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Finansal Yönetim
Danışmanlığı

İşletmelerimizin ayakta kalabilmesi ve gelecekte daha güçlü finansal yapıya kavuşmaları amacıyla karlılıklarını 
artırmak, nakit akışlarını etkin bir şekilde takip etmek ve riskleri analiz ederek tedbir adımları oluşturmak istiyoruz. Mali 
açıdan güçlü işletmelerle her türlü ekonomik krize dirençli yapılarla hazırlıklı olmayı hedefliyoruz.

Faaliyette olduğunuz sektörde yapmayı düşündüğünüz yatırımlara dair kâr analizleri gerçekleştiriyor, satın alma 
süreçlerinizin yanı sıra size şirketiniz için en uygun finans kurumuyla çalışma olanağı sunuyoruz. Faydalanabileceğiniz 
tüm destekleri sizin yerinize araştırıyor, alanında uzman ekibimizle yatırımınızı ve büyümenizi kalıcı hale getirmek için 
çalışıyoruz.

DEĞERLERİMİZ

ÇÖZÜMLERİMİZ

Finans Yönetimi Danışmanlığımız, bir şirketin yatırım yapma ve işletme süreçlerinde ihtiyaç duyduğu 6 kritik adımdan 
oluşmaktadır. Bu 6 adım sayesinde yatırım süreciniz eksiksiz bir şekilde yönetilmekte ve şirketinizin karşılaşabileceği 
riskler minimize edilmektedir.

METODUMUZ

İşletmeniz ve yatırımlarınız ne kadar kârlı? (Risk, kârlılık ve rakip analizi) 

Dinamik nakit akış yapılandırması ve takibinin sağlanması

Size uygun finans kurumunun bulunarak yatırımınızın güvence altına alınması

1

Finansal yönetim 
tablolarının 
oluşturulması 
(işletme/yatırım)

2

İşletme gelir-gider 
ve karlılık analizi, 
nakit akış 
planlamasının 
yapılması

3

Sektör ve rakip 
analizinin yapılarak 
fiyatlama tahmini 

6

Duyarlılık 
analizlerinin 
yapılarak kapsamlı 
bir rapor şeklinde 
yatırım sahibine 
sunulması

5

Finansal risk 
değerlendirmesi, 
tedbirlere yönelik 
eylem adımlarının 
oluşturulması

4

Verilen destekler 
kapsamında 
yatırımların 
ekonomik analizi
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