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Кому підходить рішення?

Агрохолдинги з 
рослинництвом

Агропромислові 
виробництва

Великі зернові 
трейдери
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Агрокомпанії, що 
займаються рослиництвом

Переваги для власників:

• Оперативний облік з детальними аналітиками у розрізі полів, культур, 
співробітників, марок техніки.

• Оперативне отримування інформації за фактичними витратами.
• Реєстрація та аналіз використання технічних ресурсів з детальними 

аналітиками.
• Оптимізація структури посівних площ з урахуванням аналізу земельних 

ділянок та культур-попередників.
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Агропромислове 
виробництво

Конфігурація BAS АГРО. ERP створена для великих холдингів, яким важливо 
планувати виробництво продукції та вирощування біологічних активів. 

Переваги для власників:

• Система призначена для довгострокового планування та довготривалого 
циклу виробництва біологічних активів.

• Формування та аналіз бюджетів.
• План-фактний аналіз витрат по кожному полю та видам робіт.
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Зернотрейдери

BAS АГРО. ERP – ідеальне рішення для великих агрохолдингів, зернових 
трейдерів.

Переваги для власників:

• Зручне планування продажів, усі необхідні документи: КП, оферти тощо.
• Відслідковування усіх замовлень, їх руху по етапам до замовника.
• Контроль взаєморозрахунків з контрагентами, партнерами, клієнтами.
• Контроль передачі агросировини в обробку та виготовлення продукції.
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Комфортна робота для 
різних користувачів

BAS   
АГРO.
ERP
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Основні характеристики 
галузевої конфігурації

 Розроблена на базі BAS ERP та використовує її стандартні об’єкти і функції.

 Додатковий функціонал враховує специфічні особливості вирощування 
біологічних активів.

 Дозволяє забезпечити комплексне планування виробництва і продажів, 
бюджетне управління, оперативний облік робіт як при вирощуванні біологічних
активів, так і в промисловому виробництві.

 Використання інструментів прикладного рішення дозволяє забезпечити
злагоджену роботу основних і допоміжних підрозділів як усередині організації, 
так і з зовнішнім оточенням (клієнти, постачальники, конкуренти) для 
різноманітних видів діяльності підприємства.
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Основні функції, реалізовані в 
BAS АГРО. ERP 

 Планування сільськогосподарського та будь-якого іншого виробництва;
 Формування бюджетів за даними сільськогосподарського планування;
 Формування технологічних карт полів;
 Визначення потреб рослинництва у сільськогосподарських матеріалах;
 Оперативний облік сільськогосподарських робіт з високим ступенем деталізації;
 Відображення оперативних даних сільгоспвиробництва в регламентованому 

обліку;
 Планування та аналіз роботи транспортних підрозділів;
 Аналіз виконання планів за роботами і матеріалами;
 Оперативний облік робіт і продукції на току;
 Облік земельних ділянок та розрахунки з пайовиками;
 Аналіз структури витрат на вирощування культур в розрізі полів.
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Процес планування в 
рослинництві

Технологічна
карта поля

Планування
врожайності

Хлібофуражний баланс, 
зведена потреба в 

матеріалах

План продажів

Бюджет доходів та 
витрат

Технологічний
пакет

Планове розміщення
культур
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Планування 
сільгоспвиробництва

Основні функціональні можливості підсистеми планування:
 формування технологічних карт полів та структури посівних площ;
 можливість використання різних сценаріїв прогнозування - для кількох варіантів 

розміщення сільськогосподарських культур, прогнозів ціноутворення, погодних 
умов тощо;

 визначення потреби в транспортних засобах та іншій техніці та обладнанні;
 планування прямих витрат згідно запланованої технології вирощування 

біологічних активів;
 планування непрямих витрат виробництва;
 формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції 

рослинництва, зведена потреба в ПММ тощо;
 побудова бюджету за результатами сільськогосподарського планування.
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Розміщення культур
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Прогноз прямих витрат 
сільгоспвиробництва
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Планування непрямих витрат 
сільгоспвиробництва
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Потреба в матеріалах, техніці 
та людських ресурсах
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Формування бюджету
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Оперативний облік робіт

Оперативний облік сільгоспробіт ведеться в системі в розрізі підрозділів, полів, 
культур, марок техніки та обладнання, видів робіт.

В оперативному обліку робіт використовуються такі документи:
 Наряд на кінно-ручні роботи;
 Подорожній/обліковий лист тракториста;
 Надання послуг сторонніми організаціями;
 Подорожній лист автотранспорту;
 Талони комбайнерів і бункеристів;
 Зважування;
 Реєстр прийому зерна;
 Акт сушки і підробітку;
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Облік роботи 
сільськогосподарської техніки
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Облік роботи 
автотранспорта
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Налаштування 
оперативного обліку

В залежності від налаштування параметрів рослинництва керівництво 
агрохолдингу має можливість здійснювати тотальний контроль за витратами 
згідно технологічних карт поля.

Налаштування передбачає такі варіанти ведення обліку:

 повна заборона проведення операцій в системі, якщо такі операції не 
передбачені технологічною картою;

 дозвіл системи проводити будь-які операції з подальшим аналізом відхилень 
від технології.
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Облік робіт на току
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Формування документів 
випуску продукції 
рослинництва
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Аналіз врожайності полів



23

Аналіз виконання планів

 Звіт за врожайністю полів;

 Аналіз рентабельності вирощування культур;

 План-фактний аналіз витрат;

 Звіт за технологічними картами полів;

 Роботи до виконання;

 Звіт за доходами і витратами;

 План-фактний аналіз виконання робіт;

 Аналіз виконання бюджетів.
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Розрахунки з пайовиками

Даний функціонал є інструментом для:

 нарахування оплати за пай фіксованою сумою або відсотком від суми оцінки 
землі, нарахування ПДФО пайовикам;

 нарахування орендної плати за майбутній період, щоб запобігти відходу 
пайовиків (тобто виплата авансом);

 розрахунків натуроплатою – зерном чи послугами;

 автоматичного донарахування в кінці року належної орендної плати 
пайовикам;

 планування витрат на орендну плату пайовикам;

 формування податкової декларації і додатку по земельним ділянкам
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Звіт по земельним 
ділянкам
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Регламентована звітність
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Інструменти для управління 
та аналізу результатів 
діяльності агрохолдингу

 планування сільськогосподарських робіт та прогнозний баланс за різними  
сценаріями планування;

 оперативний облік робіт техніки та звіти по їх виконанню;

 план-фактний аналіз доходів та витрат у реальному режимі часу;

 аналіз структури собівартості біологічних активів;

 мінімізація і реструктуризація витрат;

 підвищення рентабельності вирощування біологічних 

активів та виявлення безперспективних напрямків 

діяльності.
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