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FİNANS YÖNETİMİ
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İşletmenin Mali Faaliyetleri
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İşletmenin Finansman Kaynakları

• İşletme sahipleri ve yatırımcılar (Ödenmiş Sermaye, Hisse senedi ihracı)

• Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (Finansal piyasalardan alınan bir yıldan
uzun vadeli kaynaklar, tahvil vb. enstrümanlar)

• Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar( İşletmelerin kısa vadeli olarak finansal
piyasalardan almış oldukları krediler vb. işlemler)
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Vade Uyumu

• İşletmelerin ayakta kalabilmeleri için;

• Kısa Vadeli kaynaklar ile dönen varlıklarını finansa etmeli (nakit ya da nakde
yakın işlemleri ve bir yıldan kısa vadeli işlemleri finanse etmeli)

• Uzun Vadeli kaynak ve Halka açık şirketler Hisse senedi ihraçları ile uzun
vadeli yatırımları ve duran (sabit) varlıklarını finanse etmeli

• Yani işletme 3 ay vadeli almış olduğu bir banka kredisi ile işletme
binası satın almamalıdır.
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Likidite

• Varlıkların paraya dönüştürülme yeteneğini ifade eder. İşletmenin likiditesinin
göstergeleri;

• İşletme sermayesi (Dönen varlıklar-Kısa vadeli yabancı kaynaklar)

• Cari oran (Dönen varlıklar/Kısa vadeli yabancı kaynaklar)

• Likidite oranıdır.((Dönen varlıklar-Stoklar)/Kısa vadeli yabancı kaynaklar))
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Likiditenin iki temel boyutu;

• Varlığın paraya dönüştürülmesinde geçecek süre,

• Varlığın paraya dönüştürülmesi sırasında değerinde meydana gelecek
değişmedir.

• Tam zamanında üretim(Just in Time): Varlığın paraya dönüştürülmesi
hızını artırmak için stok maliyetlerinden kurtularak likiditeyi artırmayı
hedeflemektedir.
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İşletmenin Sermaye Yapısı
YABANCI SERMAYE ÖZ SERMAYE

Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar(Tahvil ihracı)

Ödenmiş sermaye(Hisse senedi ihracı)
Yedek sermaye(Dağıtılmamış karlar)
Kar veya zarar
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Önemli Finansal Oranlar
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İşletmelerde Yatırım Kararları

• Kar amaçlı yatırımlar: Yeni üretim birimlerinin oluşturulması, üretime devam
edilmesi için eskiyen, yıpranan sabit varlıkların yenilenmesi, üretim kapasitesinin
artırılması ya da kaliteyi artırmak için yapılan yatırımları kapsar.

• Kanunen veya Toplu Sözleşmeler Gereği Yapılan Yatırımlar: İş yerlerinde
güvenliği sağlamaya yönelik kanun gereği yapılması gereken yatırımları ifade eder.

• İşletme verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlar: Araştırma projelerinin
geliştirilmesi, çalışanların motivasyonlarının artırılması vb. amaçlarla kreşler, sosyal
tesisler vb. yatırımlardır.
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Finans kavramı ve finans yönetimi

• Finans: İhtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir
şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir.(Mucuk,2005: 276)

• Finans Yönetimi: Finans yönetiminin temel amacı firma değerini maksimize
edecek şekilde işletmenin karını artırırken, maliyetlerini minimize etmek ve
böylece rekabet gücünü artırarak varlığını sürdürmesini sağlamaktır.(Ross,
Westerfield, Jaffe&Jordan, 2007:11-12)
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Finans Yönetiminin İşlevleri

• Finansal Analiz

• İşletme için gerekli fonların sağlanması

• Sağlanacak fonların kaynaklarının belirlenmesi (sermaye yapısı)

• Sağlanan fonların varlık değerlerine dağıtılması (yatırım yapısı)

• Finansal planlama ve denetim

• Kazanç dağıtımı
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Finansal Analiz

• Finansal Analiz; İşletmenin geçmişteki finansal verilerinin incelenmesi
yoluyla geleceğe ilişkin kararların alınmasında yöneticilere önemli faydalar
sağlamayı amaçlar.(Helfert, 2000:30)

• Finansal analiz sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek, işletmenin
mevcut durumu ile finansal yönden güçlü ve zayıf noktaları ortaya konulur.
Böylece, işletmenin gelecekteki çalışmalara ilişkin daha gerçekçi öngörüler
yapılabilir. Finansal analiz; işletmenin likidite durumuna, sermaye yapısına,
aktiflerin kullanım durumuna ve karlılık durumuna ilişkin bilgiler sağlar.
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Finansal analizin başarılı olabilmesi için;

• Finansal analistin, finansal tabloları doğru yorumlayabilmesi için, muhasebe
teori ve uygulamalarını bilmesi gerekmektedir.

• Finansal analiz yapılırken, işletmenin ve ait olduğu sektörün özellikleri
dikkate alınmalıdır.

• Değerlendirmede, analizin yapıldığı dönem ve dönemin koşulları dikkate
alınmalıdır.

• Finansal analize konu olan işletmenin, politikaları ve yöntemleri, analist
tarafından bilinmelidir.
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Finansal Analizlerde Kullanılan Mali Tablolar

• Finansal analizlerde kullanılan en önemli bilgi kaynağı finansal tablolardır.
Ancak finansal tablolar geçmiş dönem hakkında bilgi veren statik tablolardır.
Bu nedenle finansal analistler geçmiş dönem tablolarından hareketle
proforma (tahmini) mali tablolar hazırlayarak sektöre yönelik öngörüde
bulunmaktadırlar.

• Finansal analizlerde kullanılan mali tablolar; Proforma gelir tablosu,
proforma bilanço ve nakit akımı bütçelerinden oluşmaktadır.
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Finansal tabloların birbirleriyle ilişkileri
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Proforma Bilanço
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Proforma Gelir Tablosu
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Proforma nakit akımı
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