
1Baker Tilly

CFO services
Keep calm and love your business
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СFO (Chief Financial Officer) services 

розроблені, щоб допомогти вашому бізнесу 

швидше розкрити свій потенціал зростання 

за рахунок:

покращення якості фінансових операцій, 

приведення системи звітування у відповідність 

до бізнес-цілей, скорочення витрат, 

прогнозування результатів, встановлення та 

досягнення стратегічних цілей. 
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Чи постають у 

Вас ці 

питання? 
Відсутнє розуміння скільки бізнес реально генерує прибуток, яку частину 

прибутку реінвестувати в розвиток бізнесу і яку розподілити на дивіденди 

Необхідна гнучкість та швидкість реагування на зміни в бізнес-середовищі

Підходи до управління ризиками

Своєчасність отримання оперативної фінансової інформації

Слабкий контроль за витратами та розуміння їх обґрунтованості

Пошук інвесторів, підготовка до M&A, проведення переговорів

Приховані шляхи підвищення прибутковості, підходи до ціноутворення

Відсутній або слабко налаштований процес бюджетування та прогнозування

Трактування фінансових показників

Обґрунтованість прийняття управлінських рішень

Періодично виникає потреба в пораді або консультації стратегічного 

фінансового ментора
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Як ми можемо допомогти 

Наша команда з великим досвідом роботи з представниками різних галузей - починаючи від стартапів і закінчуючи міжнародними компаніями, 

стане вашим фінансовим ментором та допоможе у наступних питаннях:

Фінансова звітність
Отримаєте чітке уявлення про 

діяльність свого бізнесу та можливості 

збільшення прибутковості за допомогою 

оптимізації витрат та перегляду 

ціноутворення.

Управління

грошовими потоками
Побудова ефективної системи 

відстеження джерел та використання 

фінансів у вашому бізнесі.

Відстеження

продуктивності
Отримаєте ключову інформацію про 

продуктивність.

Зменшення ризиків і

внутрішній контроль
Розробка системи внутрішнього 

контролю, яка зменшує ризики, 

включаючи розподіл обов’язків, захист 

активів і політики, пов’язані з обробкою 

інформації.

Фінансовий менеджмент та 

стратегічне планування
Розвиток бізнесу за допомогою 

стратегічного планування, залучення 

інвестицій та M&A.

Бюджетування та

контроль витрат
Запровадження процесів місячного 

або квартального бюджетування для 

оптимізації грошових потоків.

Організаційне лідерство
Консолідація внутрішніх функцій, 

починаючи від відділу кадрів і 

закінчуючи корпоративним управлінням, 

під керівництвом одного досвідченого 

менеджера.

Максимізація

прибутку та дивіденди
Встановлення процесів для планування 

та вчасної виплати прибутку та 

дивідендів. Розробка стратегії 

максимізації прибутку.
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Що ви 

отримуєте 

від співпраці 

з нами? 

Операційна залученість Дорадча залученість

• Контроль платіжного календаря

• Контроль витрат

• Аналіз щомісячного звіту про прибутки та 

збитки*

• Аналіз щомісячного звіту про рух грошових 

коштів*

• Аналіз щомісячного балансу*

• Щомісячний план/факт аналіз

• Аналіз щомісячного бюджету

• Комплаєнс дотримання вимог звітування в 

частині податків

• Комплаєнс дотримання вимог звітування в 

частині регламентованої звітності

• Обговорення фінансових показників / KPI та 

бізнес-рекомендацій з власником/СЕО

• Підготовка та пояснення завдань для 

фінансової команди щодо оптимізації роботи 

фінансової системи

• Надання рекомендацій в залежності від 

ситуації (Ad hoc)

• Дослідження потенційних ризиків та 

можливостей росту

• Структурування та розвиток фінансової 

команди

*управлінський облік
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Пакети CFO послуг

Стартап Малі підприємства
Середні та великі 

підприємства

Управління грошовими потоками ·

Фінансова звітність ·

Бюджетування та контроль витрат ·

Відстеження продуктивності ·

Зменшення ризиків і внутрішній контроль

Фінансовий менеджмент та стратегічне 

планування

Максимізація прибутку та дивіденди

Організаційне лідерство

Наша залученість у місяць до 10 годин до 20 годин до 30 годин

базовий просунутий
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Формат взаємодії та вартість

Проведення "міні аудиту" 

поточної фінансової 

системи. 

Визначення пріоритетних 

напрямів в залежності від 

потреб власника/СЕО та 

бізнесу. 

Підготовка дорожньої мапи 

на період перших 3х 

місяців.

Проведення зустрічей з 

власником/СЕО для 

обговорення фінансових 

показників та фінансовою 

командою - для визначення 

завдань та контролю їх 

виконанням.

Після налаштування 

первинної фінансової 

інфраструктури, розробка 

та реалізація концепції 

розвитку фінансової 

системи.

Ціль – фінансова система 

повинна відповідати рівню 

розвитку бізнеса.

1 2 3 4

Ви платите нам 

еквівалент 

винагороди 

штатного CFO, що 

відповідає 

ефективному часу 

його залучення та 

рівню Вашого 

бізнесу.
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Чому CFO аутсорс, а не штатний фінансовий директор?

Фінансовий директор CFO inhouse CFO outsorcing

Операційний менеджер Стратегічний партнер Стратегічний партнер 

😍 😑 😊

Відсутня
Іноді один з учасників Ради 

Директорів
Повна

Все працює як має, завжди під 

контролем

Крутий спеціаліст, що може 

істотно впливати на покращення 

фінрезультату та стратегічні 

рішення

Професіонали з великим бекграундом та досвідом 

у різних галузях

Залежність процесів від одного 

спеціаліста. Процес заміни 

відбувається болісно. 

Дійсно крутого CFO можуть собі 

дозволити тільки великі компанії
Де ж ти був раніше?

Типові або застарілі процеси, 

відсутність апгрейду та 

пропозицій щодо розвитку 

бізнесу

Постійний розвиток процесів,  

бізнес-девелопмент

Розробить на основі кращих практик та ваших 

потреб фінансову стратегію, бізнес-моделі, план 

збільшення прибутковості та розвитку бізнесу, 

буде контролювати етапи впровадження та 

завчасно надавати допомогу.

P.S. допоможе вам закохатися у фінанси  

Ключова роль

Вартість

Самостійність у 

прийнятті рішень/

Незалежність від 

менеджменту

Плюси

Недоліки

Результат
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Чому CFO services у Baker Tilly?

Знання
Більше 20 років досвіду роботи зі 

стартапами, SME, міжнародними 

компаніями. Слідкуємо за трендами та 

інноваційними технологіями та успішно 

застосовуємо їх у роботі 

Економія витрат
З використанням CFO services ви 

можете зекономити від 20% до 40% 

своїх витрат на утримання фінансового 

департаменту та оптимізувати структури 

операційних витрат.

Глобальність
Як члени Baker Tilly International, що 

входить до ТОП-10 глобальних 

консалтингових фірм, ми пропонуємо 

підтримку наших компаній-членів, 

розташованих у 148 країнах світу

Комунікації
Ми надаємо підтримку українською та 

англійською мовами, що за необхідністю

полегшить процес спілкування та 

консультування. 

Локальність
Ми знаємо локальний ринок, його

економічні та політичні умови. 

Відслідковуємо будь-які зміни

законодавства та завчасно про них 

інформуємо

Економія часу та бюджету на 

навчання
Нас не потрібно постійно навчати, 

підвищувати нам кваліфікацію

Зменшення ризиків
Нівеліюється ризик втрати

інформації/порушення внутрішніх

процесів

Відповідальність
Ми несемо повну відповідальність за 

процеси, які ви передали нам на 

управління

Звітування
Ми маємо досвід роботи з локальними

та міжнародними стандартами, різними 

формами звітності та користувачами цієї 

звітності
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# 1
на локальному ринку аудиту 

та консалтингу за кількістю

проектів IPO

13 IPO проектів

Baker Tilly була аудитором під

час лістингу на Лондонській та 

Варшавській фондових біржах

1 IPO проект

Baker Tilly виступила у ролі 

оцінщика

1 IPO проект

Baker Tilly виступила у ролі 

репортуючого бухгалтера

TOP 5
Входить до найбільших 

аудиторських та 

консалтингових компаній на 

національному ринку

Baker Tilly в Україні: key facts

TOP 10
Член мережі Baker Tilly International, що 

входить до ТОП 10 глобальних мереж 

бухгалтерських та консалтингових 

компаній у світі

Українська компанія, яка надає послуги в сфері аудиту, податкового, 

юридичного та бізнес -консультування, оцінки бізнесу, бухгалтерського та 

управлінського обліку.

3
Офіси

>200
Працівників
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Роман Козир

Лідер Business Growth & CFO Services

roman.kozyr@bakertilly.ua 

Сертифікований фахівець із сукупним 10-річним досвідом роботи в сфері 

аудиту, консалтингу та корпоративних фінансів. Роман керував приблизно 

200 аудиторськими та консалтинговими проектами.

На даний момент Роман веде консалтингову практику Business Growth 

Program та CFO Services  – спрямовані на підтримку успішного розвитку 

малого та середнього бізнесу.

Сертифікований аудитор України, DipIFR АССА, CAP, член ФПБАУ.

Давайте знайомитись
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Інші супутні послуги

Податковий та юридичний 

консалтинг

Послуги з розвитку 

бізнесу

Аудит та надання 

впевненості

Бухгалтерський облік і 

аутсорсинг бізнес-процесів

Family Office та управління 

персональним капіталом

Оцінка бізнесу та фінансове 

моделювання

HR консалтинг Послуги зі сталого 

розвитку

Due Diligence, M&A 

підтримка
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Baker Tilly International global profile

Member 

firms

Baker Tilly International фіналіст M&A ATLAS AWARDS в 

категорії Outstanding Global M&A Service Providers. M&A 

ATLAS AWARDS — це престижна нагорода світового рівня,

яку щорічно вручають кращим компаніям за видатні успіхи в 

області M&A.

Baker Tilly International було визнано «Мережею року» на 

щорічній церемонії вручення нагород International Accounting 

Bulletin (IAB)
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Contact details

Baker Tilly Ukraine LLP trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

CENTRAL OFFICE

28 Fizkultury St.,

Kyiv, 03150

Ukraine

T: + 380 (44) 284 18 65

F: + 380 (44) 284 18 66

SOUTH OFFICE

39/1 Uspenska St.,

Odesa, 65014

Ukraine

T: + 380 (48) 734 71 83

F: + 380 (48) 734 71 83

GLOBAL OFFICE

6th Floor

2 London Wall Place

London EC2Y 5AU

United Kingdom

T: + 44 (0) 20 3882 2000

EAST OFFICE

Soborniy Avenue 160,

Zaporizhzhya, 69005

Ukraine

T: + 380 (61) 220 23 82

F: + 380 (61) 220 23 82

http://www.facebook.com/bakertillyukraine/
http://www.youtube.com/channel/UCUczfgEDamX6VfaXIiXkGDg
http://www.linkedin.com/company/baker-tilly-ukraine/mycompany/verification/

