
інноваційні рішення 
в управлінні

агробізнесом



AgrіAnalytica - проект італійської 
компанії SSCU.

AgriAnalytica - команда 
провідних експертів-аграріїв та 
фінансистів з великим досвідом 
роботи в проектах 
агрофінансування, 
агрострахування та аграрні 
розписки  IFC /World Bank Group

Наша місія - cтворення вартості 
через інновації та синергію.
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Чітка картина ефективності бізнесу та оцінки ризиків

AgriAnalytica -інноваційна онлайн платформа для управління 

агробізнесом та оцінки ризиків кредиторів

AgriAnalytica обєднує в рамках однієї онлайн платформи:

фермерів, постачальників, банкірів,страхові компанії, 

і забезпечує  надійну операційну та фінансову інформацію

AgriAnalytica всі необхідні аналітичні звіти

в одному місці 

в режимі реального часу  

доступні з будь-якого місця

З AgriAnalytica кожен стає ефективнішим
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БАНКИ

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ЗАСОБІВ 
ВИРОБНИЦТВА

ПЕРЕРОБНИКИ АГРОПРОДУКЦІЇ

КРЕДИТНІ 
СПІЛКИ

СТРАХОВІ 
КОМПАНІЇ 

ІНВЕСТОРИ АГРОУНІВЕРСИТЕТИ

ТРЕЙДЕРИАГРАРІЇ

НАШІ КЛІЄНТИ



БІЗНЕС ПЛАН  та ефективне управління 

AgriAnalytica.com надає послуги МСБ аграріям з агробізнес планування, 
аналізу та контролю бізнесу. Сьогодні клієнтами agrianalytica.com вже є 
близько 1000 фермерів, що обробляють 2,5 млн га.

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ МОЖЛИВОСТІ AGRIANALYTICA :
• Бізнес планування та бюджетування
• Аналіз фінансово-господарської діяльності
• Контроль використання матеріальних ресурсів та руху зерна
• Оцінка ефективності різних технологій вирощування
• Оцінка ефективності с.г машин та обладнання
• Оцінка ефективності різних фінансових інструментів
• Моделювання чутливості бізнесу до коливання цін
1. Управлінський облік та бенчмаркінг
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Планування та моделювання бізнесу

Планування 
✓ структура посівних площ
✓ технології та техкарти
✓ потреба в матеріальних ресурсах
✓ виробничий бюджет та бюджет реалізації по 
культурах та по полях

Моделювання 
✓ ефективності використання матеріальних, 
технічних та фінансових ресурсів
✓ впливу коливання цін на продукцію
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Чітка картина ефективності бізнесу

✓ Операційне управління виробничою 
діяльністю, моніторинг
✓ Історія полів
✓ Контроль використання техніки, 
матеріальних та фінансових ресурсів
✓ Контроль руху урожаю
✓ Аналіз ефективності виробництва, 
план\фактний аналіз,  бенчмаркінг
✓ Оцінка платоспроможності
✓ Формування пакету документів для кредиторів



Вдячні клієнти – Кредитні Спілки 

ФГ  “Крутий Яр” стало чемпіоном 
по використанню інноваційного 
інструменту від  AgriAnalytica.  
Керівник господарства підготував 
Бізнес план використавши 
можливості AgriAnalytica, а  КС
Кредит Союз зміг детально 
проаналізувати бізнес фермера, 
оцінити свої ризики та 
запропонувати відповідний 
продукт. В результаті фермер 
дуже швидко отримав 500 тис. 
грн. кредиту для виробничих 
потреб під заставу аграрних 
розписок.



Вдячні клієнти – фермери 



ДЯКУЮ!

вул. Антоновича 51, офіс 1308, м. Київ

Людмила Тимошенко
+38 097 918 43 49

ltymoshenko@agrianalytica.com
www.agrianalytica.com 

БІЗНЕС - ПЛАН для  УКРДЕРЖФОНДУ

mailto:ltymoshenko@agrianalytica.com
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Планові виробничі витрати
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Фактичні виробничі витрати фермера 

mailto:ltymoshenko@agrianalytica.com


|   page 14

Фермер створює технологічні карти з використанням 
даних свого підприємства, а саме техніки, обладнання, 
працівників  та  “загружає” автоматично  фінансові 
звіти та ф. 50  за попередні 3 роки

Планування виробничої програми
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Технології вирощування  максимально адаптовані 
під  конкретні умови господарювання  фермера  та 
створюються з використанням даних  по техніці, 
обладнанню, працівниках та  наявних матеріальних  
ресурсах

Технології вирощування культур



Потреба в матеріальних ресурсах

Відображає кількість та вартість всіх необхідних
матеріалів на виконання Виробничої програми
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Детальні  розшифровки витрат
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Виробничі витрати - план/факт 

Всі види бюджетів дають можливість  не лише порівняти планові та фактичні 
доходи та витрати в розрізі по статтям , а і отримати детальну розшифровку 
всіх  витрат  та  доходів



План/Факт Cash Flow

Cash Flow дає можливість оцінити надходження та 
витрати грошових коштів  помісячно
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Аналіз економічних та фінансових показників



Аналіз планових та історичних фінансових 
показників 



Бенчмаркінг

Дає можливість порівняти економічні показники  підприємства з подібними 
по Україні, області, району  та показниками  господарства, як плановими так і  
фактичними за останні 3 роки



вул. Антоновича 51, офіс 1308, м. Київ

Людмила Тимошенко
+38 097 918 43 49

ltymoshenko@agrianalytica.com
www.agrianalytica.com 

ДЯКУЮ!
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