
Рішення, що допомагає оптимізувати фінансове планування та узгодити його

з плануванням операційної діяльності підприємства


Автоматизовує процеси  прогнозування, планування та консолідації, 

від складання бюджету до управлінських звітів компанії

SAP Business Planning

and Consolidation



Історичні дані зібрані в різних системах і електронних таблицях - 

немає централізованого сховища даних


Бізнес-процеси не стандартизовані


Процес бюджетування займає багато часу, під час якого виникає 

багато помилок


Часто рішення для планування є складними, а використання - 

негнучким, орієнтованим на просунутих користувачів


Залежність від IT


В УКРАЇНСЬКИХ 
КОМПАНІЯХ СЬОГОДНІ 

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО 
ПЛАНУВАННЯ 

Складні процедури об'єднання розрізнених даних


Узгодження даних з різних джерел


Складне обчислення в MS Excel


Повторні процедури переглядів, щоб відповідати мінливим 

державним і міжнародним стандартам бухгалтерського обліку


Пошук консолідованої інформації, яка допоможе в прийнятті рішень 

і вплине на довгострокове зростання бізнесу


На що витрачають час працівники?

Електронних таблиць вже 
недостатньо



Чого хоче від мене СЕО?


Що ми повинні поліпшити?


Де є проблеми в сьогоднішніх процесах?


Як ми працюємо сьогодні?


Як виміряти те, що ми робимо?


Що операційним підрозділам необхідно робити для досягнення корпоративних цілей?


Стратегічне планування

Як реалізувати корпоративну стратегію на рівні операційних одиниць?


Як визначити, що роблять операційні одиниці?


Який кількісний план виконання операційних одиниць?

Складання бюджету

Як виміряти нашу роботу по досягненню наших цілей і завдань?


Яка інформація допоможе в прийнятті управлінських рішень?


Як контролювати фінансові потоки компанії?


Звітність

Як внутрішнє або зовнішнє середовище впливає на початкові плани та бюджети?


Прогнозування

ЯКІ 
НЕОБХІДНО 
ПОДОЛАТИ 
КОЖНОМУ CFO

ВИКЛИКИ, 






Початкове планування

Погодження та затвердження планів і бюджетів

Консолідація

Контроль виконання бюджетів

Формування звітності й аналітики

Управління та узгодження фінансових звітів

Періодичне коригування відповідно до регламенту та з урахуванням 
результатів виконання за попередні періоди

Інтеграція з зовнішніми системами

Оптимізація взаємодії між менеджерами підрозділів та 
співробітниками фінансових служб


Бізнес-процеси планування
Формування та зберігання єдиної структури планів і бюджетів

Зберігання НДІ, у тому числі цін і тарифів для планування в натуральних 
показниках, курсів валют, нормативних значень цільових показників і т.п.

Зберігання форм звітності та форм введення інформації

Робота з плановою інформацією -  будь-яка зміна стане негайно 
доступною для всіх користувачів

Миттєвий автоматичний перерахунок сумарних значень за підсумковими 
рядками плану або бюджету при внесенні будь-яких змін

Гнучкий контроль доступу на рівні довільних зрізів даних, статусів і ролей 
користувачів

Використання будь-якого способу та горизонту планування (на рік, 
квартал, місяць і т.п.)

Паралельна побудова декількох версій бюджетів

Реалізація практично будь-якого регламенту узгодження, затвердження, 
коригування бюджетів, побудованого на основі статусної схеми


Завдання фінансових департаментівОХОПЛЮЄSAP BPC 



 РІШЕНЬ

В SAP BPC

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
ОБСЯГ

Бюджетування та 
прогнозування

Консолідація

Дотримання 
нормативних вимог 
і можливість аудиту

Контроль 
процесу

Потреби

бізнесу

Визначення цільових показників 
фінансової ефективності та 

рентабельності - заповнення плану 
ключових показників щодо доходів, 

встановлення лімітів, витрат, розподіл 
річних показників за місяцями


Ведення бюджету доходів і 
витрат за елементами 
фінансової структури

Ведення єдиної бюджетної 
аналітики (центри фінансової 

відповідальності - статті 
бюджетів, напрямок діяльності 

й ін.)

"Що якщо?" аналіз і планування 
сценаріїв для будь-якої ситуації, 

включаючи реалістичні, 
оптимістичні та песимістичні 

прогнози


Прогнозування результатів 
діяльності (виробничих і 

фінансових) на основі 
історичних даних з можливістю 

вказівки на підвищення / 
зниження коефіцієнтів

Організація бюджетного 
процесу - дотримання заданої 

послідовності, формування 
бюджетів, закріплення зон 

відповідальності


Відображення планових 
показників надходжень і 

витрачених коштів компанії в 
розрізі різних аналітичних 

таблиць

Узгодження, 
затвердження і 

контроль виконання 
бюджетів



Ініціалізація
Цільові показники та 
сценарні умови

Формування 
бюджетів

Консолідація та 
агрегація даних

Аналіз 
альтернатив

Узгодження та 
затвердження

 Контроль 
виконання

Аналіз відхилень 
і звітність

Підготовка 
прогнозу 

Коригування 
бюджету

 СИСТЕМА БЮДЖЕТУВАННЯЯК ПРАЦЮЄ

Ручна праця
Коректність 
довідників

План-Факт

аналіз

Помилки при 
консолідації 

Неможливість 
використовувати 
складні формули

Багатоверсійність
Складність 
узгодження

Використання 
факту при 

плануванні

в MS Excel Обмеження планування 



Бюджетування

Планування збуту / виторгу

Планування капітальних витрат

Планування витрат на HR

Планування інших витрат

Планування грошового потоку


Планування

Ковзне прогнозування

Оперативне прогнозування

Інтегроване моделювання 
фінансової звітності

Моделювання сценаріїв

Баланс

Прибутки та збитки


Прогнозування

Узгодження / виключення 
внутрішньогрупових оборотів

Ручні коригування

Консолідація фінансової 
звітності

Міжфірмова звірка / вивірка

Юридична / нормативна 
консолідація

Відображення / надсилання 
даних


Консолідація

Спеціальна звітність

Автоматичний аналіз відхилень

Аналіз показників

Аналіз факторів (галузь, обсяг, 
зростання)

Аналіз першопричин


Фінансова звітність 
і аналіз

 ЗБІЛЬШУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАВДЯКИ ЧОМУ РІШЕННЯ SAP BPC
НАДСКЛАДНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ



Єдине комплексне програмне рішення для планування та консолідації допоможе заощадити час і знизити 

кількість помилок. Знижує потребу в обслуговуванні, підвищує цілісність даних і спрощує розгортання.

Уніфіковане планування і консолідація

Підтримка Microsoft Office, веб-технологій і мобільної звітності. Взаємодія на рівні фінансової служби та 

в масштабах всього підприємства за допомогою Microsoft Excel, HTML5 і мобільних інтерфейсів.


Зручність використання

Рішення, що включає комплексний набір галузевого та функціонального контенту для бізнес-планування 

всіх аспектів, від загальної стратегії до капіталу, а також початкові пакети консолідації для стандартів МСФЗ і 

US GAAP.

Готовий контент

Автоматизація ручних процесів, таких як агрегація та розподіл, дозволяє скоротити цикл планування. 

Аналізуйте ймовірні сценарії для внесення швидких коригувань в обраний курс.


Вбудована система фінансової аналітики

Автоматизований процес консолідації дозволяє швидше проводити закриття, виконуючи всі вимоги 

фінансової звітності при повному аудиторському контролі. 

Юридична й адміністративна консолідація

Користувачі управляють процесами, моделями та звітами, незалежно від ІТ. Дайте співробітникам впевненість у 

власних силах, запропонувавши їм фінансовий інструмент, яким вони зможуть управляти самостійно.


Управління в руках кінцевих користувачів

З BPCЩО ОТРИМУЄ БІЗНЕС 



Єдиний репозитарій даних оновлюється в реальному часі та дозволяє співробітникам усіх 
рівнів здійснювати обмін коментарями, ідеями, завантажувати неструктуровані дані, що 
полегшує комунікацію між працівниками та дозволяє краще зрозуміти хід подій



Інструменти безшовної інтеграції для об'єднання різних систем (Microsoft Office, Adobe 
тощо) обміну даними на базі єдиного універсального формату та знайомого інтерфейсу, що 
спрощує “поріг входження” в систему для співробітників та дозволяє їм швидко навчитись 
роботі із нею



Єдине  сховище SAP BPC, що надає змогу кожному співробітнику в реальному часі 
опрацьовувати оперативно оновлені дані з єдиного репозиторію, до якого можна 
підключити транзакційні SAP і не-SAP системи



Інтерактивні контекстно-залежні панелі задач - співробітник на кожному з етапів роботи 
може користуватися уже сформованим необхідним набором інструментів, що пропонується 
у зрозумілому для нього інтерфейсі



Web 2.0-інтерфейс та Microsoft Office дозволяє працівникам швидко та зручно 
створювати звіти без допомоги ІТ-спеціалістів, викростовувати попередньо встановлені 
шаблони, створювати нові із врахуванням корпоративних стандартів


З BPC ЩО ОТРИМУЄ КОРИСТУВАЧ 

Повний набір рішень для CFO: ERP, GRC FPM



Приймати оптимальні рішення на основі аналізу можливих варіантів і планування 

сценаріїв


Підтримувати спільну роботу для поліпшення підзвітності та точності планування


Скорочувати тривалість бюджетних циклів, прискорювати закриття 

бухгалтерських книг і координувати плани зі стратегічними цілями


Оперативно реагувати завдяки системам планування в реальному часі на базі 

SAP HANA


Розширити можливості свого бізнесу за допомогою гнучкості та потужності


Отримувати дані у зрозумілому та доступному вигляді, що дозволить приймати 

більш ефективні рішення


ВИ ЗМОЖЕТЕ
ВИКОРИСТОВУЮЧИ SAP BPC,


SAP BPC надає надійну базу даних, що добре масштабується, в поєднанні 
з можливостями бізнес-процесів і логіки, аби забезпечити справжню 
платформу управління продуктивністю підприємства (EPM). 



Досягають ефективність інвестицій (ROI)


Зменшення трудомісткості на підготовку звітності


Зменшення витрат, пов'язаних з рутинними завданнями


Скорочення помилок


* A Forrester Total Economic impact (™) Study

171%


97%


60%


30%

ОБИРАЮТЬ SAP BPC?

ЧОМУ КОМПАНІЇ ПО ВСЬОМУ 
СВІТУ 

Узгодження фінансових цілей компанії та підкріплення детальними 
планами на місцях


Створення гнучкої та прозорої системи бюджетного управління компанії


Прискорення процесів планування, консолідації, формування звітності


Забезпечення вирішення завдань вертикального фінансового управління 
на всіх організаційних рівнях


Збільшення точності прогнозу та планів


Розвиток бюджетної моделі відповідно до нових вимог бізнесу


Орієнтація учасників процесу на результат


Зниження кількості помилок у процесах


Забезпечення інформаційної бази для моніторингу та порівняльного 
аналізу фінансових показників




Єдиний інструмент для автоматизації завдань планування, бюджетування та консолідації звітності на платформі SAP


Можливість роботи на технологічній платформі SAP HANA: технології in-memory забезпечують максимальну потужність і швидкість при 

виконанні критичних обчислень


Зрозумілий інтерфейс. Робота з системою зі зручної системи MS Excel за допомогою надбудови EPM Add-in


Проста настройка звітів. Створення звітів без засобів програмування та залучення ІТ-відділу


Готові бізнес-правила для ефективного налаштування розрахунків перенесення залишків (Carry-forward), рекласів, трансляції, елімінації, тощо


Розширювана базова модель даних дозволяє консолідувати звітність різних ієрархій, у різних валютах, у розрізі додаткових критеріїв аналізу


Уніфіковане рішення, яке не потребує окремих програмних компонентів для виконання основного набору бізнес-функцій і завдань


Локальне або хмарне розгортання, гібридне розгортання з SAP Analytics Cloud


Інтеграція даних SAP і не-SAP


Доступні версії для SAP BW / 4HANA, SAP NetWeaver або платформи Microsoft
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ЯКІ важливо запам'ятати10 ФАКТІВ ПРО SAP BPC, 



Євгенiй Симороз
Account Sales Executive

Контакти 




+38 093 051 5443
sales@benoy.com.ua 


