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Birliğimiz

SAYIN ÜYEMİZ,
Bilindiği üzere, Birliğimiz üyesi aracı kurumların Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırladığı finansal
tabloları, dipnotlarıyla beraber üçer aylık dönemlerde Birliğimizce
derlenip sonuçları kamuya açıklanmaktadır.
Kamuya açıklanan verilerin karşılaştırılabilir olması ve bu verileri
değerlendiren tarafların daha sağlıklı sonuçlara ulaşmasını teminen,
2009 yılı başından itibaren konsolide finansal tablo açıklayan
kurumlar da dahil olmak üzere tüm aracı kurumlardan solo finansal
tabloları derlenmeye başlanmıştır.
Elde edilen solo finansal veriler gerek aracı kurum bazında, gerekse
sektör toplamı olarak kamuya açıklanmaktadır. Ancak, aracı kurum
verilerinin yayınlanması ile ilgili oluşan tereddütlerin giderilmesi
amacıyla üyelerimizin görüş ve önerileri çerçevesinde, finansal veri
yayınıyla ilgili aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1. Aracı kurumlar finansal verilerini Aracı Kurum Bilgi Bankası
Formu aracılığıyla üç aylık dönemler halinde Birliğimize
iletmeye devam edeceklerdir.
2. Tüm aracı kurumlar Aracı Kurum Bilgi Bankası Formunun
ilgili
bölümleri
aracılığıyla
solo
finansal
verilerini
bildireceklerdir.

3. Konsolide finansal tablo hazırlayan aracı kurumlar, solo finansal
tablolarına ek olarak konsolide finansal verilerini de Aracı
Kurum Bilgi Bankası Formunun ilgili bölümleri aracılığıyla
bildirmeye devam edeceklerdir.
4. Birliğimiz, aracı kurumlarla ilgili verileri üç ana kategoride
yayınlamaktadır; sektörün toplulaştırılmış verileri, aracı kurum
bazında karşılaştırmalı veriler ve aracı kuruma özgü veriler.
5. İnternet sitemizin “Veriler” sayfasında yer alan ve sektörün
toplulaştırılmış verilerini içeren “Aracı Kurum Sektörü Finansal
Verileri” ile kurum bazında verileri içeren “Aracı Kurum
Bazında Karşılaştırmalı Veriler” bölümlerinde tüm aracı
kurumların solo finansal tablolarına yer verilecektir.
6. Öte yandan, internet sitemizin “Veriler” sayfasında “Aracı
Kurum Mali Bilgileri” başlıklı bölümünde yayınlanan, her bir
aracı kuruma özgü mali verilerde, ilke olarak aracı kurumların
solo verilerine yer verilecektir. Ancak, kurumların tercih
belirtmesi halinde, bu bölümde kurumun konsolide finansal
verilerinin yayınlanması mümkün olabilecektir.
7. Halka açık aracı kurumların kamuya açıkladıkları finansal
tabloların “konsolide” olması halinde dahi, Birliğimize hem solo,
hem konsolide finansal tablolarını bildireceklerdir. Ancak, halka
açık aracı kurumların kamuyu aydınlatma yükümlülükleri
çerçevesinde kamuya açıkladıkları bilgilerle tutarlılığın
sağlanması açısından, ilke olarak, internet sitemizde yer alan
“Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler” ve “Aracı
Kurum Mali Bilgileri” bölümlerinde bu kurumların konsolide
verilerine yer verilecektir. Ancak, ilgili kurumların tercih
belirtmesi halinde, bu kurumların solo verilerinin de
yayınlanması mümkün olabilecektir.
8. Aracı kurumlar, internet sitemizde “solo” veya “konsolide” mali
verilerinin yayınlanması konusundaki tercih bildirimlerini Aracı
Kurum Bilgi Bankası Formu doldurma dönemlerinde Araştırma
ve İstatistik Bölümümüze iletebileceklerdir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER
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