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Контролінг в BAS ERP
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• Звіти

• Індикатори

• Коригування
• Мистецтво

• Виконання
• Облік:

• Оперативний

• Регламентований

• Міжнародний

• Управлінський

• Планування
• Набір інструментів
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 Система контролінгу є концепцією управління бізнесом, яка об'єднує 
в собі функції обліку, планування, контролю та аналізу



Контролінг в BAS ERP

 Для виконання функцій контролінгу можна 
використовувати різні інструменти. Наприклад:

 Управлінський облік

 Бюджетування (Budgeting)

 Розрахунок витрат по процесах (Activity Based
Costing)

 Розрахунок цільових витрат (Target Costing)

 Розрахунок витрат по життєвому циклу 
продукту (Life Cycle Costing)

 Збалансована система показників (Balanced
Scorecard)

 Складання звітності за міжнародними 
стандартами фінансової звітності (IFRS)

 Інші будь які корисні інструменти

3

Підсистема

Підсистема

Функції 

декількох 

підсистем

Підсистема

Підсистема

Відкрита архітектура BAS ERP



Моделі управлінського обліку

 BAS ERP містить дві моделі управлінського обліку:

 Повна

 Спрощена

 Повна модель управлінського обліку може бути 
побудована в підсистемах:

 Фінансовий облік і звітність по МСФЗ

 Бюджетування

 Функції збалансованої системи показників 
діяльності можуть бути автоматизовані 
функціоналом підсистеми Контроль і аналіз 
господарської діяльності
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Спрощена модель

 Ведеться на регістрах оперативного обліку

 Охоплює всі оборотні кошти підприємства

 Дозволяє сформувати і оцінити фінансовий результат

 Має такі обмеження:

 Перелік об'єктів обліку визначається складом об'єктів 
оперативного обліку

 При необхідності, використовуючи функціональні опції 
прикладного рішення, користувач може лише відключити
використання окремих об'єктів обліку

 Склад показників управлінського балансу та інших звітів, 
значення яких формуються автоматично при проведенні 
документів оперативного обліку, не розширюється

 Алгоритми формування значення показників звітності не 
змінюється
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Переваги спрощеної моделі

 Простота впровадження і використання

 Управлінський облік ведеться разом з оперативним

 тому він повністю автоматизований, в тому числі в 

частині регламентних операцій для закриття місяця

 Підтримується базовий набір звітів (їх не треба 

розробляти користувачу):

 Управлінський баланс

 Рух грошових коштів

 Доходи і витрати

 Фінансовий результат

 Додаткові спеціалізовані
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Регламентований облік

Облік за міжнародними стандартами

Бюджетування                                    

Оперативний

облік

Транспорт і трансформація 

інформації
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Фактичні 
дані

Моделі
Планові 

дані

Керування бюджетним 
процесом

План-факт аналіз, 

Економічний аналіз

Регістри оперативного 
обліку

Розрах
унки

ТМЦ

Гроші

Правила 
відображення

Додаткові 
операції

Регламентована 
звітність

Настройка 
звітів

Додаткові 
операції

Звітність по 
МСФЗ,

Консолідація

Управлінський 

баланс



Фінансовий результат

 Ефективність виробничої, інвестиційної

і фінансової діяльності підприємства вимірюється у 

фінансових результатах

 Фінансовий результат відображає приріст (або зменшення) 

вартості власного капіталу

 Для виробничих підприємств фінансовий результат 

визначається шляхом зіставлення витрат на виробництво і 

реалізацію продукції з отриманими доходами

 Аналіз фінансових результатів дозволяє своєчасно 

виявити і усунути недоліки в розвитку підприємства, 

знаходити резерви для поліпшення фінансового стану
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Структура фінансового 

результату

 Ключова корисна характеристика фінансового 

результату підприємства – структура результату
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Як виділяти напрямки діяльності

 Умови ефективного керівництва виділеними 
об'єктами:

 в розпорядженні відповідальних осіб є інструменти для 
відокремленого управління їх доходами і витратами

 в рамках підприємства застосовуються єдині 
регламенти моніторингу та контролю

 Збитки 

 висвічують прорахунки в напрямках використання 
фінансових коштів в організації виробництва і збуту 
продукції

 Прибуток

 сигналізує, де можна домогтися найбільшого приросту
вартості, створює стимул для інвестування в ці сфери
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Напрямок діяльності

 Наскрізна аналітика, що забезпечує окремий облік 

результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємства

12



Напрямок діяльності
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Налаштування використання видів 

об'єктів аналітичного обліку

«Відкриває» для напрямку можливість 

вибору в документах, що 

відображають відповідні господарські 

операції



Механіка розподілу

 В оперативних документах є можливість вказати напрямок 
діяльності

 Якщо напрямок діяльності в документі не вказано, то 
доходи і витрати від основної діяльності будуть 
розподілятися по правилам, зазначеним у регістрі 
відомостей «Налаштування розподілу за напрямками 
діяльності»

 У регістрі параметри розподілу доходів і витрат від 
основної діяльності (виручки і собівартості продажів) за 
напрямками діяльності вказуються для сукупності об'єктів

 Організація - Номенклатура - Підрозділ – Клієнт

 Найвищий пріоритет має об'єкт "Клієнт", далі в порядку 
спадання пріоритету "Підрозділ", "Номенклатура", 
"Організація"
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Механіка розподілу
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Управлінська звітність

 Головні звіти:

 Звіт про рух грошових коштів

 Управлінський баланс

 Доходи і витрати

 Фінансові результати

 Допоміжні звіти:

 Валовий прибуток підприємства

 Валовий прибуток за повністю сплаченими 

відвантаженнями
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Управлінська звітність

 Головні звіти:

 Звіт про рух грошових коштів

 Управлінський баланс

 Доходи і витрати

 Фінансові результати

 Допоміжні звіти:

 Валовий прибуток підприємства

 Валовий прибуток за повністю сплаченими 

відвантаженнями
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Управлінський баланс

 Структура балансу повністю визначається структурою даних в Плані видів 
характеристик Статті активів і пасивів

 Алгоритми формування значення для кожної типової статті балансу визначені 
розробниками, користувачем не змінюються

 Ручна зміна статей балансу, створених користувачами прикладного рішення, 
здійснюється за допомогою документа Рух інших активів і пасивів

 Показники звіту формуються в момент заповнення звіту

 У звіт виводиться інформація про:

 стан активів і пасивів підприємства на початок і на кінець періоду,

 зміна статей балансу за цей період в будь-якій валюті

 Звіт має кілька варіантів

 за періодами, 

 по організаціях

 за напрямками діяльності і підрозділами

 При формуванні звіту перевіряється рівність значень за статтями активів і 
пасивів балансу

 різниця виводиться в рядку Контроль балансу

 Для детального аналізу різниць в прикладному рішенні може 
використовуватися звіт Контроль управлінського балансу
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Управлінський баланс

 Структура балансу повністю визначається структурою даних в Плані видів 
характеристик Статті активів і пасивів

 Алгоритми формування значення для кожної типової статті балансу визначені 
розробниками, користувачем не змінюються

 Ручна зміна статей балансу, створених користувачами прикладного рішення, 
здійснюється за допомогою документа Рух інших активів і пасивів

 Показники звіту формуються в момент заповнення звіту

 У звіт виводиться інформація про:

 стан активів і пасивів підприємства на початок і на кінець періоду,

 зміна статей балансу за цей період в будь-якій валюті

 Звіт має кілька варіантів

 за періодами, 

 по організаціях

 за напрямками діяльності і підрозділами

 При формуванні звіту перевіряється рівність значень за статтями активів і 
пасивів балансу

 різниця виводиться в рядку Контроль балансу

 Для детального аналізу різниць в прикладному рішенні може 
використовуватися звіт Контроль управлінського балансу
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Доходи і витрати, фінансові 

результати

 Структура звітів повністю визначається структурою даних в 
планах видів характеристик Статті доходів і Статті витрат

 Алгоритми формування значення для кожної типової статті 
звітів визначені розробниками, користувачем не змінюються

 Ручна зміна статей звіту, створених користувачами прикладного 
рішення, здійснюється за допомогою документа Рух інших 
активів і пасивів, Відображення інших доходів і витрат

 Дані в звітах виводяться в валюті управлінського обліку

 Опціонально в звіті «Доходи і витрати» можуть:
 виводитися заплановані витрати і доходи,

 виводитися суми без урахування внутрішньо групових оборотів

 виділятися суми нерозподілених за напрямками діяльності доходів і 
витрат

 Для аналізу нерозподілених за напрямками діяльності доходів і 
витрат можна використовувати звіт Контроль розподілу доходів і 
витрат
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Доходи і витрати

 Структура звітів повністю визначається структурою даних в 
планах видів характеристик Статті доходів і Статті витрат

 Алгоритми формування значення для кожної типової статті 
звітів визначені розробниками, користувачем не змінюються

 Ручна зміна статей звіту, створених користувачами прикладного 
рішення, здійснюється за допомогою документа Рух інших 
активів і пасивів, Відображення інших доходів і витрат

 Дані в звітах виводяться в валюті управлінського обліку

 Опціонально в звіті «Доходи і витрати» можуть:
 виводитися заплановані витрати і доходи,

 виводитися суми без урахування внутрішньо групових оборотів

 виділятися суми нерозподілених за напрямками діяльності доходів і 
витрат

 Для аналізу нерозподілених за напрямками діяльності доходів і 
витрат можна використовувати звіт Контроль розподілу доходів і 
витрат
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Доходи і витрати, фінансові 

результати

 Структура звітів повністю визначається структурою даних в 
планах видів характеристик Статті доходів і Статті витрат

 Алгоритми формування значення для кожної типової статті 
звітів визначені розробниками, користувачем не змінюються

 Ручна зміна статей звіту, створених користувачами прикладного 
рішення, здійснюється за допомогою документа Рух інших 
активів і пасивів, Відображення інших доходів і витрат

 Дані в звітах виводяться в валюті управлінського обліку

 Опціонально в звіті «Доходи і витрати» можуть:
 виводитися заплановані витрати і доходи,

 виводитися суми без урахування внутрішньо групових оборотів

 виділятися суми нерозподілених за напрямками діяльності доходів і 
витрат

 Для аналізу нерозподілених за напрямками діяльності доходів і 
витрат можна використовувати звіт Контроль розподілу доходів і 
витрат
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Допоміжні звіти
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Контроль
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Дякуємо за увагу


