
Бюджетування і управління 

грошовими потоками



Керування фінансами

 Бюджетування:

 формування та підтримка фінансових моделей

 збір вихідних даних з будь-яких суміжних підсистем

 гнучка обробка даних в рамках моделей

 генератор фінансових звітів

 Казначейство: 

 облік кредитів, депозитів і позик, 

 еквайринг (платіжні картки), 

 гнучкі інструменти для ведення платіжного 
календаря

 аналітична звітність по руху грошових коштів
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Бюджетування

 Тактичне планування здійснюється в підсистемі 
Бюджетування:
 планування та моделювання різних варіантів бюджетів

 збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів

 контроль лімітованих показників бюджетів

 аналіз і оцінка прогнозного і поточного фінансового
стану підприємства

Оперативний облік

Регламентований 

облік

Управлінський облік

Облік за МСФЗ

Види бюджетів

Статті оборотів по 

бюджетам

Показники залишків 

по бюджетам

{Довільні формули}

Бюджет доходів і 

витрат

Прогнозний 

баланс

Бюджет руху 

грошових коштів

{Довільний 

бюджет}



Ключова функціональність 

бюжетування

 Настроюванні види бюджетів і розширена 
аналітика

 Моделювання сценаріїв

 Керування бюджетним процесом

 Підтримка декількох валют

 Табличні форми введення і коригування

 Економічний прогноз

 Аналіз досягнення планових показників

 Складання зведеної звітності за результатами 
моніторингу

 Розширений фінансовий аналіз

4



Модель бюджетування

Модель бюджетування

Бюджет 

купівель
Бюджет … N

Бюджет 

продажів

Статті 

бюджетів

Загальна для всіх 

моделей НДІ

Показники 

бюджетів

Формули

Нефінансові 

показники
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Модель бюджетування
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Вид бюджету
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Палітра 

елементів Область 

проектування



Вид бюджету
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Заготівка звіту



Вид бюджету
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Заготівка звіту



Вид бюджету

10

Заготівка звіту

Фактичні дані 

відображаються за 

спеціальним 

сценарієм



Статті бюджету

 Основна складова структури видів бюджетів

 Обороти однієї статті можуть змінювати кілька 

інших статей або залишкових показників бюджетів.

 Для статті бюджетів можна 

 вказати до шести аналітик, що деталізують обороти 

за статтею

 вибрати, за якою ознакою відбуватиметься облік 

даних – по кількості, валюті або за двома ознаками 

відразу
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Приклад реалізованого виду 

бюджету
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Приклад реалізованого виду 

бюджету
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Пошук касових розривов
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Пошук касових розривов
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По 

факту

Розрахунок



Аналітики статей бюджетів

 Довідник визначає види аналітик, що використовуються для деталізації 

оборотів

 і по статтям бюджетів 

 і по показниками бюджетів

 Аналітиками можуть бути інші довідники оперативного обліку

 наприклад, Контрагенти, Статті руху грошових коштів, Співробітники тощо

 За аналітикам налаштовується можливість кількісного і валютного 

обліку, вказуються джерела одиниці виміру і валюти

 Ввімкнення обліку за кількістю і за валюті здійснюється в статтях і 

показниках бюджетів

 Тип аналітики може бути визначений через загальний додатковий 

реквізит. В цьому випадку планування та отримання фактичних даних 

буде виконано в розрізі значень додаткових реквізитів
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Аналітики статей бюджетів
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Планування в валюті

 Зберігаються дані в підсистемі в 4 сумах:

 у валюті регл.учета

 у валюті упр.учета

 у валюті сценарію

 у валюті операції

 Валюта операції може визначатися:

 видом бюджету

 користувачем

 реквізитом аналітики

 наприклад, валютою банківського рахунку

 Прогнозні курси визначаються в сценаріях
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Планування в валюті

 Бюджетний звіт може бути побудований:

 якщо в бюджеті один сценарій або валюти сценаріїв однакові - то в 
валюті регл.учета, упр.учета, валюті сценарію:

 якщо бюджет будується за сценаріями в різних валютах - то сценарії 
можна порівняти тільки
 у валюті регл.учета, 

 у валюті упр.учета

26



Керування бюджетним процесом

 Бюджетний процес це циклічно-повторюваний 

набір кроків

 Кожний крок бюджетного процесу визначає дію

та ії настройки

 Дією в рамках кроку може бути:

 Введення примірника бюджету

 Затвердження примірника бюджету

 Введення документа плану

 Установка лімітів витрати грошових коштів

 Інші дії
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Керування бюджетним процесом

 Завдання учасника бюджетного процесу
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Керування бюджетним процесом

 Завдання учасника бюджетного процесу
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Керування бюджетним процесом

 Завдання учасника бюджетного процесу
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Планування нефінансових 

показників

 Нефінансові показники:

 коефіцієнти

 ціни

 середні значення

 характеристики

 тощо

 Дія в часі

 з дати до певної дати

 потрібно встановлювати на кожен період

 Введення і зберігання

 введення в документах бюджетування

 авторозрахунок на підставі даних інформаційної бази
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Казначейство
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 Тактичне планування 
здійснюється в 
підсистемі 
Казначейство:

 механізми 
лімітування

 заявочна кампанія

 операції з 
грошовими коштами

 керування 
платежами

 аналіз грошового 
потоку (cashflow)

Плани продажів і 

закупівель

Бюджети

Закази клієнтів і 

постачальникам

Ліміти бюджету

Документи по 

банку і касі

Заявки на оплату

Платіжний 

календар

Заборгованність

дебіторська і 

кредиторська



Казначейство



Казначейство



Казначейство



Керування фінансами 

групи компаній
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Дякуємо за увагу


