
Finans konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahip olan Ödevcim, size finans konusunda ve 
tüm alanlarda destek olmak için burada. Dilerseniz tüm ödevinizi biz hazırlayalım, 
dilerseniz size dilediğiniz konuda özel ders verelim. Ödevcim ekibine ulaşmak çok kolay.
Hemen whatsapp destek hattımızdan veya akademikodevcim@gmail.com mail 
adresimizden bizlere talebinizi iletebilir, ücretlerimiz hakkında fikir edinebilirsiniz. 
Hemen aşağıdaki projeyi veya farklı projelerinizi yaptırmak için tıklayınız…

DÖNEM ÖDEVİ

HAZIRLAYAN:

https://odevcim.com/iletisim/


ABC AS 2000 yılında esnek ambalaj sektöründe oyuncu olarak kurulmuştur.
Şirket 2016 yılında, önde gelen bir teknik enstitünün mezunlarından ve 
uzun süreli kağıt sektörü tecrübeli Ali Yüksel'i üretim müdürü olarak işe alır.

Şirket, her zaman müşteri siparişlerine dayalı olarak (mevsimsel üretim) 
üretmiştir, sonbahar mevsiminde yüksek düzeyde finansal alacakların yanı
sıra yüksek işçilik ve diğer ilgili üretim maliyetleriyle karşılaşmıştır. 

Sayın Yüksel, atanmasından sonra, maliyetten tasarruf etmek için sabit 
seviyede üretime geçme fikrini geliştirir. Sabit seviye üretimi için, 
mevsimsel üretim modeline göre (mevsimsel üretimde, fazla mesai 
maliyeti ve ek işçilik maliyeti olması ama daha düşük depolama ve taşıma 
masrafları olması nedeniyle)daha düşük smmama daha yüksek faaliyet 
gideri varsayımlarına dayanarak projeksiyonlar hazırlar..

Aşağıdakiler şirketin 31.12.2017 tarihi itibarı ile bilanço ve gelir tablosu 
özetleridir.

Income Statement / Gelir Tablosu (TL 000)
 
 2017
Net sales/Net Satış  7.433,00
Cost of goodssold/SMM  5.203,00
Grossprofit/Brüt Kar  2.230,00
Operating expenses/Faaliyet Giderleri  1.860,00
Profit beforetaxes/VÖK     370,00
Taxes/Vergi     126,00
Net profit/ Net Kar     244,00

  
s



Aşağıda, her 2 yöntem için hazırlanmış finansal tablo projeksiyonları yer 
almaktadır : bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu

1. Mevsimsel Üretim Projeksiyonları

2. Sabit Seviye Üretim projeksiyonları



Sorular

1. Finansallarına göre ABC AŞ’nin varolan (2017 sonu) durumu için ne 
söylenebilir? (likidite, borçluluk, karlılık açısından düşünün).

2. ABC’deki İşletme Sermayesi yönetimi için ne söylenebilir?
3. Sayın Yüksel, sabit seviyeli üretime geçme kararı verirken hangi 

faktörleri gözönüe almalıdır?
4. Sabit seviyeli üretime geçildiğinde, ABC ne tür finansal problemlerle 

karşılaşabilir?
5. Sabit seviyeli üretime geçilirse, ABC ve bankası hangi risklerle 

karşılaşabilir?
6. Sayın Yüksel’in yerinde olsanız ne yapardınız? Neden?
7. 6 nolu soruya cevap vermenin daha “bilimsel” yöntemi ne olabilir? 


	HAZIRLAYAN:

