecek aylara ait gelirler (**) 7.471.298  5.566.667 
Hesaplanan KDV --  -- 
 15.104.659  5.566.667 
   

 
(*) Alınan Avansların  7.493 TL’si Sompo Japan Sigorta A.Ş.’ den  alınan avanstan , geri kalan 7.625.868 TL’si 
Havadar Reklam A.Ş.’den LED Ekran Reklam Hizmeti’ne istinaden alınan avanstan oluşmaktadır. 
 
(**) Şirket, tahsilatı gerçekleşmiş uzun dönem sözleşmelere ilişkin geliri hizmet verilene kadar ertelemekte ve 
tahakkuk esasıyla muhasebeleştirmektedir. 

 
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 
 

 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
   
Gelecek yıllara ait gelirler (*) 751.300  1.889.050 
 751.300 1.889.050 

 
(*) Şirket, tahsilatı gerçekleşmiş uzun dönem sözleşmelere ilişkin geliri hizmet verilene kadar ertelemekte ve 
tahakkuk esasıyla muhasebeleştirmektedir. 
 

27. ÖZKAYNAKLAR 
  

Sermaye 
 
31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 
Ortaklar %  31 Mayıs 2011  %  31 Mayıs 2010 

        
FBSK 85,00  21.250.000  85,00  21.250.000 
Halka açık kısım 15,00  3.750.000  15,00  3.750.000 
Tarihi değerle sermaye 100,00  25.000.000  100,00  25.000.000 

        
Enflasyon düzeltmesi   5.189.829    5.189.829 

        
Yeniden düzenlenmiş sermaye   30.189.829    30.189.829 
 
Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde 25.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 
 

Değer Artış Fonları 
 
Yoktur. 
 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır. 
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarda yer alan ödenmiş 
sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık %5 oranında ayrılır. İkinci tertip yasal 
yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 
oranında ayrılır. 
 
 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
   

Yasal yedekler 38.226.803 32.675.884 
 38.226.803 32.675.884 

 
d) Geçmiş Yıl Kar/Zararları 
 

 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
   

Geçmiş yıl karları 2.611.936 2.611.936 
 2.611.936 2.611.936 

 
SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal 
tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararları”nda izlenen tutar, SPK’nın kar dağıtımına 
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar tutarı 
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. 
 
Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutarın, varsa dönem karı ve dağıtılmamış 
geçmiş yıl karlarından, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, 
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden 
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. 
 
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo 
düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “sermaye, emisyon primi, yasal yedekler, statü yedekleri, özel 
yedekler ve olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap 
kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” 
hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine ilişkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece 
bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye 
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 
 
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına 
göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”nin yasal 
kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında 
değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklılıklar gibi): 
 
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş sermaye” 

kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle; 
 
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz kar 

dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”, 
 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları 
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.  
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 

 
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 
Kar Dağıtımı 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli Kararı gereğince 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen 
karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım 
zorunluluğu getirilmemiştir (31 Aralık 2008: %20). Söz konusu Kurul Kararı ve SPK’nın halka açık şirketlerin 
kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık 
Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”ne göre bu 
dağıtımın şirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettüün sermayeye eklenmesi 
suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda 
bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut 
ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık 
bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını 
gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" şeklinde ayrılan anonim 
ortaklıklardan, 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, 
hesaplayacakları birinci temettüü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir. 
 
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım 
zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının; tamamının yasal kayıtlarda yer 
alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda bu tutarın tamamı, karşılanmaması durumunda ise yasal 
kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. 
 
Buna ek olarak Şirket’in ana sözleşmesinde belirtildiği üzere safi kardan %5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 
kalan kısmın %80’inden az olmamak kaydıyla Genel Kurulca belirlenecek kısım birinci temettü hissesi ayrılır ve 
Sermaye Piyasası Kanunun düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılır (31 Mayıs 2011 tarihini müteakip olarak 
Şirket’in, 10 Haziran 2011 tarihinde esas sözleşmesinde yaptığı değişiklik ile bu madde de belirtilen “%80’inden 
az olmamak kaydıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır). 
 

 
Şirket’in, 28 Ağustos 2010 tarihli olağan genel kurul toplantısı sonucunda, 01.06.2009 - 31.05.2010 özel hesap 
dönemi bilanço ve gelir tablosuna göre ortaya çıkan 62.310.136 TL kardan Sermaye Piyasası mevzuatı ile ana 
sözleşme hükümlerine göre ve Türk Ticaret Kanunu 466/1-3 maddelerine istinaden 1. tertip yedek akçe toplamı 
sermayenin 1/5’ine ulaştığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmadan ve 2. tertip yedek akçe düşüldükten sonra brüt 
56.759.215 TL’nin ortaklara 31 Ekim 2010 tarihinde temettü olarak dağıtılmasına oybirliğiyle karar verilmiş 
olup söz konusu kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 
 
Satış Gelirleri 
 

 1 Haziran 2010- 
31 Mayıs 2011 

1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

   
Spor Toto Süper Ligi naklen yayın gelirleri 65.880.149 27.676.979 
Stad hasılatı 12.965.985 12.763.004 
Stad ve tesis içi reklam ve sponsorluk 

gelirleri 12.478.269 11.727.689 
İsim hakkı gelirleri 11.906.708 9.979.960 
Stad içi diğer gelirler 350.136 347.487 
 103.581.247 62.495.119 
 
 

Satışların Maliyeti 
 

 1 Haziran 2010- 
31 Mayıs 2011 

1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

   
Hizmet satış giderleri (*) (5.527.728) (2.186.530) 
Kira giderleri (1.162.657) (1.210.256) 
Avanslar itfa payı (1.027.239) (1.027.239) 
Amortisman giderleri (869.792) (937.929) 
Stad elektrik, su, doğalgaz giderleri -- (78.938) 
Diğer (411.187) (185.566) 
 (8.998.603) (5.626.458) 

   
 

(*) Hizmet satış giderleri, 5.527.728 TL tutarında FBSK tarafından fatura edilen futbol takımı ve stad hasılatı 
kombine giderleri ile diğer stad giderlerini içermektedir (31 Mayıs 2010: 2.186.530 TL). 
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29. FAALİYET GİDERLERİ 

 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 
 

 1 Haziran 2010- 
31 Mayıs 2011 

1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

   
Pazarlama ve promosyon giderleri (886.678) (953.256) 
Personel giderleri (126.721) (128.120) 
Temizlik giderleri (37.777) (40.536) 
Amortisman ve itfa giderleri (1.971) (3.000) 
Stad elektrik giderleri -- (9.867) 
Diğer (38.034) (32.102) 
 (1.091.181) (1.166.881) 

 
Genel Yönetim Giderleri 
 

 1 Haziran 2010- 
31 Mayıs 2011 

1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

   
Personel giderleri (475.825) (407.002) 

Vergi resim ve harçlar (166.755) (249.511) 
Danışmanlık giderleri (70.812) (96.667) 
Temizlik giderleri (38.498) (40.734) 
Amortisman ve itfa giderleri (1.971) (3.087) 
Elektrik giderleri -- (9.867) 
Diğer (97.308) (82.663) 
 (851.169) (889.531) 

 
30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 
 1 Haziran 2010- 

31 Mayıs 2011 
1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
   
Stad elektrik, su, doğalgaz giderleri -- (98.672) 
Hizmet satış giderleri (5.527.728) (2.186.530) 
Amortisman ve itfa giderleri (1.901.258) (1.971.255) 
Kira giderleri (1.162.657) (1.210.256) 
Pazarlama ve promosyon giderleri (886.678) (953.256) 
Finansal giderler (818.197) (351.931) 
Personel giderleri (602.546) (535.122) 

Vergi resim ve harçlar (166.755) (249.511) 
Temizlik giderleri (76.275) (81.270) 
Danışmanlık giderleri (70.812) (96.667) 
Diğer giderler (546.246) (300.331) 
 (11.759.152) (8.034.801) 
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31.  DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER 

 
Bulunmamaktadır. 
 

32.  FİNANSAL GELİRLER 
 

 1 Haziran 2010- 
31 Mayıs 2011 

1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

   
Faiz gelirleri 3.053.775 3.690.263 
Kambiyo karları 2.000.011 4.142.245 
Reeskont gelirleri 11.120 10.650 
Konusu kalmayan karşılıklar -- 6.661 
 5.064.906 7.849.819 

 
33.  FİNANSAL GİDERLER 

 
 1 Haziran 2010- 

31 Mayıs 2011 
1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
Kambiyo zararları (629.586) (206.347) 
Finansal kiralama faiz giderleri (178.862) (130.405) 
Reeskont giderleri (15.474) (15.180) 
 (823.922) (351.932) 

 
34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER 

 
Bulunmamaktadır. 
 

35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
DAHİL) 
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muaflıkları düzenleyen 4. maddesinin J fıkrası ile “Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde 
bulunan iktisadi isletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler kurumlar 
vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bundan dolayı 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle finansal tablolarda vergi gideri, 
ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi bulunmamaktadır.  
 
Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren FBSK ile yapmış olduğu kira kontratı ile profesyonel futbol takımını 
kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak isim hakkı gelirleri, radyo ve televizyon 
yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk geliri elde etmiştir. Bu nedenle yukarıda 
belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması çerçevesinde Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren 
kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. 
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36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 

31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin olarak birim hisse başına kar 
hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihlerinde sona 
eren dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin hisse başına kar hesaplanmasını gerektirecek 
başka bir finansal enstrüman bulunmamaktadır. 
 
31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihlerinde sona eren dönemler için Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması 
ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Haziran 2010- 
31 Mayıs 2011 

1 Haziran 2009- 
31 Mayıs 2010 

   
Tedavüldeki hisse senedi adedi    
  Dönem başı itibariyle 25.000.000 25.000.000 
   
Dönem içinde nakit karşılığı çıkarılan 
hisse senedi adedi -- -- 
   
Tedavüldeki hisse senedi adedi    
  Dönem sonu itibariyle 25.000.000 25.000.000 

   
Tedavüldeki hisse senedinin 
ağırlıklı ortalama adedi 25.000.000 25.000.000 
   
Net kar 96.881.278 62.310.136 
   
Hisse başına kar 
(1TL değerli hisse için kar(TL)) 3,875 2,492 

 
37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

a) 31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
Ticari alacaklar   
    
FBSK 21.241.457  15.837.064 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 5.136.322  2.050.421 
Fener Televizyon Haber Görsel Yayıncılık A.Ş. 617.218  235.076 
 26.994.997  18.122.561 
Ticari olmayan alacaklar    
    
FBSK 120.864.064  78.873.693 
 147.859.061  96.996.254 

 
Dipnot 23’te belirtildiği üzere, Şirket FBSK’den olan alacağını, takip eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar 
dağıtım kararı ile kar payına mahsup etmektedir. 
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37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 
  

b) 31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
İlişkili Taraflara Borçlar 31 Mayıs 2011  31 Mayıs 2010 
Önceki dönemlere ait kar payı dağıtımı ile ilgili ortaklara 
borçlar 61.203  50.264 
 61.203  50.264 

 
c) 31 Mayıs 2011 ve 28 Şubat 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli işlemler 
aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Haziran 2010- 
31 Mayıs 2011 

1 Haziran 2010- 
31 Mayıs 2010 

İlişkili taraflara satışlar ve ilişkili 
taraflardan gelirler 

  

   

FBSK / hasılat gelir payı 12.965.985 12.763.005 
FBSK / faiz geliri 2.994.137 3.607.531 
FBSK / kambiyo karı (net) 1.685.873 3.645.827 
FBSK / logo kullanım isim hakkı 1.462.481 -- 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. 

A.Ş. / alt lisans bedeli 3.828.217 3.622.752 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. 

A.Ş./ faiz geliri 48.186 
-- 

FBTV/ alt lisans bedeli 323.849 199.218 
Diğer -- 133.380 
 23.308.729 23.971.713 
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37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 
 

Şirket Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 2008 tarihinde aldığı karar ile döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik 
dikkate alınarak FBSK’ye sağlanan finansmanın Ekim ayından geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlar 
çerçevesinde 12 aylık ortalama iş günü kurlarına göre hesaplanacak ABD Doları’na endeksli olarak 
değerlendirilmesine karar verilmiştir. 
 
1. Kullanılan/kullandırılacak finansman tutarı mevcut uygulama paralelinde dövize endeksli olarak devam 

edecektir. 
2. Finansman tutarı, her ayın son iş günü hesaplanan, son 12 ayın iş günlerinin ortalama TCMB döviz alış 

kurlarının aritmetik ortalaması ile bulunan kurdan endekslenecektir. 
3.  Madde 2’de belirtilen ortalama kur ile ABD Doları’na endekslenecek bu tutara yıllık Libor + % 2 faiz 

uygulanacaktır. 
4. Faiz hesaplama yöntemi olarak adatlandırma metodu uygulanacaktır. 
5. Finansman tutarına ay içindeki borç/alacak hareketlerinin endekslenmesinde önceki ayın son işgünü 

Madde 2’de hesaplanan kur kullanılacaktır. 
6. Bu protokole dayalı olarak Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kesilecek faiz 

faturaları aylık olarak düzenlenecek, faturanın kesildiği ay için Madde 2’de hesaplanan ortalama kur 
kullanılacaktır. 

7. Taraflar kapatılmış borcun tekrar kullanılması gündeme geldiği takdirde yeniden borçlanılacak tutarın 
Türk Lirası ve/veya ABD Doları olması hakkını saklı tutmaktadır. 

8. Türk Lirası cinsinden borçlanıldığı takdirde faiz hesaplamasında TCMB reeskont faiz oranı 
kullanılacaktır. 

 
 1 Haziran 2010- 

31 Mayıs 2011 
1 Haziran 2009- 

31 Mayıs 2010 
İlişkili taraflardan alışlar ve ilişkili taraflara 
giderler   
   

FBSK / stad ve takım kirası (894.421) (1.210.256) 
FBSK / lisans hakkı avans itfası (1.027.239) (1.027.239) 
FBSK / pazarlama gideri (874.831) (935.521) 
FBSK / diğer stad ve takım giderleri (*) (5.197.827) (1.656.615) 
FBSK/ kambiyo zararı (net) (376.696) -- 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic A.Ş. / 

pazarlama gideri (11.236) (11.781) 
Diğer -- (34.303) 
 (8.382.250) (4.875.715) 

 
(*) Dipnot 28’de detayları açıklandığı üzere hizmet satış giderleri, 5.527.728 TL tutarında FBSK tarafından 
fatura edilen futbol takımı ve stad hasılatı kombine giderlerini ile diğer stad giderlerini içermektedir (31 Mayıs 
2010: 2.186.530 TL). 
 
Şirket’in üst düzey yöneticilerine sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 144.990 
TL’dir (31 Mayıs 2010: 120.936 TL). 
 
31 Mayıs 2011 tarihini müteakip olarak, detayı dipnot 40’da açıklanan Fenerbahçe Spor Kulübü’nden 
Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının devir alınması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü ve Şirket 
arasında akdedilmiş, halka arz izahnamesi ekindeki "Profesyonel Takım Kiralama Sözleşmesi", "Temlik 
Sözleşmesi" ve "Sözleşme" başlıklı sözleşmelerin feshedilmesine karar verilmiştir. 
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 
Sermaye risk yönetimi 
 
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç 
ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

Şirket’in sermaye yapısı sırasıyla dipnot 27’de açıklanan sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş 
yıl kar/zararlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Önemli muhasebe politikaları 
 
Şirket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2.5 “Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti” / 
“Finansal araçlar” dipnotunda açıklanmaktadır. 
 
Finansal risk yönetimindeki hedefler 
 
Şirket’in muhasebe ve finansman bölümü, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin 
seviyesinin ve büyüklüğüne gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa 
riski (döviz kuru riskini içerir) ve likidite riskini kapsar. 
 
Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve 
bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 
 
Piyasa riski 
 
Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. 
 
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı 
yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Kur riski yönetimi 
 
Şirket’in 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir: 
 

    31 Mayıs 2011 

      ABD DOLARI AVRO  

     (Orijinal  (Orijinal  

    

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
para birimi) para birimi) para birimi) 

1. Ticari Alacak   -- -- -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar   120.864.756 79.369.624 304 
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar   -- -- -- 
3. Diğer   -- -- -- 
4. DÖNEN VARLIKLAR (1+2+3)    120.864.756 79.369.624 304 
5. Ticari Alacaklar   -- -- -- 
6a. Parasal Finansal Varlıklar   -- -- -- 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar   -- -- -- 
7. Diğer   -- -- -- 
8. DURAN VARLIKLAR (5+6+7)   -- -- -- 
9. TOPLAM VARLIKLAR (4+8)   120.864.756 79.369.624 304 
10. Ticari Borçlar   -- -- -- 
11. Finansal Yükümlülükler   524.071 -- 230.169 
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler   -- -- -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler   -- -- -- 

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (10+11+12)   524.071 -- 230.169 

14. Ticari Borçlar   -- -- -- 
15. Finansal Yükümlülükler   1.423.110 -- 625.021 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler   -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler   -- -- -- 

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (14+15+16)   1.423.110 -- 625.021 

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (13+17)   1.947.181 -- 855.190 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük 
pozisyonu (19a-19b) 

  -- -- -- 

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev 
ürünlerin tutarı 

  -- -- -- 

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev 
ürünlerin tutarı 

  -- -- -- 

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-
18+19) 

  118.917.575 79.369.624 (854.886) 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) 

  118.917.575 79.369.624 (854.886) 

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam 
gerçeğe uygun değeri 

  -- -- -- 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı   -- -- -- 

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı   -- -- -- 

25. İhracat   -- -- -- 
26. İthalat   -- -- -- 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Kur riski yönetimi (Devamı) 
 
Şirket’in 31 Mayıs 2010 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mayıs 2010 

   

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
para birimi) 

ABD DOLARI 
 (Orijinal  

para birimi) 

AVRO  
(Orijinal  

para birimi) 
1. Ticari Alacak  2.695.533 1.737.485 -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar  78.876.486 50.842.133 50 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- 
3. Diğer  -- -- -- 

4. DÖNEN VARLIKLAR (1+2+3)   81.572.019 52.579.618 50 
5. Ticari Alacaklar  -- -- -- 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  -- -- -- 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- 

7. Diğer  -- -- -- 

8. DURAN VARLIKLAR (5+6+7)  -- -- - 

9. TOPLAM VARLIKLAR (4+8)  81.572.019 52.579.618 50 
10. Ticari Borçlar  -- -- - 

11. Finansal Yükümlülükler  404.183 -- 210.337 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (10+11+12)  404.183 -- 210.337 
14. Ticari Borçlar  1.643.332 -- 855.189 

15. Finansal Yükümlülükler  -- -- -- 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- 

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (14+15+16)  1.643.332 -- 855.189 
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (13+17)  2.047.515 -- 1.065.526 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük 
pozisyonu (19a-19b)  -- -- -- 
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin 
tutarı  -- -- -- 
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden  türev ürünlerin 
tutarı  -- -- -- 

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)  79.524.504 52.579.618 (1.065.476) 
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  79.524.504 52.579.618 (1.065.476) 
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam 
gerçeğe uygun değeri  -- -- -- 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı  -- -- -- 

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı  -- -- -- 
25. İhracat  -- -- -- 

26. İthalat  -- -- -- 
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Kur riskine duyarlılık 
 
Şirket, ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 
 

31 Mayıs 2011  Kar/Zarar 

  Yabancı paranın   Yabancı paranın  
  değer kazanması   değer kaybetmesi  
ABD Doları’nın TL karşısında %10  
değerlenmesi halinde 

     

1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü  48.532  (48.532) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 

3- ABD Doları net etkisi (1+2)  48.532  (48.532) 

     

Avro’nun TL karşısında %10  
değerlenmesi halinde 

     

4- Avro net varlık / yükümlülüğü  (194.650)  194.650 

5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
6- Avro net etkisi (4+5)  (194.650)  194.650 

 

31 Mayıs 2010  Kar/Zarar 

  Yabancı paranın   Yabancı paranın  
  değer kazanması   değer kaybetmesi  
ABD Doları’nın TL karşısında %10  
değerlenmesi halinde 

     

1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü  269.833  (269.833) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)  -  - 

3- ABD Doları net etkisi (1+2)  269.833  (269.833) 

     

Avro’nun TL karşısında %10  
değerlenmesi halinde 

     

4- Avro net varlık / yükümlülüğü  (204.761)  204.761 

5- Avro riskinden korunan kısım (-)  -  - 
6- Avro net etkisi (4+5)  (204.761)  204.761 

 
Cari ve önceki hesap döneminde yaşanan kur riski duyarlılığındaki önemli azalma, dipnot 37’de detayları 
açıklanan, FBSK’ye sağlanan finansmanın değerlenmesinde kullanılan kur hesaplamasının değişmesinden 
kaynaklanmaktadır. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Faiz oranı riski yönetimi 
 
Şirket’in ekli finansal tablolarında bilanço tarihleri itibarıyla değişken faizli finansal varlık veya 
yükümlülüğü bulunmadığından faize duyarlılık analizine yer verilmemiştir. 
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Kredi riski yönetimi 
 
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. 
Şirket, yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya 
çalışmaktadır.  
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar   
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar   

31 Mayıs 2011  
İlişkili  
Taraf 

Diğer  
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer  
Taraf 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Türev 
Araçlar 

        
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)  26.994.997 3.871.333 120.864.064 1.585.531 13.485 -- 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net 
defter değeri  26.994.997 3.871.333 120.864.064 1.585.531 13.485 -- 
        

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  -- -- -- -- -- -- 
        
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  varlıkların net defter değeri        
 teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  -- -- -- -- -- -- 
    - Değer düşüklüğü (-)  -- -- -- -- -- -- 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  -- -- -- -- -- -- 
    - Değer düşüklüğü (-)  -- -- -- -- -- -- 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  -- -- -- -- -- -- 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Kredi riski yönetimi (Devamı) 
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar   
  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar   

31 Mayıs 2010  
İlişkili  
Taraf 

Diğer  
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer  
Taraf 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Türev 
Araçlar 

        
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)  18.122.561 3.739.690 78.873.693 250 52.309 -- 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net 
defter değeri  18.122.561 3.739.690 78.873.693 250 52.309 -- 
        

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  -- -- -- -- -- -- 
        
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  varlıkların net defter değeri        
 teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  -- -- -- -- -- -- 
    - Değer düşüklüğü (-)  -- -- -- -- -- -- 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  -- -- -- -- -- -- 
    - Değer düşüklüğü (-)  -- -- -- -- -- -- 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  -- -- -- -- -- -- 

 
(*) Vadesi geçen alacak bulunmadığı için yaşlandırması açıklanmamıştır. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Likidite risk yönetimi 
 
Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin 
vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini 
yönetmektedir. 
 
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir 
ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödeneceği varsayımına göre hazırlanmıştır. 
 

31 Mayıs 2011             

Sözleşme 
uyarınca vadeler Defter Değeri 

Sözleşme 
uyarınca 

nakit 
çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III+IV) 
3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan finansal 
yükümlülükler      
       
Finansal 
yükümlülükler 1.947.181 2.262.715 169.702 509.106 1.583.907 -- 

Ticari borçlar 62.058 62.427 -- -- -- -- 
Toplam 
yükümlülük 2.009.239 2.325.142 169.702 509.106 1.583.907 -- 

 

31 Mayıs 2010             

Sözleşme 
uyarınca vadeler Defter Değeri 

Sözleşme 
uyarınca 

nakit 
çıkışlar 
toplamı 

(I+II+III+IV) 
3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       
Türev olmayan  finansal 
yükümlülükler      
       
Finansal 
yükümlülükler 2.047.515 2.482.511 143.221 429.662 1.909.628 -- 

Ticari borçlar 108.942 109.881 109.881 -- -- -- 
Toplam 
yükümlülük 2.156.457 2.592.392 253.102 429.662 1.909.628 -- 
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39. FİNANSAL ARAÇLAR-GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI 

 
31 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2010 tarihleri itibariyle finansal varlık ve yükümlülüklerin piyasa değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
 

31 Mayıs 2011  

 
 
 

Krediler ve 
Alacaklar  

İtfa edilmiş 
değerinden 

gösterilen 
finansal 

yükümlülükler  

 
 
 
 

Defter değeri  

 
 
 

Gerçeğe uygun 
değeri  

 
 
 
 

Not 
Finansal varlıklar           
Nakit ve Nakit Benzerleri  15.514  --  15.514  15.514  6 
Ticari Alacaklar  3.871.333  --  3.871.333  3.871.333  10 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  147.859.061  --  147.859.061  147.859.061  37 
Diğer Alacaklar   1.585.531  --  1.585.531  1.585.531  11 
           
Finansal yükümlülükler           
Finansal Borçlar  --  1.947.181  1.947.181  1.947.181  8 
Ticari Borçlar  --  62.058  62.058  62.058  10 
İlişkili Taraflara Borçlar  61.203  --  61.203  61.203  37 
Diğer Borçlar  5.297.586  --  5.297.586  5.297.586  11 
           

31 Mayıs 2010 
 

         
Finansal varlıklar           
Nakit ve Nakit Benzerleri  54.256  --  54.256  54.256  6 
Ticari Alacaklar  3.739.690  --  3.739.690  3.739.690  10 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  96.996.254  --  96.996.254  96.996.254  37 
Diğer Alacaklar   250  --  250  250  11 
           
Finansal yükümlülükler           
Finansal Borçlar  --  2.047.515  2.047.515  2.047.515  8 
Ticari Borçlar  --  108.942  108.942  108.942  10 
İlişkili Taraflara Borçlar  50.264   --  50.264   50.264   37 
Diğer Borçlar  3.478.558   --  3.478.558   3.478.558   11 
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40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 
(a) Şirket esas sözleşmesinin "Kuruluş", "Şirketin Amaç ve Konusu"," Paylar", "Görev Dağılımı", 
"Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Üyeliğin Boşalması", "Genel Kurul Toplantı Yeri", 
"Denetçilerin Seçimi ve Görev Süresi", "Karın Tespiti ve Dağıtılması", "Borçlanmanın ve Giderlerin 
Sınırlandırılması"  başlıklı 1, 3, 6, 13, 14, 20, 25, 30 ve 32. maddeleri değiştirilmiş olup, söz konusu 
değişiklik 06 Haziran 2011 tarihinde tescil edilmiş ve 10 Haziran 2011 tarih 7834 sayılı Türkiye Ticaret 
Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur. 

 

(b) Şirket ve Şirket hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yönetim Kurullarında 27 Haziran 2011 
tarihinde alınan kararlarla; Şirket’in UEFA Mali kriterlerine uygun olarak futbol gelir ve giderlerinin bir 
arada olacağı yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Futbol 
A Takımı ve Altyapılarının, yapılan değerleme çalışmaları neticesi belirlenen, Haziran ayı içinde 
Profesyonel A takımı kadrosuna eklenen 3 yeni oyuncunun toplam 17.250.000 Euro tutarındaki 
bonservisleri de dahil olmak üzere, toplam 134.123.440,- Euro 
(Yüzotuzdörtmilyonyüzyirmiüçbindörtyüzkırk Euro) bedelle, devir sonrasında Fenerbahçe Spor 
Kulübünün de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesi şartıyla 
devralınmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Fenerbahçe Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının 
dahil olduğu Futbol Şubesince kullanılmakta olan Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Lefter 
Küçükandonyadis-Dereağzı (Futbola ilişkin kısımlar), Fikirtepe, Can Bartu-Samandıra tesisleri ve 
Tuzla ilçesinde futbolcuların ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın Şirket tarafından kullanımını 
teminen, yapılan değerleme çalışmaları neticesinde tüm giderleri Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 
karşılanmak üzere yıllık kullanım bedeli toplam 16.853.735 TL tutarında bir sözleşme yapılmasına ve 
Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının devralınmasıyla; Fenerbahçe Spor Kulübü ve Şirket 
arasında akdedilmiş, halka arz izahnamesi ekindeki "Profesyonel Takım Kiralama Sözleşmesi", 
"Temlik Sözleşmesi" ve "Sözleşme" başlıklı sözleşmelerin feshedilmesine karar verilmiştir. Fenerbahçe 
Spor Kulübü Futbol Şubesi faaliyetlerinin devrine ve tesislerin kullanımına ilişkin olarak yukarıda 
belirtilen söz konusu tutarlar Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapıları için Ata Uluslararası 
Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ tarafından yazılan 17 Haziran 2011 tarihli ve gayrimenkullere ilişkin 
olarak ise Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmaları tarafından yazılan 27.05.2011 
tarihli değerleme raporları ile belirlenmiştir.  
 
(c) 21 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazı ile Fenerbahçe Spor 
Kulübü Derneği bünyesinde yürütülmekte olan amatör ve profesyonel tüm futbol faaliyetlerinin talep 
edildiği şekliyle, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrine hukuki bir 
engel bulunmadığı anlaşılarak devrin tesciline karar verilmiştir. Tescili yapılan devir işlemi ile personel 
sayısı 84 olmuştur.  

 

(d) 26 Temmuz 2011 tarihinde Oyuncu Volkan Babacan'ın 2011-2012 sezonunda alacağı 350.000 TL 
garanti ödeme ve diğer maç başı ödemelerinin Manisaspor Kulübü tarafından yüklenilmesi karşılığında 
2011-2012 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncun bonservisi 
2012-2013 sezon sonuna kadar Şirket’te olacaktır.  

 

(e) Yukarıda belirtilen Klüpten Şirkete futbol takımının devir bedelinde 9 milyon Euro bedelle yeralan 
Oyuncu Emmanuel Chinenye Emenike'nin 28 Temmuz 2011 tarihinde bonservisinin 10.000.000 Euro 
(Onmilyon Euro) bedelle Spartak Moskova'ya verilmesi konusunda anlaşmaya varılarak sözleşmesi 
imzalanmıştır. 
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40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (DEVAMI) 

 
(f) İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 Temmuz 2011 tarihinde başlatılan ve devam 
eden 6222 sayılı kanun kapsamı soruşturmada diğer bazı spor kulüplerinin yöneticileri yanında 
Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki Yöneticilik sıfatları nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şekip Mosturoğlu gözaltına alınmışlardır.   
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun'un 3. maddesi uyarınca Türkiye'de futbolla ilgili her türlü kararı almaya yetkili ve 
görevli kurumdur. Adli makamlar nezdinde yürüyen soruşturma kapsamında TFF, statüsü gereği 
konuyu TFF Etik Kurulu’na sevk etmiştir. TFF, 05 Temmuz 2011 tarihinde soruşturmayı yürüten 
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na yazılı başvuru yaparak; bahse konu soruşturma ile ilgili 
belgelerin TFF ile paylaşılmasını talep etmiştir.  

 
Denetim raporu tarihi itibariyle söz konusu soruşmaya ilişkin olarak TFF henüz herhangi bir karar 
vermemiş olup adli makamlarca da soruşturma devam etmektedir. Yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında yapılan arama ve incelemeler Şirket evrak ve kayıtlarını kapsamamakla ve Şirket’in 
soruşturma dönemindeki faaliyet konusunun da soruşturma konusu ile herhangi bir ilgisi bulunmamakla 
birlikte soruşturma neticesinde adli makamlar ve TFF tarafından alınacak kararların Şirket faaliyetlerine 
olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam etmektedir. 

 
(g) Yine yürütülmekte olan soruşmaya bağlı olarak 26 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Futbol 
Federasyonu daha önce 7 Ağustos 2011 tarihinde başlaması planlanan Spor Toto Süper Lig'de 2011-
2012 sezonunun 9 Eylül 2011 tarihinde başlayacağını açıklamıştır. 

 
(h) Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Ağustos 2011 tarih 170 sayılı kararı ile Şirket’in daha önce 30 Mayıs 
2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'unda alınan 5 numaralı kararına istinaden; Kulüp’ün geçmiş yıllar 
giderlerinin Şubelere dağılımı dikkate alınarak; doğrudan bir branş ile ilişkilendirilmeyen lisans 
gelirlerinin %25'inin amatör şubeler payı olarak Kulüp tarafından Şirkete fatura edilmesi hususunda 
Şirket ile Kulüp arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesine madde eklenmesine karar verilmiştir.  
 
(i) 31 Mayıs 2011 tarihinde 2.623,23 TL olan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2011 tarihinden geçerli 
olmak üzere 2.731,85 TL’ye yükseltilmiştir. 
 
 

41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN 
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI 
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 
 
Bulunmamaktadır. 

 
 
 
 

========================== 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 

 
30 KASIM 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 

VE 
SINIRLI BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
30 KASIM 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU 
 
 
Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu’na 
 
 
Giriş 
 
Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Şirket) ekte yer alan 30 Kasım 2011 tarihli 
bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli 
muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu, söz 
konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına 
uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal 
tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. 
 
İncelemenin Kapsamı 

 
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak 
yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu 
kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir 
incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan 
bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken 
tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir 
bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. 
 
Şartlı Sonucun Dayanağı 
 
1. Dip not 41, (b) maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 
Temmuz 2011 tarihinde 6222 sayılı kanun kapsamında bir soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca buna bağlı olarak 
Türkiye Futbol Federasyonu da (“TFF”) bu konuya ilişkin bir inceleme başlatmıştır. Denetim raporumuz tarihi 
itibariyle söz konusu soruşturma ve inceleme halen devam etmektedir. Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 
yapılan arama ve incelemeler Şirket evrak ve kayıtlarını kapsamamakta ve Şirket’in soruşturma dönemindeki 
faaliyet konusunun da soruşturma konusu ile herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte soruşturma neticesinde adli 
makamlar ve TFF tarafından alınacak kararların Şirket faaliyetlerine olası etkilerine ilişkin belirsizlik devam 
ettiğinden, alınacak kararların Şirket’in finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkileri bilinememektedir. Bu 
nedenle ilişikteki finansal tablolarda oluşabilecek muhtemel zararlara karşı herhangi bir karşılık ayrılmamıştır. 
 
2. 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle Not 18 ve 19’da detayı verilen maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
üzerindeki sigorta tutarı 8.050.350 TL’dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Şartlı Sonuç 

 
İncelememiz sonucunda, yukarıdaki paragrafta belirtilen hususların  muhtemel etkileri haricinde, ara dönem 
finansal tablolarının, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 30 Kasım 2011 tarihi 
itibariyle finansal pozisyonunu, altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye 
Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir 
biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İstanbul, 13 Ocak 2012 
 
 
Denge Bağımsız Denetim 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
MAZARS üyesi 
 
 
Gökhan Almacı, SMMM 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
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FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 31 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇOLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 

1 

 
 

  

Bağımsız 
İncelemeden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  Cari Dönem Geçmiş Dönem 

 Dipnot   

 Referansları 30 Kasım 2011 31 Mayıs 2011 

    

VARLIKLAR    

    

Dönen Varlıklar  63.018.742 154.037.506 

      

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.341.427 15.514 

Ticari Alacaklar  10 2.274.667 3.871.333 

İlişkili Taraflardan Alacaklar  37 55.350.224 147.859.061 

Diğer Alacaklar  11 1.612.168 1.585.531 

Diğer Dönen Varlıklar 26 2.440.256 706.067 

      

Duran Varlıklar  102.486.524 37.167.860 

      

Maddi Duran Varlıklar 18 5.211.450 2.170.254 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 74.590.215 210.441 

Diğer Duran Varlıklar 26 22.684.859 34.787.165 

      

TOPLAM VARLIKLAR  165.505.266 191.205.366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 31 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT BİLANÇOLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 

2 

 
 

  

Bağımsız 
İncelemeden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  Cari Dönem Geçmiş Dönem 

 Dipnot   

 Referansları 30 Kasım 2011 31 Mayıs 2011 
    

KAYNAKLAR    

    

Kısa Vadeli Yükümlülükler  60.288.708 21.049.577 

      

Finansal Borçlar  8 10.223.840 524.071 

Ticari Borçlar  10 6.846.421 62.058 

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 63.672 61.203 

Diğer Borçlar 11 9.431.547 5.297.586 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 33.723.228 15.104.659 

     

Uzun Vadeli Yükümlülükler  2.821.199 2.245.943 

      

Finansal Borçlar  8 2.740.518 1.423.110 

Kıdem Tazminatı Karşılığı 24 80.681 71.533 

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 -- 751.300 

      

ÖZKAYNAKLAR 27 102.395.359 167.909.846 

     

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar  102.395.359 167.909.846 

      

Ödenmiş Sermaye  25.000.000 25.000.000 

Sermaye Düzeltmesi Farkları  5.189.829 5.189.829 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler  38.226.803 38.226.803 

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları  38.511.483 2.611.936 

Net Dönem Karı/Zararı  (4.532.756) 96.881.278 

      

Azınlık Payları  -- -- 

      

TOPLAM KAYNAKLAR  165.505.266 191.205.366 

 
 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 30 KASIM 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 

3 

 
 

  

Bağımsız 
İncelemeden 

Geçmiş 

Bağımsız 
İncelemeden 

Geçmiş 

Bağımsız 
İncelemeden 

Geçmiş 

Bağımsız 
İncelemeden 

Geçmiş 

  Cari Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Önceki Dönem 

 Dipnot 1 Haziran -  1 Eylül -  1 Haziran -  1 Eylül -  

 Referansları 30 Kasım 2011 30 Kasım 2011 30 Kasım 2010 30 Kasım 2010 

      

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER      

      

Satış Gelirleri 28 123.319.766 85.956.679 40.409.296  30.092.647  

Satışların Maliyeti (-) 28 (124.910.523) (60.780.318) (7.088.109) (2.238.556) 

        

BRÜT KAR / (ZARAR)  (1.590.757) 25.176.361 33.321.187  27.854.091 

        

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 (1.340.402) (1.287.682) (466.138) (315.827) 

Genel Yönetim Giderleri (-) 29 (2.077.512) (452.289) (449.354) (217.043) 

        

FAALİYET KARI / (ZARARI)  (5.008.671) 23.436.390 32.405.695  27.321.221  
        

Finansal Gelirler 32 2.359.532 1.942.258 2.615.518  948.108  

Finansal Giderler (-) 33 (1.883.617) (608.515) (732.032) (631.221) 

        
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 
ÖNCESİ KARI / (ZARARI)  (4.532.756) 24.770.133 34.289.181  27.638.108  

      

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri  -- -- -- -- 

     Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 35 -- -- -- -- 

     Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) 35 -- -- -- -- 

       
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER 
DÖNEM KARI / (ZARARI)  (4.532.756) 24.770.133 34.289.181  27.638.108  

      

Dönem Kar/Zararının Dağılımı      
Azınlık Payları  -- -- -- -- 

Ana Ortaklık Payları  (4.532.756) 24.770.133 34.289.181  27.638.108  

        

Hisse Başına Kayıp/Kazanç  (0,181) 0,991 1,372 1,106 

        

Dönem karı / (zararı)  (4.532.756) 24.770.133 34.289.181  27.638.108  

      

Diğer kapsamlı gelir  -- -- -- -- 

      

Toplam kapsamlı gelir  (4.532.756) 24.770.133 34.289.181  27.638.108  

      

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:      

Azınlık payları  -- -- -- -- 

Ana ortaklık payları  (4.532.756) 24.770.133 34.289.181  27.638.108  
 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 30 KASIM 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 

4 

 
 

 

Sermaye 

Sermaye 
Düzeltmesi 

Farkları 

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

  
Geçmiş Yıllar 

Karları 
Dönem 

Net Karı/(Zararı) 

  
Toplam 

Özsermaye 
       

1 Haziran 2010 25.000.000 5.189.829 32.675.884 64.922.072 -- 127.787.785 
       

Kar Dağıtımı       
   -Yasal Yedekler -- -- 5.550.919 (5.550.919) -- -- 
   -Ödenen Temettü -- -- -- (56.759.215) -- (56.759.215) 
Toplam Kapsamlı Gelir -- -- -- -- 34.289.181 34.289.181 

       
30 Kasım 2010 25.000.000 5.189.829 38.226.803 2.611.938 34.289.181 105.317.751 

 
 

 

Sermaye 

Finansal 
Varlıklar  

Değer 
Artış Fonu 

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler 

  
Geçmiş Yıllar 

Karları 
Dönem 

Net Karı/(Zararı) 

  
Toplam 

Özsermaye 
       

1 Haziran 2011 25.000.000 5.189.829 38.226.803 99.493.214 -- 167.909.846 
             

Kar Dağıtımı       
   -Yasal Yedekler -- -- -- -- -- -- 
   -Ödenen Temettü -- -- -- -- -- -- 
Futbol Takımı Devir -- -- -- (60.981.731) -- (60.981.731)  
Toplam Kapsamlı Gelir -- -- -- -- (4.532.756) (4.532.756) 

             
30 Kasım 2011 25.000.000 5.189.829 38.226.803 38.511.483 (4.532.756) 102.395.359 

 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 30 KASIM 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 

5 

 
 

  

Bağımsız 
İncelemeden 

Geçmiş 

Bağımsız 
İncelemeden 

Geçmiş 
  Cari Dönem Geçmiş Dönem 

  
Dipnot 

Referansları 
1 Haziran- 

30 Kasım 2011  
1 Haziran- 

30 Kasım 2010  
    
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI   
    
Net dönem karı / (zararı) (+/-)  (4.532.756) 34.289.181 
Düzeltmeler     
Maddi varlıkların amortismanı 18 746.823 461.278 
Maddi olmayan varlıkların itfası 19 14.438.850 17.499 
Lisans hakkı avans itfası 26 513.620 513.619 
Reeskont (gelirleri) / giderleri 32 (126.105) 405 
Faiz geliri 32 (6.554) (1.761.038) 
Faiz gideri 33 283.403 90.217 
Dövizli işlemler değerleme (gelirleri) / giderleri 8 - 26 105.822 39.279 
Kıdem tazminatı karşılığı 24 25.497 12.307 
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyetler karı  11.448.600 33.662.747 
     
Ticari alacaklardaki azalış 10 1.722.771 3.125.529 
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 37 92.452.455 20.651.462 
Diğer cari / dönen varlıklardaki (artış) 11 (1.520.339) (1.182.631) 
Diğer cari olmayan / duran varlıklardaki azalış 26 11.588.686 269.504 
Ticari borçlardaki artış / (azalış) 10 6.784.363 120.784 
İlişkili taraflara borçlardaki artış 37 2.469 11.043 
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 11 22.687.993 6.792.389 
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış 26 (751.300) (455.100) 
Alınan faiz 32 6.554 5.577 
Ödenen faiz 33 (162.484) (90.217) 
Ödenen kıdem tazminatı 24 (16.349) --  
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit  144.243.419 62.911.087 
      
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI   
    
Maddi duran varlık alımları 18 (3.788.019) (1.737) 
Maddi olmayan duran varlık alımları 18 (125.604.060) -- 
Maddi olmayan duran varlık satışından elde edilen nakit 18 36.785.436 -- 
Ortak yönetime tabi işletmeler arasındaki işlemler etkisi  (60.981.731) -- 
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / faaliyetlerinde kullanılan nakit  (153.588.374) (1.737) 
    
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI   
    
Finansal kiralama yükümlülüğü geri ödemesi 8 (567.179) (197.540) 
Alınan finansal kiralama yükümlülüğü 8 2.268.047 -- 
Alınan kısa vadeli banka kredileri 8 8.970.000 -- 
Dağıtılan temettü 27 -- (56.759.215) 
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit  10.670.868 (56.956.755) 
     
Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış)/artış   1.325.913 5.952.595 
      
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 6 15.514 54.256 
      
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 6 1.341.427 6.006.851 

 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 31 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT DİPNOTLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

 
Şirket’in ana faaliyet konusu Fenerbahçe Spor Kulübü’ne (FBSK) ait profesyonel futbol takımının 
sportif, eğitsel, hukuki ve ekonomik faaliyetlerini kısmen veya tamamen yönetmektir. Bu faaliyetler, 
Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı maç yayınlarından, forma reklamlarından, maç hasılatlarından, 
Fenerbahçe logo ve isim hakkının kullandırılması gibi hususlardan gelir elde edilmesini içermektedir. 
Diğer taraftan Şirket, 10 Haziran 2011 tarihinde esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" 
başlıklı 3. maddesini (dipnot 40, (a) maddesinde belirtilen diğer maddeler ile birlikte) değiştirmiş olup, 
söz konusu değişiklik 06 Haziran 2011tarihinde tescil edilmiş ve 10 Haziran 2011 tarih 7834 sayılı 
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Söz konusu değişiklik ile Şirket Türkiye Futbol 
Federasyonu tarafından çıkartılan ve çıkartılacak olan tüm mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla 
futbol faaliyetleri kapsamında her türlü faaliyette bulunabilecektir. 
 
Şirket hisselerinin %15’i 2004 yılında halka arz edilmiş olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 
(İMKB) işlem görmektedir.  
 
Şirket, kurumlar vergisinden muaf bir yapıya sahiptir. 
 
Şirket’in 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle personel sayısı 114’tür ( 31 Mayıs 2011:9). 
 
Şirket’in ana ve nihai ana ortağı FBSK’dir. FBSK 1907 yılında Ziya Songülen, Ayetullah ve Necip 
Okaner, Asaf Beşpınar ve Enver Yetiker tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Kulübün amacı sporun 
ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için 
altyapı tesislerini yaparak Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar 
sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını 
sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel ve amatör spor branşlarında müsabakalara katılmaktır. 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
  
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 
 

Finansal Tabloların Hazırlanış Temelleri ve Belirli Muhasebe Politikaları 
  

Şirket defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve vergi mevzuatınca 
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  
  
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların 
hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 
1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli 
olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında 
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe istinaden, işletmeler 
finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na (UMS/UFRS) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından 
kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 
yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından ilan edilinceye 
kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK 
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas 
alınacaktır. 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar (Devamı) 

 
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları 
TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği 
çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK 
tarafından 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara 
uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 

 
Kullanılan Para Birimi 

 
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli para birimi olan Türk 
Lirası (TL) cinsinden sunulmuştur. 

 
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal tabloların Düzeltilmesi 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK 
Muhasebe Standartları’na uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan ettiği için bu 
tarihten itibaren Uluslararası Muhasebe Standardı 29 “Yüksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal 
Raporlama”ya göre finansal tabloların hazırlanması ve sunumu uygulamasını sona erdirmiştir. 
 

2.2  Finansal Tabloların Onaylanması 
 

Şirket’in 30 Kasım 2011 tarihinde sona eren döneme ait mali tabloları ve dipnotları Genel Müdür 
Engin Dumanlı ve Mali İşler Müdürü Nihat Sesalan tarafından incelenmiş olup, görev ve sorumluluk 
alanlarında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve dipnotların gerçeğe aykırı bir 
açıklama içermediğini, sahip oldukları bilgiler çerçevesinde raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle 
finansal tabloların ve rapordaki diğer bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçlarını gerçeği 
uygun ve doğru bir biçimde yansıttığı beyan edilerek imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Yönetim 
Kurulu’nun 13 Ocak 2012 tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır. 

 
2.3  Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal tabloların Düzeltilmesi 
 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in mali tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Şirket 30 Kasım 2011 tarihi itibarıyla bilançosunu 
31 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla hazırlanmış bilançosu ile 1 Haziran 2011 - 30 Kasım 2011 dönemine 
ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve öz sermaye değişim tablosunu ise 1 Haziran 2010 – 
30 Kasım 2010 dönemi ile karşılaştırılmalı olarak düzenlemiştir. Mali tabloların kalemlerinin 
gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem 
mali tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. 

 
2.4 Yeni ve güncelleştirilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması 

 
a) 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan standart, değişiklik ve yorumlar: 
 

- UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.), 
- UMS 7 (Değişiklik), “Nakit Akım Tabloları” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.), 
- UMS 17 (Değişiklik), “Arazi ve Bina Kiralamalarının Sınıflandırılması” (1 Ocak 2010 tarihinden 

itibaren geçerlidir.), 
- UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum - Hisse İhraçlarının Sınıflandırılması” (1 Şubat 

2010 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerli olacaktır.), 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.4 Yeni ve güncelleştirilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması (Devamı) 

 
a) 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan standart, değişiklik ve yorumlar: 

 
- UMS 36 (Değişiklik) “Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Şerefiye Değer Düşüklüğü Testi İçin 

Muhasebe Birimi” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.), 
- UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” “Yıllık Gelişmelerden 

Kaynaklanan Değişiklikler” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.), 
- UFRS 1 (Değişiklik), “Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması” (1 Ocak 2010 

tarihinden itibaren geçerlidir.), 
- UFRS 2 (Değişiklik), “Hisse Bazlı Ödemeler” (1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.), 
- UFRS 5 (Değişiklik), “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”  

(1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.), 
- UFRS 8 (Değişiklik), “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir.), 
- UFRYK 19, “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması” (1 Temmuz 

2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır.). 
 
Söz konusu değişikliklerin finansal tablolar üzerinde önemli etkileri olmamıştır. 
 

b) 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan standart, değişiklik ve yorumlar: 

 
- UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu” “Mayıs 2010 Yıllık Gelişmelerden 

Kaynaklanan Değişiklikler” (1 Ocak 2012 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde 
geçerlidir), 

- UMS 12 (Değişiklik), “Gelir Vergileri” “Sınırlı Kapsam Değişikliği” (1 Ocak 2012 tarihinde veya 
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UMS 24 (Değişiklik), “İlişkili Taraf Açıklamaları” “İlişkili Tarafın Yeniden Düzenlemiş Tanımı 
(1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UMS 27 (Değişiklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” “Mayıs 2010 Yıllık 
Gelişmelerden Kaynaklanan Değişiklikler” 1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan 
hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UFRS 1 (Değişiklik), “Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması”, “Karşılaştırmalı 
UFRS 7 Dipnotları için Sınırlı Muafiyet (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan 
hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UFRS 1 (Değişiklik), “Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması”, “Mayıs 2010 Yıllık 
Gelişmelerden Kaynaklanan Değişiklikler” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan 
hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UFRS 1 (Değişiklik), “Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulanması”, “Bazı İstisnalar İçin 
Sabit Tarihlerin UFRS’ye Geçiş Tarihi ile Değiştirilmesi” ve “Şiddetli Hiperenflasyona Maruz 
Kalan İşletmeler İçin Ek Muafiyetler” (1 Temmuz 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır), 

- UFRS 3 (Değişiklik), “İşletme Birleşmeleri”, “Mayıs 2010 Yıllık Gelişmelerden Kaynaklanan 
Değişiklikler” (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli 
olacaktır), 

- UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, “Mayıs 2010 Yıllık Gelişmelerden 
Kaynaklanan Değişiklikler” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde 
geçerli olacaktır), 

- UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”, “Finansal Varlıkların Transferi Hakkında 
Açıklamaların Artırılması Hakkında Değişiklik” (1 Temmuz 2011 tarihinde veya sonrasında 
başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.4 Yeni ve güncelleştirilmiş uluslararası finansal raporlama standartlarının uyarlaması (Devamı) 
 

b) 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren uygulanacak olan standart, değişiklik ve yorumlar: 

 
- UFRS 9, “Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçme” (1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasında 

başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 
- UFRYK 14 (Değişiklik), “Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde 

veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 
 

İlgili değişiklik ve yorumlar Şirket tarafından erken uygulanmamıştır. Şirket, söz konusu 
değişikliklerin finansal tablolara etkilerini değerlendirmektedir. 

 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 
   

Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir: 
 

Hasılat 
 

Dönem içinde işletmenin olağan faaliyetlerinden sağladığı ekonomik faydanın brüt tutarını 
göstermektedir. 
 
Hizmet gelirleri, ağırlıklı olarak profesyonel futbol takımının süper lig ve şampiyonlar ligi naklen 
yayını, Şampiyonlar Ligi, forma ve diğer reklam gelirleri, stad gelirleri ile isim hakları gelirlerinden 
oluşmaktadır. Söz konusu gelirler mevcut sözleşmelere istinaden hak edildikleri dönem içinde 
tahakkuk esasına göre kaydedilir. Naklen yayın gelirleri, TFF tarafından belirlenen dağıtım kriterlerine 
göre tüm takımlara eşit olarak dağıtılan tutarların yanı sıra bugüne kadar Lig Şampiyonu olmuş 
takımlara dağıtılan tutarların ve performansa bağlı olarak belirlenen yıllık tutarların ilgili döneme 
ilişkin kısmının gelir kaydedilmesiyle oluşmaktadır. Yıl sonlarında kesinleşen tutarla yıl içinde 
tahakkuk eden gelir tutarı arasındaki fark defaten gelir olarak kaydedilmektedir. 
 
Stoklar 

 
 Yoktur. 

 
Maddi varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  
 
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa 
edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek 
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli 
ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri ilgili muhasebe politikası 
uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan  amortisman yönteminde 
olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 
 
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı 
ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için 
her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 31 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT DİPNOTLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 

10 

 
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa 
olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur. 
 
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın  hizmetten alınması sonucu      
oluşan kazanç veya  kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve 
gelir tablosuna dahil edilir. 

 
  Maddi olmayan varlıklar 

 
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş 
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine 
göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman 
yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. 
 

Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisans avansı 

 
FBSK’ye logo ve isim hakkı lisans avansı olarak ödenen tutar, finansal tablolarda diğer cari olmayan / 
duran varlıklar hesap kalemi içinde düzeltilmiş tutarından ilgili itfa paylarının düşülmesi sonucunda 
oluşan değeri ile gösterilmektedir. Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisansı FBSK’den 30 yıllığına 
kiralandığından, avans tutarı 30 yıl üzerinden itfaya tabi tutulmakta ve FBSK tarafından kesilen aylık 
faturalar nispetinde döneme gider kaydedilmektedir (Not 26). 

 
Varlıklarda değer düşüklüğü  

 
 Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş 

amortismanlar ve itfa payları düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair 
herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer 
düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek 
başına geri kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu 
nakit üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. 

 
 Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya 

kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit 
akımları, paranın zaman değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı 
kullanılarak bugünkü değerine indirilir. 

 
Borçlanma maliyetleri 
 
Yoktur. 
 
Finansal araçlar 
 
Finansal varlık ve borçlar, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda 
Şirket’in bilançosunda yer alır. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Krediler ve alacaklar 

 
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile 
muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi 
kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir. 
 
Nakit ve nakit benzerleri 

 
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği 
riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri 
gerçeğe uygun değerlerine yakındır. 
 
Diğer finansal yükümlülükler 

 
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun 
değerleriyle muhasebeleştirilir.  
 
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 
birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.  
 
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 
giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen 
ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte 
yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine 
indirgeyen orandır. 
 
İşletme birleşmeleri 
 
Yoktur. 
 
Kur değişiminin etkileri 
 
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen 
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize 
bağlı varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu 
çevrimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir 
tablosunda yer almaktadır. Şirket Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 2008 tarihinde aldığı karar ile döviz 
kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik dikkate alınarak FBSK’ye sağlanan finansmanın Ekim ayından 
geçerli olmak üzere dipnot 37’de detayı verilen şartlar çerçevesinde 12 aylık ortalama iş günü 
kurlarına göre hesaplanacak ABD Dolarına endeksli olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. 
 
Hisse başına kazanç/kayıp 
 
Hisse başına kazanç/kayıp miktarı, net dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı 
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır. 
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2.  FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; net dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 
Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
 
Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması; 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının 
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması 
durumlarında karşılık finansal tablolarda yer almaktadır. 
 
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar 
 
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları 
geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe 
tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, 
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye 
yönelik olarak uygulanır. 
 
Kiralama işlemleri 
 
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, alım tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle Şirket’e ait bir 
varlık olarak görülür. Kiralayana karşı yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak 
gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhüdü ile varlığın gerçeğe uygun değeri arasındaki farkın 
oluşturduğu finansal giderler, her muhasebe dönemine düşen yükümlülüğün sabit faiz oranı ile 
dağıtılması suretiyle kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. 
 
İlişkili taraflar 
 
Ekteki finansal tablolarda, Şirket’in hissedarları, onların sahibi olduğu şirketler, bunların yöneticileri 
ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır. 
 
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması 
 
Yoktur. 
 
İnşaat sözleşmeleri 
 
Yoktur. 
 
Durdurulan faaliyetler 
 
Yoktur. 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 31 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT DİPNOTLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 

13 

 
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (DEVAMI) 

 
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 
Devlet teşvik ve yardımları 
 
Yoktur. 
 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 
  
Yoktur. 
 

 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
  
 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muaflıkları düzenleyen 4. maddesinin J fıkrası ile “Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve 
spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi isletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan 
anonim şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. Maliye Bakanlığı’nın 28 Mart 2005 tarih 
ve B.07.0.GEL 049/-45/14243 sayılı görüşünde ise, sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan 
anonim şirketleri, bu faaliyetlerle bağlantılı olarak elde edeceği stadyum maç hasılatı ve stadyum kira 
gelirleri, isim hakkı gelirleri, radyo, video, sinema, televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam 
gelirleri, sponsorluk gelirleri ile sadece idman ve spor faaliyeti yapanlara ve izleyicilere hizmet 
vermek üzere spor tesislerinde bulunan büfelerin gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisinden muaf 
olacağı açıklanmıştır. 

 
 Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren FBSK ile yapmış olduğu kira kontratı ile profesyonel futbol 

takımını kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak isim hakkı gelirleri, 
radyo ve televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk geliri elde 
etmiştir. Bu nedenle yukarıda belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması çerçevesinde 
şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır.  
 
Çalışanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları 
 
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik 
veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan 

Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda 
planları olarak nitelendirilir.  

Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış aktüeryal 
kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade 
eder. 
 
Nakit akım tablosu 
 
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler; esas, yatırım ve finansman 
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Hazır değerler, kısa vadeli 
yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya diğer amaçlarla kullanılmayan kasa, 
banka gibi varlıklardır. 
 
Sermaye ve Temettüler 
 
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 
kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 
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3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 

 
Bulunmamaktadır. 
 

4.  İŞ ORTAKLIKLARI 
 
Bulunmamaktadır. 
 

5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
Bulunmamaktadır. 
 

6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 
30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
   
Kasa 9.131 2.029 
Bankadaki nakit 1.311.298 13.485 
  Vadesiz mevduatlar 1.311.298  13.485 

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 20.998  -- 
  B Tipi Likit Yatırım Fonu 20.998  -- 

 1.341.427 15.514 
 

7. FİNANSAL YATIRIMLAR 
 
Bulunmamaktadır. 

 
8. FİNANSAL BORÇLAR 

 
30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
    
Banka kredileri 9.219.500  -- 
Finansal kiralama borçları 1.004.340  524.071 
 10.223.840  524.071 

 
30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle banka kredileri aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
    
Kısa vadeli banka kredileri 9.219.500  -- 
 9.219.500  -- 

 
   30 Kasım 2011 
Para birimi Orijinal Tutar Ortalama faiz oranı Kısa vadeli Uzun vadeli 
     
USD 5.000.000 8,00% 9.219.500 -- 
Toplam    9.219.500 -- 
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8. FİNANSAL BORÇLAR (DEVAMI) 

 
Şirket kullanmış olduğu krediler karşılığında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan elde edilecek yayın 
gelirleri üzerine 50.000.000 TL tutarında temlik vermiştir. 
 
30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçları aşağıdaki gibidir: 
 
  

Asgari kira ödemeleri 
 Asgari kira 

ödemelerinin bugünkü 
değeri 

 30 Kasım 
2011 

 31 Mayıs 
2011 

 30 Kasım 
2011 

 31 Mayıs 
2011 

        
Finansal kiralama borçları        
        
Bir yıl içinde  1.240.992  678.808  1.004.340  524.071 
İkinci ve beşinci yıl 
arasındakiler  2.992.861  1.583.907  2.740.518  1.423.110 
 4.233.853  2.262.715  3.744.858  1.947.181 
Eksi: geleceğe ait finansal 
giderler (488.995)  (315.534)    

  
 

Kiralama yükümlülüklerin 
bugünkü değeri  3.744.858  1.947.181  3.744.858  1.947.181 
Eksi: 12 ay içinde ödenecek 
borç (kısa vadeli borçlar 
kısmındaki) 

 
    (1.004.340)  (524.071) 

12 aydan sonra ödenecek borç     2.740.518  1.423.110 
 
Finansal kiralama, kiralama dönemi 5 yıl olan stad içi reklam panoları ve led ekranları ile ilgilidir. 
Şirket’in 5 yıllık kiralama dönemi olan maddi varlıkları satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Şirket’in 
finansal kiralamaya ilişkin yükümlülükleri, kiralayanın, kiralanan varlık üzerindeki mülkiyet hakkı 
vasıtasıyla güvence altına alınmıştır. 
 
Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri 
3.502.277 TL’dir (31 Mayıs 2011: 1.718.865). 
 
Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için 
sabitlenmiştir. Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık %7,5’tir. 
 

9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
  

Bulunmamaktadır. 
 
10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
  
 Ticari Alacaklar 
  

 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
   
Ticari alacaklar (*) 2.274.667  3.871.333 
 2.274.667  3.871.333 
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10. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (DEVAMI) 

 
(*) 30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle ticari alacakların tamamı stat içi satış 
komisyon, sponsorluk, alt lisans, reklam ve isim hakkı sözleşmelerine ilişkin alacaklarından 
oluşmaktadır.  

  
Alacaklar için ortalama vade süresi 30 gündür (31 Mayıs 2011: 30 gün). 
 
30 Kasım 2011 tarihi itibariyle Şirket’in vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklarının 
tutarı 2.274.667TL’dir (31 Mayıs 2011: 3.871.333 TL). 

  
Henüz vadesi geçmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklara ilişkin alınan teminatlar 
bulunmamaktadır. 
 
30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle şüpheli hale gelen ticari alacak bulunmamaktadır. 
 

 Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar dipnot 38’de verilmiştir. 
 
Ticari Borçlar 

  
 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
    
Ticari borçlar (*) 6.846.421  62.058 
 6.846.421 62.058 

  
(*) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle ticari borçların 6.158.500 TL tutarındaki kısmı Juventus ve BSC 
Young Boys (739.020 TL ve 4.310.950 TL) kulüplerine olan yurtdışı ticari borçlardan ve Emenike’nin 
transferinde alınan menajerlik hizmeti (1.108.530 TL) borcundan oluşmaktadır.   
 
Satın almalara ilişkin ortalama ödeme vadesi bir aydır. Şirket’in, tüm borçlarının kredilendirme süresi 
içerisinde ödenmesini temin etmek üzere uygulamaya koyduğu finansal risk yönetimi politikaları 
bulunmaktadır. 
 

11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
 Diğer Alacaklar 
 

 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
Kısa vadeli diğer alacaklar   
    
Verilen depozito ve teminatlar 250  250 
Diğer alacaklar 1.611.918  1.585.281 
 1.612.168 1.585.531 

 
 
30 Kasım 2011 tarihi itibariyle diğer alacakların 425.527 TL tutarındaki kısmı JLD Activities Sarl'a 
futbolcu transferi için yapılan menajerlik avans ödemesini ifade etmekte olup; 985.360  TL tutarındaki 
kısmı ise Everton Futbol Club'dan’ olan alacağı ifade etmektedir. 
 
31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle diğer alacakların 1.553.664 TL tutarındaki kısmı Ürosan Mobilya 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘ye stat içi özel maliyetler için verilen avansları ifade etmektedir. 
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11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (DEVAMI) 

 
Diğer Borçlar 
 

 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
Kısa vadeli diğer borçlar   
    
Ödenecek vergi 6.806.769  4.646.164 
Ertelenen ve takside bağlanan kar payı stopajı (*) 1.909.761  641.799 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 135.568  9.623 
Personele borçlar 579.449 -- 
 9.431.547 5.297.586 

 
Diğer alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine ilişkin açıklamalar dipnot 38’de verilmiştir. 
 
(*) Kar dağıtımına ilişkin taksitlendirilen stopaj borcunun henüz vadesi gelmemiş ve ödenmemiş 
taksitlerinden oluşmaktadır. 
 

12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR 
 
 Bulunmamaktadır. 
 
13. STOKLAR  
 Bulunmamaktadır. 
 
14. CANLI VARLIKLAR 
 
 Bulunmamaktadır. 
 
15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMLERİNE İLİŞKİN VARLIKLAR 
 

Bulunmamaktadır. 
 

16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR 
  
 Bulunmamaktadır. 
 
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 

 
Bulunmamaktadır. 
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18. MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 

 Tesis, 
Makine ve 

Cihazlar 

 

Demirbaşlar 

 Diğer Maddi 
Duran 

Varlıklar 

 
Özel 

Maliyetler

 
 

Toplam 
Maliyet değeri         
1 Haziran 2011 açılış bakiyesi 6.843.063   247.495   1.497.131   --   8.587.689 
Alımlar 2.268.047   3.243   --   1.516.729   3.788.019 
30 Kasım 2011 kapanış bakiyesi 9.111.110   250.738   1.497.131   1.516.729   12.375.708 
          
Birikmiş amortismanlar (-)          
1 Haziran 2011 açılış bakiyesi (4.677.285)   (243.019)   (1.497.131)   --   (6.417.435) 
Dönem gideri (601.436)   (1.741)   --   (143.646)   (746.823) 
30 Kasım 2011 kapanış bakiyesi (5.278.721)   (244.760)   (1.497.131)   (143.646)   (7.164.258) 
          
30 Kasım 2011 net defter değeri 3.832.389   5.978   --   1.373.083   5.211.450 

 
 

 Tesis, 
Makine ve 

Cihazlar 

 

Demirbaşlar 

 Diğer Maddi 
Duran 

Varlıklar 

 
Özel 

Maliyetler 

 
 

Toplam 
Maliyet değeri          
1 Haziran 2010 açılış bakiyesi 6.843.063   245.758   1.497.131   --   8.585.952 
Alımlar --   1.737   --   --   1.737 
31 Mayıs 2011 kapanış bakiyesi 6.843.063   247.495   1.497.131   --   8.587.689 
           
Birikmiş amortismanlar (-)           
1 Haziran 2010 açılış bakiyesi (3.917.354)   (239.078)   (1.422.274)   --   (5.578.706) 
Dönem gideri (759.931)   (3.941)   (74.857)   --   (838.729) 
31 Mayıs 2011 kapanış bakiyesi (4.677.285)   (243.019)   (1.497.131)   --   (6.417.435) 
           
31 Mayıs 2011 net defter değeri 2.165.778   4.476   --   --   2.170.254 

 
30 Kasım 2011 tarihi itibariyle, maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 8.050.350 TL’dir 
(31 Mayıs 2011: 3.693.856 TL). 
 
Maddi duran varlıklar içinde 3.502.277 TL net defter değerinde finansal kiralama yolu ile alınmış sabit 
kıymet bulunmaktadır (31 Mayıs 2011: 1.718.865 TL). 

 
30 Kasım 2011 tarihi itibariyle maddi varlıklar üzerinde gayrinakdi hak veya ipotek bulunmamaktadır 
(31 Mayıs 2011: Yoktur). 

 
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir: 

 
  Ekonomik ömür  

Tesis, makine ve cihazlar  3-5 yıl  
Demirbaşlar  4-5 yıl 
Özel maliyetler  5 yıl 

 
Amortisman giderlerinin 745.082 TL’lik kısmı (30 Kasım 2010: 459.262 TL) satışların maliyetine ve 
1.741 TL’lik kısmı (30 Kasım 2010: 1.008 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir. 30 Kasım 
2011 tarihi itibariyle pazarlama satış giderlerine pay verilmemiştir (30 Kasım 2010: 1.008 TL). 
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19. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

 Haklar  
Futbolcu 

Lisansları (*) 
 

Toplam 

Maliyet değeri      

1 Haziran 2011 açılış bakiyesi 357.368  --  357.368 

Alımlar --  125.604.060   125.604.060 
Satışlar --  (37.956.078)   (37.956.078) 
30 Kasım 2011 kapanış bakiyesi 357.368  87.647.982   88.005.350 
      
Birikmiş itfa payları (-)      
1 Haziran 2011 açılış bakiyesi (146.927)  --  (146.927) 
Dönem gideri (17.499)  (14.421.351)   (14.438.850) 
Satışlar --  1.170.642   1.170.642 
30 Kasım 2011 kapanış bakiyesi (164.426)  (13.250.709)  (13.415.135) 
         
30 Kasım 2011 itibariyle net defter değeri 192.942  74.397.273  74.590.215 
 

 Haklar  
Futbolcu 

Lisansları (*) 
 

Toplam 

Maliyet değeri      

1 Haziran 2010 açılış bakiyesi 357.368  --  357.368 
Alımlar --  --  -- 
31 Mayıs 2011 kapanış bakiyesi 357.368  --  357.368 
      
Birikmiş itfa payları (-)      
1 Haziran 2010 açılış bakiyesi (111.922)  --  (111.922) 
Dönem gideri (35.005)  --  (35.005) 
31 Mayıs 2011 kapanış bakiyesi (146.927)  --  (146.927) 
        
31 Mayıs 2011 itibariyle net defter değeri 210.441  --  210.441 

 
Haklara ait amortisman süreleri 3 yıl ile 10 yıl arasındadır. 
 
Amortisman giderlerinin tamamı satışların maliyetine dahil edilmiştir. 
 
Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde yer alan Futbolcu Lisansları maliyet değerleri ve birikmiş 
amortismanları detayları 40 numaralı dipnotta açıklanan işlemler sonrası Fenerbahçe Spor 
Kulubü’nden devrolmuştur. 
 
(*) Futbolcu Lisanları faydalı ömürleri bonservis süreleri üzerinden belirlenmektedir. 

 
20. ŞEREFİYE 
 

Bulunmamaktadır. 
 
21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
 Bulunmamaktadır. 
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22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

Şirketin FBSK ile yaptığı devir sözleşmesi çerçevesinde takımı devralması sırasında oyuncuların 
bonservis bedeli üzerinden fiyat belirlenmiş, bu oyunculara ilişkin eski Kulüplerine olan borçlar 
düşülmeyerek Kulüpte kalmıştır. Rapor tarihi itibariyle Kulüpte kalan ve futbolculara ilişkin borçların 
tutarı 19.131.250 EURO’dur. Bu tutarlar Şirket tarafından ödenmesi halinde Kulüp hesabına borç 
yazılmaktadır. Diğer taraftan Şirketin borçları için devir tarihinden itibaren 2 yıl süreyle Kulübün 
kefaleti bulunmaktadır.  

 
23. TAAHHÜTLER 

 
Sermaye Piyasası Kurulu’nca 28 Mart 2008 tarih ve 2008/13 sayılı Haftalık Bülten’de yayımlanan iki 
numaralı duyurunun 7/c ve 7/d maddeleri gereğince, faaliyet konusu sportif faaliyetler veya söz 
konusu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yönetilmesi olan halka açık ortaklıkların; hesap dönemi 
içerisinde kullandırdıkları fonları, takip eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile 
kar payına mahsup etmeleri zorunludur ve ayrıca haftalık bültende yayımlanma tarihinden itibaren 2 
yıl içerisinde uyum sağlamak üzere ilişkili taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarının, bir 
önceki hesap dönemi karından söz konusu ilişkili tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar 
payının %50 fazlasını aşmaması zorunluluğu getirilmiştir.  
 
30 Kasım 2011 tarihi itibariyle FBSK’den olan alacak tutarı 51.589.555 TL’dir. Not 27’de açıklandığı 
üzere 09 Eylül 2011 tarihli genel kurul kararı ile temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. 
 
Şirket ana sözleşmesinin borçlanma ve giderlerin sınırlandırılmasına ilişkin 32’inci maddesine göre 
Şirket’in isim hakkı amortismanı hariç diğer giderler toplamı Şirket yıllık hesap dönemi sonu itibariyle 
brüt gelirlerin %10’unu asamayacaktır. Ancak müteakip olarak Şirket’in, 10 Haziran 2011 tarihinde 
esas sözleşmesinde yaptığı değişiklik ile bu madde yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu değişiklik 
06 Haziran 2011 tarihinde tescil edilmiş ve 10 Haziran 2011 tarih 7834 sayılı Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi'nde ilan olunmuştur. 
 

24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş 
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. 
Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı 
ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem 
tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü 
bulunmaktadır.  
 
İlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 1 Haziran 2011 – 30 Kasım 2011 dönemi için 
aylık 2.731,85 TL tavanına tabidir (31 Mayıs 2011: 2.623,23 TL). 
 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı 
karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük 
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan 
Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında 
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir: 
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25. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (DEVAMI) 

 
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak 
olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki 
beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle, ekli finansal tablolarda 
yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü 
değeri tahmin edilerek hesaplanmıştır. Bilanço tarihindeki karşılıklar yıllık %10 enflasyon ve %5,1 
iskonto oranı tahmin edilerek hesaplanan yıllık yaklaşık %4,66 reel iskonto oranı kullanılarak 
belirlenmiştir. 
 
 1 Haziran 2011- 

30 Kasım 2011 
 1 Haziran 2010- 

31 Mayıs 2011 
    
1 Haziran itibariyle karşılık 71.533  40.108 
Ödenen kıdem tazminatı (16.349)  -- 
Hizmet maliyeti 23.905  29.638 
Faiz maliyeti 1.592  1.787 
Dönem sonu itibariyle karşılık 80.681  71.533 

 
25. EMEKLİLİK PLANLARI 

 
 Bulunmamaktadır. 

 
26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
Diğer Dönen Varlıklar 
 
 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
    
Peşin ödenen futbol takımı ve stad kira giderleri (*) 1.465.682  539.012 
Personel avansları 642.557  -- 
Gelir tahakkukları 240.487  -- 
Futbol takımı giderleri 79.695  -- 
Peşin ödenen sigorta giderleri 8.895  16.420 
Peşin ödenen ilan ve reklam giderleri 2.940  20.580 
Verilen Sipariş Avansları (**) --  130.055 
 2.440.256  706.067 

 
(*) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle kiralık futbolculara ödenen ücretlerden oluşmaktadır. 31 Mayıs 
2011 tarihi itibariyle FBSK’ye 30 yıl için peşin ödenen futbol takımı kira giderleri ile stad kira 
giderlerinin kısa vadeli kısmından oluşmaktadır. 
 
(**)  Finansal Kiralama A.S. ile imzalanan 60 ay vadeli ve 1.062.598,31 Euro tutarındaki LED Ekran 
kiralama sözleşmesine ait peşinat tutarıdır. 
 
Diğer Duran Varlıklar 
 
 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
    
FBSK’ye lisans hakkı için verilen avanslar (*) 22.234.859  23.198.480 
Peşin ödenen giderler (**) --  11.588.685 
 22.234.859  34.787.165 
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26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI) 

 
(*) Şirket,1 Ocak 2004 tarihinde FBSK’den Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisans haklarını 30.817.169 
TL değerle 30 yıllığına kiralamıştır. Lisans hakkı için verilen avans doğrusal amortisman yöntemiyle 
30 yılda itfa edilmektedir. 
 
(**)FBSK’ye 30 yıl için peşin ödenen futbol takımı kira giderleri ile stad kira giderlerinin bir yıldan 
uzun döneme isabet eden kısmını içermektedir. Detayı 40 numaralı dipnotta belirtilen devir işlemi 
sonrası FBSK’ye virmanlanması suretiyle kapanmıştır. 
 
FBSK’ye Fenerbahçe logo ve isim hakkı lisansı için verilen avanslar: 
 
 1 Haziran 2010- 

30 Kasım 2010 
 1 Haziran 2010- 

31 Mayıs 2011 
    
1 Haziran açılış bakiyesi 23.198.480  24.225.719 
Dönem içinde itfa olunan avans (-) (*) (513.621)  (1.027.239) 
Dönem sonu kapanış bakiyesi 22.684.859  23.198.480 

 
(*) Dönem içerisinde itfa olunan avans tutarı satışların maliyetine dahil edilmiştir. 
 
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 

 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
   
Alınan avanslar (*) 17.445.872 7.633.361 
Gelecek aylara ait gelirler (**) 13.027.905  7.471.298 
Gider tahakkukları (***) 3.249.451  -- 
 33.723.228  15.104.659 

 
(*) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle alınan avansların 11.333.160 TL tutarındaki kısmı Türkiye Futbol 
Federasyonu’ndan yayın hakkına istinaden alınan avanslardan (31 Mayıs 2011: 7.633.361TL),  
6.050.404 TL tutarındaki kısmı Havadar Reklam ile yapılan reklam sözleşmesine istinaden alınan 
avanstan oluşmaktadır.  
 
(**) Şirket, tahsilatı gerçekleşmiş uzun dönem sözleşmelere ilişkin geliri hizmet verilene kadar 
ertelemektedir. 
 
(***) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle gider tahakkuklarının 3.184.915 TL tutarındaki kısmı futbolcu 
garanti ücret karşılıklarından, 64.537 TL tutarındaki kısmı da kredi faiz tahakkuklarında oluşmaktadır.  
 
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 
 

 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
   
Gelecek yıllara ait gelirler (*) --  751.300 
 -- 751.300 

 
(*) Şirket, tahsilatı gerçekleşmiş uzun dönem sözleşmelere ilişkin geliri hizmet verilene kadar 
ertelemektedir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR 
  

Sermaye 
 
30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki 
gibidir: 
 
Ortaklar %  30 Kasım 2011  %  31 Mayıs 2011 
        

FBSK 85,00  21.250.000  85,00  21.250.000 
Halka açık kısım 15,00  3.750.000  15,00  3.750.000 
Tarihi değerle sermaye 100,00  25.000.000  100,00  25.000.000 
        

Enflasyon düzeltmesi   5.189.829    5.189.829 
        

Yeniden düzenlenmiş sermaye   30.189.829    30.189.829 
 
Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde 25.000.000 adet hisseden meydana 
gelmiştir. 
 
Değer Artış Fonları 
 
Yoktur. 
 
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 
 
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden 
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler enflasyona göre düzeltilmiş finansal 
tablolarda yer alan ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karından yıllık 
%5 oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm 
nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 
 
 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 

    
Yasal yedekler 38.226.803  38.226.803 
 38.226.803  38.226.803 

 
d) Geçmiş Yıl Kar/Zararları 
 
 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
 

 
 

 

Geçmiş yıl karları 38.511.483  2.611.936 
 38.511.483  2.611.936 

 
SPK’nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararları”nda izlenen tutar, 
SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal 
tablolara göre dağıtılabilecek kar tutarı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 

 
Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutarın, varsa dönem karı ve 
dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, 
yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden 
kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. 
 
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca, enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “sermaye, emisyon primi, yasal 
yedekler, statü yedekleri, özel yedekler ve olağanüstü yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri 
ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde 
“Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine 
ilişkin “Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar 
mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı 
ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 
 
1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI, No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK 
duyurularına göre “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç 
primleri”nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin 
uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 
farklılıklar gibi): 
 
- “Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş 

sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle; 
 
- “Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”nden kaynaklanmakta ve 

henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”, 
 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları 
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.  
 
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur. 
 
Kar Dağıtımı 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2010 tarihli Kararı gereğince 2009 yılı faaliyetlerinden elde 
edilen karların dağıtım esasları ile ilgili olarak payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, 
asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemiştir (31 Aralık 2008: %20). Söz konusu Kurul Kararı ve 
SPK’nın halka açık şirketlerin kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 sayılı “Sermaye 
Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı 
Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”ne göre bu dağıtımın şirketlerin genel kurullarında 
alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek 
payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay 
dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut 
ödenmiş/çıkarılmış sermayelerinin % 5’inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan 
ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiş ancak bir önceki döneme ilişkin temettü 
dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" şeklinde 
ayrılan anonim ortaklıklardan, 2008 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü 
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir. 
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27. ÖZKAYNAKLAR (DEVAMI) 

 
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar 
dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının; tamamının 
yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda bu tutarın tamamı, 
karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. 
 
Buna ek olarak Şirket’in ana sözleşmesinde belirtildiği üzere safi kardan %5 kanuni yedek akçe 
ayrıldıktan sonra kalan kısmın %80’inden az olmamak kaydıyla Genel Kurulca belirlenecek kısım 
birinci temettü hissesi ayrılır ve Sermaye Piyasası Kanunun düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılır. 
 
Şirket’in, 09 Eylül 2011 tarihli genel kurul toplantısı kararı gereği, 01.06.2010 - 31.05.2011 özel hesap 
döneminde ortaya çıkan kardan temettü dağıtılmayarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No:27 
sayılı Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak olağanüstü yedeklere eklenmiştir. 

 
28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 

 
Satış Gelirleri 
 

 1 Haziran 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Eylül 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Haziran 2010- 
30 Kasım 2010 

1 Eylül 2010- 
30 Kasım 2010 

     
Futbolcu bonservis gelirleri 67.862.561 35.487.500 -- -- 
Spor Toto Süper Ligi naklen 

yayın          gelirleri 20.311.005 20.311.005 
 

24.506.310 
 

19.029.342 
Stad hasılatı 19.120.398 18.853.664 5.000.465 3.712.460 
İsim hakkı gelirleri 7.402.211 4.275.147 5.979.259 3.626.337 

Stad ve tesis içi reklam ve 
sponsorluk gelirleri 6.894.087 6.870.719 4.783.635 3.614.971 

Futbol takımı hazırlık maçı 
gelirleri 1.602.372 31.512 -- -- 
Stad içi diğer gelirler 127.132 127.132 139.627 109.537 
 123.319.766 85.956.679 40.409.296 30.092.647 

 
Satışların Maliyeti 

 
 1 Haziran 2011- 

30 Kasım 2011 
1 Eylül 2011- 

30 Kasım 2011 
1 Haziran 2010- 

30 Kasım 2010 
1 Eylül 2010- 

30 Kasım 2010 
     
Ücret Giderleri (*) (40.386.085) (36.971.491) -- -- 
Hizmet satış giderleri (**) (37.746.023) (10.017.729) (5.226.943) (1.310.557) 
Altyapı futbol takımı 

giderleri (***) (22.924.558) (201.659) -- -- 
Amortisman giderleri (15.183.932) (7.229.347) (476.761) (199.446) 
Kira giderleri (****) (4.371.503) (4.213.434) (581.328) (290.664) 
Profesyonel futbol takım 

giderleri (3.425.124) (2.758.911) -- -- 
Avanslar itfa payı (513.620) (256.810) (513.619) (256.809) 
Diğer (*****) (359.678) 869.063 (289.458) (181.080) 
 (124.910.523) (60.780.318) (7.088.109) (2.238.556) 
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28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ (DEVAMI) 
 

(*) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle ücret giderleri FBSK’den devrolan futbolcu ve  A takımı teknik 
kadro ücretlerinden oluşmaktadır. 
 
(**) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle hizmet satış giderlerinin 960.588 TL tutarında kısmı FBSK 
tarafından fatura edilen futbol takımı ve stad hasılatı kombine giderleri ile diğer stad giderlerinden 
(30 Kasım 2010: 5.226.943 TL), 36.785.435 TL tutarındaki kısmı da futbolcu bonservis 
maliyetlerinden oluşmaktadır. 
 
(***) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle altyapı futbol takımı giderlerinin 22.669.780 TL tutarındaki 
kısmı FBSK tarafından Şirket’e devredilen altyapı futbol takımı bedelinden oluşmaktadır.  
 
(****) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle kira giderlerinin 4.213.434 TL tutarındaki kısmı tesis kullanım 
giderlerinden, 135.716 TL’si futbol takımı kira giderlerinden (30 Kasım 2010: 447.211TL), 22.353 
TL’si stad kira giderlerinden (30 Kasım 2011: 134.117 TL) oluşmaktadır.  
 
(*****) 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle gider yazılan 1.209.429 TL tutarındaki sabit kıymet yatırımı 
30 Kasım 2011 tarihi itibariyle giderden çekilmek suretiyle aktifleştirmiştir. 
 

29. FAALİYET GİDERLERİ 
 
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 
 

 1 Haziran 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Eylül 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Haziran 2010- 
30 Kasım 2010 

1 Eylül 2010- 
30 Kasım 2010 

     
Danışmanlık giderleri (*) (1.236.300) (1.236.300) -- -- 
Personel giderleri (69.491) (33.620) (59.893) (32.927) 
Temizlik giderleri (18.345) (8.177) (25.915) (6.274) 
Pazarlama ve promosyon 

giderleri (3.605) (1.975) (355.769) (264.745) 
Amortisman ve itfa giderleri -- -- (1.008) (513) 
Diğer (12.661) (7.610) (23.553) (11.368) 
 (1.340.402) (1.287.682) (466.138) (315.827) 

 
(*) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle alınan menajerlik hizmetinden oluşmaktadır. 
 
Genel Yönetim Giderleri 
 

 1 Haziran 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Eylül 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Haziran 2010- 
30 Kasım 2010 

1 Eylül 2010- 
30 Kasım 2010 

     
Vergi resim ve harçlar (*) (1.387.149) (62.791) (125.148) (73.510) 
Personel giderleri (519.818) (286.420) (206.399) (110.161) 
Danışmanlık giderleri (61.202) (23.159) (48.270) (4.500) 
Temizlik giderleri (18.345) (8.177) (25.915) (6.274) 
Amortisman ve itfa giderleri (1.741) (820) (1.008) (513) 
Diğer (89.257) (70.922) (42.614) (22.085) 
 (2.077.512) (452.289) (449.354) (217.043) 

(*) 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle vergi, resim ve harçların 1.303.583 TL tutarındaki kısmı FBSK ile 
yapılan futbol takımı devir sözleşmeden doğan damga vergilerinden oluşmaktadır.  
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30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER 

 
 1 Haziran 2011- 

30 Kasım 2011 
1 Eylül 2011- 

30 Kasım 2011 
1 Haziran 2010- 

30 Kasım 2010 
1 Eylül 2010- 

30 Kasım 2010 
     
Ücret Giderleri (40.386.085) (36.971.491) -- -- 
Hizmet satıs giderleri (37.746.023) (10.017.729) (5.226.943) (1.310.557) 
Altyapı futbol takımı 

giderleri (22.924.558) (201.659) -- -- 
Amortisman ve itfa giderleri (15.699.293) (7.486.977) (992.396) (457.281) 
Kira giderleri (4.371.503) (4.213.434) (581.328) (290.664) 
Profesyonel futbol takım 

giderleri (3.425.124) (2.758.911) -- -- 
Finansal giderler (1.883.617) (608.515) (732.032) (631.221) 
Vergi resim ve harçlar (1.387.149) (62.791) (125.148) (73.510) 
Danışmanlık giderleri (1.297.502) (1.259.459) (48.270) (4.500) 
Personel giderleri (589.309) (320.040) (266.292) (143.088) 
Temizlik giderleri (36.690) (16.354) (51.830) (12.548) 
Pazarlama ve promosyon 

giderleri (3.605) (1.975) (355.769) (264.745) 
Diğer giderler  (461.596) 790.531 (355.625) (214.533) 
 (130.212.054) (63.128.804) (8.735.633) (3.402.647) 

 
31.  DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER 

 
Bulunmamaktadır. 
 

32.  FİNANSAL GELİRLER 
 

 1 Haziran 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Eylül 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Haziran 2010- 
30 Kasım 2010 

1 Eylül 2010- 
30 Kasım 2010 

     
Kambiyo karları 2.218.379 2.142.176 848.438 125.067 
Reeskont gelirleri 134.599 125.809 6.042 2.858 
Faiz gelirleri (*) 6.554 (325.727) 1.761.038 820.183 

 2.359.532 1.942.258 2.615.518 948.109 
 
(*) FBSK tarafından kesilen 386.980 TL tutarındaki faiz faturaları faiz gelirleri içerisinde 
netleştirilmiştir.  
 

33.  FİNANSAL GİDERLER 
 

 1 Haziran 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Eylül 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Haziran 2010- 
30 Kasım 2010 

1 Eylül 2010- 
30 Kasım 2010 

     
Kambiyo zararları (1.591.720) (413.967) (635.368) (583.340) 
Finansal kiralama faiz 

giderleri (162.484) (70.901) (90.217) (44.054) 
Faiz giderleri (120.919) (120.919) -- -- 
Reeskont giderleri (8.494) (2.728) (6.447) (3.827) 
 (1.883.617) (608.515) (732.032) (631.221) 
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34. SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN 

FAALİYETLER 
 
Bulunmamaktadır. 
 

35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL) 
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muaflıkları düzenleyen 4. maddesinin J fıkrası ile “Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüplerinin idman ve 
spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi isletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan 
anonim şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bundan dolayı 30 Kasım 2011 tarihi 
itibariyle finansal tablolarda vergi gideri, ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi bulunmamaktadır.  
 
Şirket 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren FBSK ile yapmış olduğu kira kontratı ile profesyonel futbol 
takımını kiralayarak idman ve spor faaliyetlerine başlamış ve buna bağlı olarak isim hakkı gelirleri, 
radyo ve televizyon yayın gelirleri, forma ve saha içi reklam gelirleri ve sponsorluk geliri elde etmiştir. 
Bu nedenle yukarıda belirtilen Kanun hükmü ve Maliye Bakanlığı açıklaması çerçevesinde Şirket 
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. 

 
36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 

30 Kasım 2011 ve 30 Kasım 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin olarak birim hisse başına 
kar hesaplamaları, SPK Tebliğine uygun olarak yapılmıştır. 30 Kasım 2011 ve 30 Kasım 2010 
tarihlerinde sona eren dönemler için ayrıca diğer finansal enstrümanlara ilişkin hisse başına kar 
hesaplanmasını gerektirecek başka bir finansal enstrüman bulunmamaktadır. 
 
30 Kasım 2011 ve 30 Kasım 2010 tarihlerinde sona eren dönemler için Şirket hisselerinin ağırlıklı 
ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Haziran 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Eylül 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Haziran 2010- 
30 Kasım 2010 

1 Eylül 2010- 
30 Kasım 2010 

     
Tedavüldeki hisse senedi adedi      
  Dönem başı itibariyle 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 
     
Dönem içinde nakit karşılığı 

çıkarılan hisse senedi adedi -- -- -- -- 
     
Tedavüldeki hisse senedi adedi      
  Dönem sonu itibariyle 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 

     
Tedavüldeki hisse senedinin 

ağırlıklı ortalama adedi 25.000.000 25.000.000 25.000.000       25.000.000 
     
Net kar / (zarar) (4.532.756) 24.770.133 34.289.181 27.638.108 
       
Hisse başına kar / (zarar) 
(1TL değerli hisse için kar / 
(zarar) (TL)) (0,181) 0,991 

 
1,372 

 
1,106 
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37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 

a) 30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
    
Ticari alacaklar   
    
FBSK --  21.241.457 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 3.143.451  5.136.322 
Fener Televizyon Haber Görsel Yayıncılık A.Ş. 617.218  617.218 
 3.760.669  26.994.997 
Ticari olmayan alacaklar    
    
FBSK 51.589.555  120.864.064 
 55.350.224  147.859.061 

 
b) 30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
İlişkili Taraflara Borçlar 30 Kasım 2011  31 Mayıs 2011 
    
Ticari borçlar    
    
Fenerbahçe Turizm ve Catering 2.479  -- 
 2.479  -- 
    
Önceki dönemlere ait kar payı dağıtımı ile ilgili ortaklara borçlar 61.193  61.203 
 63.672  61.203 

 
c) 30 Kasım 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ilişkili taraflarla yapılan önemli 
işlemler aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Haziran 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Eylül 2011- 
30 Kasım 2011 

1 Haziran 2010- 
30 Kasım 2010 

1 Eylül 2010- 
30 Kasım 2010 

İlişkili taraflara satışlar ve 
ilişkili taraflardan gelirler     
     
FBSK / futbolcu satışları 21.021.350 -- -- -- 
FBSK / hasılat gelir payı 20.620.288 18.782.694 5.000.465 3.712.460 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. 
ve Tic. A.Ş. / alt lisans bedeli 5.446.591 2.756.823 

 
2.234.689 

 
1.702.061 

FBSK / logo kullanım isim 
hakkı 437.796 296.600 -- -- 
FBSK / faiz geliri 330.598 -- 1.707.274 799.447 
FBSK / kambiyo karı (net) 265.708 433.777 437.948 19.727 
FBSK / reklam gelirleri 87.270 87.270 -- -- 
Diğer 44.706 -- 48.187 16.279 
 48.254.307 22.357.164 9.428.563 6.249.974 
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37. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (DEVAMI) 
 

a) Şirket Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 2008 tarihinde aldığı karar ile döviz kurlarında yaşanan aşırı 
hareketlilik dikkate alınarak FBSK’ye sağlanan finansmanın Ekim ayından geçerli olmak üzere 
aşağıdaki şartlar çerçevesinde 12 aylık ortalama iş günü kurlarına göre hesaplanacak ABD Doları’na 
endeksli olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir. (10 Ocak 2012 tarihi itibariyle, yeniden 
yapılanma ve banka kredisi kullanılmaya başlanması nedeniyle bu kararın uygulanmasına son 
verilmiştir). 

 
1. Kullanılan/kullandırılacak finansman tutarı mevcut uygulama paralelinde dövize endeksli olarak 

devam edecektir. 
2. Finansman tutarı, her ayın son iş günü hesaplanan, son 12 ayın iş günlerinin ortalama TCMB 

döviz alış kurlarının aritmetik ortalaması ile bulunan kurdan endekslenecektir. 
3.  Madde 2’de belirtilen ortalama kur ile ABD Doları’na endekslenecek bu tutara yıllık Libor + % 

2 faiz uygulanacaktır. 
4. Faiz hesaplama yöntemi olarak adatlandırma metodu uygulanacaktır. 
5. Finansman tutarına ay içindeki borç/alacak hareketlerinin endekslenmesinde önceki ayın son 

işgünü Madde 2’de hesaplanan kur kullanılacaktır. 
6. Bu protokole dayalı olarak Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 

kesilecek faiz faturaları aylık olarak düzenlenecek, faturanın kesildiği ay için Madde 2’de 
hesaplanan ortalama kur kullanılacaktır. 

7. Taraflar kapatılmış borcun tekrar kullanılması gündeme geldiği takdirde yeniden borçlanılacak 
tutarın Türk Lirası ve/veya ABD Doları olması hakkını saklı tutmaktadır. 

8. Türk Lirası cinsinden borçlanıldığı takdirde faiz hesaplamasında TCMB reeskont faiz oranı 
kullanılacaktır. 

 
 1 Haziran 2011- 

30 Kasım 2011 
1 Eylül 2011- 

30 Kasım 2011 
1 Haziran 2010- 

30 Kasım 2010 
1 Eylül 2010- 

30 Kasım 2010 
İlişkili taraflardan alışlar ve 
ilişkili taraflara giderler     
     
FBSK / futbol takımı  (328.443.111) -- -- -- 
FBSK / diğer stad ve takım 

giderleri (*) (9.325.903) (5.886.090) (5.226.943) (1.310.557) 
FBSK / lisans hakkı avans itfası (963.620) (706.810) (513.619) (256.809) 
FBSK / faiz gideri (386.980) (386.980) -- -- 

FBSK / stad ve takım kirası (135.716) -- (581.328) (290.664) 
Fenerbahçe Spor Ürünleri San. 

ve Tic A.Ş. / pazarlama gideri (5.416) (3.785) 
 

(4.220) 
 

(291) 
FBSK / pazarlama gideri -- -- (349.932) (262.449) 
Diğer (2.295) (2.295) -- -- 
 (339.263.041) (6.985.960) (6.676.042) (2.120.770) 

 
(*) Dipnot 28’de detayları açıklandığı üzere hizmet satış giderleri, 960.588 TL tutarında FBSK 
tarafından fatura edilen futbol takımı ve stad hasılatı kombine giderlerini ile diğer stad giderlerini 
içermektedir (30 Kasım 2010: 5.226.943 TL). 
 
Şirket’in üst düzey yöneticilerine sağladığı maaş, prim ve benzeri diğer faydaların toplam tutarı 
62.209 TL’dir (30 Kasım 2010: 68.380 TL). 
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

 
Sermaye risk yönetimi 
 
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer 
yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

Şirket’in sermaye yapısı sırasıyla dipnot 27’de açıklanan sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve 
geçmiş yıl kar/zararlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Önemli muhasebe politikaları 
 
Şirket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 2.5 “Önemli Muhasebe Politikalarının 
Özeti” / “Finansal araçlar” dipnotunda açıklanmaktadır. 
 
Finansal risk yönetimindeki hedefler 
 
Şirket’in muhasebe ve finansman bölümü, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal 
risklerin seviyesinin ve büyüklüğüne gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu 
bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riskini içerir) ve likidite riskini kapsar. 
 
Şirket’in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) 
yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 
 
Piyasa riski 
 
Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz 
kalmaktadır. 
 
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair 
kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır. 
 
Faiz oranı riski yönetimi 
 
Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin mali tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır.  
 

 
30.11.2011 310.05.2011 

  
Aktif Aktif 

Faiz getiren varlıklar  51.589.555 31% 120.864.064 63% 
Sabit -- -- -- -- 
Değişken (*) 51.589.555 31% 120.864.064 63% 

Faiz getiren 
yükümlülükler 12.964.358 8% 1.947.181 1% 

Sabit (**) 12.964.358 8% 1.947.181 1% 
Değişken -- -- -- -- 

Net Faiz Riski 38.625.197 23% 118.916.883 62% 
Sabit (12.964.358) (8)% (1.947.181) (1)% 
Değişken 51.589.555 31% 120.864.064 63% 

 
Şirketin profiline göre Libor oranlarındaki % 1 artış değişken faizli alacağında ortalama 3.306 TL 
(31 Mayıs 2011: 29.941 TL) faiz geliri kaybına sebep olacaktır.  
  
(*) Finansal varlıklar, FBSK’den olan Libor + % 2 faiz değişken faizli alacaklarından oluşmaktadır. 
(**) Finansal yükümlülükler, sabit faizli kredi ve finansal kiralama yükümlülüklerinden oluşmaktadır. 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 
 
Kur riski yönetimi 
 
Şirket’in 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki 
gibidir: 
 
  30 Kasım 2011 

   

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
para birimi) 

ABD DOLARI 
 (Orijinal  

para birimi) 

AVRO  
(Orijinal  

para birimi) 

CHF  
(Orijinal  

para birimi 

1. Ticari Alacak  1.231.700 -- 500.000 -- 
2a. Parasal Finansal Varlıklar  51.929.177 31.650.803 15.826 -- 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
3. Diğer  1.426.574 -- 556.368 28.000 

4. DÖNEN VARLIKLAR (1+2+3)   54.587.451 31.650.803 1.072.194 28.000 

5. Ticari Alacaklar  -- -- -- -- 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 

7. Diğer  -- -- -- -- 

8. DURAN VARLIKLAR (5+6+7)  -- -- -- -- 

9. TOPLAM VARLIKLAR (4+8)  54.587.451 31.650.803 1.072.194 28.000 

10. Ticari Borçlar  6.158.500 -- 2.500.000 -- 
11. Finansal Yükümlülükler  10.223.840 5.000.000 407.705 -- 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  3.249.452 145.167 1.210.432 -- 
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (10+11+12)  19.631.792 5.145.167 4.118.137 -- 

14. Ticari Borçlar  -- -- -- -- 

15. Finansal Yükümlülükler  2.740.518 -- 1.112.494 -- 
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (14+15+16)  2.740.518 -- 1.112.494 -- 

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (13+17)  22.372.310 5.145.167 5.230.631 -- 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük 
pozisyonu (19a-19b)  -- -- -- -- 
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin 
tutarı  -- -- -- -- 
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden  türev ürünlerin 
tutarı  -- -- -- -- 

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)  32.215.141 26.505.636 (4.158.437) 28.000 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  30.788.567 26.505.636 (4.714.805) -- 

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe 
uygun değeri  -- -- -- -- 
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı  -- -- -- -- 

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı  -- -- -- -- 
25. İhracat  -- -- -- -- 

26. İthalat  -- -- -- -- 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 
 
Kur riski yönetimi (Devamı) 
 
Şirket’in 31 Mayıs 2011 tarihi itibariyle orijinal para birimi cinsinden yabancı para pozisyonu aşağıdaki 
gibidir: 
 
  31 Mayıs 2011 

   

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 
para birimi) 

ABD DOLARI 
 (Orijinal  

para birimi) 

AVRO  
(Orijinal  

para birimi) 

CHF  
(Orijinal  

para birimi 

1. Ticari Alacak  -- -- -- -- 

2a. Parasal Finansal Varlıklar  120.864.756 79.369.624 304 -- 

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 

3. Diğer  -- -- -- -- 

4. DÖNEN VARLIKLAR (1+2+3)   120.864.756 79.369.624 304 -- 

5. Ticari Alacaklar  -- -- -- -- 

6a. Parasal Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar  -- -- -- -- 

7. Diğer  -- -- -- -- 

8. DURAN VARLIKLAR (5+6+7)  -- -- -- -- 

9. TOPLAM VARLIKLAR (4+8)  120.864.756 79.369.624 304 -- 

10. Ticari Borçlar  -- -- -- -- 

11. Finansal Yükümlülükler  524.071 -- 230.169 -- 

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (10+11+12)  524.071 -- 230.169 -- 

14. Ticari Borçlar  -- -- -- -- 

15. Finansal Yükümlülükler  1.423.110 -- 625.021 -- 

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler  -- -- -- -- 

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (14+15+16)  1.423.110 -- 625.021 -- 

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (13+17)  1.947.181 -- 855.190 -- 
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük 
pozisyonu (19a-19b)  -- -- -- -- 
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin 
tutarı  -- -- -- -- 
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden  türev ürünlerin 
tutarı  -- -- -- -- 

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (9-18+19)  118.917.575 79.369.624 (854.886) -- 

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)  118.917.575 79.369.624 (854.886) -- 

22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe 
uygun değeri  -- -- -- -- 

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı  -- -- -- -- 

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı  -- -- -- -- 

25. İhracat  -- -- -- -- 

26. İthalat  -- -- -- -- 
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 
 
Kur riskine duyarlılık 
 
Şirket, ABD Doları, Avro ve İsviçre Frangı cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. 
 

30 Kasım 2011 

Kar/Zarar 

  Yabancı paranın   Yabancı paranın 

  değer kazanması   değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 276.989  (276.989) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) --  -- 

3- ABD Doları net etkisi (1+2) 276.989  (276.989) 

        

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

4- Avro net varlık / yükümlülüğü (1.024.389)   1.024.389 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) --   -- 

6- Avro net etkisi (4+5) (1.024.389)   1.024.389 

    

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

7- İsviçre Frangı net varlık / yükümlülüğü 5.602  (5.602) 

8- İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-) --  -- 

9- İsviçre Frangı net etkisi (7+8) 5.602  (5.602) 

    

31 Mayıs 2011 

Kar/Zarar 

  Yabancı paranın   Yabancı paranın 

  değer kazanması   değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

1- ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 48.532   (48.532) 

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) --   -- 

3- ABD Doları net etkisi (1+2) 48.532   (48.532) 

        

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

4- Avro net varlık / yükümlülüğü (194.650)   194.650 

5- Avro riskinden korunan kısım (-) --   -- 

6- Avro net etkisi (4+5) (194.650)   194.650 

    

İsviçre Frangı’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde       

        

7- İsviçre Frangı net varlık / yükümlülüğü --  -- 

8- İsviçre Frangı riskinden korunan kısım (-) --  -- 

9- İsviçre Frangı net etkisi (7+8) --  -- 
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38.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Kredi riski yönetimi 
 
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski 
olarak tanımlanır. Şirket, yalnızca kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla 
kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.  
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar   

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar   

30 Kasım 2011  
İlişkili  
Taraf 

Diğer  
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer  
Taraf 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Türev 
Araçlar 

        

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)  3.760.669 2.274.667 51.589.555 1.612.168 1.311.298 -- 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net 
defter değeri  3.760.669 2.274.667 51.589.555 1.612.168 1.311.298 -- 
        

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  -- -- -- -- -- -- 
        
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  varlıkların net defter değeri        
 teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  -- -- -- -- -- -- 
    - Değer düşüklüğü (-)  -- -- -- -- -- -- 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  -- -- -- -- -- -- 
    - Değer düşüklüğü (-)  -- -- -- -- -- -- 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  -- -- -- -- -- -- 
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38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (DEVAMI) 

 
Kredi riski yönetimi (Devamı) 
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri  Alacaklar   

  Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar   

31 Mayıs 2011  
İlişkili  
Taraf 

Diğer  
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer  
Taraf 

Bankalardaki 
 Mevduat 

Türev 
Araçlar 

        

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)  26.994.997 3.871.333 120.864.064 1.585.531 13.485 -- 
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net 
defter değeri  26.994.997 3.871.333 120.864.064 1.585.531 13.485 -- 
        

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya değer 
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri  -- -- -- -- -- -- 
        
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış  varlıkların net defter değeri        
 teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri  -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)  -- -- -- -- -- -- 
    - Değer düşüklüğü (-)  -- -- -- -- -- -- 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)  -- -- -- -- -- -- 
    - Değer düşüklüğü (-)  -- -- -- -- -- -- 
    - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı  -- -- -- -- -- -- 
        
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  -- -- -- -- -- -- 

 
(*) Vadesi geçen alacak bulunmadığı için yaşlandırması açıklanmamıştır. 
 



FENERBAHÇE SPORTİF HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
30 KASIM 2011 VE 31 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMLERİNE AİT DİPNOTLAR 
 
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar Türk Lirası (“TL”) ve tam olarak ifade edilmiştir.) 

37 

 
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

(DEVAMI) 
 
Likidite risk yönetimi 
 
Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve 
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını 
sağlayarak, likidite riskini yönetmektedir. 
 
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 
göstermektedir ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödeneceği varsayımına göre 
hazırlanmıştır. 
 

30 Kasım 2011             

Sözleşme uyarınca 
vadeler Defter Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       

Türev olmayan finansal yükümlülükler      
       

Finansal 
yükümlülükler 12.964.358 13.453.353 9.529.748 930.744 2.992.861 -- 

Ticari borçlar 6.846.421 6.846.421 6.846.421 -- -- -- 

Toplam yükümlülük 19.810.779 20.299.774 16.376.169 930.744 2.992.861 -- 

 

31 Mayıs 2011             

Sözleşme uyarınca 
vadeler Defter Değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 
çıkışlar toplamı 
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
kısa (I) 

3-12  
ay arası (II) 

1-5 yıl  
arası (III) 

5 yıldan  
uzun (IV) 

       

Türev olmayan  finansal yükümlülükler      
       

Finansal 
yükümlülükler 1.947.181 2.262.715 169.702 509.106 1.583.907 -- 

Ticari borçlar 62.058 62.058 62.058 -- -- -- 

Toplam yükümlülük 2.009.239 2.324.773 231.760 509.106 1.583.907 -- 
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39. FİNANSAL ARAÇLAR-GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI 

 
30 Kasım 2011 ve 31 Mayıs 2011 tarihleri itibariyle finansal varlık ve yükümlülüklerin piyasa değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
 

30 Kasım 2011  

 
 
 

Krediler ve 
Alacaklar  

İtfa edilmiş 
değerinden 

gösterilen 
finansal 

yükümlülükler  

 
 
 
 

Defter değeri  

 
 
 

Gerçeğe uygun 
değeri  

 
 
 
 

Not 
Finansal varlıklar           
Nakit ve Nakit Benzerleri  1.341.427  --  1.341.427  1.341.427  6 
Ticari Alacaklar  2.274.667  --  2.274.667  2.274.667  10 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  55.350.224  --  55.350.224  55.350.224  37 
Diğer Alacaklar   1.612.168  --  1.612.168  1.612.168  11 
           
Finansal yükümlülükler           
Finansal Borçlar  --  12.964.358  12.964.358  12.964.358  8 
Ticari Borçlar  --  6.846.421  6.846.421  6.846.421  10 
İlişkili Taraflara Borçlar  63.672  --  63.672  63.672  37 
Diğer Borçlar  9.431.547  --  9.431.547  9.431.547  11 
           

31 Mayıs 2011 
 

         
Finansal varlıklar           
Nakit ve Nakit Benzerleri  15.514  --  15.514  15.514  6 
Ticari Alacaklar  3.871.333  --  3.871.333  3.871.333  10 
İlişkili Taraflardan Alacaklar  147.859.061  --  147.859.061  147.859.061  37 
Diğer Alacaklar   1.585.531  --  1.585.531  1.585.531  11 
           
Finansal yükümlülükler           
Finansal Borçlar  --  1.947.181  1.947.181  1.947.181  8 
Ticari Borçlar  --  62.058  62.058  62.058  10 
İlişkili Taraflara Borçlar  61.203  --  61.203  61.203  37 
Diğer Borçlar  5.297.586  --  5.297.586  5.297.586  11 
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40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

 
a) 12 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Havadar Reklam Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Şirket 
arasında imzalanan 21 Ocak 2011 tarihli reklam ve kullanım hakkı devir sözleşmesi gereği 
Garanti Bankası’ndan 250.000 USD değerinde teminat mektubu alınmıştır.  
 
b) 14 Aralık 2011 tarihi itibariyle, 6 ay süre içinde azami 100.000.000 TL’ye kadar nominal 
değerli tahvil ihracının bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz veya tahsisli satış yoluyla 
gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, kupon ödemesi dönemi, faiz oranı, dağıtım esasları  ve 
yatırımcı gruplarına tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine 
getirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. 
 
10 Ocak 2012 tarihli olağanüstü genel kurulu kararına istinaden; 6 ay süre içerisinde, yurtiçinde 
50.000.000 TL nominal değerli tahvil halka arz edilmesine, talep gelmesi durumunda ihraç 
edilecek tahvil tutarının en fazla 100.000.000 TL nominal değere kadar yükseltilmesine, ihraç 
edilecek tahvilin 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli olmasına, bu işleme 
aracılık etmek üzere Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi 
imzalanmasına, ihraç edilecek tahvillerin kayda alınması için TC Başbakanlık Sermaye Piyasası 
Kurulu'na, ikincil piyasa işlemleri için ilgili pazara kotasyonu konusunda İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'na ve ihraca ilişkin gerekli olan diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda 
bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar 
verilmiştir.   
 
c) 27 Aralık 2011 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulunun 27 Haziran 2011 tarih 168 sayılı 
kararıyla Şirket ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan sözleşme ile kullanılmakta olan 
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı, Lefter Küçükandonyadis - Dereağzı (Futbola ilişkin 
kısımlar), Fikirtepe, Can Bartu - Samandıra tesisleri ve Tuzla ilçesinde futbolcuların 
ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın (sonuç kısmı 27 Haziran 2011 tarihinde İMKB/KAP'da 
açıklanan 27 Mayıs 2011 tarihli Değerleme Raporuna uygun olarak) yıllık 16.853.735 TL olan 
kullanım bedelinin 2012 yılı Ocak - Haziran dönemi ile müteakip 20 yıl için (2032 Haziran 
sonuna kadar) yıllık %11 ile iskonto edilerek, Şirket hesap dönemindeki banka kredi maliyetinin 
daha yüksek olması durumunda fark tutarın Şirket tarafından, gelecek yıllarda ekspertiz 
tarafından tespit edilecek değerleme farklarının ise Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından ayrıca 
fatura edilmek üzere toplam 141.879.506 TL'nin peşin olarak ödenecektir. Söz konusu ödeme 
için öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübünden olan alacaklar mahsup edilecek olup bakiye tutar 
için yaklaşık 47 milyon Dolar kredi kullanılması planlanmaktadır. 
 
d) 29 Aralık 2011 tarihi itibariyle, 27 Aralık 2011 tarihinde İMKB/KAP da Özel Durum 
Açıklaması yapılan Yönetim Kurulunun 26 Aralık 2011 tarihli 181 sayılı kararı kapsamında 
19.100.000 AB Doları tutarında (31 Ağustos 2011 tarihli aktif toplamının % 27'si oranında) 
kredi kullanılmıştır.  
 
e) 06 Ocak 2012 tarihi itibariyle, futbolcu Özgür Çek ile 2014 – 2015 sezon sonuna kadar 
sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde garanti ücretleri 2011 – 2012 sezonunun kalanı 
için 500.000 TL, 2012 – 2013 sezonu için 1.100.000 TL, 2013 – 2014 sezonu için 1.210.000 TL 
ve 2014 – 2015 sezonu için 1.330.000 TL’dir.   
 
f) Şirket, 13 Ocak 2012 tarihi itibariyle en fazla 100.000.000 TL’ye  kadar halka arz yoluyla 
tahvil ihracı için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunmuştur. 
 
g) 13 Ocak 2012 tarihi itibariyle Recep Berk Elitez 2011 - 2012 sezon sonuna kadar Kayseri 
Erciyes Spor'a bedelsiz olarak geçici transfer edilmiştir. 
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40. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR (DEVAMI) 

 
h) 10 Ocak 2012 tarihi itibariyle, futbolcu Uğur Boral ile sözleşmesi karşılıklı olarak 
feshedilmiştir. 
 
i) 10 Ocak 2012 tarihli olağanüstü genel kurulu kararına istinaden; 6 ay süre içerisinde, 
yurtiçinde 50.000.000 TL nominal değerli tahvil halka arz edilmesine, talep gelmesi durumunda 
ihraç edilecek tahvil tutarının en fazla 100.000.000 TL nominal değere kadar yükseltilmesine, 
ihraç edilecek tahvilin 2 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli olmasına, bu işleme 
aracılık etmek üzere Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi 
imzalanmasına, ihraç edilecek tahvillerin kayda alınması için TC Başbakanlık Sermaye Piyasası 
Kurulu'na, ikincil piyasa işlemleri için ilgili pazara kotasyonu konusunda İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası'na ve ihraca ilişkin gerekli olan diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda 
bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar 
verilmiştir.   
 
j) 10 Ocak 2012 tarihi itibariyle, yeniden yapılanma ve banka kredisi kullanılmaya başlanması 
nedeniyle Şirket ve FBSK arasındaki finansman ilişkisinde ortalama kurların kullanılmasını 
içeren 24 Ekim 2008 tarihli ve 137 sayılı yönetim kurulu kararının uygulanmasına son 
verilmiştir. 
 

41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI 
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 
 
a) Şirket esas sözleşmesinin "Kuruluş", "Şirketin Amaç ve Konusu"," Paylar", "Görev 
Dağılımı", "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi ve Üyeliğin Boşalması", "Genel Kurul 
Toplantı Yeri", "Denetçilerin Seçimi ve Görev Süresi", "Karın Tespiti ve Dağıtılması", 
"Borçlanmanın ve Giderlerin Sınırlandırılması" başlıklı 1, 3, 6, 13, 14, 20, 25, 30 ve 32. 
maddeleri değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 06 Haziran 2011 tarihinde tescil edilmiş ve 
10 Haziran 2011 tarih 7834 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur. 
 
b) İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 Temmuz 2011 tarihinde başlatılan ve 
devam eden 6222 sayılı kanun kapsamı soruşturmada diğer bazı spor kulüplerinin yöneticileri 
yanında Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki Yöneticilik sıfatları nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şekip Mosturoğlu gözaltına 
alınmışlardır.   
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun'un 3. maddesi uyarınca Türkiye'de futbolla ilgili her türlü kararı 
almaya yetkili ve görevli kurumdur. Adli makamlar nezdinde yürüyen soruşturma kapsamında 
TFF, statüsü gereği konuyu TFF Etik Kurulu’na sevk etmiştir. TFF, 05 Temmuz 2011 
tarihinde soruşturmayı yürüten İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na yazılı başvuru 
yaparak; bahse konu soruşturma ile ilgili belgelerin TFF ile paylaşılmasını talep etmiştir.  

 
Denetim raporu tarihi itibariyle söz konusu soruşmaya ilişkin olarak TFF henüz herhangi bir 
karar vermemiş olup adli makamlarca da soruşturma devam etmektedir. Yürütülmekte olan 
soruşturma kapsamında yapılan arama ve incelemeler Şirket evrak ve kayıtlarını 
kapsamamakla ve Şirket’in soruşturma dönemindeki faaliyet konusunun da soruşturma 
konusu ile herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte soruşturma neticesinde adli makamlar ve 
TFF tarafından alınacak kararların Şirket faaliyetlerine olası etkilerine ilişkin belirsizlik 
devam etmektedir. 
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41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI 
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR (DEVAMI) 

 
c) Şirket ve Şirket hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yönetim Kurullarında 27 Haziran 
2011tarihinde alınan kararlarla; Şirket’in UEFA Mali kriterlerine uygun olarak futbol gelir ve 
giderlerinin bir arada olacağı yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Spor 
Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının, yapılan değerleme çalışmaları neticesi 
belirlenen, Haziran ayı içinde Profesyonel A takımı kadrosuna eklenen 3 yeni oyuncunun toplam 
17.250.000 Euro tutarındaki bonservisleri de dahil olmak üzere, toplam 134.123.440,- Euro 
(Yüz otuz dört milyon yüz yirmi üç bin dört yüz kırk Euro) bedelle, devir sonrasında Fenerbahçe 
Spor Kulübünün de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesi 
şartıyla devralınmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Fenerbahçe Profesyonel Futbol A Takımı ve 
Altyapılarının dahil olduğu Futbol Subesince kullanılmakta olan Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu 
Stadı, Lefter Küçükandonyadis - Dereağzı (Futbola ilişkin kısımlar), Fikirtepe, Can Bartu - 
Samandıra tesisleri ve Tuzla ilçesinde futbolcuların ikametlerine tahsis edilen 8 adet villanın 
Şirket tarafından kullanımını teminen, yapılan değerleme çalışmaları neticesinde tüm giderleri 
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından karşılanmak üzere yıllık kullanım bedeli toplam 16.853.735 
TL tutarında bir sözleşme yapılmasına ve Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapılarının 
devralınmasıyla; Fenerbahçe Spor Kulübü ve Şirket arasında akdedilmiş, halka arz izahnamesi 
ekindeki "Profesyonel Takım Kiralama Sözleşmesi", "Temlik Sözleşmesi" ve "Sözleşme" 
başlıklı sözleşmelerin feshedilmesine karar verilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Şubesi 
faaliyetlerinin devrine ve tesislerin kullanımına ilişkin olarak yukarıda belirtilen söz konusu 
tutarlar Profesyonel Futbol A Takımı ve Altyapıları için Ata Uluslar arası Bağımsız Denetim ve 
SMMM AS tarafından yazılan 17 Haziran 2011 tarihli ve gayrimenkullere ilişkin olarak ise 
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmaları tarafından yazılan 27 Mayıs 2011 
tarihli değerleme raporları ile belirlenmiştir. 
 
d) Değerleme raporunda yer alan profesyonel futbolcular Emmanuel Chinenye Emenike, Daniel 
Gonzales Guiza, Diego Alfredo Lugano 31 Ağustos 2011 tarihi itibariyle profesyonel futbol 
takımından IMKB KAP’ ta yapılan açıklamalar doğrultusunda satılmıştır. 
 
e) Şirketin yeniden yapılanması kapsamında profesyonel futbol takımının alt yapıları ile 
beraber satın alınması işlemine esas alınan 134.123.440 Euro ( 315.082.786 TL) Fenerbahçe 
Spor Kulübü’nden olan alacaklardan mahsup edilmiş olup; dönem içerisindeki futbolcu alım-
satımları sonucunda futbol takımı değeri 298.847.180 TL olarak hesaplanmıştır. Devir tarihi 
itibariyle profesyonel futbol takımının net defter değeri 129.121.906 TL olup; aradaki fark 
olan 169.725.274 TL tutarındaki rakam UFRS kapsamında özkaynaklar altında 
muhasebeleştirilmiştir. Bununla birlikte profesyonel futbol takımının devir alınması sırasında 
akdedilen devir sözleşmesi çerçevesinde, ortak yönetime tabi işletmeler arasındaki geçmiş 
dönemlerdeki işlemlerin tashihi ile 103.111.389 TL tutarındaki fark Kulüp alacağından 
mahsup edilerek özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir. Değerleme raporunda yer alan 
profesyonel futbolcu Daniel González Guiza FBSK’ya iade edildiğinden net defter değeri ile 
satış değeri arasındaki fark olan 5.632.154 TL özkaynaklar altında daha önce 
muhasebeleştirilen toplam tutar olan 169.725.274 TL’den düşülmüştür.  
 
f) 21 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazı ile Türkiye Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu’ nun 19Temmuz 2011 tarih ve 3 sayılı toplantısında Fenerbahçe 
Spor Kulübü Derneği bünyesinde yürütülmekte olan amatör ve profesyonel tüm futbol 
faaliyetlerinin talep edildiği sekliyle, Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi’ne devrine hukuki bir engel bulunmadığı anlaşılarak devrin tesciline karar verilmiştir. 
Tescili yapılan devir işlemi ile personel sayısı 114 olmuştur. 
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41. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL 

TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI 
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR (DEVAMI) 
 
g) 26 Temmuz 2011 tarihinde Oyuncu Volkan Babacan'ın 2011-2012 sezonunda alacağı 
350.000 TL garanti ödeme ve diğer maç bası ödemelerinin Manisaspor Kulübü tarafından 
yüklenilmesi karşılığında 2011-2012 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda 
anlaşmaya varılmıştır. Oyuncun bonservisi 2012-2013 sezon sonuna kadar Şirket’te olacaktır. 
 
h) Yukarıda belirtilen Kulüpten Şirkete futbol takımının devir bedelinde 9 milyon Euro 
bedelle yaralan Oyuncu Emmanuel Chinenye Emenike'nin 28 Temmuz 2011 tarihinde 
bonservisinin 10.000.000 Euro (On milyon Euro) bedelle Spartak Moskova'ya verilmesi 
konusunda anlaşmaya varılarak sözleşmesi imzalanmıştır. 
 
i) 15 Kasım 2011 tarihinde Denizbank AŞ'den kullanılmış/kullanılacak kredilerin teminatı 
olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan elde edilecek yayın gelirleri üzerine 50.000.000 TL 
tutarında temlik verilmiştir. 
 
j) 06 Ekim 2011 tarihinde Şirket ile Universal Hastaneler Grubu arasında 3 sezon (2013-2014 
sezon sonuna kadar) geçerli olacak bir Sağlık Sponsorluğu Sözleşmesi imzalanmıştır. 
Sözleşme çerçevesinde Profesyonel Futbol A Takımı, Paf Takımı ve futbol altyapı takımları 
teknik heyet ve sporcularının spor yaralanmaları ile ilgili sağlık hizmetleri Universal 
Hastaneler Grubu tarafından karşılanacak olup karşılığında Şirketimiz tarafından muhtelif 
reklam ve tanıtım hakları verilmiştir. 
 

========================== 


