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Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin (“Şirket”) 28 Şubat 2021 tarihli finansal tabloları açıklandı.
Finansallarla ilgili notlarımı bilgisel halinde paylaşacağım.
Açıklanan finansal tablolara göre; Beşiktaş A.Ş.’nin 3 milyar 96 milyon TL, derneğin 615
milyon TL olmak üzere konsolide 3,7 milyar TL borcun olduğu görülüyor. Bir yılda 639 milyon
TL borç artışının yanı sıra Şirket 9 ayda 277 milyon TL de zarar açıkladı.

Geçen yıla göre %21 borcu artan Beşiktaş’ta en yüksek borç artışı 510 milyon TL ile finansal
borçlarda olduğu görülüyor. Finansal borçlar kulübün borçlarının %57’ini oluşturduğu gibi
artışın da %80’inin kaynağını oluşturmaktadır.
Beşiktaş’ın borçlarının dağılımına baktığımızda ise 2,1 milyar TL finansal, 470 milyon TL ticari,
594 milyon TL çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve 517 milyon TL’de diğer
borç ve yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir.
Borcun vadeye göre dağılımını incelediğimizde de borcun %53 olan 1 milyar 961 milyon
TL’nin 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Beşiktaş’ta borçlarda finansal borçlar kadar 500
milyon TL’nin üzerindeki vergi borcunun olması da olumsuz yönde dikkat çekiyor.
Varlıklardaki 9 ayda 116 milyon TL artış görümmesine rağmen yükümlülüklerdeki 615 milyon
TL artış Şirket’in varlık açığı %51’e ulaştırmış. Başka bir ifade ile Şirket varlıklarının tamamı
nakite dönüştürse dahi yükümlülüklerin yarısını bile karşılayamayacak duruma gelmiş.

Öte yandan, 9 aylık 277 milyon TL zarar ile birlikte şirketin birikmiş zararları 1,85 milyar TL’ye
ulaştı. Böylece özkaynak açığı da sadece 1 yılda 600 milyon TL’nin üzerinde artarak 1,6 milyar
TL’i aştı.
Buradaki özkaynak açığının 1 yıldaki 600 milyon TL’lik üzerindeki artışta bize derneğin
açıklayacağı zarar ile ilgili bilgi veriyor.
Şirketin 10 yıllık borç grafiğine baktığımızda borcun kartopu gibi büyümeye devam ettiği ve
borç artış hızının dahi yavaşlatılmasının çok zor olduğu görülüyor. Borcu azaltmak bir kenara
artış hızının yavaşlatılması bile uzun bir süre ve mesai alacaktır.

Şirket’in süreklilik ile likiti açısından en önemli sorunu ve borçlarının üçte ikisini olan 2,1
milyar TL’yi de aşan finansal borçların 719 milyon TL’sini 1 yıl içinde ödemesi gerekiyordu.
9 Ayda elde edilen 359 milyon TL’nin ödenmesi gereken finansal borcun yarısı olduğu
gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda durumun imkansızlığı da daha iyi anlayabiliyoruz.

Ancak geçen ay KAP’a yapılan açıklama ile birlikte 2019 yılında finansal borçlarla ilgili yapılan
anlaşmanın yeniden revize edilerek imzalandığı duyruldu.
Söz konusu bu borç ilk anapara ödemesinin 2023 yılında yapılacağı ve dokuz yıl vadeli bir
yapıya kavuşturuldu. İlk anapara ödeme dönemi geldiğinde bu anlaşmanın da revize
edilmesini konuşuyor olacağımızı bugünden söylemek zor değil.
Revize anlaşma ile birlikte Beşiktaş’ın sadece günlük nefes alabilmesini sağlandı.
Anlaşma revize olacağı dönemde ödenebilmesi mümkün ve gerçekçi temellere dayanan bir
anlaşma yapılabilmesi adına finansal, idari ve sportif açıdan daha sıkı tedbirler, mali disiplin,
şeffaflık ve camiada birliğe ihtiyaç var.
2019 yılında anlaşma imzaladığında net işletme sermayesi pozitife dönmüş ancak 1 yıl sonra
tekrar eksiye geri dönmüştü. Eğer mali disiplinden vazgeçilirse tekrar 300 milyon TL’ye ulaşan
bu açık neden anlaşmanın yenileneceğini de bizlere gösteriyor.

Borç rakamlarının yanı sıra 1 senede 70 milyon TL’den 164 milyon TL’ye çıkan dava karşılıkları
da dikkat çekiyor.

Şirket, Dernekten olan 1 milyar TL alacağıyla ilgili 130 milyon TL faiz geliri hesaplayarak
kayıtlarına almış. Bu işlem sayesinde zarar 408 milyon TL’den 278 milyon TL’ye gerilemiş.

Bu işlem dernek finansal tablolarında konsolide edileceği için analiz ederken aşağıdaki gelir
tablosunun dikkate alınması daha doğru olacaktır.
Şirket’in gelirleri %11 azalmasına rağmen maliyetlerdeki %16 tasarruf sayesinde brüt zarar
geçen seneye göre %74 azalarak 39 milyon TL’den 10 milyon TL’ye gerilemiş.
Bunun yanı sıra faaliyet gideleri ve diğer giderlerde de 60 milyon TL’lik tasarruf edilmiş.
Ancak yönetimin faaliyet giderlerindeki olumlu tasarruflarına rağmen finansman
giderlerindeki 76 milyon TL’lik artış ve gelirlerdeki azalışlar yönetimin tüm kazanımlarını
götürdüğü gibi zararın önüne geçememiş.
Şirket’in gelirlerine detaylı baktığımızda sportif başarı ile birlikte oluşan yayın gelirlerindeki
%44 (45 milyon TL) artış dikkat çekiyor. Pandeminin etkisinin en fazla hissedildiği gelir kalemi
olan maç günü gelirlerindeki kayıp, geçen sezona göre üçte iki olmuş durumdadır.

Şirketin giderlerindeki TL bazda %20’ye varan azalmanın ücret giderlerinin yanı sıra
pandeminin etkileriyle birlikte değişen koşullardan dolayı maç giderleri ve mağaza
giderlerindeki 25 milyon TL’lik azalıştan kaynaklandığı görülüyor.

Öte yandan maliyet ve faaliyet giderlerinde, ücret giderlerinin üzerinde durmak gerekiyor.
Ücret giderlerini detaylı olarak incelediğimizde geçen sezon aynı dönemde 40 milyon Euro
(261 milyon TL) ) ücret giderlerinin %30 azalarak (TL:%6) 29 milyon Euro’ya gerilediği
görülüyor.
Geçen sezona göre %30 artan döviz kuruna rağmen döviz bazda %30, TL bazda %6 ücret
tasarrufu yönetimin hanesine olumlu yazılmalıdır.
Bu konuda pandemin de ektisiyle gelirlerin azalmasından dolayı, futbol takımının ücret
giderlerinin gelirlere oranı %65’ten %68’e yükselmiştir.
Yapılandırma anlaşmasında gelirlerin %50’sinin finansal borç ödeme kullanılacağını göz
önünde bulundurduğumuzda anlaşmadaki bu maddenin pek gerçekçi olmadığını tekrar
görüyoruz.
Şirketin en kritik ve büyük sorunu olan finansman maliyetleri geçen seneye göre 76 milyon
TL artmış. Güncel borçlanma oranı olan %16’nın bu sene de aynı olduğunu göz önünde
bulundurduğumuzda faiz giderlerindeki 30 milyon TL’lik artışın neden sınırlı kaldığını da
anlayabiliyoruz.

Bunun yanı sıra kur farkı giderlerinin de 49 milyon TL’lik olumsuz etkilediği görülüyor.
Finansman giderlerinin gelirlerin %83’i oluşturması (geçen sene: %54) olduğunu göz önünde
bulundurduğumuzda yapılandırmanın yapısının sadece ana para ödemeli dönem değil;
anapara dahil ödemesiz dönem olması gerektiği bizlere gösteriyor.
Finansman giderlerinin, gelirlerin %83’ünü (geçen sene:%54) oluşturduğunu göz önünde
bulundurduğumuzda yapılandırmanın yapısının sadece anapara ödemeli dönem değil;
anapara dâhil ödemesiz dönem olması gerektiği bizlere gösteriyor.
Beşiktaş 9 ayda 359 milyon TL kazanabilmek için 768 milyon TL’lik gidere katlanmış. Başka bir
ifade ile yaratılan her 1 birim gelir için 2 birim gidere katlanışmış.
Şirket, 277 milyon TL zararının yanı sıra esas faaliyetlerinde 207 milyon TL’lik nakit açığı
yaratmış. Bu nedenle doğal olarak bunun finansmanını finansal borç ile yapmıştır.
Ancak bu durumun doğal sonucu olarak finansman maliyetleri artmakta ve finansman
maliyetleri neredeyse şirketin gelirleri seviyesine ulaşmış durumdadır.
Tasarruf tedbirleri sayesinde de faaliyet giderlerinde ciddi azalmalar olmuş ve bu konuda
gidilecek yol olsa da ciddi bir tedbir derecede bir alacak marj olmadığı görülüyor.
Bunun yanı sıra ulaşılan finansal borç seviyesi ve yapılandırma anlaşmasından dolayı
borçlanma maliyetlerine de pek müdahale etme şansı kalmamış.
Burada yönetimin mali disiplini sürdürürken; gelirleri çeşitlendirerek artmasını sağlamakla
birlikte özellikle de faaliyetlerde nakit açığı vermeyecek çözümlere odaklanması gerekiyor.
Yönetimin de asıl odak noktasının bu olması ve faaliyet esnasında nakit açığı vermemesi
gerekiyor. Bu durum şirketin sürekliliğine zarardan daha fazla tehdit oluşturuyor. Bu nokta
Beşiktaş’ta yönetimlerin en büyük sınavı olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Buraya kadar sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.
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