
Моніторинг та аналіз показників 

діяльності підприємства



Звітність в BAS ERP

 Регламентована звітність:
 Бухгалтерська звітність

 Податкова звітність

 Звітність до фондів

 Оперативна звітність:
 Звіти за розділами обліку «Продажі», «Купівлі», «Фінанси» та інші

 Будуються на основі оперативних даних

 Бюджетна звітність (від слова «Бюджетування»):
 Настроюються форми бюджетів

 Будуються на основі фактичних даних інших підсистем і даних 
планування

 Звітність МФО
 Настроюються форми звітів

 Будуються на підставі даних МФО
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Про що презентація

 Ефективне застосування звітності в контексті 

різних рівнів підприємства

 Візуалізація даних для підтримки прийняття 

рішень

 Сучасні тренди - дистанційна робота та 

конструювання форм звітів
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Оперативні звіти для 

функціональних відділів

Конструктори звітності 

для фінансових служб

Інструменти швидкої оцінки 

досягнення цілей для керівників
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Застосування інструментів звітності



Звіти по закупкам:

• Розрахунки з постачальниками

• Динаміка купівель

... інші звіти

Звіти з продажу:

• Валовий прибуток

• Розрахунки з 

клієнтами

... інші звіти

Звіти з фінансів:

• Відомість по коштам

• Собівартість товарів

... інші звіти

Інші звіти по 

розділах 

обліку
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Оперативна звітність
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Як не заблукати в звітності
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Як не заблукати в звітності
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Як не заблукати в звітності
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Аналітика

Інформація з різною 

деталізацією



10

Аналітика
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Аналітика
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Аналітика
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Додатково
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Додатково
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Додатково



Звітність для фінансових служб

 Унікальна звітність для різних компаній

 Зведена звітність по різних розділах обліку

 Можливі додаткові аналітики на відміну від 

функціональних служб
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Механізм звітності фінансових 

служб
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18

Механізм бюджетів
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Висновки

 Генератор фінансової звітності:

 простий в застосуванні

 звітність на підставі МФО і НСБО

 не потрібні спеціальні настройки і знання системи

 Види бюджетів та бюджетна звітність:

 звітність на підставі МФО, НСБО, оперативного 
обліку

 можна використовувати додаткові реквізити 
(визначені користувачем)

 для визначення показників потрібні додаткові 
налаштування правил отримання фактичних даних



Звітність керівників для 

оперативних рішень

 Повинен бути простий інструмент

 Доступ з системи і ззовні

 Оцінка досягнення цілей

 Швидка оцінка: подивився - і відразу ясно де ми 

знаходимося
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Моніторинг і аналіз показників 

діяльності підприємства

 Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників

 Реалізація принципу контролю День - Тиждень – Місяць

 Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння

 Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних

 Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності

 Ергономіка та сервіс:

 Різноманіття графічних форм аналітичних звітів

 Розсилка інформації на електронну пошту користувачів

 Доступ через web та з мобільних пристроїв: планшет, смартфон
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Монітор цільових показників
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Варіанти аналізу цільових 

показників
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Варіанти аналізу цільових 

показників
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Варіанти аналізу цільових 

показників
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Варіанти аналізу цільових 

показників
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Демонстраційні дані для 

перевірки того, як буде 

виглядати показник на 

панелі
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Контроль за e-mail
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Контроль за e-mail
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Контроль за e-mail
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Контроль за e-mail
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Контроль за e-mail
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Контроль за e-mail



Моніторинг і аналіз показників 

діяльності підприємства

 Можливості для керівників компанії:

оперативно оцінювати ключові показники діяльності, "охопити 

весь бізнес одним поглядом"

 своєчасно виявляти відхилення від плану, негативну динаміку, 

точки росту
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 розшифровувати показники з 
деталізацією до окремих 
господарських операцій

 забезпечити єдиний підхід до оцінки 
фінансових результатів фактичної 
діяльності підприємства (погляд у 
минуле) та аналізу ефективності 
прийнятих рішень на підставі 
запланованих даних (оцінка 
майбутнього)
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 У BAS ERP реалізовані інструменти для різних 

рівнів управління

 для функціональних підрозділів є багато гнучких звітів, 

що настроюються

 у складі системи є «конструктори» для спеціалізованої 

фінансової звітності

 потужний інструмент моніторингу показників для 

контролю за діяльністю підприємства

Моніторинг цільових показників і 

управлінська звітність



Дякуємо за увагу
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