TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİC.A.Ş.
01.06.2012-28.02.2013 ARA DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımız,
28.02.2013 tarihinde sona eren 01.06.2012-28.02.2013 ara dönemi faaliyetlerimize ilişkin, Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri XI, No.29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” gereğince hazırlanan ara dönem faaliyet raporumuzu bilgilerinize sunuyoruz. Anılan tebliğ
madde 8 (3) gereğince bu raporda 01.06.2012-28.02.2013 ara dönemini ilgilendiren önemli olaylara
yer verilmiştir. Raporumuzun ekinde şirketimize ait mali tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar yer
almaktadır. Şirketimize ait mali tablolar ile ilgili dipnotlar, geçmiş dönem faaliyetleri ile karşılaştırmalı
olarak sunulmaktadır.
Kurumsal anlamda son derece şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya sahip kulübümüzün bu dönemki
faaliyet raporu da edindiğimiz kurumsal anlayış çerçevesinde son derece şeffaf bir anlayışla
hazırlanmıştır.
Türk futbol tarihine başarıları ve temiz şampiyonlukları ile geçmiş bulunan kulübümüz son yıllarda
marka değerini ve gelişen futbol piyasasındaki payını artırmak, sağlam gelir kaynakları elde ederek
ekonomik kırılganlıkların önüne geçmek için önemli adımlar atmıştır. Bu kapsamdaki yeniden
yapılanma çalışmalarında TS Futbol A.Ş’ ye ait olan futbol takımı tüm altyapılarıyla birlikte devir
alınmıştır. Ardından gerekli lisans işlemleri için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde müracaatta
bulunulmuş ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 22.06.2011 tarih ve 2011/35-07/14405 sayılı yazıyla
futbol lisansı Trabzonspor Futbol A.Ş. üzerinden alınarak şirketimiz üzerine geçirildiği tarafımıza
bildirmiştir. Böylelikle gerek Türkiye Futbol Federasyonu gerekse UEFA nezdinde futbol lisansı
şirketimiz üzerine tescil edilmiştir.
Şirketimize ait profesyonel futbol takımının başarıya ulaşması için transfer dönemi içerisinde Emre
Güral, Yasin Öztekin, Soner Aydoğdu, Marc Janko, Emerson Da Conceicao, Abdullah Karmil ve
Oğulcan Gökçe’yi transfer etmiştir. Bu işlemler ve sözleşme tutarları kamuoyuna ilan edilmiştir.
Yine bu dönem içerisinde Saran Uluslararası Film.Tic.A.Ş. ile var olan Avni Aker stadyumu saha içi
reklam sözleşmesi 01.06.2016 tarihine kadar, Anadolu Sigorta A.Ş. ile olan sponsorluk sözleşmesi
31.05.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
Şirketimiz 10.10.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapmıştır. Olağanüstü Genel Kurul toplantı
tutanağı aynı gün kamuoyuna ilan edilmiştir. İlgili toplantıda alınan “2007-2008 hesap dönemine ait
temettü tutarı olan 23.111.306 TL’nin 20.02.2013 tarihinde ödenmesi” kararı, Yönetim Kurulumuzun
11.01.2013 tarihinde aldığı bir kararla daha erkene çekilerek, 13.02.2013 tarihinde ödenmesine karar
verilmiş, anılan tarihte 2007-2008 hesap dönemine ait temettü ödemesi yapılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:56 sayılı kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve
Uygulanmasına İlişkin Tebliğine göre şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerinin tadil edilmesine karar
verilmiştir.
Şirketimizin yönetim kuruluna 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu
Başkanlığı’na Sayın Sadri Şener, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Sayın Nevzat
Şakar, yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Hasan Yener, Sayın Yusuf Ziya Yılmaz (Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi) ve Sayın Ahmet Çubukçu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.

Seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000 TL ücret verilmesine karar verilmiştir. Diğer
yönetim kurulu üyeleri kar payı dahil olmak üzere hiçbir isim altında ücret almazlar.
Kurumsal Yönetim Komitesine Ahmet Çubukçu(Başkan), Hasan yener(Üye), Denetim Komitesine Yusuf
Ziya Yılmaz (Başkan), Ahmet Çubukçu(Üye) seçilmişlerdir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporumuz ve Yıllık Faaliyet raporumuz ekleri ile birlikte süresi
içerisinde hazırlanarak şirket merkezi ve internet sitemizde (www.trabzonspor.orgr.tr)
yatırımcılarımızın incelemesine sunulmuştur.
Şirketimizin 28.02.2013 tarihi itibari ile yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarımızda Bilanço
Dönen Varlıklar toplamı 12.732.583-TL, Bilanço Duran Varlıklar Toplamı 182.925.328-TL, Bilanço
Varlıklar toplamı 195.657.911-TL, Bilanço Kısa Vadeli Yükümlülükler toplamı 178.325.793-TL, Bilanço
Uzun Vadeli Yükümlülükler toplamı 24.365.793-TL, Özkaynaklar (7.033.675)-TL ve Dönem Zararı
(50.272.782)-TL olarak gerçekleşmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Sadri Şener
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı

