3.Hafta: Tarımsal İşletmelerde Finansman Şekilleri
İşletmelerde finansman; bilançoda görünüş şekillerine göre sermaye 3 grup
altında incelenir:





Öz Sermaye Şekilleri: Asıl (temel) sermaye, belirli bir amaca bağlı olmayan
tasarruflar ve paylaşılmamış kar
Yabancı Sermaye Şekilleri: Uzun vadeli yabancı sermayeler (tahviller,
değişken borçlar, ipotekler, borç senetleri, uzun vadeli krediler), orta ve kısa
vadeli yabancı sermayeler.
Öz ve Yabancı Sermaye Arasındaki Şekiller: Değer düzeltmeleri (tesis ve
diğer sermayelerde), tasarruflar (belirli olmayan borçlar ve ihtiyaçları karşılamak
için ayrılan tasarruflar), özel amaçlı tasarruflar ve özel amortismanlar.
Öz Sermaye Şekilleri:
Aktif varlıklar=borçlar +öz sermaye

Çeşitli teşebbüslerde öz sermaye görünüşü:











Bireysel teşebbüslerde (Üreticiler ve tek şahsın sahip olduğu işletmeler);
Öz sermaye =Girişimcinin kendi sermayesi
Halka açık ortalılarda (halka açık anonim şirketlerde);
Öz sermaye =Ortakların sermayesi
Komandit şirketler; Öz sermaye = (komandite ortakların (Sorumluluğu sınırsız
ortaklar) sermaye + komanditeler ortakların (Sorumluluğu sınırlı ortaklar)
sermayesi) – (tahsil edilmemiş sermaye)
Kooperatifler; Öz sermaye = (kooperatifler ortaklarının payları + yedek akçeler
+ kar) -(tahsil edilmemiş ortaklık hissesi +zarar)
Anonim Şirketler; Öz sermaye = ((kurucu ortakların sermayesi + hisse senedi
sahiplerinin sermayesi + yedek akçeler+ kar)- (tahsil edilmemiş sermaye+
zarar))
Hisse senedine dayanılarak kurulmuş komandit şirketlerde; Öz sermaye=
(komandite ortakların sermayesi + komanditer ortakların sermayesi +
(kurucuların ve ortakların hisse senetleri) + yedek akçeler + kar)- (tahsil
edilmemiş sermaye + zarar)
Sınırlı Sorumlu Şirketlerde ise;
Öz sermaye= ((şirket ortaklarının sermayesi + ortakların yatırdıkları ek sermaye
+ yedek akçeler + kar)- tahsil edilmemiş sermaye +zarar))
Yabancı Sermaye Şekilleri





Genel olarak yabancı sermaye, uzun veya kısa vadeli kredi şeklinde
işletmelerde kullanılmaktadır.
Yabancı sermaye vadelerine göre;
Kısa Vadeli (1 yıl ve 1 yıldan az),




Banka kredileri finansman bonoları, borç senetleri, senetsiz borçlar, sanayi ve
ticaret firmaları ve şahıslardan alınan avanslar, tahakkuk etmiş veya ödenecek
giderler, ödenecek resim, vergi ve sigorta prim ücretleri, orta ve uzun vadeli
yabancı sermayelerin ödenecek taksitleri
Orta Vadeli (1-5 yıl arasında)
Uzun Vadeli Yabancı (5-10 yıldan daha fazla)
Tahviller -Değiştirilebilen borç senetleri
İpotekler
Senet karşılığı borçlanma ile sermaye temini
Uzun vadeli krediler
Öz ve Yabancı Sermaye Arasındaki Şekiller



Beklenmeyen borçlar için ayrılan ihtiyatlar, özel yedek akçeler (fiyat artışları
ile ilgili ihtiyatlar, yedek malzeme ve materyal temini için ayrılan ihtiyatlar ve
kalkınmakta olan ülkelerdeki sermaye yatırımlarına ayrılan ihtiyatlar), özel
amortismanlar ve değer düzeltmeleri bu grupta incelenir.

