
 

 

_ بودجه جامع01فصل  

. بودجه مالی2.بودجه عملیاتی1بخش کلی تشکیل شده است: 2بودجه جامع از   

 

                       

صورت جریان وجوه نقد بودجه ای ,ترازنامه بودجه ای  ,بودجه نقدی  ,ج سرمایه ای ربودجه مخا  شامل: 

 

 

.است بودجه درآمد و پیش بینی فروشاولین گام در تهیه بودجه عملیاتی تهیه   

. بودجه دستمزد مستقیم4م .بودجه مواد مستقی3بودجه تولید .2.تهیه بودجه درآمد فروش 1: شاملبودجه عملیاتی   

بهای اداری و فروش.بودجه 8. بودجه بهای تمام شده کاالی فروش رفته 7 ا.بودجه موجودی ه6جه سربار ساخت .بود5  

.صورت سود و زیان بودجه ای9  

 

           

                         تعداد تولید بودجه شده =    تعداد فروش+  تعداد موجودی کاال مورد -تعداد موجودی کاال مورد 

انتظار پایان دوره            بودجه ای                 دوره          بتدااانتظار                     

 

 بودجه تعداد تولید                               

XX                                   تعداد فروش  

XX     دوره  پایان مورد انتظار +موجودی کاال

XX      تعداد کاال مورد نیاز                     

(XX)  دوره     بتداا مورد انتظار کاالموجودی - 

XX      تعداد تولید بودجه شده                   

_____________________________  

مجموع کاال ساخته شده باموجودی ها ابتدا و پایان دوره   نکته : در تهیه بودجه تولید منظور از  

ت دیگر زمانی که که کار در جریان کار در جریان ساخت اول و پایان دوره است به عبار معادل احاد  

 ساخت وجود دارد از معادل احاد و نه تعداد آنها استفاده می شود.

 

 بودجه مالی

 بودجه عملیاتی

 بودجه تولید



 

 

 

بودجه خرید مواد مستقیم                       موجودی مواد مورد + مواد مستقیم مصرف =  -موجودی مواد مورد 
شده  در تولید          انتظاره ابتدا دوره       انتظاره پایان دوره      

 بودجه خرید مواد مستقیم                                     

             ماده ...                                                                                            

XX  مقدار مصرف در تولید                                     

XX           پایان دوره  مورد انتظار +موجودی مواد       

    XX                   مواد مورد نیاز                            

)XX) موجودی مواد ابتدا دوره           –                       

XX                         ودجه خرید مواد مستقیم)مقداری( ب

_________________________________________ 

را در نرخ خرید مواد ت بودجه خرید مواد مستقیم)مقداری(خرید مواد مستقیم کافی اس بهایبرای بدست اوردن بودجه 

 ضرب کنیم

 

                  

 

مازاد)کسری( وجه نقد    جمع وجوه نقد در دسترس =   –  مورد نیاز هجمع وجو                    

وجه نقد ابتدا دوره(=مازاد)کسری(وجه نقدمانده )دریافت ها نقدی+ - پایان دوره+پرداخت ها نقدی( مورد انتظار )وجه نقد  

 

کلیه پرداخت ها نقدی صرف نظر از این که مربوط به عملیات جاری باشند یا جز مخارج سرمایه ای قرار گیرند در :نکته

.در بودجه نقدی جایی نداردهیچ هزینه غیرنقدی اعم از اقالم معوق و استهالک بودجه نقدی منعکس می شوند ولی   

 

 

 

 

 

 

بودجه خرید مواد 

 مستقیم

قدیبودجه ن  



 

 

 

 بودجه نقدی                                                           

حالت مازاد                 حالت کسری                             

XX                       XXX          وجه نقد ابتدا دوره 

XX                       XXX             دربافت ها نقدی 

XX                      XXX          جمع وجوه نقد در دسترس 

XX                       XXX            پرداخت ها نقدی 

XX                       XXX         وجه نقد پایان دوره 

)XX)                    (XXX) جمع وجوه نقد مورد نیاز           

(XX)                     XXX    مازاد)کسری(وجه نقد             

 XX                    (XXX)         )تامین مالی)سرمایه گذاری 

  XX                     XXX                   وجه نقد پایان دوره 

________________________________________________ 

                        

نشان می دهد. در یک سطح خاص از فعالیتبودجه ایستا بهای پیش بینی شده را                           

است. ثابتبودجه ایستا در کنترل هزینه ها مفید است هنگامی که رفتار هزینه           بودجه ایستا  

 

                                                       نشان می دهدسطوح مختلفی از فعالیت بهای پیش بینی را در   

مناسب است.تمام انواع بها برای           بودجه انعطاف پذیر  

                           Y=a + b.x دارد.     رابطه خطی با همبستگی یک جانبه                                  

      a= کل بودجه ای بها ثابت  

X=سطح فعالیت 

b= هر واحد فعالیت متغیربودجه ای بها   

Y=کل بها پیش بینی 

 



 

 

 

:روش داریم 3جهت تفکیک اقالم بها   

حد پایین )حداکثر و حداقل( سطح فعالیت -.روش حد باال1  

.روش تجزیه و تحلیل رگرسیون2  

.روش نمودار پراکندگی3  

 

حد پایین سطح فعالیت-.روش حد باال1  

   بهای متغیر هر واحد
بها کل باالترین سطح فعالیت بها کل پایین ترین سطح فعالیت 

باالترین سطح فعالیت پایین ترین سطح فعالیت 
 

.جواب را بدست می اوریم  Y=a+b.x   و با فرمول 

سودمند است و برای براورد بها ثابت کل و  دامنه مربوطاست و در بها کل معادله محاسبه شده تنها برای براورد نکته :

.کاربرد نداردبراورد بها تولید در خارج از دامنه   

.روش تجزیه و تحلیل رگرسیون)روش حداقل مربعات(:2  

است تجزیه و تحلیل رگرسیون  دقیق ترین روش تفکیک بها ثابت و متغیر روشنکته :  

 

  
∑    ̅     ̅ 

∑    ̅  
 

.روش نمودار پراکندگی:3  

درستی انحراف نقاط از خط را حداقل فاقد دقت است زیرا ترسیم اختیاری خط از میان نقاط ممکن است خط حاصله به 

.ننماید  

 

.متغیر را نشان می دهد 2بین شدت و نوع رابطه  :ضریب همبستگی  

  
∑    ̅     ̅ 

√∑    ̅  √    ̅  
 

r=1  همبستگی کامل و مثبت       r=-1        همبستگی کامل و منفی r= 0عدم همبستگی       

    0<r<1     ناقص و مثبتهمبستگی                     -1<r<0 همبستگی ناقص و منفی 

 

 ضریب همبستگی



 

 

 

:ضریب تعیین  

  می دهد.  توضیحمتغیر را  2مهمترین معیاری که رابطه بین 

میتواند توضیح دهد محاسبه می شود به عبارت دیگر   Xکه y در این ضریب میزان تغییراتی از 

.را نشان می دهد  X  متغیر دهندگی قدرت توضیح  

)ضریب همبستگی(= 2    

 

:بودجه بندی بر مبنای صفر  

.  قرار گیرند تقسیم شود اولویتکلیه فعالیت های مراکز مسولییت به یک سری زیر مجموعه هایی که باید در            

      منابع شود ان را حذف خواهند کرد.هرگونه فعالیتی که سودمندی خود را از دست داده و باعث اتالف 

.فعالیت ها و عملیات به صورت دوره ای مورد بررسی قرار می گیرد     

استفاده از جدول زمانی دوره ای        

 

 

:بودجه بندی کایزن)بهبود مستمر(  

سعی بر ان است که اتالف ها در عملیات سازمان حذف شود    

بهبود در عملیات اتی    

اغلب بها پیش بینی شده دوره اتی از بهای واقع شده در دوره جاری و گذشته کمتر بوده و شرکت ها انتظار دارند که   

    بتوانند محصوالت یا خدمات را با بها کمتری تولید نمایند

محصوالت انجام می شودکاهش بها به صورت اختیاری است و با افزایش کارایی و کیفیت بیشتر     

 

 

 

 

 

 

 ضریب تعیین

 بودجه بندی بر مبنا صفر

 

 بودجه بندی کایزن )بهبود مستمر(



 

 

 

 

 

 برای تهیه نسخه کامل جزوه به سایت رتبه برترها مراجعه کنید

 

 

 

 

www.rotbeh-bartarha.ir 
 

 

 

 


