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Piyasası

Sermaye
Raporlamaya

İlişkin

sayılı,

Kurulu'nun (SPK) II-14 .1.a

Esaslar Tebliği

Piyasasında

" Sermaye

(II-14.1)'nde Değişiklik Yapılmasına

Finansal

Dair Tebliğ''i,

03.02.2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir . Bu
kapsamda

Aydınlatma

Kamuyu

bildirimlerine yönelik

Platformu 'nda

değişiklikler aşağıda

yer

yapılacak

(KAP)

finansal

raporlama

almaktadır :

Özel mevzuatları gereği konsolide finansal tablolar yanında bireysel finansal

1)
tablolarını

hazırlayan

da

bireysel finansal
başlamak

üyelerimizin (banka ve sigorta

tablolarının

şirketi

yıllık

KAP'a son gönderim tarihi, 2016

üzere konsolide finansal

tabloların

statüsündeki üyelerimiz)

son gönderim tarihi ile

finansal tablolardan

aynı olacaktır.

Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda (GİP) işlem gören işletmelere 6 aylık

2)

faaliyet raporu düzenleme ve KAP'a bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda, GİP'te
işlem

gören KAP üyeleri 2017

tablolar ile

aynı

3)

ortaklıklar

4)
ş irketleri

aylık

6

raporlarında,

finansal

faaliyet

raporlarını

da finansal

sürelerde KAP'ta ilan edeceklerdir.

Herhangi

ortaklıklarının

yılı

finansal

finansal

bir

raporlarının

raporlarını

piyasası

sermaye

KAP'a

aracı

işlem

borsada

gönderim

yükümlülüğü

görmeyen
kaldırılmış

yatırım

olup,

bu

SPK'ya göndereceklerdir.

ihraç ettiği sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören varlık kiralama
işlem gördüğü

pazara

ilişkin

bildirim kuralları çerçevesinde finansal raporlarını

KAP'a göndereceklerdir.
5)
olmayan

Pay

dışındaki

işletmeler,

sermaye

piyasası

ihraç ettikleri sermaye

araçları

Borsa'da

piyasası araçlarının

işlem

gören halka

açık

itfa tarihine kadar finansal

raporlarını KAP'ta ilan edeceklerdir. İhraç belgesinin veya izahnamesinin geçerlilik süresi
bulunmasına karşın,

itibariyle sermaye

ilgili finansal

raporların

piyasası araçları

itfa

kamuya

olmuş

halka

açıklanmasına ilişkin
açık

olmayan

belgesi veya izahnamenin geçerlilik süresi boyunca finansal
devam edecektir. Tedavülde bir sermaye

piyasası aracı

işletmeler, onaylı

raporlarını

olmasa da

son bildirim tarihi

onaylı

ihraç

KAP'ta ilan etmeye
ihraç belgesi veya

izahnamenin geçerlilik süresi boyunca ilgili tebliğ hükümlerine tabi olma zorunluluğu, tebliğ

değişikliğinin

olacaktır.

için geçerli
6)

açık

Halka

olmayıp

yatırımcılar arasında işlem

3 ve 9

işletmeler

yürürlük tarihinden sonra ihraç belgesi veya izahnamesi onaylanan

aylık

gören

piyasası

sermaye

işletmelerin

araçları

borsada

sadece

nitelikli

ara dönem finansal rapor düzenleme muafiyeti,

ara dönem finansal raporlar olarak

düzenlenmiş, dolayısıyla

işletmelere

bu

6

aylık

finansal raporları için de KAP'a bildirim zorunluluğu getirilmiştir.
Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe

7)

piyasası araçlarını
işletmelerin,

girme tarihinden önce pay dışındaki sermaye

halka arz edilmeksizin satmak üzere ihraç belgesi

bu belge

kapsamındaki

tüm

ihraçları

sağlamaları

işletmelerin

durumunda

ilgili ihraç belgesi

KAP'a

yatırımcıların

bildirim yapmayabileceklerdir.

uyarınca yaptıkları

ilişkin

Tebliğ 'in

9)
yıllık

10. maddesinin 2.

almaktadır

2017

tarafından

finansal raporlara
Bu

kapsamdaki
aylık

ara

yılı

finansal

raporlarının

KAP'a

( Ek).

fıkrası kapsamında, payları işlem

finansal raporlarıyla bağımsız denetim raporlarını,

görüşüleceği

gören

işletmelerin,

söz konusu finansal

raporların

genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce KAP'ta ilan etmeleri gerekmektedir. Bu

durumda, üyelerimizin
göre

tablolar ekte yer

olmayan

bulunmamaktadır.

Tebliğ değişikliği kapsamında güncellenmiş

gönderim tarihlerine

açık

tüm ihraçlar itfa edilene kadar, 6

dönem finansal rapor düzenleme yükümlülükleri de
8)

halka

itfa edilene kadar kendileri

belirlenen ve ihraç belgesinde yer verilen bir yöntem dahilinde
erişimini

almış

deği şebileceği

yıllık

için, bu

tarihlerine göre, finansal

raporlarının

finansal

son gönderim tarihleri, genel kurul tarihine

işletmeler tarafından

raporlar ı n

KAP'ta ilan edilen

olağan

genel kurul

KAP'a son gönderim tarihleri revize edilecek ve günlü k

olarak www.kap.o rg.tr adresinde " Finansal Tablolar" sekmesindeki " Finansal Raporların ilan
Tarihleri"

alanında

Konuya

yer

ilişkin

alacaktır.

her türlü soru için

Bilgi edinilmesini ve

gereğini

kapdestek @ nıkk.com . t r

adresine

baş v urulabilir.

rica ederiz.
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y ılı

fi nansal

raporlarının

KAP'ta ilan tarihleri (5 Say fa)

,

