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•

Η αρχή (concept)

Οποιαδήποτε μελλοντική εργασία προγραμματίζεται, κοστολογήται και
σχεδιάζεται απο πρίν, οταν έρθει ο χρόνος της υλοποίησης, γίνεται πάντα

- Ευκολότερα
- Φθηνότερα, και
- Καλύτερα

Οταν προσέχεις κάτι, βελτιώνεται πάντα
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•

Ο ορισμός

Ο προϋπολογισμός είναι
-

Ο χρονικός προγραμματισμός των δράσεων ενός οργανισμού για μία χρονική περίοδο.

-

Η κοστολόγηση της συνολικής οργάνωσης αλλά και των δράσεων μιας χρονικής περιόδου
που επηρεάζουν την οικονομική και περουσιακή κατάσταση του οργανισμού.

-

Η παραγωγή προβλέψεων όσον αφορά όλα τα οικονομικά μεγέθη αλλά και τα οικονομικά
αποτελέσματα του οργανισμού

-

Η έμμεση αξιολόγηση δομών, στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών.
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•

Πλεονεκτήματα
Ο προϋπολογισμός είναι μια διαδικασία χρήσιμη
-

στην συνολική πληροφόρηση της οργάνωσης για την περίοδο που αναφέρεται

-

στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγικότητα του οργανισμού, και

-

στήν νοοτροπία και στην διαμόρφωση αντίστοιχης κουλτούρας του οργανισμού.
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•

Πλεονεκτήματα
Ο προϋπολογισμός είναι μια διαδικασία χρήσιμη

- στην πληροφόρηση της οργάνωσης για την χρονιά που έρχεται
-

στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγικότητα του οργανισμού, και

-

στήν νοοτροπία και στην διαμόρφωση κουλτούρας του οργανισμού

-

Πληροφόρηση σε σχέση με τα μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και τις

ευαισθησίες που τα διέπουν.
-

Πληροφόρηση της συμμετοχής διαφορετικών τμημάτων στο συνολικό αποτέλεσμα.

-

Δυνατότητα μετρήσιμης στοχοποίησης και παρακολουθησής της.

-

Δυνατότητα δοκιμής διαφορετικών σεναρίων όσον αφορά πολιτικές και πρακτικές και
της επίδρασης των στα τελικά αποτελέσματα.

-

Διάκριση ευκαιρειών αλλά και απειλών και η δυνατότητα αντιμετώπισής των σε
πρότερο χρόνο χωρίς αιφνιδιασμούς.

-

Η καταγραφή των απαιτήσεων της Διοίκησης και των Μετόχων

-

Η καταγραφή των υποχρεώσεων της οργάνωσης πρός την διοίκηση
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•

Πλεονεκτήματα
Ο προϋπολογισμός είναι μια διαδικασία χρήσιμη
-

στην πληροφόρηση της οργάνωσης για την χρονιά που έρχεται

-

στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγικότητα του οργανισμού, και

-

στήν νοοτροπία και στην διαμόρφωση κουλτούρας του οργανισμού

-

Αξιολογηση των δυνατοτήτων του δικτύου

-

Επανεξέταση των εμπορικών Πολιτικών (εκπτωτικές & πιστωτικές)

-

Αξιολογηση των δυνατοτήτων των προϊόντων

-

Επανεξέταση του κόστους, μέσω Διαπραγμάτευσης των αγορών των εμπορευμάτων

-

Εξάλειψη αχρείαστου μη παραγωγικού κόστους

-

Ανακάλυψη συνεργιών και οικονομιών κλίμακος

-

Αξιολόγηση και διαπραγμάτευση των υπηρεσιών που χρειάζονται

-

Η διαδικασία της αιτιολόγησης των αποκλίσεων βοηθάει στην επανάληψη των θετικών
αποκλίσεων και αντιστοίχως στην αποφυγή των αρνητικών.

-

Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού
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•

Πλεονεκτήματα
Ο προϋπολογισμός είναι μια διαδικασία χρήσιμη
-

στην πληροφόρηση της οργάνωσης για την χρονιά που έρχεται

-

στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγικότητα του οργανισμού, και

-

στήν νοοτροπία και στην διαμόρφωση κουλτούρας του οργανισμού

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Διαδικασίας του Προϋπολογισμού είναι η προτροπή και η
εκπαίδευση του οργανισμού στην νοοτροπία και στην κουλτούρα του προγραμματισμού,
της προετοιμασίας και της γνώσης.
Επίσης η αιτιολόγηση των αποκλίσεων απο τους στόχους του προϋπολογισμού θα μας

δώσει την γνώση, την εμπειρία και την ευκαιρεία να επαναλάβουμε τις θετικές
αποκλίσεις και να αποφύγουμε τις αρνητικές.
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•

Εκθέσεις και Αναφορές του Προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 12μήνου
Αποτελέσματα Χρήσης
Συμμετοχή των επιμέρους κλάδων στο σύνολο
Ισολογισμός
Ταμιακές ροές
Πηγές & Χρήσεις κεφαλαίων
Ανάλυση Εξόδων
Επιμερισμός εξόδων στους επιμέρους κλάδους
Λειτουργικές εκθέσεις
Οικονομικοί Δείκτες
Συστήματα Αξιολόγησης
Λειτουργικές εκθέσεις – (ειδικά διαμορφωμένες)
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•

Δεδομένα του Προϋπολογισμού

Δεδομένα με ανάλυση μήνα
Σχέδια Πωλήσεων, εκπτώσεων, περιθώριο κέρδους
- Σχέδια Αποθεμάτων,

(δημιουργία αγορών)

- Σχέδια Αγορών,

(δημιουργία αποθεμάτων)

Σχέδια Επενδύσεων

(Κατηγορία, προμηθευτής, Πιστωτική πολιτική)

Σχέδια Εξόδων

(Προμηθευτές, Πιστωτική πολιτική)

Δεδομένα προηγουμένων χρήσεων που επηρεάζουν

- τα αποτελέσματα,
- Την χρηματοροή

(εισροές, εκροές)

- τον Ισολογισμό

(εισπρακτέοι, πληρωτέοι)
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•

Η μεθοδολογία και τα στάδια του Προϋπολογισμού

Κατασκευή μοντέλλου

Ανάλυση διεργασιών που προκαλούν εισροές και εκροές
Βασικά Ερωτηματολόγια προς υπευθύνους
Συνεντεύξεις με υπεύθυνους
Σχεδιασμός Προϋπολογισμού
Σχεδιασμός ειδικών Αναφορών & εκθέσεων
Σχεδιασμός εισαγωγής απαιτούμενων δεδομένων
Οριστικοποίηση Σχεδιασμού
Κατασκευή μοντέλλου που θα δέχεται τα δεδομένα και θα παράγει όλες τις αναφορές

Εκπαίδευση υπευθύνων

Επι της ανάλυσης των δεδομένων και της ανάγνωσης των εκθέσεων

Εισαγωγή δεδομένων

Εσόδων, Εξόδων, Αγορών και Επενδύσεων
Εκρεμμοτήτων απο προηγούμενες χρήσεις (π.χ Πληρωτέα, Εισπρακτέα, κλπ)
Αρχικού ισολογισμού (π.χ. Πάγια, Αποθέματα, Κεφάλαια, Χρημ. διαθέσιμα, κλπ)

Εκπόνηση Προϋπολογισμού Επισκόπηση βασικών εκθέσεων
Αλλαγές βασικών μεγεθών ή / και πολιτικών (what if analysis & budget stretching )
Εκπόνηση τελικού προϋπολογισμού
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