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Financial Management of Business

• What is Business?

• A Business is defined as an organization or 
enterprising entity engaged in commercial, 
industrial, or professional activities......... 

• The term “Business" also refers to the 
organized efforts and activities of individuals 
to produce and sell goods and services for 
profit.
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What is Business Finance?

Business Finance- એટલે ધધંા માટે જરૂરી મડૂી

ધધંા માટે કાયમી નાણ  ં
કાયમી મડૂી 

ધધંો ચલાવવા માટે નાણ ં
કાયયશીલ મડૂી  

ધધંા માટે જરૂરી નાણ ં
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ધધંા માટે કાયમી નાણ  / કાયમી મડૂી 
• જમીન મકાન બિલ્ડીંગ, કારખાનાની સ્થાપના ભાડે 
ખરીદી,હપ્તા ખરીદી

• ધધંાકીય સશંોધનો,ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રો, ધધંાકીય હરીફાઈનો 
સામનો,  

જમીન /મકાન 

• ઉત્પાદનના યતં્રો, ટેકનોલોજી ખરીદી  
• મશીનરીની સ્થાપના 

યતં્રો/ મશીનરી 

• વેતન પગાર, િોનસ કમમશન, ઓવરટાઇમ
• પેન્દ્શન,ફંડ  

કમયચારી 

કલ્યાણ 
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ધધંો ચલાવવા માટે નાણ ં -કાયયશીલ મડૂી

• ધધંાન  ંસ્વરૂપ 
• ધધંાન  ંકદ

રોકડ /બેંક ઓવરડ્રાફટ

• કાયયશીલ મડૂીન  ંિધંારણ 
• ઉત્પાદન પ્રકકયાનો સમય 

માલસામગ્રી

• વેતનની નીમત 
• ચાલ  મમલકતોન  ંરોકડમા ંરૂપાતંર 

દેવાદારો –લેણ  ં
લેણદારો-દેવ   ં
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ધધંો ચલાવવા માટે નાણ ં -કાયયશીલ મડૂી

• વ્યાપાર ચક્રની અસર
•ચાલ  મમલકતોની કકિંમતમા ંઘટાડો     રોકડ /બેંક ઓવરડ્રાફટ

•ખરીદ વેચાણની શરતો
•ઓડયર અને માલની  ડીબલવરી વચ્ચે સમય   માલસામગ્રી

• મવતરણ વ્યવસ્થા 
•ચીજ વસ્ત   ની માગં  

દેવાદારો –લેણ  ં
લેણદારો-દેવ   ં
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અવૈધધક પ્રાપ્તિ સ્થાનો 

-પરરવાર જનો 
-ધમત્રો ,સગાવહાલા-સબધંી
-શ્રોફ – શરાફ -સાહકૂાર 
-નાણા ધીરનાર સસં્થાઓ  
અસગંરિિ કે્ષત્ર 

-વ્યક્તિગિ બચિ રોકાણ  

નાણા સહાયકેન્દ્રો

-Banks

-NABARD

-SEDBI

-MSME

-NSIC

ધધંો ચલાવવા માટે જરૂરી નાણ  ંમેળવવાના   
પ્રાપ્તિસ્થાનો  
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ધધંો ચલાવવા માટે જરૂરી નાણ  ંમેળવવાના   પ્રાપ્તિસ્થાનો  

-Banks

-NABARD

-SEDBI

-MSME

-NSIC
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What is Management?

Management is the coordination and administration
of tasks to achieve a goal.

P O S D CO R B
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નાણાકીય આયોજન 

નાણાની પ્રાપ્પ્ત

નાણાનો અસરકારક ઉપયોગ

આવકની વહચેણી

નાણાકીય નીમતન  ંઘડતર

કરવેરાન  ંઆયોજન

રોકડ પ્રવાહની જાળવણી 

મમલકતો ની પ ન:સ્થાપના




