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Unit : 2  Sources of Finance 

નાણાનંા પ્રાપ્તિસ્થાનો  

* લાાંબા ગાળાના નાણાાંના પ્રાપ્તિસ્થાનો  : 
      ધાંધાકીય એકમની સ્સ્થર મમલકિો જેવી કે જમીન, મકાન, ફમનિચર 
વગેરેની ખરીદી માટે લાાંબા ગાળાની નાણાાંકીય જરૂરરયાિ પડે છે. આવી 
જરૂરરયાિ સામાન્ય રીિે એક વર્ષ કરિાાં વધ ુસમય માટેની હોય છે. 
આવી જરૂરરયાિ મોટેભાગે ઇસ્વવટી શેરો, પ્રેફરન્સ શેરો, રડબેન્ચસષ અન ે
નાણાાંકીય સાંસ્થાઓ પાસેથી લોનો લઈને પરૂી કરવામાાં આવિી હોય છે. 

* ટૂાંકા ગાળાના નાણાાંના પ્રાપ્તિસ્થાનો  : 
         ધાંધાકીય એકમના રોજબરોજના ખચાષઓ ચકૂવવા માટે પણ 
મડૂીની જરૂરરયાિ પડિી હોય છે. આવી ટૂાંકા ગાળાની નાણાાંકીય 
જરૂરરયાિોન ેકાયષશીલ મડૂીની જરૂરરયાિો પણ કહવેામાાં આવે છે. આવી 
જરૂરરયાિો મોટેભાગે બાર માસ કે એક વર્ષ માટેની હોય છે. આવી 
જરૂરરયાિો ચાલ ુમમલકિો અન ેવેપારી બેંકો પાસેથી પરૂી કરવામાાં આવે 
છે. 

 



  * લાબંા ગાળાના નાણાનંા પ્રાપ્તિસ્થાનો : 

* ઓરડિનરી શેર કે ઇસ્વવટી શેર 
* પ્રેફરન્સ શેર (પસાંદગીના શેર)  
* રડબેન્ચર (બોન્ડ) 



*  ઓર્ડિનરી શેર કે ઇક્વિટી શેર :  

* અથથ   : 
      ધાંધાનુાં સાચુાં જોખમ ઉઠાવનારા ઓરડિનરી કે ઇસ્વવટી શેર હોલ્ડરો  
છે. િેઓ જ ધાંધાના સાચા માલલકો છે. િેથી જ િેમન ેકાંપનીની સામાન્ય 
સભામાાં મિ આપવાનો અમધકાર આપવામાાં આવ્યો છે. ઇસ્વવટી શેરમાાં 
રોકેલા નાણાાં એ કાયમી રોકાણ છે અન ેજયાાં સધુી કાંપનીનુાં મવસર્જન ના 
થાય તયાાં સધુી િેનાાં નાણાાં શેર હોલ્ડરોને પરિ કરવામાાં આવિાાં નથી. 
      પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરોન ે રડમવડન્ડ ચકૂવાય જાય અન ે અનામિ 
ખાિ ે રકમ લઇ ગયા પછી વધિાાં નફામાાંથી ઇસ્વવટી શેર હોલ્ડરોન ે
રડમવડન્ડ ચકૂવવામાાં આવે છે. ઇસ્વવટી શેર પર મળતુાં વળિર ધાંધાનુાં 
જોખમ જોિાાં યોગ્ય લાગે િો જ રોકાણકારો આવા શેર ખરીદે છે.  
       જો મડૂી બજારમાાં િેજી હોય િો રોકાણકારો આવા શેર ખરીદવા 
િતપર હોય છે. પરાંત ુમાંદીના સમય ેરોકાણકારો આવા શેર ખરીદવાનુાં 
ટાળે છે. આથી રોકાણકારોન ે આવા શેર ખરીદવા આકર્ષવા માટે 
સાંચાલકોએ મવજ્ઞાપનપત્રમાાં કાંપનીની સફળિા અને ભામવ શક્યિાઓને 
દશાષવવી પડે છે. 



*  ઓર્ડિનરી શેર કે ઇક્વિટી શેર ( કંપનીની દૃષ્ટટએ ) :  

* ઇક્વિટી શેરના ફાયદા : 
  (૧) વળિરના બોજથી મસુ્વિ  
  (૨) કાયમી મડૂી  
  (૩) બોજમાાંથી મસુ્વિ  
  (૪) મધરાણ યોગ્યિા  
  (૫) મડૂી ઊભી કરવાની સરળિા  
  (૬) મવશાળ વહેંચણી  
  (૭) મજબિૂ મડૂીમાળખુાં  

* ઇક્વિટી શેરના ગેરફાયદા : 
  (૧) સાંચાલનમાાં દખલ  
  (૨) ઇસ્વવટી પરનો વેપાર   
  (૩) સાંપમિનુાં કેન્રીકરણ   
  (૪) અમિમડૂીકરણ   
  (૫) સટ્ટાખોરીને ઉિેજન   
  (૬) વધ ુપડિો ખચષ    



*  ઓર્ડિનરી શેર કે ઇક્વિટી શેર (શેર હોલ્ડરોની દૃષ્ટટએ ) :  

* ઇક્વિટી શેરના ફાયદા : 
  (૧) ઊંચુાં ર્ડવિડન્ડ  
  (૨) સાંચાલનમાાં ભાગ   
  (૩) હક્કના શેરનો લાભ   
  (૪) અન્ય લાભ   

* ઇક્વિટી શેરના ગેરફાયદા : 
  (૧) ર્ડવિડન્ડની અવનવિિિા  
  (૨) મડૂીનુાં જોખમ    
  (૩) સાંચાલનમ નરહવિ અવાજ    
  (૪) અન્ય ગેરલાભ    



*  પે્રફરન્સ શેર (પસદંગીના શેર) :  

* અથથ   : 
      ૧૯૫૬ના કાંપનીધારા પ્રમાણે જે શેર પર રડમવડન્ડ મેળવવાની  
બાબિમાાં પ્રથમ હક આપવામાાં આવે છે અને કાંપનીનુાં મવસર્જન થાય 
તયારે મડૂી પરિ મેળવવાનો પણ પ્રથમ અમધકાર આપવામાાં આવે છે 
તયારે િેને પ્રેફરન્સ શેર કહવેામાાં આવે છે. ટૂાંકમાાં ઇસ્વવટી શેરના 
પ્રમાણમાાં પ્રેફરન્સ શેરન ેઆવા ખાસ પ્રકારના હક આપવામાાં આવે છે. 
       પ્રેફરન્સ શેર પર રડમવડન્ડનો દર નક્કી જ હોય છે. પરાંત ુઆવા 
શેર પર રડમવડન્ડ આપવુાં કે કેમ િેનો આધાર સાંચાલકો પર છે. ધાંધાના 
મવકાસ માટે જો નફાની જરૂર હોય િો આવા શેર પર રડમવડન્ડ આપવુાં 
સ ાંચાલકો માટે જરૂરી નથી. જો કે ઇસ્વવટી શેર પર રડમવડન્ડ ચકૂવિા 
પહલેા પ્રેફરન્સ શેર પર નફામાાંથી પ્રથમ રડમવડન્ડ ચકૂવવામાાં આવે છે. 
       સામાન્ય રીિે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરોન ે સાંચાલનમાાં કે સામાન્ય 
સભામાાં ભાગ લેવાનો અમધકાર આપવામાાં આવિો નથી. પરાંત ુિેમના 
રહિને લગિી બાબિો અંગે મિ આપવાનો અમધકાર આપવામાાં આવ્યો 
છે. 



*  પે્રફરન્સ શેર ( કંપનીની દૃષ્ટટએ ) :  

* પ્રેફરન્સ શેરના ફાયદા : 
  (૧) રોકાણકારોને આકર્ષણ   
  (૨) બોજારૂપ નથી   
  (૩) ઇસ્વવટી પરના વેપારનો લાભ 
  (૪) મધરાણમાાંથી મવુિ મમલકિો   
  (૫) સાંચાલનમાાં દખલ નરહ   
  (૬) મડૂી પરિ   

* પ્રેફરન્સ શેરના ગેરફાયદા : 
  (૧) ર્ડવિડન્ડનો બોજ   
  (૨) કરવેરામાાં મશુ્કેલી    
     



*  પે્રફરન્સ શેર ( શેર હોલ્ડરોની દૃષ્ટટએ ) :  

* પ્રેફરન્સ શેરના ફાયદા : 
  (૧) સલામિ રોકાણ    
  (૨) મનમિિ આવક    
  (૩) વધ ુઆવક  
   

* પ્રેફરન્સ શેરના ગેરફાયદા : 
  (૧) મિામધકાર નરહ    
  (૨) મડૂી લાભ નરહ  
  (૩) ઓછાં વળિર  
  (૪) અન્ય લાભો નરહ    



*  ર્ડબેન્ચર (બોન્ડ) :  

* અથથ : 
        જયારે કાંપનીને લાાંબા ગાળા માટે નાણાાંકીય જરૂરરયાિ હોય, 
પરાંત ુઅમકુ વર્ો પછી િે નાણાાં પરિ કરી શકે િેમ હોય િો કાંપની 
જાહરે પ્રજા પાસેથી ઉછીના નાણાાં લે છે. આ રીિે ઉછીના નાણાાં 
આપનારને કાંપની પોિાના દેવાનો સ્વીકાર બદલ ઋણપત્ર આપે છે. 
જેને રડબેન્ચર િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. રડબેન્ચરના પ્રમાણપત્રમાાં 
નાણાાં પરિ કરવાની મદુિ, િેની શરિો, વ્યાજનો દર, ગીરો મકેૂલ 
મમલકિો વગેરેનો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલો હોય છે. 
        રડબેન્ચર ધારણ કરનારા કાંપનીના માલલકો નથી, પરાંત ુ િેઓ 
કાંપનીના લેણદારો છે. િેની મનમિિ મદુિને અંિ ે િેની રકમ પરિ 
કરવામાાં આવે છે. ઉપરાાંિ જયાાં સધુી પરિ ના થાય તયાાં સધુી િેના પર 
દર છ મહીને કે વર્ે વ્યાજ ચકુવવામાાં આવે છે. મવદેશોમાાં રડબેન્ચર 
માટે સામાન્ય રીિે ‘બોન્ડ’ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. 



*  ર્ડબેન્ચર ( કંપનીની દૃષ્ટટએ ) :  

* રડબેન્ચરના ફાયદા : 
  (૧) સાંચાલનમાાં દખલ નરહ    
  (૨) ઓછો ખચષ    
  (૩) વધારાના નાણાાંન ુ ાં એકમાત્ર     
       સાધન  
  (૪) કરવેરામાાં રાહિ    
  (૫) નાણાાં પરિ    
  (૬) ઓછો વ્યાજનો દર  
  (૭) ટે્રરડિંગ ઓન ઇસ્વવટીના લાભ    

* રડબેન્ચરના ગેરફાયદા : 
  (૧) ફડચામાાં લઇ જવાનુાં જોખમ    
  (૨) વ્યાજનો કાયમી બોજ  
  (૩) શાખપાત્રિામાાં ઘટાડો  
  (૪) અમકુ કાંપનીઓ માટે મશુ્કેલી  
 
   
     



*  રોકાણકારો ની દૃષ્ટટએ ર્ડબેન્ચર :  

  (૧) આવકની મનમિિિા  
  (૨) સલામિી 



  * મધ્યમ ગાળાના નાણાનંા પ્રાપ્તિસ્થાનો : 

* જાહરે થાપણો : 
              મધ્યમ ગાળાના સમય માટે નાણાાં પ્રાતિ કરવાના 
મહતવના સાધન િરીકે જાહરે થાપણોન ેગણી શકાય. શેર અન ેરડબેન્ચર 
મસવાય નોન બેનન્કિંગ કાંપનીઓ થાપણ િરીકે કમષચારીઓ, જાહરે જનિા, 
ગ્રાહકો, શેર હોલ્ડરો પાસેથી નાણાાં મેળવ ેિેને જાહરે થાપણ કહવેામાાં 
આવે છે. કાંપનીઓ પોિાની નાણાાંકીય જરૂરરયાિો મજુબ જાહરે જનિા 
પાસેથી લાાંબા ગાળા માટે, મધ્યમ ગાળા માટે અને ટૂાંકા ગાળા માટે 
જાહરે થાપણો દ્વારા નાણાાં પ્રાતિ કરી શકે છે. 
              કાંપની ઊંચા વ્યાજના દરે જાહરે જનિા પાસેથી નાણાાં 
લેવા આમાંત્રણ આપે છે. જાહરે જનિા રડપોઝીટના સ્વરૂપ ે કાંપનીન ે
પોિાની બચિોન ેનક્કી કરેલા વ્યાજના દરે  મનમિિ સમય માટે જાહરે 
થાપણના રૂપમાાં આપે છે. કાંપની મનમિિ મદુિ સધુી થાપણદારોને 
વ્યાજ ચકૂવે છે અન ેમદુિ પરૂી થિાાં થાપણની રકમ પરિ કરે છે.  



* જાહરે થાપણોના ફાયદા : 
  (૧) વ્યાજનો ઓછો દર     
  (૨) ઓછો ખચષ    
  (૩) આવકવેરામાાં બાદ   
  (૪) મવશાળ પાયા પર મડૂી     
  (૫) નાણાાંકીય આયોજન સરળ     
  (૬) મમલકિો ગીરો મવુિ   
  (૭) વહીવટમાાં દખલ નરહ  
  (૮) પરરવિષનશીલ     

* જાહરે થાપણોના ગેરફાયદા : 
  (૧) થાપણદારો પરિ માાંગે િો     
       કાંપની માટે નકુશાનકારક     
  (૨) થાપણદારોને સલામિી નરહ   
  (૩) પરૂત ુાં ભ ાંડોળ પ્રાતિ ન પણ   
       થાય   
  (૪) નવી કાંપનીઓ માટે મશુ્કેલી  
 
   
     



  * ટ ંકા ગાળાના નાણાનંા પ્રાપ્તિસ્થાનો : 

* િેપારી બેંકો / િાણણજ્ય બેંકો  : 
          વેપારી બેંકો આધમુનક અથષિાંત્રમાાં મહતવનુાં સ્થાન ધરાવ ે છે. 
વેપારી બેંકો નફાના હતેથુી થાપણો સ્વીકારે છે અન ેજરૂરરયાિ વાળાને 
યોગ્ય જામીનગીરીન ે આધારે ટૂાંકા ગાળાની લોન આપે છે. થાપણ 
મકુનારને બેંક વ્યાજ આપે છે અન ેમધરાણ લેનાર પાસેથી વ્યાજ વસલુ 
કરે છે. વેપારી બેંકો કાંપનીન ે એક વર્ષના ટૂાંકા ગાળા માટે નાણાાંન ુ ાં 
મધરાણ કરે છે. 
           વેપારી બેંકો કાંપનીઓની જરૂરરયાિ પ્રમાણે લોન, કેશ કે્રરડટ, 
ઓવરડ્રાફ્ટ વગેરે દ્વારા એક વર્ષ કે િેથી ઓછી મદુિ માટે નાણાાંન ુ ાં 
મધરાણ કરે છે. ભારિ દેશમાાં વેપારી બેંકો “બેનન્કિંગ રેગ્યલુેશન એવટ, 
૧૯૪૯” મજુબ રરઝવષ બેંક ઓફ ઇનન્ડયાના અંકુશ હઠેળ કાયષ કરે છે. 
આમ વેપારી બેંકો કાંપનીઓને મધરાણ પરુૂાં પાડી િેમના મવકાસમાાં 
સહભાગી બન ેછે. 
              



*  િેપારી બેન્કોના કાયો  :  

  (૧)   સેઈફ રડપોઝીટ વોલ્ટની સગવડ     
  (૨)   શેર રડબેન્ચરની બાાંયધરીનુાં કાયષ     
  (૩)   કે્રડીટકાડષ અને ડેલબટકાડષની સગવડ      
  (૪)   ટ્રાવેલસષ ચેકનુાં કાયષ    
  (૫)   ગ્રાહકોને શાખપત્ર આપવા     
  (૬)   ગ્રાહકને શાખ આપવી  
  (૭)   સલાહ સચૂનો આપવા   
  (૮)   મવદેશી ચલણના મવમનમયનુાં કાયષ    
  (૯)   ગ્રાહકના એજન્ટ િરીકેનુાં કાયષ   
  (૧૦) મની ટ્રાન્સફરનુાં કાયષ   
  (૧૧) મોબાઈલ બેનન્કિંગ     
   

   
   
     



  * ટ ંકા ગાળાના નાણાનંા પ્રાપ્તિસ્થાનો : 
* આંિર્રક સાધનો   : 

          જયારે કાંપની પોિાની નાણાાંકીય જરૂરરયાિ બાહ્ય પ્રાપ્તિ 
સ્થાનોમાાંથી  પ્રાતિ કરવાન ેબદલ ેપોિાની કાંપનીમાાંથી જ પ્રાતિ કરે 
તયારે િેને આંિરરક પ્રાપ્તિ સ્થાનનો ઉપયોગ કયો કહવેાય. આવા 
આંિરરક પ્રાપ્તિ સ્થાનો બે પ્રકારના છે. (અ) નફાનુાં પનુ: રોકાણ અને 
(બ) ગ્રાહકો પાસેથી એડવાન્સ  

(અ) નફાનુાં પનુ: રોકાણ :  
         જયારે કાંપની લાાંબા ગાળાના નાણાાં પ્રાપ્તિ સ્થાનોમાાંથી નાણાાં 
પ્રાતિ કરે છે તયારે િેના વળિર સ્વરૂપે વ્યાજ કે રડમવડન્ડ ચકૂવવુાં પડે 
છે. પરાંત ુકાંપનીન ેદર વર્ે થિો નફો બધો જ શેર હોલ્ડરોને રડમવડન્ડ 
રૂપ ેવહેંચી દેવામાાં આવિો નથી, પરાંત ુિેમાાંથી અમકુ નફાને ધાંધામાાં 
અનામિ િરીકે અલગ રાખવામાાં આવે છે. આ અનામિનો ધાંધામાાં 
મડૂી ભાંડોળ િરીકે ઉપયોગ કરવામાાં આવે િો િેને નફાનુાં પનુ: રોકાણ 
િરીકે ઓળખવામાાં આવે છે. 



* નફાના પનુ: રોકાણના ફાયદા : 
  (૧)   સલામિ અને સરળ સાધન      
  (૨)   કાનનૂી જોગવાઈઓનુાં પાલન નરહ     
  (૩)   પરરવિષનશીલ મડૂી        
  (૪)   પનુઃ રોકાણનો અન્યત્ર ઉપયોગ    
  (૫)   મડૂી માળખુાં સમિોલ બને  
  (૬)    જામીનગીરી કે વ્યાજનો પ્રશ્ન નરહ  

* નફાના પનુ: રોકાણના ગેરફાયદા : 
  (૧)   શેર હોલ્ડરોના રહિને નકુશાન    
  (૨)   શે. હો. દ્વારા બોનસ શેરની માાંગ    
  (૩)   શેરના બજારભાવ પર અસર    

   
   
     



(બ) ગ્રાહકો પાસેથી એડિાન્સ :  
           જયારે કાંપની િૈયાર માલનુાં ગ્રાહકોન ેઉધાર વેચાણ કરે છે 
તયારે માલની રડલીવરી આપિાાં પહલેા અમકુ ટકા રકમ એડવાન્સ પેટે  
મેળવે છે. ગ્રાહકો પાસેથી મેળવેલી આવી એડવાન્સ રકમ કાંપની માટે 
ટૂાંકા ગાળાની નાણાાંની જરૂરરયાિ સાંિોર્વાનુાં  ઉિમ પ્રાપ્તિ સ્થાન છે.       
           આ રીિે ગ્રાહકો પાસેથી લીધેલી એડવાન્સ રકમના 
બદલામાાં કાંપનીએ ક્યાાં િો વ્યાજ ચકૂવવુાં પડે છે અથવા વસ્તનુા 
ભાવમાાં થોડો ઘટાડો કરી આપવો પડે છે. જો કે જયારે બજારમાાં 
કાંપનીની વસ્તનુી માાંગ વધારે હોય અન ેિેની સામ ેિે વસ્ત ુઓછી હોય 
કે િેનો પરુવઠો પરૂિા પ્રમાણમાાં ન હોય તયારે જ આ રીિે ગ્રાહકો 
પાસેથી એડવાન્સ નાણાાં મેળવી શકાય છે.  
 


