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1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait
finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim raporu
BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na:
Giriş
BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi’nin (Şirket) 30 Haziran 2015 tarihli ilişikteki özet
finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet kâr veya
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli
muhasebe politikalarının özetinin ve açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz.
Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem
Finansal Raporlama Standardı’na (“TMS 34”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir
biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz
konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 “Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur.
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun
olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi,
denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine
ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34’e
uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi
çekmemiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited

Yaşar Bivas, SMMM
Sorumlu Denetçi
14 Ağustos 2015
İstanbul, Türkiye

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle
özet finansal durum tablosu (bilanço)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

Dipnot
referansları

Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

3
6
4
5
5

Duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı

6
4
7
8

Toplam varlıklar

Dipnot
referansları

Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Kısa vadeli karşılıklar

4
9
5

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

5

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
İlişkili taraflara diğer uzun vadeli yükümlülükler

5

Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer
Kapsamlı gelirler veya giderler
Yeniden değerleme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları
Diğer kazanç/kayıplar
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem karı
Toplam kaynaklar

(2)

10

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
30 Haziran
2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2014

15.041.048

9.517.524

13.990.741
167.015
543.495
543.495
283.317
56.480

8.580.675
143.286
563.575
563.575
118.841
111.147

1.574.649

1.515.624

202.476
811.325
811.325
155.592
89.458
315.798

202.476
765.281
765.281
165.087
117.346
265.434

16.615.697

11.033.148

Cari dönem
30 Haziran
2015

Geçmiş dönem
31 Aralık
2014

2.548.043

2.323.745

306.694
79.361
227.333

366.731
204.771
161.960

1.705.575
1.705.575

1.293.786
1.293.786

535.774

663.228

1.046.396

820.419

142.166
142.166

127.592
127.592

904.230
904.230

692.827
692.827

13.021.258

7.888.984

13.021.258
17.540.874
41.059

7.888.984
12.600.874
41.059

29.632
12.219
17.413
29.318
(4.794.486)
174.861

12.219
12.219
29.318
(5.690.410)
895.924

16.615.697

11.033.148

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait
özet kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran
30 Haziran
2015
2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak 1 Nisan 30 Haziran
30 Haziran
2014
2014

Sürdürülen faaliyetler
Hasılat
Hizmet gelirleri
Hizmet satışlarından indirimler (-)
Satışların maliyeti (-)

22.000
6.183.253
(169.444)
(22.000)

3.607.681
(111.075)
-

958.100
6.682.168
(191.649)
(958.150)

23.001
3.361.328
(114.348)
(23.050)

Brüt kar

6.013.809

3.496.606

6.490.469

3.246.931

(6.173.038)
(119.506)

(2.897.933)
(76.450)

(6.579.582)
(112.184)

(3.171.085)
(78.644)

(278.735)

522.223

(201.297)

(2.798)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

457.978
(59.099)

230.435
(29.744)

407.907
(72.572)

229.037
(39.717)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)

120.144

722.914

134.038

186.522

54.717

(85.208)

360.227

360.227

174.861

637.706

494.265

546.749

-

-

-

-

Net dönem karı / (zararı)

174.861

637.706

494.265

546.749

Dönem karının/ (zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

174.861

637.706

494.265

546.749

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Esas faaliyet karı/ ( zararı)

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
Dönem vergi gelir/gideri
Ertelenmiş vergi gelir/gideri

8

Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı / (zararı)

Diğer kapsamlı gelir:
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar
-Diğer kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacak diğer
kapsamlı gelir unsurları
-Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gideri

17.413

17.413

-

-

21.766
(4.353)

21.766
(4.353)

-

-

Diğer kapsamlı gelir

17.413

17.413

-

-

Toplam kapsamlı gelir

192.274

655.119

494.265

546.749

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

192.274

655.119

494.265

546.749

(3)

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait
özet özsermaye değişim tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

Ödenmiş
sermaye
1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
bakiye

Yeniden
Sermaye
değerleme ve
düzeltmesi
sınıflandırma
farkları kazanç/kayıpları

Diğer
Kazanç /
Kayıplar

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş yıllar
karları/
zararları (-)

Net dönem
karı
(veya zararı) Özkaynaklar

12.600.874

41.059

12.219

-

29.318

(5.935.256)

244.846

6.993.060

-

-

-

-

-

244.846
-

(244.846)
494.265

494.265

30 Haziran 2014 tarihi
itibariyle bakiye

12.600.874

41.059

12.219

-

29.318

(5.690.410)

494.265

7.487.325

1 Ocak 2015 tarihi itibariyle
bakiye

12.600.874

41.059

12.219

-

29.318

(5.690.410)

895.924

7.888.984

Transferler
Sermaye arttırımı
Toplam kapsamlı gelir
Dönem net karı

4.940.000
-

-

-

17.413
-

-

895.924
-

(895.924)
174.861

4.940.000
17.413
174.861

30 Haziran 2015 tarihi
itibariyle bakiye

17.540.874

41.059

12.219

17.413

29.318

(4.794.486)

174.861

13.021.258

Transferler
Dönem net karı

(4)

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait
nakit akış tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

1 Ocak30 Haziran
2015

1 Ocak30 Haziran
2014

A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları

219.498

89.643

Dönem karı /zararı

174.861

494.265

Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler

114.034

143.246

40.272
429.202
(301.390)
(50.364)

41.946
809.145
(329.758)
(360.227)

(23.729)
20.043

(1.284)
(16.576)

(69.397)

(528.802)

20.080
(127.965)
(60.037)
98.525

14.804
(341.759)
(112.555)
(89.292)

219.498

108.709

-

(19.066)

(30.778)

(53.580)

-

-

(30.778)

(53.580)

C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

5.241.390

329.758

Alınan faiz
Ödenen faiz
Sermaye Arttırımına İlişkin Nakit girişi

360.036
(58.646)
4.940.000

400.357
(70.599)
-

Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit
benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C)

5.430.110

365.821

-

-

5.430.110

365.821

Notlar

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Vergi geliri gideri ile ilgili düzeltmeler
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden
Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar/Zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler

7

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki değişimler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki değişimler
Ticari borçlardaki değişimler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki değişimler

4
4

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ödenen kıdem
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit
çıkışları

7

D. Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki
etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış (A+B+C+D)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

3

2.555.435

3.218.604

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)

3

7.985.545

3.584.425

(5)

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle
özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Genel
BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), As Menkul Kıymetler A.Ş. adı altında 1990
yılında Türkiye’de kurulmuş ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemlerine başlamıştır. Şirket’in
As Menkul Kıymetler A.Ş. olan ismi 19 Nisan 2007 tarihli Genel Kurul kararı ile BGC Partners Menkul
Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirket Türkiye’de kayıtlı olup kayıtlı merkez adresi Kanyon Ofis Bloğu Esentepe Mahallesi Büyükdere
Cad. Kat:13 34394 Mecidiyeköy Şişli-İstanbul, Türkiye’dir.
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tabloları 14
Ağustos 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici
kuruluşlar, yasal finansal tabloları yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir.
Faaliyet konusu
4487 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, BGC Partners
Menkul Değerler Anonim Şirketi; Alım Satıma Aracılık, Halka Arza Aracılık, Türev Araçların Alım
Satımına Aracılık, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri ve Yatırım
Danışmanlığı alanlarında faaliyet göstermektedir.
Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir :
Adı soyadı / unvanı

30 Haziran 2015
Pay oranı
Pay tutarı

31 Aralık 2014
Pay oranı
Pay tutarı

BGC Holdings (Turkey) LLC
Diğer

99,9998%
0,0002%

17.540.851
23

99,9998%
0,0002%

12.600.851
23

100,00%

17.540.874

100,00%

12.600.874

Toplam

Şirket’in ana ortağı BGC Holding (Turkey) LLC, nihai hissedarı ise Cantor Fitgerald LP’dir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle nominal değeri 1 TL olan 17.540.874 adet (31 Aralık 2014 12.600.874 adet) hisse senedi mevcuttur.
Dönem içinde çalışan personel sayısı 31’dir (2014 - 33).

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

Finansal tabloların sunum esasları
İlişikteki ara dönem özet finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih
ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye
Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
Şirket, 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe
Standardı No:34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”ya uygun olarak hazırlamıştır.
(6)

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle
özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Ara dönem finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup,
KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz
edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Ara dönem özet finansal tablolar yıllık finansal tablolarda gerekli olan tüm dipnotları içermemektedir ve
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihli finansal tabloları ile birlikte dikkate alınmalıdır.
Şirket, 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolarını, 1 Ocak
2015’ten itibaren yürürlüğe giren yeni standartlar ve değişiklikler haricinde 31 Aralık 2014 tarihinde
geçerli olan muhasebe politikaları ile tutarlı olarak hazırlamıştır.
İşletmenin Sürekliliği
Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
İşlevsel ve sunum para birimi
Şirket'in işlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirası (TL)’dir.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin
Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1
Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

(7)
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TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal
Araçlar (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde
gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan finansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık
getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin
uygulanmasına ilişkin yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa
tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin
(örneğin satış ve brüt karları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır. ii) Faaliyet varlıklarının
toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin
yönetim hizmeti için katlandığı masrafları açıklaması gerekmektedir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

(8)

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle
özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri
yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de ve Şubat 2015’de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak
finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak
ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı
gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile
ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği
şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu
TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme
birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen
işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır.
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu
ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
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TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli
değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
Nisan 2015’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin
bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde
özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır.
Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük
olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır.
Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler
Nisan 2015’de, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç
veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı
ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik)
Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de
değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri
için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
Şubat 2015’de, TMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar,
Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan
kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler
içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Şirket’in finansal tablo dipnotları
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, Şubat 2015’de “TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman,
değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda
beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:
-

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma
yöntemlerinde değişiklik
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ilişkin açıklama
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir
bölümde’ açıklanması

Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup,
erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/
yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
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Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır.
UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye
dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük
uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo
dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi
değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları da
yayınlandıktan sonra değerlendirecektir.
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Nakit ve nakit benzerleri
30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

Kasa
Bankalar
- Vadeli mevduat (*)
- Vadesiz mevduat

4.992
13.985.749
13.829.223
156.526

1.163
8.579.512
8.435.077
144.435

Nakit ve nakit benzerleri

13.990.741

8.580.675

(*)

30 Haziran 2015 tarihi itibariyle bankalar bakiyesi içerisinde SPK’ya verilen teminat mektupları
için bankalarda toplam 900 ABD Doları, EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilen
teminat mektupları için 61.710 USD ve gün içi nakit kredi karşılığı 6.000.000 TL tutarında bloke
mevduat bulunmaktadır (31 Aralık 2014 - 900 ABD Doları (SPK) – EIS Eczacıbaşı İlaç Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’ye verilen teminat mektupları için 61.710 USD - 6.000.000 TL (gün için nakit
kredi karşılığı) tutarında bloke mevduat).

30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle bankalardaki vadeli mevduatın faiz ve vade detayı
aşağıdaki gibidir :
Para cinsi
TL
TL
USD
TL

Faiz oranı

Vade

30 Haziran 2015

%9,00
%6,00
%1,25
%6,50

03/08/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015

6.000.000
7.090.000
534.114
205.109
13.829.223

Para cinsi
TL
TL
USD
TL

Faiz oranı

Vade

31 Aralık 2014

%8,65
%7,50
%0,75
%6,50

19 Ocak 2015
2 Ocak 2015
2 Ocak 2015
2 Ocak 2015

6.000.000
1.920.000
394.213
120.864
8.435.077

Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler:
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar aşağıdaki gibidir.

Nakit ve nakit benzerleri
Bloke mevduat
Faiz tahakkukları
Nakit akım tablosu

(13)

30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

13.990.741
(6.002.418)
(2.778)

8.580.675
(6.002.087)
(23.153)

7.985.545

2.555.435

BGC Partners Menkul Değerler Anonim Şirketi
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle
özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

4.

Ticari alacaklar – Ticari borçlar – Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Ticari alacaklar

Ticari alacaklar

30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

543.495

563.575

543.495

563.575

Ticari borçlar

Kısa vadeli ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar-kısa vadeli

30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

227.333
79.361

161.960
204.771

306.694

366.731

30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

811.325

765.281

811.325

765.281

Diğer alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar

5.

Diğer cari/cari olmayan varlıklar/ yükümlülükler ve kısa vadeli karşılıklar

a)

Peşin ödenmiş giderler
30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

Özel Sağlık Sigortası
Finansal faaliyet harcı
Bloomberg ekran giderleri
Diğer

107.758
96.611
77.130
1.818

41.529
57.659
19.653

Toplam

283.317

118.841

30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

Peşin ödenmiş vergi ve kesintiler
Diğer

52.277
4.203

111.147
-

Toplam

56.480

111.147

b)

Diğer cari / dönen varlıklar
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özet finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
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5.

Diğer cari/cari olmayan varlıklar/ yükümlülükler ve kısa vadeli karşılıklar (devamı)

c)

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

Ödenecek vergi ve kesintiler

535.774

663.228

Toplam

535.774

663.228

30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

İkramiye karşılıkları
İzin karşılığı

1.458.260
247.315

1.174.713
119.073

Toplam

1.705.575

1.293.786

d)

e)

Kısa vadeli karşılıklar

Diğer uzun vadeli yükümlülükler- ilişkili taraflar

30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Şirket’in, BGC Grup politikası uyarınca 904.230 TL tutarında personele
BGC Grup tarafından sağlanacak menfaat için oluşan borç tutarını ifade etmektedir (31 Aralık 2014 –
692.827 TL).
6.

Finansal Yatırımlar, net

30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle menkul kıymetlerin tamamı satılmaya hazır
amaçlı olup detayı aşağıdaki gibidir:
Nominal
değeri

30 Haziran 2015
Defter
Faiz
değeri
oranı

Nominal
değeri

Defter
değeri

31 Aralık 2014
Faiz
oranı

Kısa vadeli
Vadeli Mevduat

167.015

167.015

-

143.286

143.286

-

Uzun vadeli
Hisse senedi – Takasbank (*)
Borsa Istanbul (BIST) (**)

39.273
159.711

42.765
159.711

-

39.273
159.711

42.765
159.711

-

365.999

369.491

-

342.269

345.761

-

(*)
(**)

7.

Defter değeri 42.765 TL tutarındaki borsada işlem görmeyen satılmaya hazır hisse senedi yatırımları, gerçeğe uygun
değeri tespitinde Takasbank’ın 1 TL nominal değerli pay senedi için açıkladığı satış fiyatı olan 1,40 TL dikkate alınmıştır
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in Borsa İstanbul iştirak oranı %3,77’dır. Şirket’in elinde nominal değeri 15.971 TL
olan 15.971.094 adet hisse bulunmaktadır.

Maddi duran varlıklar

30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık dönemde Şirket 30.778 TL (30 Haziran 2014 – 53.580 TL)
tutarında demirbaş alımı gerçekleştirmiştir. 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren altı aylık dönemde
Şirket 40.272 TL cari dönem amortismanı ayırmıştır (30 Haziran 2014 – 41.946 TL).

(15)
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8.

Vergi varlık ve yükümlülükleri

a)

Genel

Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip
eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek
taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden
%20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç
üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
b)

Ertelenmiş vergi

30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla ertelenen vergi varlıklarının dökümü aşağıdaki
gibidir:

Birikmiş
geçici
farklar

30 Haziran 2015
Ertelenen
vergi
varlıkları/
yükümlülükleri

Birikmiş
geçici
farklar

31 Aralık 2014
Ertelenen
vergi
varlıkları/
yükümlülükleri

Maddi ve maddi olmayan varlıklar
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları
Kıdem tazminatı, izin karşılıkları ve ikramiye
karşılığı
Diğer

(34.024)
-

(6.805)
-

(36.184)
449.736

(7.237)
89.947

1.847.741
(234.728)

369.548
(46.945)

1.421.378
(507.760)

284.276
(101.552)

Net ertelenmiş vergi varlığı

1.578.989

315.798

1.327.170

265.434

30 Haziran 2015 tarihi itibariyle Şirket’in geçmiş yıllardan taşınan zararı bulunmamaktadır (31 Aralık
2014 – 449.736 TL).
30 Haziran 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibariyle sona eren altı aylık döneme ait vergi giderinin
mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
30 Haziran
2015

1 Ocak –
30 Haziran
2014

Vergi öncesi (zarar) / kar

120.144

134.038

Vergi öncesi kar üzerinden hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
İndirimler
Kullanılan vergi zararı
Üzerinden ertelenmiş vergi hesaplanan vergi zararı
Diğer

(24.029)
(42.475)
134.684
124.480
123.138

(26.808)
(58.611)
78.101
195.361
89.947
82.237

Toplam

315.798

360.227
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9.

Diğer uzun vadeli yükümlülükler- ilişkili taraflar

İlişkili kuruluş işlemleri
a)

İlişkili taraflardan alacaklar (net)

Yoktur (31 Aralık 2014 - Yoktur).
b)

İlişkili taraflara borçlar (net)
30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

BGC Global Holdings LP (ana ortak)
Tower Bridge International LP.- diğer ilişkili taraf
Cantor Fitzgeral Securities
BGC Technology Support Services LTD.- diğer ilişkili taraf
BGC Technology Internatıonal LTD- diğer ilişkili taraf
BGC Brokers LP

904.230
63.031
9.063
6.007
1.177
83

692.827
178.395
5.510
19.418
1.365
83

Toplam

983.591

897.598

İlişkili taraflara borçlar Şirketin, grup şirketlerinden aldığı hizmetlere karşılık borç tutarlarından
oluşmaktadır. Söz konusu borçlara faiz işletilmemektedir.
BGC Technology Internatıonal LTD ve BGC Technology Support Services LTD: BGC grubuna bilgi
işlem servis ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
Tower Bridge International Services LP: BGC grup şirketlerine servis anlaşması vasıtası ile denetim,
finans, danışmanlık, hukuk gibi alanlarda hizmet vermektedir.
BGC Global Holdings LP: BGC grubu içinde personel ve şirket ortaklarına çeşitli hizmetler veren
kuruluştur.
BGC Brokers LP: BGC New York ofiste; hem piyasalar bazında hem de müşteri bazında BGC
Partners Menkul Değerler’e verilen brokerlik servis karşılığıdır.
c)

İlişkili taraflarla yapılan işlemler:

İlişkili taraflar işlemlerinden kaynaklanan gelirler yoktur (30 Haziran 2014 – Yoktur).
İlişkili taraflar işlemlerinden kaynaklanan giderler 577.809 TL’dir (30 Haziran 2014 – 544.461 TL).
Üst düzey yönetime ödenen ücret ve menfaatler 774.789 TL’dir (30 Haziran 2014 – 838.238 TL)

10.

Özkaynaklar

Ödenmiş sermaye
Şirket’in sermayesi 20 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve SPK’nın 32992422-205-E.5825
no.lu 11 Haziran 2015 tarihli izni ile 4.940.000 TL arttırılmış ve nakit olarak ödenmiştir. 30 Haziran
2015 tarihi itibariyle, Şirket’in kayıtlı sermayesi 17.540.874 TL olmuştur (31 Aralık 2014 – 12.600.874
TL).
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle, Şirket’in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL nominal değerde
17.540.874 adet hisseden meydana gelmiştir.
(17)
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10.

Özkaynaklar (devamı)

Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Sermaye, bilançoda kayıtlı değeri ile yansıtılmış olup, bu kaleme ilişkin enflasyon düzeltmesi tutarları,
özsermaye içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir. Bu yedekler özsermaye kalemlerinin 31 Aralık
2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiş tutarları ile nominal tutarları arasındaki farktan oluşur.
Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanununa göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar,
kanuni dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket
sermayesinin %5’ini aşan kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal
yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek
akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
Geçmiş yıl kar/zararları
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle geçmiş yıllar zararları sırasıyla 4.794.486 TL ve 5.690.410 TL
olarak gerçekleşmiştir.
2015 ve 2014 yılları için özkaynak dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2015

31 Aralık 2014

Ödenmiş sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Kapsamlı gelirler veya giderler
Diğer kazanç/kayıplar
Geçmiş yıllar kar/zararları
Net dönem zararı/karı

17.540.874
41.059
29.318
12.219
17.413
(4.794.486)
174.861

12.600.874
41.059
29.318
12.219
(5.690.410)
895.924

Dönem sonu bakiyesi

13.021.258

7.888.984
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11.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
Şirket’in en önemli finansal araçları, nakit, kısa vadeli mevduatlardır. Bu finansal araçların en önemli
amacı Şirket operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Şirket’in finansal araçlarından
kaynaklanan en önemli riskleri kredi riski, likidite riski ve piyasa riskidir. Şirket yönetimi aşağıda
özetlenen risklerin her birini incelemekte ve aşağıda belirtilen politikaları geliştirmektedir.
Kredi riski
Şirket yerli ve yabancı kurumsal müşterilere Türkiye’deki hisse senetlerinde ve vadeli işlem
piyasalarında aracılık hizmeti vermektedir.
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket müşterileri
üzerinde kontrol sistemi kurmuş olup her bir borçlu için bu riskler sınırlandırılmıştır. Şirket müşterilerine
ilişkin risk derecelendirmesi yapmamaktadır.
Kredi riski yoğunluğu belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi
bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek
değişikliklerden benzer şekilde etkilenmelerine bağlı olarak oluşur. Kredi riski yoğunluğu, Şirket'in
belirli bir sanayi kolunu veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere olan duyarlılığını göstermektedir.
30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Şirket’in, koşulları yeniden görüşülmüş olan bir
finansal alacağı bulunmamaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış bir finansal alacağı bulunmamaktadır.
Şirket, 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle mali tablolarında herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı
ayırmamıştır (31 Aralık 2014 - Yoktur).
Şirket’in dönem içerisinde kredi riskine karşılık güvence olarak elinde bulundurmakta olduğu bir
teminatın mülkiyetini üzerine aldığı bir durum bulunmamaktadır.
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11.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Şirket’in, kredi riskine ilişkin bir risk derecelendirme sistemi bulunmamaktadır.

Cari dönem
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Önceki dönem
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
Değer düşüklüğü (-)
Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Ticari
alacaklar

İlişkili
taraf

Diğer
Alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Alacaklar
Finansal
yatırımlar

543.495
543.495

-

-

13.985.749
13.985.749

-

167.015
167.015

543.495

-

-

13.985.749

-

167.015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Alacaklar
Finansal
yatırımlar

Ticari
alacaklar

İlişkili
taraf

Diğer
alacaklar

563.575
563.575

-

-

8.579.512
8.579.512

-

143.286
143.286

563.575

-

-

8.579.512

-

143.286

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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11.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Likidite riski
Likidite riski, nakit olarak ya da diğer finansal varlığın teslimi suretiyle ödenen finansal yükümlülüklerin
yerine getirilmesinde zorlanma riskidir.
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi
işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade
eder.
Şirket’in 30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre, indirgenmemiş ticari
ve finansal borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:
Cari dönem

Sözleşme uyarınca vadeler

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası
(II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

306.694

306.694

306.694

-

-

-

Önceki dönem

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası
(II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun
(IV)

366.731

366.731

366.731

-

-

-
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11.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Piyasa riski
a)

Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi

Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve yükümlülükler Şirket’in kur riskine maruz kalmasına
neden olmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonun sürekli analiz edilmesi ile takip
edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine
göre aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem

30 Haziran 2015

1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük) pozisyonu
(19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu
(9+18+19)
Parasal kalemler net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat

(22)

TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

EURO

GBP

Diğer

829.582
829.582
829.582
84.895
84.895
904.230
904.230
989.125

261.751
261.751
261.751
31.603
31.603
336.608
336.608
368.211

37.913
37.913
37.913
-

3.174
3.174
3.174
-

4
4
4
-

-

-

-

-

-

(159.543)

(106.460)

37.913

3.174

4

(159.543)

(106.460)

37.913

3.174

4

-

-

-

-

-
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11.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
Önceki dönem

31 Aralık 2014

1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu (9+18+19)
Parasal kalemler net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat

(23)

TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

EURO

GBP

Diğer

4.777
646.206
650.983
650.983
185.350
185.350
692.827
692.827
897.595

2.060
236.284
238.344
238.344
79.930
79.930
298.774
298.774
387.078

34.842
34.842
34.842
-

-

4

-

4
4
-

(227.193)

(140.360)

34.842

-

4

(227.193)

(140.360)

34.842

-

4

-

-

-

-

-
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11.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

30 Haziran 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Şirket’in vergi öncesi karının diğer değişkenler
sabit tutulduğunda, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini’ndeki %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık
analizi aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2015

Yabancı
paranın
değer
kazanması

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Cari dönem
Kar/zarar
Özsermaye
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
paranın
değer
değer
değer
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
123-

ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)

(28.598)
(28.598)

28.598
28.598

-

-

11.307
11.307

(11.307)
(11.307)

-

-

1.336
1.336

(1.336)
(1.336)

-

-

(15.955)

15.955

-

-

Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
456-

Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
GBP’nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:

789-

GBP net varlık/yükümlülüğü
GBP riskinden korunan kısım (-)
GBP net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
31 Aralık 2014

Yabancı
paranın
değer
kazanması

Kar/zarar
Yabancı paranın
değer
kaybetmesi

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Önceki dönem
Özsermaye
Yabancı
Yabancı paranın
paranın
değer
değer
kaybetmesi
kazanması

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
123-

ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)

(34.490)
(34.490)

34.490
34.490

-

-

9.828
9.828

(9.828)
(9.828)

-

-

-

-

-

-

(24.662)

24.662

-

-

Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
456-

Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
GBP’nin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:

789-

GBP net varlık/yükümlülüğü
GBP riskinden korunan kısım (-)
GBP net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

(24)
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11.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

b)

Faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi

Faiz oranı riski
Şirket’in faize duyarlı varlık ve yükümlülüğü ve dolayısıyla faiz oranı riski önemli seviyede değildir.
Faiz oranı riski, faiz oranı duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal
tedbirlerle yönetilmektedir. Şirket’in değişken faizli finansal varlık veya finansal yükümlülüğü
bulunmamaktadır.

12.

Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
30 Haziran Döviz
2015 Cinsi

İlgili kurum
IMKB Hisse Senetleri Piyasası (Teminat Mektubu)
SPK Sermaye Blokajı (Teminat Mektubu)
EIS Eczacıbaşı Sınai ve Finansal Yatırımlar A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu (Teminatı Mektubu)

2.710.000
240.000
61.710
900

TL
TL
USD
USD

31 Aralık
2014

Döviz
Cinsi

2.710.000
240.000
61.710
900

TL
TL
USD
USD

Vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve
vergi hesapları revize edilebilmektedir. Şirket Yönetimi, vergi denetiminden geçmemiş 2009 – 2015
arası yıllara ilişkin ileride ortaya çıkabilecek ek vergi yükümlülüğü güvenilir ve belirli bir düzeyde
tahmin edilemeyeceğinden ilişikteki finansal tablolarda ilave bir karşılık ayırmamıştır.

13.

Bilanço sonrası hususlar

Yoktur.

(25)

