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BAS Управління холдингом

Бухгалтерський облік
Зниження податкових ризиків 

на рівні підприємствЗовнішні 
облікові системи

Централізоване 
управління закупівлями
Економія на масштабах
Контроль і централізація 

закупівель

Казначейство
Контроль, централізація і 

оптимізація грошових потоків

Управління Договорами
Фінансові та комерційні угоди

Управління ризиками

МСФЗ та управлінська 
звітність

Ухвалення інвестиційних рішень
Залучення фінансування

Бюджетування 
операцій і проектів

Ефективний бюджетний 
контроль

Зниження OPEX і САРЕХ

Бізнес-аналіз і BSC
Підтримка прийняття рішень 
Стратегічні фактори успіху

Функції
інтеграції
Зниження ТСО

В крос-системних і 
розподілених ІТ 

архітектурах



 Багатопрофільні холдинги 
з розрізненими видами 
діяльності (незалежно від 
напрямку діяльності)

 Міжнародні компанії з 
іноземними інвестиціями. 
Інвестиційні компанії

 Компанії зі складною 
архітектурою облікових
систем і необхідністю
консолідації звітності (в 
т.ч., коли облік ведеться в 
різних країнах)

 Компанії з великою 
кількістю дочірніх
підприємств
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Кому підходить продукт



 Компанії, що 
спеціалізуються на наданні 
послуг: медіа, аутсорсери, 
реклама, логістичні 
оператори і т. д.

 Компанії з чітким 
розмежуванням фронт- та 
бек- офісу: торгівельні 
мережі, виробничі компанії 
(фронт-УТ/ЕРП-сильно 
кастомізований, бек- УХ-
типовий)
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Кому підходить продукт



 Підприємству потрібен якісний управлінський/фінансовий 
облік

 Підприємство включає в себе багато підрозділів, а їх 
звітність залишає бажати кращого

 Підприємству, крім звітності, необхідно консолідувати 
бюджети і автоматизувати бізнес-аналіз

 Підприємству необхідна консолідація звітності згідно МСФЗ
 Підприємству потрібна система для комплексного 

управління оборотним капіталом
 Підприємство розвивається і йому необхідно підвищити 

ефективність управління без заміни існуючих ОС
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Коли час впроваджувати 
BAS Управління холдингом



 Відсутній надлишковий функціонал для УК і фін. служб
 Глибоке опрацювання обліку і звітності за МСФЗ
 Висока варіативність у підходах до бюджетування та лімітування

витрат
 Рішенні враховані рекомендації щодо функціональних вимог з 

бюджетування, казначейства, методик обліку та складання
звітності МСФЗ

 Мінімальні терміни впровадження і сукупна вартість володіння
 Стабільний функціонал BAS УХ-не розробляється нова 

функціональність, лише адаптується під реліз Бухгалтерії, і це 
великий «плюс», адже це не приводить до появи нових помилок 
типового механізму програми
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Переваги рішення
BAS Управління холдингом



 Казначейство – досить просто, в короткі терміни і в 
більшості випадків в типовому функціоналі

 НДІ/MDM - мінімум витрат, велика користь

 Управлінський облік

 МСФЗ

 Бюджетування
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Послідовність впровадження 
BAS Управління холдингом



Методологічна база предметних областей, які плануємо
автоматизувати:

 Бюджетування - Положення про бюджетування, Регламент 
бюджетного процесу

 Казначейство  -Регламент роботи Казначейства

 Управлінський облік - Положення управлінського обліку

 МСФЗ - Облікова політика по МСФЗ, комплект звітності МСФЗ

Якщо цього немає- необхідно спершу розробити методологію
(можемо допомогти), потім- автоматизація.
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Методологічна база для впровадження 
BAS Управління холдингом



Складові бюджету проекта впровадження 
BAS Управління холдингом
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1. Ліцензії на ПП
1.1 BAS Управління холдингом 600 000 грн

1.2 BAS "Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" 183 600 грн

1.3 BAS "Ліцензія на сервер (x86-64)" 42 600 грн

1.4 + ліцензії MS SQL, якщо немає

2. Вартість впровадження

2.1 Передпроектне обстеження Від 40 люд./год.

2.2 Основна частина проекту По результатах 
обстеження



Приклад успішного впровадження 
BAS Управління холдингом
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Проект по автоматизації звітності по МСФЗ в компанії з 
розгалуженою організаційною структурою. 

На старті проекті придбано бета-версію BAS УХ, в якій
вже здали звіти за МСФЗ за 2 квартали. 

На сьогоднішній день здійснено апгрейд на повну версію. 
Зараз триває завершальний етап тестування МСФЗ в 
повній версії BAS УХ

З нового року перейдуть в промислову експлуатацію.



Приклад успішного впровадження 
BAS Управління холдингом
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Замовник – Компанія Wikrgroup – продуктовий Медіа-
холдинг. Більше 200 співробітників в 7 країнах світу.
Одне з основних завдань проекту - консолідація обліку
всіх структурних підрозділів холдингу у відповідності з 
МСФЗ та внутрішніми політиками компанії (налаштування
обміну з обліковими системами підрозділів для 
централізованої консолідації даних, опрацювання і 
налаштування всіх процесів для можливості отримання
консолідованих звітів Balance, CashFlow, P&l, 
впровадження та доопрацювання системи під унікальні
процеси, інтеграція). Деталі проекту захищені NDA.



Дякуємо за увагу


