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M TABLOSU İLE
FİNANSAL TAB LOL ARD AN FON AKI
ANMASI
NAKİT AKI M TAB LOS UNU N HAZIRL
Nurgül R. CHA MBE RS*

1. GİRİŞ

ünde bulundurarak gerçekçi
Bir finans yöneticisi, firmanın amaçlarını gözön
durumundadır. Bu analiz lerin en
karar lar alabilmek için çeşitli analizler yapmak
Bu anali z kapsamında i ş letm enin
başta gelenlerinden biri de finansal anali zdir.
mevcut durum ortaya konul arak
finansal yapısı çeşitli açılardan incelenir ve
gelişme göste rip göstermed i ği ,
değerlendirilir. İş l etmenin , amaç! rına uygun
u saptanmaya ça lı ş ılır.
firmanın hangi yöne doğru gitmekte olduğ
sal planlamanın teme lini
Finansal analiz sonucunda elde ed ilen veriler finan
geleceğin i yönlendirmektir. Bunu
oluşturur. Finansal planlamada ana hedeffirınanın
a firmanın mevcut durnmunun
yapa bilm ek için de finansa l analiz yardımıyl
ol umlu ise firma. yen i
saptanmış olması gerekmektedir. Eğer mevcut durum
bazı olum suzlu klar gösteriyorsa,
yatırımlar yapmayı planlayabilir. Mevcut durum
luluğ u doğar. Bu nedenl e
alınması gerekli önlemlerin bugünden belirlenmesi zorun
karar lar almal arınd a olduk ça önem
finansal analiz, yöneticilerin geleceğe ilişkin
iç denetimini sağlamak
taşımaktadır . Ayrıca, finansa l analiz yalnı zca i şletmenin
sıyla ilgilenen ve firmaya
amacıy la değil , işletmenin finansal durumu ve başarı
am ac ıy l a da ku ll anılır.
kayn ak sağlamış olan kişi ve kurum l arı aydın l atmak
yapı lır. Finansal tablo ların
Finansal analiz finansal tab lolara dayan ılarak
fi nansa l tablolar arasında
başında bilanço ve gelir tablosu yer almakla birlikte, ek
sağlıklı bir finansa l analiz için
bulunan fon akım tab losu ile nakit akım tab losu,
vazg eçilm ez niteliktedirler.

il e nakit akım tablosu
Bu çalı şmanın kapsamını fon akım tab losu
temel bilgiler verilmeye, daha
oluşturmaktadır. Öncelikle bu tablolar hakkında bazı
losun a dayanılarak fo n akı m tablosu
sonra örnek bir işletmenin bilanço ve gelir tab
'
klanmaya çal ışı lacakt ır.
ile nakit akım tablosunun nasıl hazırlanacağı açı
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2. FON AKIM TABLOSU ve ÖZELLİKLERİ
Fon sözc ü ğü dar anlam da nakit karşılığı olarak kullan
ılmakta, geniş anlam da
ise firmanın toplam varlıklarını ifade etmektedir. Dar
anlam da fon terimi nakit çıkışı
gerek tiren bilanço ve gelir tablosu kalemlerini
kapsamaktadır. Oysa işletmeden
nakit çıkışı gerek tirme yen amortismanlar, karşıl
ıklar ve itfa payları da fon akım
tablos unun kapsamında yer alrnaktadır 1 •
Fon

akım

tablosu bilanço, gelir tablosu ve dipnotlarında yer
alan bilgil ere
ve belli bir dönem de işletmenin sağladığı kayna
klar ile bu
kaynakların kullanımlarını gösteren bir finans
al tablod ur2 • Fon akım tablos u,
firmanın kayna k kullanımının değerlendiri
lmesi konus unda önem li bilgil er verir.
Finan s yöneticisi firmanın geçmiş hesap dönem
lerindeki fon akım tablolarını
değerlendirerek gelec ek dönem ler için
firmanın kayna k gerek sinim ini tahmi
n
edebi lir3 . Bu gereksemenin kısa süreli borçlarla
mı , uzun süreli borçla rla mı
karşılanacağına karar verebilir.
dayanılarak hazırlanan

Fon akım tablosunun kapsamında , fon kaynakları
ve fon kullanımları olmak
üzere iki bölüm yer almaktadır. Bu kayna k .ve
kullanımların hangi unsur lardan
oluştuğu fon akım tablosundan ayrıntılı olarak
görülebilmektedir. Anca k burad a
kısaca belirt mek gerekirse, bil~nçonun varlıklar
kalem lerind eki azalışlar . ile
kaynaklardaki aıtı şlar fon kaynaklarını , varlık
kalemlerindeki artışlar ile
kaynaklardaki azalışlar fon kullanımlarını oluşturmakta
dır.
Bir firma da fon akımı sürekli bir işlemdir. Fonlar
ın her kullanımı için bir
kayna k yaratılmış olması gerekir. Bir üretim firmas
ı için fon akış sirkül asyon u
aşağıda bir şeki l üzerin de gösteri lmiştir 4 •

1

Berk, Niyazi, Finans al Yönetim, Türkm en Kitabevi,
İstanbul, 1998, s.53 .
Alver, Cemi l, Şirketler Muhasebesi ve Şirketl er
Hukuk
u, Fereyal Matbaacılık, Anaka ra,
1995, s. I 042.
3
Akgüç, Öztin, Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitü
sü Yayın No: 65, Muha sebe Enstitüsü
Eğ i tim ve Araştırma Vakfı Yayın No: 17, Avcıo
l Bas ım-Yay ın, İstanbul, 1998, s.145.
4
Yan Horne, James C., Financial Management and
Policy Prentice Hail Internatıonal, ine.
New Jersey, 1995, s.801.
2
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1: Firmanın fon akış şeması.

Şekilde görülen fon akış prosesi için aslında bir başlangıç ya da bir bitiş
noktası yoktur. Üretilen bir mamul hammadde, sabit varlıklar ve işçilik gibi çeşitli
unsurların katkısıyla oluşur. Daha sonra bu ürün nakit veya kredili olarak satılır.
Bilindiği gibi kredili satışlar alacakları doğurur, alacaklar da nakit olarak firmaya
döner. Kasadaki nakit mevcudu zaman içinde üretim, satış, alacakların tahsilatı,
harcamalar ve finansman düzeyindeki dalgalanmalar~ paralel olarak dalgalanma
gösterir. Diğer taraftan hammaddeler, mamuller, alacaklar ve satıcı borçlarının
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düzeyleri; satışlar, üretim akışı ve politikası, alacakların yönetimi , stoklardaki
değişikliklere göre değişiklik gösterir.

3. NAKİT AKIM TABLOSU ve ÖZELLİKLERİ
Genel anlamda nakit, para ve kısa sürede paraya çevrilebilir varlıklar olarak
tanımlanabilir. Nakit akım tablosu ise belirli bir dönemde bir işletmede oluşan nakit
akışını açıklayan finansal bir tablodur. Burada nakit akışı, nakit giriş ve çıkışını
ifade etmektedir.
Nakit akım tablosu açısından nakit, işletmenin kasa ve vadesiz banka
hesaplarında bulunan para mevcudu ile, nakit yerine geçen vadesiz çekler gibi hazır
değerleri kapsamına almaktadır'. Söz konusu tablo, belirli bir dönem sonunda
işletmenin nakit açığı veya nakit fazlası olup olmadığı konusunda bil g i verir.
Nakit akım tablosu, yalnızca belirli bir dönem için değil, geleceğe yönelik
olarak birden fazla dönem için de hazırlanabilir. Nakit akım tablosu geleceğe
yönelik olarak düzenlendiğinde, gelecekte hangi zamanlarda işletmenin nakit
ihtiyacı ya da fazlalığı olacağını bugünden gösterir. Bu açıdan finansmana ilişkin
kararların alınmasında önemi büyüktür. Dolayısıyla söz konusu tablo yalnızca
2
finansal analizde değil, finansal planlamada da önemli ölçüde kullanılmaktadır .
Örneğin, eğer nakit açığı varsa finans yöneticisi bu açığın nerelerden nasıl
karşılanacağı konusunda çözüm aramaya başlayacaktır. Nakit fazlası varsa bu kez
yönetici bu nakit fazlasının en verimli olarak nasıl kullanılacağ ına ilişkin planlar
yapacaktır. Bu anlamda nakit akım tablosu, yöneticilerin geleceği görmelerine
yardımcı olmakta, firmanın nakit mevcudunu kontrol altında tutmalarını
sağlamaktadır. Bunların yanısıra, nakit akım tablosu firmanın likidite gücü ile
büyüme ve gelişme potansiyeli hakkında da bilgi verir.
Nakit akım tablosunun kapsamında dönem başı nakit mevcudu, dönem içi
nakit girişleri ve çıkışları, dönem sonu nakit mevcudu ile nakit artış veya azalışına
ilişkin tutarlar yer almaktadır.

4. FON AKIM TABLOSUN UN HAZIRLANMASI
Aşağıda, örnek olarak ele alınan ABC A.Ş. 'nin bilanço ve gelir tabloları yer
almaktadır. Bu tablolara dayanılarak önce fon akım tablosu, daha sonra nakit akım
tablosu hazırlanmaya çalışılacaktır.

Üstüne!, Bülent, Mali Tablolar, Denet Yayınları, İ stanbul , 1995, s.579.
Durmuş, Ahmet Hayri/Arat, Mehmet Emin, İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili, İlkeler ve
Uygulamalar, M.U. Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yayınları No:521/755, İstanbul, 1997,s.252.
1

2

482

T. C. · nin 75.

Kuruluş Yı ldönümiine Armağan

ABC A.Ş.'nin 31.12.1997-31.12.1998 TARİHLİ BİLANÇOLARI
(Milyon TL.)
VARLIKLAR
31.12.1998

lJ.12.1997
!. DÖNEN Y ARLIKLAR
A. Ha zır Değerler
1. Kasa
3. Bankalar
8. Menkul Değerl e r
3. Kamu Kesimi Tah .Senet :ve
C. Ticari Alacaklar
,
1. Alıcı l ar
2. Alacak Senetleri
E. Stoklar
1. İlk Madde ve Malzeme
2. Yarı Mamuller
3. Mamu ller
4. Ticari Mallar
5. Di ğe r Stoklar
7. Veril en S ipari ş Avansları
G. Di ğe r Dönen Varlıklar
1. İndiril ecek K.D.V.
3. Peş in Öd. Yergi ve Fonlar
il. DURAN YARLIKLAR
D. Maddi Duran Varlıklar
1. Arazi ve Arsalar
3. Binalar
4. Tesis, Makine ve C ihazlar
5. Taşıtlar
6. D emirba ş l ar
8. Birikmi ş Amortismanlar(-)
9. Yapı l makta Olan Yatırım l ar
10. Yerilen Avanslar
E. Maddi O lm. Duran Yari.
6. D i ğer Maddi Olm. Duran Yari.
G. Gel. Yı l lara Ait Gid . Gel.Tahak.
1. Gelecek Yı l lara Ait Giderler
1-1. Di ğe r Duran Var lı k l a r
1. Gel. Yı l ind. KDV

VARLIKLAR TOPLAMI

19.059

734
5.434
13.625

657
77

9.060

1.065
9.060

1.065

182.184

95.672
158. 11 1
24.073

95.672

-

216.770

52.142
173.817
22.906
4.692
5.33 1
10
10.0.14

8.701
20.331
7.166

10
15.934

19.373

1.728
2.937
16.3 86

422
1.306

255.933

73.138
98
17.573
110.901
6.499
1.927
66.206
846
1.500

98
45.920
39 1. 785
8.808
3.653
198.134
3.803

1

273

170
273

170

601

180
60 1

180

1. 114

780
780

1. 114

225.609

704.317
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KAYNAKLAR

31.12.1998

31.12.1997
1. KISA VADELİ YABANCI KAY .
A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri

56.000

5.000

B. Tieari Borçlar
1.

96.596

16.873

S atıcı l ar

Diğer

C.

56.000

5.000

96.596

16.873

Borçlar

19

19

1. Ortaklara Borçlar

19

19

E. Öd. Ver.ve Diğer Yükümlülükler

3.004

1.029

1. Ödenecek Vergi ve Fon lar

528

605

2. Öd. Sos. Güv. Kes.

501

2.399

F. BORÇ VE GİDER KARŞ.
!.Vergi ve

30.690

25.686

Di ğ. Yas .Yük.Karşı lı kları

30.690

25.686

G. Gel.Ayl. Ait Gel ve Gid. Tah.

7.882

1.386

2. Gider Tahakkukları

'

7.882

1.386

iL UZUN YAD. Y AB. KAYNAK.

,

A. Mali Borçlar
1. Banka Kredileri
F. Gel.

Yıl.

Diğ. Uzun

Vad.Yab.Kay.

1. Gelecek

Yıl.Ertelenen

76.587

73

Ait Gelirler ve Gider Tah.

2. Gider Tahakkuk l arı
G.

KDV

76.587

73

-

32.029
32.029
592

-

-

592

111. ÖZKAYNAKLAR
A. Ödenmiş Sermaye
2. Ödenmemiş Sermaye (-)

100.000

100.000

8.856

8.856

B. Sermaye Yedekleri

107.888

3
4

3.0lağanüstü yedekler

2.

F. Dönem Net

Karı

KAYNAKLAR TOPLAMI

2.772
4

-

4.558
46.034

153.404

225.609

704.317

Bilançolarla ilgili ek bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

484

44.516

3:0

\

1. Yasal Yedekler
O . Geçmiş Yıllar Karları

107.888

34.733

3. M.D.V. Yen. Değerleme Artış.
C. Kar Yedekleri

91.144

91.144

1. Sermaye

T. C. 'nin 75.
Yılı Karının Dağıtımı aşağıdaki

1. 1997

Yasal Yedek Akçeler
Olağanüstü Yedek Akçeler
Ara Toplam
Dağıtılmayan Karlar
Ödenen Vergiler
TOPLAM

2. 1998

Yılı

Duran

Yeniden

Kuruluş Yıldöniimüne Armağan

gibidir.

Milyon TL.
2.301
+39.175
41.476
4.558
+ 25.686
71.720

Değerlemesi aşağıdaki

gibidir.

Yeniden

Milyon TL.
103.324

Amortisman
Fonu

30.169
73.155

Varlık

Değerlemesi

Birikmiş

Değer Artış

3., 1998 Yılında Duran Varlık Satişı da aşağıdaki gibidir

/

Milyon TL.
Duran-Varlık Kayıtlı Tutarı

666

Birikmiş

666

Duran

Amortisman

Varlık Satış

Hedefi

750
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ABC A.Ş.'nin 31.12.1998 TARİHLİ GELİR TABLOSU
(Milyon TL.)
900.182

A. BRÜT SATIŞLAR
l .Yurtiçi Sat ı ş l ar

228.079

2. Yurtdı ş ı

646.155

3.

D i ğer

Sat ı ş l a r

25.948

Gelirler

9.910

B. SATIŞ İNDİRİMLER İ
1. Satış İndirim l eri (-)
3.

9.899

D i ğe r İnd i r i m l er(-)

C. NET

I1

,

890.272

SAT I ŞLAR

D. SATI ŞLAR I N MALİYETİ(-)
1.

Satı l an

677.948

Mamuller Maliyeti(-)

658.918

2. Satilan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3.

Sat ıl an

15.282

Hizmet Maliyeti(-)

3.748

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

212.324

E. FAALİYET GİDERLERİ (-)
2. Pazarlama,

Satış

ve

Dağ ı tım

34.427

Giderleri (-)

3. Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET

23 .237
11. 190

KARI VEYA ZARARI

177.897

F. D İ ÔER FAAL.OLAÔAN GEL.VE KARLAR

23.441

3. Faiz Gelirleri

1.344

6. Faaliyetle İ l g ili Diğer Olağan Geli r ve Karlar

22.097

G. DİÔER FAAL. OLAÔAN GİDER VE ZARARLAR(-)
4.

D i ğer O l ağan

648

Gider ve Zararlar(-)

H. FİNANSMAN GİDERLER İ (-)

648
15.030

..

1. K ı sa VadeU Borçlanma Giderleri (-)

I0.020

2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAÔAN KAR VEYA ZARAR
1. OLAÔAN DIŞI GELİR VE KARLAR

2.

D i ğer O l ağan D ı şı

Geli r ve Karlar

5.0 10
185.659
498

,

498

.1 . OLAÔAN D I ŞI GİDER VE ZARARLAR(-)

3. D i ğe r O l ağan Dış ı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KARI VEYA ZARAR I
K. DÖNEM KARI VERGİ VE DİÔ . YAS.YÜK. KAR. (-)
DÖNEM NET KAR I VEYA ZARARI

2.064

2.064
184.094
30.690
153.404

ABC A.Ş . ' nın b ıl anço ve gelır tablosuna dayanılarak hazırl anan fon akım tab losu
aşağ ı dadır.
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TL.)
ABC A.Ş. 31.12.1998 TARİHLİ FON AKIM TABLOSU (Milyon
CARİ

A.FON KAYNAKLAR!
1. FAALiYETLERDEN SAÔLANAN KAY.
Olağan

A.

Kar

B. Amortismanlar(+)
C. Fon Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler( +)
D. Fon Girişi Sağlamayan Gelirler(-)
2. OLAÔAN DiŞi FAALiYETLERDEN SAÔ. KAY .
A.

O l ağan Dışı

Kar

B. Fon Çıkış ı Gerektirmeyen Diğer Giderler(+)
C. Fon Girişi Sağ l amayan Gelirler(-)
3.DÖNEN VARLIKLAR TUTARfNDAKİ AZALIŞ.
4. DURAN VARLIKLAR TUTARINDAKi AZALIŞ.

Olağan

Zarar

B. Amortismanl ar(+)
C. Fon Ç ı k ı şı Gerektirmeyen Diğer Giderler(+)
D. Fon G i rişi Sağ l amayan Diğer Gelirler(-)
2. OLAÔAN DiŞi FAALiYETLERLE iLGiLİ KULL.
A.

O l ağan D ı ş ı

B. Fon Çıkış ı Gerektirmeyen Giderler(+)
D. Fon Girişi Sağ l amayan Gelirler(-)
N V E RGİ ve BENZERLERi
ÖDENE
3.
(Bir Önceki Dönem Karından Ödenen ler)
4. ÖDENEN TEMEn üLER
B. Yedeklerden

100

294.580

55
35

102.425

19

6.496

1

.

-

-

-

-

132.698

25

108.543

20

-

.

'
-

100

535.821

.

1.566

-

25.686

5

.

-

-

. 295.054

55

212.923

40

1.566

Zarar

A. Bir Öncekl Qönem

%

535.821
185.659

5. KISA YAD. YABANCI KAY. ARTIŞLAR
(Borç ve Gider Karşılıklarını Kapsamaz.)
6. UZUN VADELİ YABANCI KAY. ARTIŞLAR
(Borç ve Gider Karşılık l arını Kapsamaz.)
7. SERMA YE ARTIRIMJ
(Nakit Karşılığı veya Dışarıdan Getirilen Diğ. Var.)
8. H İ SSE SENETLERi İHRAÇ PRiMLERİ
B. FON KULLANIMLARI
1. FAALİYETLERLE iLGiLi KULLANIMLAR
A.

DONEM

Karından Ödenen

Dağ ı t ıl an

5. DÖNEN VARLIKLARIN TUTARINDAKI ART.
6. DURAN VARLIKLARIN TUTARINDAKI ARTIŞLAR
(Yeniden Değer l emeyi Kapsamaz.)
7. KISA VADELi YABANCI KAY. AZALIŞLAR
8. UZUN VADELİ YABANCI KAY . AZALIŞLAR
9. SERMAYEDEK İ AZALIŞLAR

-

-

.

-

592

-

.
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Fon

akım

tablosu ile ilgili

açıklamalara aşağıda

yer

verilmiştir.

A. FON KAYNAKLARI
a. Faaliyetlerden Sağbınan Kaynaklar ·
1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama 'Genel Tebliği'nde 1 , faaliyetlerden
sağlanan kaynakların işletmenin olağan faaliyetlerinden sağlanan net kaynaklardan
oluşacağı belirtilmiştir. Buna göre, gelir tablosundaki olağan kara, · bu karın
oluşmasına katkıda bulunan ancak gerçek anlamda bir fon hareketi sağlamayan
giderler eklenir, fon hareketi sağlamayan gelirler ise indirilir.

aa.

Olağan

Kar

Gelir tablosunda · 185.659 milyon TL. olarak görülen olağan kar,
faaliyetlerden sağlanan kaynakların en önemli unsuru olup, doğrudan fon akım
tablosuna alınmıştır.
Olağan
karın
nasıl , oluştuğu
gelir tablosundan
görülebilmekt,edir.

ab. Amortismanlar
Fon çıkışı gerektirmediği ıçın olağan kara eklenmesi gereken giderlerin
amortismanlar gelmektedir.

başında

Amortismanlara ilişkin hesaplama aşağıda yer almaktadır.
Milyon TL.
J 998 Yılı birikmiş amortisman tutarı

198.134

1997 Yılı birikmiş amortisman tutarı

- 66.206

Birikmiş amortisman artışı

131.928

1998 Yılında DUY satışındaki birikmiş amortisman tutarı
1998 Yılı
amortisman tutarı

yeniden

değerlemeden

Amortisman tutarı

ge len

birikmiş

+ 666
- 30.169

102.425

E lde edilen 102.425 milyon TL. amortisman tutarı, fon akım tablosunda yer
·

almaktadır.

1

26.12.1992 Tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete.

488

T. C. ' nin 75.
ac. Fon

Çıkışı

Gerekti rmeyen

Diğer

Kuruluş Yıldöniimüne Armağan

Giderle r

Olağan ' kara eklenec ek fon çıkışı gerektir meyen diğer giderler arasında,

karşılıklar ve gelecek aylara ait giderler in döneme ilişkin payları
yer almaktadır.

ABC A.Ş.'nin karşılık giderler i bulunmadığından gelecek aylara ait gider
tahakkukları üzerinde durulacaktır. Bilanço nun kısa vadeli yabancı
kaynakla
r
böltimtinde "G- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları"
hesabı
kapsamında gider tahakkukları yer almaktadır. Bu hesabın 1997
y ılın daki tutarı
1.386 milyon TL. ' dır. Bu tutarla ilgili olarak söz konusu yılda herhangi
bir fon
çıkışı olmamış , fon çıkışı l 998 yılında yapılmıştır.

1998 yılında ayrıca, 7.882 milyon TL.'hk gider tahakkuk u yap ılmı ştır.
Bu
durumda 1998 yılında fon çıkışına neden olmayan gider tutarı 6.496 milyon
TL.'dır
(7 .882-1.3 86). Bu tutar, olağan kara eklenme si gereken tutardır. Eğer bu
hesapta bir
azalma olsaydı, tutarın olağan kardan indirilm esi gerekecekti.
Bu hesaplam alar sonucun da faaliyetl erden sağlanan kaynaklar olağan
kar,
amortism anlar ve fon çıkışı gerektir meyen giderlerin toplamından oluşmakt
a ve
tutarı 294.580 milyon TL.'ya ulaşmaktadır.

b. Kısa Vadeli Yabancı Kaynak lardaki Artışlar
Bu artışlar borç ve gider karşılıkları dışında kısa vadeli yabancı kaynak
kalemle rindeki artışları kapsar. ilgili hesaplam a aşağıda yer almaktadır.
Milyon TL.
1997

- Mali Borçlar
- Ticari Borçlar

Yılı

1998

Yılı

5.000

56.000

5 1.000

16.873

96.596

79.723

1.029

3.004

1.975

-Öden. Vergi ve Diğ. Yük.

132.698

Toplam

Kısa
olup, fon

Artış Tutarı

vadeli

akım

yabancı

tablosun a

kaynakl ardaki toplam

aıtış tutarı

132.698 milyon TL.

alınmıştır.
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c. Uzun Vadeli

Yabancı

Kaynaklardaki Artışlar

Söz konusu artışlar borç ve gider karşılıkları dışında, uzun vadeli yabancı
kaynak artışlarından oluşmaktadır.
Milyon TL.
1997

Yılı

73

-Mali Borçlar

Yılı

Artıs Tutarı

76.587

76.514

32.0?9

32.029

1998

-Gel. · Yıl. Ait
Gelirler
ve
Gider
Tahakkukları

108.543

Toplam

Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artış tutarı 108.543 milyon TL.'dır.
Buraya kadar yapılan hesaplamalara göre, ABC A . Ş. 'nin fon kaynakları
faaliyetl~rden sağlanan kaynaklar ile kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklardaki
artışlardan oluşmakta

ve toplam

tutarı

535.821 milyon TL.

olmaktadır.

B. FON KULLANIMLARl

-

a. Olağan Dışı Faaliyetlerle İlgili Kullanımlar
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde, olağan dışı zarara: fon çıkışı
gerektirmeyen kalemlerin eklenmesi ve fon girişi sağlamayan kalemlerin indirilmesi
sonucunda bulunan negatif farkın, olağan dışı faaliyetlerle ilgili fon kullanımı
olduğu belirtilmiştir. Farkın pozitif olması durumunda, fon kaynağı olarak dikkate
alınması gerekmektedir.

aa.

Olağan Dışı

Zarar

Olağan dışı gelir ve karlar ile olağan dışı gider ve zararlar arasındaki negatif
fark olağan dışı zararı vermektedir.

ABC A.Ş.'nin gelir tablosunda"!- Olağan Dışı Gelir ve Karlar" hesabının
tutarı 498 milyon TL. "J- Olağan Dışı Gider ve Za.r arlar" hesabının tutarı 2.064

milyon TL. ' dır. Olağan dışı gider ve zararlar t~tarı , olağan dışı gelir ve karlar
tutarından yüksek olduğundan, aradaki fark olan 1.566 milyon TL. eksi bir tutardır.

Bu nedenle söz konusu tutar, fon kullanımı niteliğindedir. Eğer bu tutar pozitif ·
olsaydı, fon kaynakları bölümünde olağan dışı kar olarak yer alacaktı.
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ab. Ödenen Vergi ve Benzerleri
Bilançonun kısa vadeli yabanc ı kaynaklar bölümünde, "F- Borç ve Gider
Karşılıkları" hesabı kapsamında vergi ve. diğer yasa l yükümlülük karşılıkları yer
almaktadır. 1997 Yılı bilançosunda görülen 25.686 milyon TL. , 1997 yılının
karından ödenmesi gereken vergi tutarıdır. Bu tutar fiilen 1998 yılında ödenmiş
olup, fon akım tablosunda fon kullanımı olarak yer almaktadır.

ac. Dönen

Varlıkların Tutarındaki Artışlar

Dönen varlıklarda oluşan aıtışlar aşağıdaki gibi gösterilebilir.
Milyon TL.
Yılı

Aıtıs Tutarı

734

19.059

18.325

1.065

9.060

7.995

-Ticari Alacaklar

95.672

182.184

86.512

-Stoklar

52.142

216.770

164.628

1.728

19.373

17. 594

1997

-Hazır Değerler

-Menkul

-Diğer

Değerler

Dönen

Toplam

Varlıklar

Yılı

1998

295.054

Dönen varlıklardaki aıtış tutarı 295.054 TL. olarak hesaplanmış ve bu tutar
fon akım tablosuna a lınmıştır.
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ad. Duran

Varlıkların Tutarındaki Artışlar

Sistem i Uygulama Genel Tebliği'nde, duran varlıkların
tutarındaki artışların yeniden değerlemeden kaynakiananlar dışında, duran
varlıkların brüt tutarında ortaya çıkan artışları içerdiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda
duran varlıklardaki artışlar aşağıda hesaplanmıştır.
Muhasebe

Milyon TL.
- Maddi Duran Varlı klar
- Arazi ve Arsalar
- Binalar
- Tesis, Makine ve Cihazlar
-. Taşıtlar

. - Demirbaşlaı>'
- Yapılmakta O lan Yat.
- Verilen Avanslar

1998Yılı

98

98

17.573

45.920

28.347

110.901

391.785

280.884

6.499
1.927

8.808
. 3.653

2.309
1.726

846

3.803

2.957
(1.500)

1.500

Ara Toplam
- Yeniden

Artışlar

1997Yılı

314.723
-103.324 '

Değ . Tutarı

- Duran Varlık Satışından
Gelen Amortisman

+ 666

- Maddi Duran Varlıklardaki
Artış Tutarı

- Maddi Olmayan Duran

212.065
170

273

103

- Gel. Yıllara Ait Gelir ve
Gider Tahakkuku

180

601

421

- Diğer Duran Varlıklar

780

1.114

334

Varlıklar

Toplam Duran Varlık l ardaki
Brüt Artış Tutarı

212.923

Bütün duran varlıklardaki toplam artış tutarı olan 212.923 milyon TL. fon
akım tab losunda yer a lmaktadır.
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ae. Uzun Vadeli

Yabancı

Kaynaklardaki

Kuruluş Yıldönünıiine Armağan

Azalışlar

ABC A.Ş. 'nin 1997 yılı bilançosunda uzun vadeli yabancı kaynaklar
bölümünde "G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar" hesabı kapsamında gelecek
yıllara ertelenen KDV tutarı olarak yer alan 59.2 milyon TL., 1998 yılı içinde
ödenmiştir. Bu nedenle söz konusu tutar fon kullanımları arasında yer almaktadır.
İşletmenin fon kullanımlarıyla ilgili buraya kadar yapılan hesaplamalar
göstermektedir ki eldeki fonlar olağan dışı zarar, ödenen vergi ve benzerleri, dönen
ve duran varlıklardaki artışlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar için
kullanılmış ve toplam fon kullanım tutarı 535.821 milyon TL.'ya ulaşmıştır.

Fon akım tablosundan görüleceği üzere işletmenin fon kaynakları ile
kullanımları dengededir.
5. FON AKIM TABLOSUNUN ANALİZİ
Finansal analiz ve denetleme amaçlarına katkıda bulunan önemli araçlardan
biri de fon akım tablosudur. Söz konusu tablo belirli bir dönemde elde edilen
kaynakların nerelerde kullanıldığını göstererek, bu J<:aynak ve kullanımların
değerlendirilmesi konusunda hem yöneticilere hem de işletmeye kredi verenlere
önemli bilgiler sağlar.
ABC

İşletmesinin olağan faaliyetlerden sağladığı kaynaklar toplam

kaynaklarının %55'ini oluşturmaktadır. Bu oran içinde olağan karın payı %35,
amortismanların payı % 19 ve fon çıkışı gerektirmeyen giderlerin payı % 1' dir.

faaliyetlerden sağlanan kaynakların, topla.m fon kaynaklarının yarısından
daha fazla olması olumlu bir göstergedir. Çünkü bu kaynaklar firmanın fon yaratm.a
potansiyeli ve bu potansiyelin gelecekte de devam edip etmeyeceği konusunda bır
görüş sağlar. %55 Oran;ndaki faaliyetlerden sağlanan kaynakların önemli bir
bölümünün, %35'inin, olağan kardan oluşması da, işletmenin gelecekte fon yaratma
gücünün devam edebileceği konusunda olumlu bir gösterge olarak kabul edilebilir.
Bir işletmenin olağan karı çok fazla olmasa bile, amortismanlar ve fon çıkışı
gerektirmeyen giderlerin yüksek olması durumunda yaratılan kaynak tutarı da

Olağan

yüksek olabilecektir.
Örnek işletmenin fon kaynaklarının %25'i kısa vadeli, %20'si de uzun vadeli
yabancı kaynaklardaki aıtıştan oluşmaktadır. Söz konusu oranların toplam fon ·
kaynakları içinde çok büyük bir paya ulaşmadıkları görülmekte, bunun da olumlu
olduğu düşünülmektedir. Çünkü işletmenin borçlarını arttırarak kaynak yaratması
sonuçta ciddi geri ödeme sorunları ortaya çıkarabilir. Özellikle ekonomik
belirsizliklerin yoğun olduğu dönemlerde kısa süreli borç artışı tehlike işareti
sayılabilir. ABC işletmesinin fon kaynaklarının %55'inin faaliyetlerden sağlanan
kaynaklardan, %45'inin ise toplam yabancı kaynaklardan oluşmas.ı , finansman
kurallarına uygun olarak fon sağlandığını göstermektedir. Başka bir deyişle
\
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işletmenin

kend i

sağladığı

kaynaklar ile

yabancı

kaynaklar

arasında

bir uyum söz

konusud ur.
ABC İş l etmesi yarattığı fon l arın %55'ini dönen varlıkları, %40'ın ı duran
var lı k l arı ed inmede, %5' ini de vergi ödemesinde ku ll anmıştır. ~oplam fon
ku ll anım ı içinde o l ağan dışı zararın payı son derece önemsizd ir. Eğer firma
kaynak l arının önemli bir bölümünü bu zararı ödemekte kullansaydı, olumsuz bir
durum ortaya çıkabi l ecekti.
İşletmenin

sahi p o ldu ğu fon l arın hemen hemen , t.ilmünü, varlı klarını
görülmektedir. Faaliyetin i gen i ş l etmek amacıy la i ş l etmen in
varlı k l ara yatırım yapması ve bu yatırımların fo n kull anımı içinde yüksek oranlara
ulaşm as ı
doğa l
olarak nitelendirileb ilir. Enflasyonun yüksek seyrettiği
ekonomil erde, fiyat artış l arından korunmak ya da artan işletme sermayesi
gereks inimini karşı l amak amacıy l a dönen varlık l ara yatırım yapılması önem
kazanmaktad ır. Bu nedenle ABC i ş l etmesin in, fonlarının %55'ini dönen varlık
edinmede ku ll anması olumlu bir fon kullanım şekli olarak yorumlanabil ir. Bunun
yanıs ıra işletmenin büyümesi iç in yeni yatırımlar yapması ve bu amaçla fonlarını
duran varlık yatırıml arında ku ll anması da olumlu bir ge li şmedir. Firmanın kar
dağıtmay arak fon l arı kendi bünyesinde tutmas ı da yatırım yapma isteğini
göstermekted ir.
artırmada ku ll andığı

6. NAKİT AKIM TABLOSUN UN HAZIRLAN MASJ
Aşağ ıd a önce nakit akım tablosuna, daha sonra da bu tab lo ile ilgili
·

aç ıkl ama l ara yer verilmi ştir.

ABC A.Ş.'nin Nakit Akım Tablosu (1998 Yılı - Milyon TL.)

1. Sat ı ş l ardan E lde Edi len Nakit
a. Net Sat ışl a r
b. T icari A lacaklardaki Aza lı ş l ar
c. Ticari Alacaklardaki Artış l ar(-)
2. D i ğer Faali yet lerden O l ağan Gel ir ve
Karlardan Dolay ı Sağ l anan Nakit
3. O lağand ı ş ı Gelir ve Karlardan
Sağ l a n an Nak it
4. Kısa Vade li Yabancı Kaynaklarda ki
Artış l a rd a n Sağ l a nan N akit (A lıml arl a
İlgi,li O lm ayan)
494

%

'

A. DÖNEM BAŞ I NAKİT MEVCUDU
B. DÖNEM içi NAKİT GİRİŞLERİ

734
995.121

100

803.760

80.8

23.441

2.4

498

0.1

59.471

5.9

890.272

(-) 86.512

nüne Armağan
T C. ' nin 75. Kurulu ş Yıldönüı

ndan
a. Me nku l Kıymet ihraçları
b. A l ınan Kre dile r

c . Diğer Aıtışlar
yna kla rda ki
5. Uzu n Vad eli Yabancı Ka
(Alımlarla
Artışlardan Sağlanan Na kit
İlgili O lma yan )
ndan
a. Me nku l Kıymet İhraçları
b. Alınan Kre dile r

c. Diğer Artışlar
n Nak it
6. Ser ma ye· Artışından Sağ lana
nde n
7. His se Sen edi ihra ç Prim leri
Sağlanan Nak it

51. 000
8.471
10.8

107.95 1

76.5 14
31 .437

8. Diğer Nak it Girişleri
TŞLARI
C. DÖ NE M-i çi NAKİT ÇlK
an Nak it
1. Ma liye tler den Kay nak lan

976.796
66 1.094

100
67. 6

Çık ı ş l arı

a. Satış l arın Ma liye ti b. Sto kla rda ki Artışlar
ardan
c. Tic ari Bor çla rda ki (Alıml
lar
lış
Kay nak lan an) Aza
ardan
d . Tic ari Bor çlar dak i (Alıml
(-)
şlar
Aıtı
an)
lan
Kay nak

şı
e. Amoıtisman ve Nak it Çıkı
(r
erle
Ger ekt irm eye n Gid
f. Sto kla rda ki Azalışlar(-)
Nak it
2 . Faa liyet Gid erle rine ilişkin

677 .948
164 .628

'
(-)79.723
(-)1 01. 757

/
34. 427

3.5

Çıkış l arı

Gid erle ri
a. Araştırma ve Geliştirme
m
b. Paz arla ma Satış ve Dağıtı
Gid erle ri
c. Gen el Yö net im Gid erleri
şı
d. Amoıtisman ve Nak it Çıkı
r(-)
erle
Gid
er
Diğ
n
eye
irm
Ger ekt
ğan Gid er ve
3. Diğer Faa liye tler den Ola
ı
şlar
Çıkı
it
Zar arla ra İlişkin Nak
Olağan
a. Diğer Faa liye tler le ilgi li
Gid er ve Zar arla r
şı
b. Am orti sma n ve Nak it Çıkı
Zar arla r
ve
er
Gid
er
Diğ
n
Ger ekt irm eye

23 .23 7
11.190

648

0.1

648
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4. Finans man Gider lyrinden
Nakit Çık ı ş l arı
O l ağa n Dışı

5.

Dolayı

Nakit

Dolayı

G ider ve Zararl ardan

Ç ıkı ş ı

O l ağan Dışı Gider ve Zararl ar
b. Amort isman ve Nakit Ç ı kışı
Gerek tirmey en Diğer Gider ve Zararlar

a.

15.030

1.5

2.064

0.4

2.064

o

6. Duran Varlık Yatırım l arına İlişkin
Nakit

Ç ı kış l arı

212.257 .

21.7

25.686

2.6

25.590

2.6

7. K ı sa Vade li Yabanc ı Kayna k
Ödem eleri (A lıml arl a ilgili Olmay an)
a. Menk ul
Ödem eleri

Kıymet l e r

Anapa ra

b. A lın an Kredil er Anapa ra Ödem eleri .
c. Diğer Ödem e ler
8. Uzun Vadel i Yabancı Kay nak
Ödem e leri (A lıml arla İlg ili O lmaya n)
a. Menku l Kıymet Anapa ra Ödem eleri
b. A lın an Kredil er Anapa ra Ödem eleri
c. D i_ğer Ödem e ler
9. Ödene n Yergi ve Benze rleri
1O. Ödene n Temettü ler

1 1.

Diğer

Nakit

Ç ıkı ş l arı

D. DÖNE M SONU NAKİT
MEVC UDU (A+B- C)

E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI (BC)

Nakit akı m tab losu ile ilgili aç ıkl amalar aşağıd a yer a
lm aktadır.

I
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A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUD U

Bir işletmenin dönem başında kasa ve bankalarda bulunan nakit varlıkları ile
kolayca nakde çevrilebile cek vadesiz çekleri dönem başı nakit mevcudunu
oluşturmaktadır.

ABC A . Ş. 'nin 1997 yılı bilançosunda görü len 734 milyon TL.'lık hazır
1998 yılı için dönem başı nakit mevcudu olarak alınmıştır.

değerler tutarı,

B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ
a.

Satışlardan

Elde Edilen Nakit

Burada söz konusu olan, esas faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet satışlarından
sağlanan nakit girişleridir. Satışlardan doğan alacaklardaki azalışların net satış
hasılatına eklenmesi, artışların ise indirilmesiyle hesaplama yapılır.
Örnek işletmenin gelir tablosunda net satışlar 890.272 milyon TL.'dır.
Bilançoda ki ticari alacaklar tutarı ise 1997 yılından 1998 yılına 86.512 milyon TL.
(182.184 - 95.672) artış göstermiştir. Yukarıdaki açıklamaya göre bu artış tutarının
net satış hasılatından düşülmesi gerekmektedir. Bu durumda satışlardan elde edilen
nakit tutarı 803.760 milyon TL. (890.272 - 86.512) olmaktadır.
b. Diğer Faaliyetle rden Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit

Nakit akım tablosunda 23.441 milyon TL. olarak görülen tutar, doğrudan
gelir tablosunda n alınmıştır.

c. Olağan Dışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit
Gelir tablosunda "l- Olağan Dışı Gelir ve Karlar" ·bölümünde yer alan 498
milyon TL. doğrudan nakit akım tablosuna alınmıştır.
d. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit

Söz konusu nakit, ticari borçlar dışında kalan, kısa vadeli borçlanmalar
nedeniyle sağlanan nakit girişlerini kapsar. Bu nakit tutarı ile ilgili hesaplama
aşağıdaki gibidir.
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Milyon TL.
1997

Yılı

1998

Yılı

Art ıs

-Mali Borçlar (Banka Kredileri)

5.000

5,6.000

51.000

-Ödenecek Vergi ve Diğ. Yük.

1.029

3.004

1.975

-Gel. Aylara Ait Gel. ve Gid. Tahak.

1.386

7.882

6.496

'

59.471

Toplam

Nakit akım tablosunda "Diğer Artışlar" adı altında, ödenecek vergi ve diğer
yükümlülü kler ile gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklarına ilişkin tutarların
toplamı olan 8.471 milyon TL. (1.975 + 6.496) yer almaktadır.

e. Uzun Vadeli

Yabancı

Kaynaklar daki

Artışlardan Sağlanan

Nakit

Bu nakit tutarı , bilançoda yer alan ticari borçlar ile borç ve gider karşılıkları
dışında, uzun vadeli yabancı kaynak artışlarından oluşmaktadır. Söz konusu artışlar
aşağıda hesaplanmıştır.

1997
-Mali Borçlar (Banka
Kredileri)

Artış ve Azalış Toplamı

Net Nakit Artışı

/

TL.
Azalışlar

Yılı

1'998. Yılı

Artışlar,

73

76.587

76.514

32.029

32.029

-Gel. Yıllara Ait Gel. ve Gid.
Tahak.
-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kay.

Milyon

592

592
108.543

592

107.951

Nakit akım tablosunda "Diğer, Artış lar" adı altında, diğer uzun vadeli yabancı
kaynaklar tutarının, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları tutarından
düşülmesinden sonra kalan 31.437 milyon TL. (32.029 - 592) yer almaktadır .
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C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI

a. Maliyetlerd en Kaynaklana n Nakit

Çıkışları

Maliyetlerde n kay nak lanan nakit çıkışlarına u l aşab il mek ı ç ın sat ı şl arın
maliyeti, stoklardak i artı ş lar ve ticari borçlardaki aza l ışlar top l an ır. Bu toplamdan
ticari borçlardaki artış l ar, amortisman gibi nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve
stoklardaki azalı ş lar indirilir. Bununla il gili yapı l an hesaplama aşağı da yer
almaktadır.

Milyon. TL
Yılı

1998Y ılı

Art ı ş

8.701

173 .547

164.846

20.3 31

22 .906

2.575

7.166

4.962

1997
- Stoklar
-

İlk

-

Yarı

Madde ve Malzeme
Mamuller

- Mamuller
- T icari Mallar
- Verilen

Sipariş

5.331
Avans

15 .934

2.204
5.33 1
5.920

10.0 14

Toplam

172.752

Stoklardaki Net

164.628

8. 124

Artış Tutarı

- Ticari Borçlar
-

Birikmiş

Amortisman lar

16.873

96.596

79.723

66.206

198. 134

13 1.928

/

. .
.. .
.
1 d k. tı ş l ar ve azalı şl ar
Stoklar, tıcarı borçlar ve bırıkmış
amortısman ar a ı aı
.
hesap l andıktan sonra, yukarıdaki açıkl amalar doğru ltusunda malıyetl erden
kaynaklanan nakit çıkışları aşa ğıdaki gibi hesaplanabilir.
-Satışların

Maliyeti
-Stoklardaki Aıtış
Ara Toplam
-Ticari Borçlardaki Artış
-Birikmi ş Amortisman lar
-Stoklardaki Azalış
Toplam

Milyon TL.
677.948
+172.752
850 .700
-79 .723
- 10 1.759
-8.124

661 .094
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Bu tabloda dikkat edileceği üzere, birÜaniş -amortismanlar tutarı 1Ol.759
milyon TL. olarak alınmıştır. Bu tutar, önceki tabloda hesaplanan birikmiş
amortismanlardaki artış tutarından (131.928), 1998 yılında yeniden değerlemeden
gelen 30.169 milyon TL. tutarındaki birikmiş amortismanın düşülmesiyle elde
edilmiştir.

b. Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları,
Faaliyet giderlerine

ilişkin

nakit

çıkışlarını

hesaplayabilmek için

araştırma

ve

geliştirme giderleri, paı;arlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri
toplanır.

Daha sonra bu toplamdan .amortisman ve nakit

çıkışı

gerektirmeyen

giderler düşülür.
ABC A.Ş. 'nin gelir tablosunda pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin tutarı
23.237 milyon TL., genel yönetim giderlerinin tutarı ise 11.190 milyon TL. 'dır. Bu
tutarların toplamı olan 34.427 milyon TL. faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışlarını
oluşturmaktadır. Bu tutarların içinde amortisman olmadığı için düşülmemiştir.

c. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit
Çıkışları

Gelir tablosunda bu nakit çıkışlarının tutarı olan 648 milyon TL., doğrudan
. nakit akım tablosuna alınmıştır.

d. Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları
Gelir tablosunda kısa ve uzun vadeli borç giderlerinin toplamından oluşan
finansman giçlerleri 15.030 milyo~ TL.'dır. Bu tutar aynen nakit akım tablosuna
alınmıştır.

e. Olağan Dışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı
Gelir t~blosundan alınan olağan dışı gider ve zarar tutarı 2.064 milyon
.

TL.'dır.

f. Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları

Daha önce fon akım tablosu hazırlanırken duran varlıklardaki brüt artış tutarı
212.923 milyon TL. olarak .hesaplanmıştı. Bu tutardan 666 milyon TL.'lık birikmiş
amortisman tutarı düşüldüğünde elde edilen 212.257 milyon TL. duran varlık
yatırımlarına ilişkin nakit çıkışlarıdır.

g. Ödenen Vergi ve Benzerleri
Bilançoda "F-Borç ve Gider Karşılıkları" hesabından görüleceği üzere 1997
yılına ait olan· ve 1998 yılında ödenen vergi tutarı 25.686 milyon TL. 'dır. Bu tutar

nakit akım tablosunda da yer almaktadır.
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h.

Diğer

ABC

Nakit Çıkışları

A.Ş.'nin diğer

nakit çıkışları

toplamı

25.590 milyon TL.'dır.

D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU
Dönem sonu nakit mevcudu, işletmenin dönem sonunda kasa ve bankada
bulunan nakit mevcudu ile kolayca nakde çevrilebilecek vadesiz çeklerden
oluşmaktadır. Bu nakit mevcudunu hesaplayabilmek için dönem başı nakit mevcudu
ile dönem içi nakit girişlerinin toplanarak, dönem içi nakit çıkışlarının indirilmesi
gerekmektedir. Buna göre;
Milyon TL.
-Dönem başı nakit mevcudu

734

-Dönem içi nakit girişleri

+995. 12 l

-Dönem içi nakit çıkışları

-976.796
19.059

-Dönem sonu nakit mevcudu

Bu tutar nakit akım tablosunda da görülmektedir.

E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞI
Nakit artışı veya azalışı dönem içi nakit girişleri ile' dönem içi nakit çıkışları
arasındaki farkı gösterir. Nakit girişlerinin nakit çıkışlarından fazla olması ·
durumunda nakit artışı , az olması durumunda ise nakit azalışı söz konusudur. Buna
göre:

/
Milyon TL.
-Dönem içi nakit girişleri

995.121

-Dönem içi nakit çıkışları

-976.796

Nakit

artışı

18.325

İşletmenin nakit akımı ile ilgili buraya kadar yapılan hesaplamalar
sonucunda, dönem içinde nakit artışının 18.325 milyon TL. olduğu anlaşılmaktadır.
7. NAKİT AKIM TABLOSUNUN ANALİZİ
Nakit akım tablosunun analizi yapılırken, tabloda yer alan oranlardan
yararlanılacaktır.

Dönem içi nakit girişlerinin yaklaşık %81 'i satışlardan elde edilen
nakitlerden oluşmaktadır. Bu durum işletmenin nakit gereksemesinin önemli bir
bölümünü, borçlanmak yerine, kendi ana faaliyet konusundan elde ettiği gelirlerle
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göstermekted ir. . Bu da işletmenin kendi kendine yetmesi açısından
olumlu bir gösterged ir. İşletmenin nakit yetersizliği gibi sonuçlarla karşılaşma
olasılığı oldukça düşüktür.
karşıladığını

Dönem içi nakit giriş lerinin % 10.8'i uzun vadeli yabancı kaynaklardaki
·da kısa vadeli yabancı kaynaklardaki aıtı ş l ardan
sağ l anmaktad ır. Uzun süreli yabancı kaynaklardaki artışın, kısa süreli yabancı
kaynaklardaki artı ştan faz la oluşu, işletmenin borçlarını uzun süreye yayabildiğini
ve nakit gereksemesinin satış l ardan kalan bölümünün uygun kaynaklarla
karşılandığını ortaya koymaktadır..
artış l ardan, yak l aş ık %6'sı

Dönem içi nakit ç ıkı ş larının %67.6 gibi büyük bir oranı maliyetlerden
kaynaklanan nakit çıkışlarına harcanmaktadır. Satışları yüksek oranda seyreden bir
i ş l etmenin satış ·maliyeti ve stoklardaki artış gibi maliyet kaynaklarına harcama
yapması doğaldır. Bu durum işletmenin sahip olduğu nakitleri, borç ödemede
kullanmak zorunluluğu olmadan, kendi üretim faaliyetini sürdürmek için
harcadığını göstermektedir.
Nakit çıkışlarından ikinci önemli payı %21.7 ile duran varlık yatırımları
a lmaktadır. Eldeki nakitlerin duran varlık yatırımlarına harcanması, işletmenin
yatırım yapabilme potansiyelinin olduğunu göstermekteçlir. Ayrıca işletmenin kendi
maliyet harcamaları dışında, yatırımlar için de nakit kaynaklarından pay ayırabi ldi ği
an l aşı lm aktadır.

İşletme yine kendi faal iyet konusu içinde yer alan pazarlama ve satı ş dağıtım
giderleri il e genel yönetim giderleri için toplam %3.5 oranında nakit çıkışında
bulunmaktadır. Ödenen vergi ve benzerleri ile diğer nakit çıkışlarının her biri için de
%2.6'şar oranında harcama yapilmıştır.

İşletmenin dönem başı nakit mevcudu yalnızca 734 .milyon TL. iken, dönem
sonu nakit mevcudu l 9.059 milyon TL.' ya yükselmiştir. Oluşan nakit artışının
tutarı ise 18.325 milyon TL.' dır. Bu tutar da dönem içi nakit çıkışlarının %1.8'i
kad~rd ı r. İşletme dönem başındaki nakit düzeyine göre, iş hacmine daha uygun bir
nakıt düzeyine ulaşmayı başarmıştır. Bir işletmenin nakit düzeyinin yeterl i olması,
işletmenin piyasadaki imajı ile kredi değerliliğini artıran olumlu bir etkendir. Ayrıca
işletmenin büyüme ve gelişme potansiyeline sah ip olduğu konusunda önemli bir
·
gösterge ,olarak da kabul edilebilir.
Nakit düzeyindeki yetersizlik nedeniyle bir işletmenin ödemelerini yerine
getiremeyişi karşılaşılabilecek en zor durumlardan biridir. Bu nedenle finans
yöneticisinin işletmenin nakit durumuyla , ilgili gelişmeleri yakından izlemesi
gerekmektedir.
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ÖZET VE SONUÇ
Fon akım 'tablosu, işletmenin bir dönem içinde nerelerden finansal kaynak
ve bu kaynakları nerelerdy kullandığını göstererek, bilanço ve gelir
tablosundan izlenemeyen fon akımı hakkında önemli bilgiler verir. işletmeler
açısından ucuz finansman kaynakları bulmanın yanısıra, bu kaynakları en verimli
alanlarda kullanmak bilyük önem taşımaktadır. Fon akım tablosu· hazırlandıktan
sonra, bu tablonun değerlendirilerek işletmenin fon yaratma gücünün ortaya
konulması gerekmektedir.

sağladığını

Firmaların finansal yapısının değerlendirilmesinde kullanılan bir başka
finansal tablo da nakit akım tablosudur. Bu tablo işletmelerin içinde bulundukları
finansal durumu nakit giriş ve çıkışları yönünden inceler. Bir işletmenin, elde ettiği.
nakit girişleri ile ·nakit çıkışlarını karşılayabilmesi hatta dönem sonunda nakit artış.ı
sağlayabilmesi bu işletmenin başarısınin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Ayrıca işletmenin kredi değerliliği ve borç ödeme gilcü saptanırken, faaliyet sonucu
yaratılan nakit tutarı dikkatle üzerinde durulan unsurların başında gelmektedir. Bu
konularla ilgili olarak gereksinim duyulan bilgiler nakit akım tablosundan
sağlanabilmektedir.

Bu çalışmada örnek olarak ele alınan ABC A.Ş.'nin, fon akım tablosu ile
nakit akım tablosu hazırlanarak analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları, işletmenin
fon kaynak ve kullanımı ile nakit giriş ve çıkışının dengeli olduğu, fon veya nakit
açığı gibi sorunlarının olmadığmı göstermektedir.
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