
Case study
Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny



Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny została założona w 1952 roku
pod nazwą Rolniczy Zespół Spółdzielczy. 
Aktualnie jest jednym z największych przedsiębiorstw rolnych w
kraju. Jest nowoczesnym, wielobranżowym przedsiębiorstwem,
którego podstawowy zakres działalności to m.in.: 
 
produkcja koncentratu i aromatu jabłkowego, 
produkcja drobiu rzeźnego, 
produkcja mleka, 
produkcja karpia handlowego, 
produkcja pasz treściwych,
produkcja suszonych wytłoków jabłkowych.

O firmie



Wyzwania dla
systemu
ZACZĘLIŚMY SZUKAĆ NOWEGO 
SYSTEMU ZE WZGLĘDU NA WYMOGI
PRAWNE, NP. WEJŚCIE W ŻYCIE JPK.

WIEDZIELIŚMY, ŻE OGROMNYM
WYZWANIEM BĘDZIE OBSŁUGA
KADROWO PŁACOWA WEDŁUG
SKOMPLIKOWANYCH ZASAD
DOTYCZĄCYCH SPÓŁDZIELNI
ROLNICZYCH.

POTRZEBOWALIŚMY ELASTYCZNEGO
ROZWIĄZANIA, KTÓRE SPEŁNI NASZE
OCZEKIWANIA.

KAŻDY DZIAŁ W NASZEJ FIRMIE
FUNKCJONUJE NIEMAL JAK
ODRĘBNA JEDNOSTKA.



Informacji o systemach ERP
poszukiwaliśmy głównie na
forach internetowych. 
 
Po wielu prezentacjach
systemów zdecydowaliśmy się
na wybór enova365, ze względu
na największą możliwość
dopasowania do specyficznego
charakteru działalności
Spółdzielni. 
 
Prezentację, która skłoniła nas do
wyboru systemu enova365
przeprowadziła firma DATIO.
 
 

Jarosław Polcyn
Zastępca Głównego Księgowego

Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny



Trudnością było naliczanie wynagrodzeń dla członków
rolniczej spółdzielni produkcyjnej, gdzie członkowie
wynagradzani są za pracę w formie udziału w dochodzie
podzielnym stosownie do wkładu ich pracy.
 
Wypłacone wynagrodzenia przeliczane są wskaźnikiem
bezpośrednio wpływającym na podstawę opodatkowania,
co jest unikalne w kontekście innych form prowadzenia
działalności. 
 
Ponadto w ramach księgowości konieczne było rozliczanie
każdego działu osobno, gdzie trudność stanowił
wielobranżowy charakter przedsiębiorstwa.

Tomasz Ojrzyński
Prezes firmy Datio



Kadry Płace
Księga Handlowa
Księga Inwentarzowa
Handel
 

WDROŻONE
MODUŁY:



System enova365 znacząco
usprawnił i przede wszystkim
przyspieszył proces
księgowania dokumentów.
 
Dysponujemy narzędziem, które
jest zawsze zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami
prawa.
 
 
 
 

ROZWIĄZANIE

Wszystkie działy obsługiwane
są w jednym systemie.
 
 
 
System obsługuje specyficzny
sposób wyliczania
wynagrodzeń członkom
spółdzielni.
 
 
 
 



Bardzo dobrze oceniamy pracę
konsultantów firmy Datio. 

Wszelkie zgłoszenia są weryfikowane
bardzo szybko. 

Zespół jest otwarty na specyficzne
wymagania i tworzy rozwiązania

dodatkowe. Dla nas to było kluczowe
przy wyborze oprogramowania i firmy

wdrażającej.
Polecam tego autoryzowanego partnera

również ze względu na fachowe
doradztwo na każdym etapie

wdrożenia.

System zgodny z obowiązującymi
przepisami.

Elastyczny, dający wiele możliwości.
Nowoczesny i ułatwiający codzienną

pracę.
Jesteśmy zadowoleni z wyboru enova365.

 



www.enova.net.pl


