FAALİYET KONUSU SPORTİF FAALİYETLER VEYA SÖZ KONUSU
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN YÖNETİLMESİ OLAN HALKA
AÇIK VEYA AÇILACAK ORTAKLIKLARIN UYMASI GEREKEN KRİTERLER
HAKKINDA
(2008/13 sayılı Kurulumuz Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.)
Faaliyet Konusu Sportif Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen
Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak Ortaklıkların Uyması Gereken
Kriterler
1. Şirketlerin (faaliyet konusu futbol ve futboldan elde edilen gelirler olan ve halka açık
veya açılacak anonim şirketler) faaliyetlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumuna
(muafiyet, istisna vb.) ve konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’ndan veya ilgili vergi
otoritesinden alınacak görüşe izahname ve sirkülerde yer verilir.
2. Şirkete kulüp/şirket tarafından devredilen veya kiralanan haklara (futbol takımı, isim
hakkı gelirleri, yayın gelirleri vb.) ilişkin sözleşme bilgilerine halka açılma sırasında
yayımlanacak izahnamede yer verilir. Söz konusu hususlara ilişkin Türkiye Futbol
Federasyonu'ndan alınacak onay yazısı Kurula sunulur.
3. Tribün gelirlerinin şirkete devredilmesi durumunda, teberrulu bilet satışı yapılması
gibi uygulamalarda elde edilen gerçek hâsılatın takibini sağlayacak muhasebe ve kayıt
düzeninin kurulması zorunludur.
4. Aktifinde futbolcu sözleşmesi veya bonservisi bulunan şirketlerin, futbolcuların
sigortalanması konusunda izlediği politikayı izahname, sirkülerler ve mali tablo dipnotları ile
kamuya açıklamaları zorunludur.
5. Şirketlerin kar dağıtım politikalarına halka açılma sırasında izahname ve
sirkülerlerde, halka açılma sonrasında ise Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarında ayrıntılı
olarak yer verilmesi zorunludur. Kamuya açıklanan kar dağıtım politikaları genel kurul
toplantılarında ortakların onayına sunulur.
6. Şirketlerin, sahip oldukları varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin
%51'inden fazlasına ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse senetlerine sahip
olmaları nedeniyle şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile
Şirket ve kulübün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, kulüp ve kulüp ile doğrudan veya
dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü şahısların (hep birlikte “İlişkili Taraflar” olarak anılacaktır)
borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve ayni hak tesis edememesini sağlamak üzere, ilk
genel kurulda ana sözleşmeye hüküm eklenmesi zorunludur.
7. Şirketler, sadece futbol takımının geliştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanı için
kullanılmak üzere, İlişkili Taraflara kendi kaynaklarından veya kullanmış oldukları yabancı
kaynaklardan fon kullandırabilir. Ancak bu fonlara ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması
zorunludur:
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a. İlişkili Taraflara kullandırılabilecek fonların azami tutarı, şirketin kar dağıtım
politikasına ve/veya İlişkili Tarafların şirket sermayesindeki pay oranına bağlı olarak
belirlenir ve yönetim kurulu tarafından alınacak bir taahhüt kararı ile ilk halka açılmalar
sırasında izahname ve sirkülerlerle kamuya duyurulur.
b. Payları bir borsada işlem gören şirketler ise yukarıda belirtilen esaslar
çerçevesinde fon kullandırmaya ilişkin olarak alacakları yönetim kurulu kararını, özel durum
açıklaması ile kamuya duyurmaları ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmaları
zorunludur. Yönetim kurulu kararının, bu ilke kararının SPK Haftalık Bülteninde
yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde alınması ve kamuya duyurulması gerekmektedir.
c. Hesap dönemi içerisinde kullandırılan fonların, takip eden hesap dönemi
içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile kar payına mahsup edilmesi zorunludur.
d. İlişkili Taraflara kullandırılacak fonların toplam tutarı, bir önceki hesap dönemi
karından söz konusu İlişkili Tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının % 50
fazlasını aşamaz.
e. Hesap dönemi içerisinde İlişkili Taraflara kullandırılan fonlara, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 15’inci maddesinin son fıkrası kapsamına girmeyecek şekilde belirlenecek ve
mali tablo dipnotları ile ayrıntılı olarak kamuya açıklanacak bir faiz oranı üzerinden faiz
uygulanması zorunludur.
8. Şirketler bu ilke kararının 7. maddesinin (d) bendi hükmüne, ilke kararının SPK
Haftalık Bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak
zorundadırlar.
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