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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ БЮДЖЕТУВАННЯ ГРУПИ КОМПАНІЙ: 

ПЛАНУВАННЯ, ДЕТАЛІЗАЦІЯ, АНАЛІЗ ДАНИХ



22 роки успішної роботи на ринку Група компаній Ельфа - один з найбільших

косметичних холдингів в Україні, який займається дослідженнями, розробками, 

виробництвом і продажем косметики

15 + тис. Партнерів, представляють нашу продукцію в більш ніж в 30 країнах

23 бренди, створені нами з використанням екологічних технологій та 

інгредієнтів

5 заводів в Україні і Європі (фармацевтична фабрика НВО ЕЛЬФА; 

Фабрика натуральної косметики ЕЛЬФА, завод Екоплант - Україна; Elfa 

Pharm Sp.z o.o. Польща, Elfa Farm s.r.o. Словаччина)

Понад 1000 інноваційних формул, розроблені нами при створенні

інновацій для косметичних засобів



Фармацевтична фабрика НВО 

ЕЛЬФА

Завод Екоплант УкраЇна

Elfa Pharm Польща

Elfa Pharm Словакія

Фабрика натуральної косметики 

ЕЛЬФА



ЕКОЛОГІЯ КРАСИ
ФІЛОСОФІЯ ЕЛЬФА

Серед цінностей Групи

компаній «Ельфа» - здоров'я, 

гармонія, чесність і 

екологічність, займають перші

позиції

Фахівці науково-дослідної

лабораторії Компанії, 

використовують прогресивні

технології та інноваційні
інгредієнти

ЦІННОСТІ ІННОВАЦІЇ

Якісна сировина, унікальна

рецептура, висока культура 

виробництва - тріада успіху
наших косметичних засобів

ВИРОБНИЦТВО

Купуючи будь-який продукт, 

створений фахівцями нашої

компанії, можна бути 

впевненим в отриманні

заявленого ефекту, що

підтверджується і численними

дослідженнями

ЯКІСТЬ





Поточні цілі проекту

 Ораганізувати процеси бюджетування групи компаній
 Замінити Excel, знизити кількість помилок ручної обробки даних
 Трансформувати фактичні дані для аналізу загальної моделі бюджету доходів та

витратам з усіх видів аналітик
 Автоматизувати процес бюджетування з використанням BAS ERP для забезпечення

можливості декодування і деталізації показників верхнього рівня

Наступні цілі проекту
 Послідовний перехід до ведення обліку та 

відображення фактичних даних на рівні BAS ERP
 Впровадження BAS Документообіг КОРП



ELIT-VECTOR GROUP
ЕЛІТ-ВЕКТОР – команда, яка ефективно працює в області сучасних

інформаційних технологій.

 Надає послуги з консультування, розробки та впровадження

автоматизованих систем обліку бізнесу з метою підвищення ефективності

діяльності підприємств

 11 років на ринку автоматизації підприємств

 Центр компетенції з ERP-рішень

 Центр Сертифікованого Навчання

 Член Спілки Автоматизаторів Бізнесу

 Кращий регіональний партнер CONTO



 Формування та підтримка моделей

 Відображення фактичних даних

 Обробка даних в рамках моделі

 Детальний аналіз даних

Функції бюджетування в BAS ERP

 Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика

 Моделювання сценаріїв

 Управління бюджетним процесом

 Табличні форми введення і коригування

 Аналіз досягнення планових показників



Впровадження BAS ERP: поступовий перехід
з Управління виробничим підприємством (УВП)
 Налаштування бюджетної моделі

 Формування бюджетних статей доходів та витрат

 Створення та налагодження видів бюджетів

 Деталізація фактичних даних в УВП

 Інтеграція УВП та BAS ERP

 Деталізація фактичних даних в BAS ERP

 Відображення фактичних даних в оборотах бюджетів

 Створення детального звіту згідно бюджетної моделі

 Складання планових показників доходів та витрат бюджетів

 Планування продажів з деталізацією за ключовими аналітиками



Налаштування бюджетної моделі
 Модель бюджетування визначає використання

основних аналітик бюджетів: Організації та Підрозділи;

 Затвердження бюджетів та використання статусів

в документі Примірник бюджету



Формування бюджетних статей доходів та витрат
з використанням максимального набору аналітик

Наприклад, доходи від реалізації товару

 Напрямки діяльності

 Підрозділи

 Бізнес-регіон

 Бренди

 Партнери

 Номенклатура



Створення та налагодження видів бюджетів

Вид бюджету визначив ієрархічну структуру об'єднаних в групи статей

бюджетів, а також їх аналітик, та використовується для наступних цілей:

 табличного введення плану в документі Примірник бюджету;

 побудови бюджетних звітів.



Деталізація фактичних даних в УВП

З метою передачі фактичних даних BAS ERP

бюджетування, в УВП розроблені та налаштовані

документи:

 Деталізація доходів за напрямками діяльності

 Деталізація витрат за напрямками діяльності



Інтеграція УВП та BAS ERP

 Реалізована постійна передача даних документів деталізації та пов'язаної

номенклатурно -довідкової інформації в BAS ERP

 Документи деталізації, введені в УВП, при проведенні не виконують рухів, а

дані в регістрах відображають після завантаження на стороні BAS ERP

 Номенклатурно-довідкова інформація (НДІ) передається з УВП обмеженою

за даними, які безпосередньо використані і необхідні для відображення

факту

 У BAS ERP ми автоматично створюємо нові НДІ і пов'язуємо з даними УВП,

тим самим проводячи нормалізацію без ручного ведення користувачами

згідно з новою логікою обліку та бюджетування.



Деталізація фактичних даних в BAS ERP

З метою відображення фактичних даних

бюджетування,

у BAS ERP інтегровані, налаштовані та 

проводяться документи:

 Деталізація доходів за напрямками

діяльності

 Деталізація витрат за напрямками

діяльності



Відображення фактичних даних в оборотах бюджетів

 З метою подальшого використання фактичних даних в бюджетуванні

розроблений та проводиться в оборотах бюджетів документ «Відображення

фактичних даних», який використовує нові аналітики НДІ BAS ERP і ми

отримуємо можливість повністю використовувати типовий функціонал



Створення детального звіту згідно бюджетної моделі

 Для аналізу витрат підрозділів за допомогою конструктора виду

бюджету налаштовані бюджетні звіти

 Розроблено та використовується детальний звіт з метою отримання

всіх даних в розрізі сценаріїв, згідно структури аналітик статтей

бюджетів



Складання планових показників доходів та витрат бюджетів

 Завдяки використанню механізму розширення конфігурації реалізовані

різні доопрацювання без зміни типових форм конфігурації BAS ERP

 Наприклад, в Примірник бюджетів вбудували панель оперативного

отримання фактичних (або планових) даних з вибором періоду з

відбором / без відбору

за статтею бюджетів та фільтрами згідно аналітик шапки документа



Планування продажів з деталізацією за ключовими
аналітиками
 Використання механізмів товарного планування завдяки тому, що

План продажів при проведенні може формувати

планові обороти за статтями бюджетів товарів



Приклад моделі примірник бюджету ІТ : 

Фактичні дані та 
історія змін
примірника



Приклад моделі примірника для корегування
витрат по центру бюджетної відповідальності ІТ: 

Редагування даних, заповнених в 
примірниках бюджетів всіх
підрозділів Компанії



АРМ Керівник підрозділу: 



Приклад моделі примірник бюджету по бренду: 



АРМ бренд-менеджер: 

Аналіз операційних витрат по запланованим 
планам продажу по бренду



АРМ керівника підрозділу розвитку торгових марок: 



Модель бюджету доходів та витрат (доходи по бізнес-регіонам): 

Аналіз доходів та валового 
прибутку по бізнес-регионам



Модель бюджету доходів та витрат (витрати за підрозділами): 



Реалізовані цілі проекту

 Кожен керівник підрозділу отримав деталізовані фактичні дані щодо доходів та
витрат свого підрозділу

 Організовано централізоване планування доходів та витрат по центрах бюджетної 
відповідальності/брендах/бізнес-регіонах/напрямках діяльності/ 
організаціях/номенклатури

 Трансформували фактичні дані та налаштували аналіз загальної моделі бюджету
доходів та витрат з усіх видів аналітик

 Автоматизували процес бюджетування з використанням BAS ERP та забезпечили
декодування і деталізацію даних до нижчого рівня



Впровадження BAS Документообіг КОРП
 Завдяки можливості зв'язки BAS ERP та BAS Документообіг

КОРП в частині безшовної інтеграції, а також синхронізації

даних, ми вже на початковому етапі налаштували

необхідний обмін НДІ і первинну інтеграцію, що стане

добрим стартом для наших наступних цілей проекту



UKRAINE

03-648, Kyiv, Semyi Sosninych

str. 9

POLAND

98-170, Widawa, Chociw 99

SLOVAKIA

915-01, Nové Mesto nad Váhom, 

Malinovského 1252/36

ДАВАЙТЕ ЗРОБИМО СВІТ 

КРАСИВІШИМ! 


