
ADAMA 
Аграрні розписки

за матеріалами Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні»



Чому Аграрні розписки?

Як це працює в ADAMA?

ФАР (індосамент). Особливості бухгалтерського обліку

Як подати заявку на участь?
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Чому Аграрні 
розписки?
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Чому Аграрні розписки?
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1 72 3 4 65

Швидкість 

оформлення  

до 7 робочих 

днів

Застава –

майбутній 

урожай

Гнучка 

форма

Прозорість –

відкритий 

реєстр 

аграрних 

розписок

Перевірені 

шаблони

аграрних 

розписок та 

бізнес моделі 

роботи з ADAMA

Можливість 

роботи через 

Дистриб’ютора 

завдяки 

індосаменту

Створення 

позитивної 

кредитної 

історії у 

співпраці з 

ADAMA



Які Аграрні розписки 
використовує ADAMA?
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Товарна Аграрна розписка Фінансова Аграрна розписка

Безумовне зобов’язання поставити 

ФІКСОВАНИЙ ОБCЯГ ПРОДУКЦІЇ 

ОДНОГО ВИДУ

Безумовне зобов’язання сплатити 

СУМУ КОШТІВ  ЗГІДНО З ФОРМУЛОЮ,

що враховує 

формула перерахунку кількості 

продукції залежно від її якості

доларовий еквівалент заборгованості за 

продукти ADAMA з прив’язкою до курсу 

валюти

3% знижки вбудовано у формулу розрахунку 

за умови своєчасного погашення

місце зберігання продукції –

сертифіковані елеватори



Предмет застави: 
правила оформлення

Кожна Аграрна розписка видається на окремий вид агропродукції

ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

МАЙБУТНІЙ УРОЖАЙ 

з конкретних ділянок

• Кадастрові номери

• Місцерозташування

• Правовстановлюючі 

документи

ВІДПОВІДНА КІЛЬКІСТЬ

сільськогосподарської продукції

• На складі, в дорозі до пункту 

поставки або до моменту 

оплати, зазначеного в 

Аграрній розписці

ЗБІР 

ВРОЖАЮ



Моделі роботи ADAMA з 
Аграрними розписками
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Тип 

розрахунку
Тип операції

Тип Аграрної 

розписки
Передумова оформлення

Первісний 

кредитор

Індо-

самент

Відванта-

ження с.-г. 

продукції

Надання 

авансу за с.-г. 

продукцію та/або 

поставка з 

фіксованою 

ціною на 

майбутній врожай

ТАР як гарантія 

відвантаження 

с.- г. продукції

Агропакет ADAMA АВАНС / 

ADAMA КОНСТРУКТОР

ADAMA

Договори поставки с.-г. 

продукції, що передбачають 

розрахунки за продукти 

ADAMA

Відвантаження 

ЗЗР (пряма

поставка)

ФАР як гарантія 
виконання 

договору ЗЗР

Пряме товарне 

кредитування

Оплата 

коштами

Відвантаження 

ЗЗР через

дистриб’ютора

ФАР як оплата 

(індосамент)

Товарне кредитування від 

Дистриб’ютора, вивільнення 

кредитного ліміту в ADAMA

Дистриб’ю-

тор



Які Аграрні розписки 
використовує ADAMA?
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«ЯК ФОРМА ОПЛАТИ» «ЯК ГАРАНТІЯ»

Як розрахунок

• заміна боргу за основним договором на 

борг за розпискою

Як забезпечення виконання 

• договору поставки с.-г. продукції (ТАР) 

• розрахунку для договорів поставки ЗЗР 

(ФАР)

Облік на балансі Боржника та Кредитора Облік на позабалансових рахунках 

Боржника та Кредитора

Можливий індосамент (за дозволом в 

розписці) Не підлягає індосаменту

Боржник розраховується з Кредитором 

напряму, як погашення Фінансової АР

«ЯК ВЕКСЕЛЬ»

Може бути «активована» при невиконанні 

зобов’язань за основним договором
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Положення 
договору поставки 
(Дистриб’ютор –
Агровиробник)

«Виконання зобов’язань з оплати 
вартості поставленого за цим 
договором товару здійснюватиметься 
Покупцем у формі виконання 
фінансової аграрної розписки, що буде 
видана Покупцем Постачальнику на 
підставі цього договору»

Положення у тексті 
АР

«Ця Аграрна розписка надається 
Боржником на виконання ним зобов’язання 
за договором 

№_ від «_» ___року.»

Індосамент: умови 
в договорах



Індосамент: варто врахувати
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1
не може бути забезпеченням іншого 

договору

2

3

повинна обліковуватись на балансі

розрахунок як погашення Фінансової АР, а не 

закриття заборгованості за договором ЗЗР

Аграрна розписка

4 загальна вартість ФАР ≤ Борг за ЗЗР на дату 

оформлення індосаменту



Як це працює в 
ADAMA?
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2

Підготовка до оформлення АР

1

4

3

1. Оцінка клієнта 

(фермера)
• Фінансова стабільність та 

кредитне навантаження

• Юридична верифікація

• Репутація на ринку

2. Перевірка земельних 

ділянок
• Кучність земельних ділянок в 

межах масива поля

• Наявність права 

користування та його 

реєстрація в ДРРП

4. Комерційна оцінка
• Технологія вирощування з 

урахуванням продуктів ADAMA

• Частка використання продуктів 

ADAMA vs загальна потреба 

господарства

3. Оцінка застави
• Культура та обраний вид 

розписки

• Структура посівів

• Частка врожаю, що надається 

в заставу 

12
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Перевірка земельних 
ділянок з FEODAL

Звіт щодо технічної відповідності наданих 

ділянок для оформлення АР:
1

• зареєстровано в ДРРП;

• зареєстровано в ДЗК;

• не зареєстровано.

Географічне розташування земельних ділянок 

та їхня кучність у відсотковому значенні.

Таблиця-додаток для оформлення Аграрної 

розписки.

2

3



Аграрні розписки ADAMA:
основні умови
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Заборгованість 

за ФАР ≤ 

Фактична 

заборгованість 

Боржника перед 

ADAMA / 

Дистриб’ютором 

(Дистриб’ютора 

перед ADAMA) на 

дату оформлення 

та індосаменту

Оцінка ризиків і 

встановлення 

кредитних 

лімітів згідно з 

вимогами 

ADAMA

Частка 

закупівлі 

ЗЗР ADAMA

потенційного 

Боржника => 

30%

Перевірка 

земельних 

ділянок і вибір 

нотаріуса 

здійснюється 

компанією 

ADAMA, оплата 

послуг 

нотаріального 

посвідчення 

видачі аграрної 

розписки оплачує 

ADAMA*

Агровиробник 

надав повний 

пакет 

документів для 

кредитної 

оцінки та 

запропонував 

структуру 

застави

Аграрна розписка 

та інші 

супровідні 

документи згідно 

з погодженими 

шаблонами 

ADAMA

*у разі роботи за Агропакетами ADAMA

АВАНС та ADAMA КОНСТРУКТОР



Застава майбутнього 
врожаю: Аграрні розписки
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Договір поставки ЗЗР Фермер – Дистриб’ютор, специфікація,

видаткова

Договір поставки ЗЗР Дистриб’ютор – ADAMA, рахунок, 
видаткова

1–2. Відвантаження продуктів ADAMA.

3.     Підготовка ФАР згідно із шаблоном ADAMA/погодження з

Дистриб’ютором/нотаріусом. 

4.     Оформлення ФАР і закриття заборгованості з Дистриб’ютором.

5.     Індосамент ФАР і закриття заборгованості з ADAMA.

5

Господар

ADAMA

Дистриб’ютор

2

3

1

4

Вартість ФАР ≤ Сума заборгованості за основним договором

Фінансова АР як розрахунок. 
Етап І. Оформлення



Фінансова АР як розрахунок. 
Етап ІІ. Погашення

17

За всіма розписками, які були відступлені на користь ADAMA, передбачається  

знижка у розмірі 3% для Господаря (включена до розрахунку при погашенні ФАР)

6. Погашення ФАР згідно з погодженими строками. 

Пряма оплата на ADAMA.

7. Вилучення обтяження за ФАР з ДРОРМу. 

8. Повернення ФАР Фермеру з позначкою 

«Виконано».

9. Вилучення ФАР з реєстру АР.

6

9

7

8

Нотаріус

ADAMA

Господар

Знижка  3%
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Обсяги поставки  ТАР ≤ Обсяги поставки за основним договором

Товарна АР як забезпечення. 
Етап І. Оформлення

Договір поставки ЗЗР Фермер – Дистриб’ютор, специфікація,

видаткова

Договір поставки ЗЗР Дистриб’ютор – ADAMA, специфікація, 
видаткова

1. Визначення заявки (потреби) на продукти ADAMA.

2. Підготовка договору поставки та Товарної Аграрної розписки згідно із 
шаблоном ADAMA/погодження з Дистриб’ютором/нотаріусом.

3. Відвантаження продуктів ADAMA.

4. Оформлення Договору поставки с.- г. продукції і ТАР

5. Відновлення кредитного ліміту Дистриб’ютора.

ADAMA

4

2

3

1

3

Господар

Дистриб’ютор

5



Товарна АР як забезпечення. 
Етап ІІ. Погашення
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6. Відвантаження с.- г. продукції на АDAMA згідно з умовами

договорупоставки.

7. Підписання тристороннього договору відступлення

Господар – Дистриб’ютор- ADAMA.

8. Погашення заборгованості за продукти АDAMA

господарство – Дистриб’ютор, Дистриб’ютор – ADAMA

(підписання Акту зарахування зустрічних вимог).

9. Повернення ТАР Фермеру з позначкою «Виконано».

Вилучення ТАР з реєстру АР.

Знижка  3%

Нотаріус

ADAMA

Господар

9

9

6

9

9

8

7

8

Дистриб’ютор

За всіма розписками, що були оформлені на користь ADAMA, розрахунки при цьому здійснювались шляхом 
підписання тристороннього договору відступлення права вимоги Господар – Дистриб’ютор – ADAMA, 

передбачається знижка у розмірі 3% для Господаря (включена у вигляді премії до ціни на с.-г. продукцію або 
через коригування видаткових накладних на продукти ADAMA)
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Загальна вартість  ФАР ≤ Загальна вартість Договором поставки ЗЗР

Фінансова АР як забезпечення. 
Етап І. Оформлення

Договір поставки ЗЗР Фермер – ADAMA, специфікація,

видаткова

Курс Фінансової АР = курс рахунку/специфікації

1. Визначення заявки (потреби) на продукти ADAMA.

2. Підготовка договору поставки ЗЗР та Фінансової Аграрної розписки 
згідно із шаблоном ADAMA/погодження з нотаріусом.

3. Відвантаження продуктів ADAMA.

4. Оформлення Фінансової АР.

ADAMA

4

2

1

Господар

3



Фінансова АР як забезпечення. 
Етап ІІ. Погашення
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6. Оплата заборгованості у строки, визначені в Договорі 

поставки ЗЗР.

7. Вилучення обтяження за ФАР з ДРОРМу. 

8. Повернення ФАР Фермеру з позначкою «Виконано».

9. Вилучення ФАР з реєстру АР.

Знижка 5%
при своєчасному та 

повному погашенні 

Нотаріус

ADAMA

Господар

7

9

6

9

9

8

За всіма розписками, що були оформлені на користь ADAMA, як забезпечення за договором поставки ЗЗР 
Господар – ADAMA, передбачається знижка у розмірі 5% для Господаря

(надається шляхом коригування видаткових накладних на продукти ADAMA)



ФАР (індосамент) 
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Особливості бухгалтерського обліку



січ. 18

лис. 18

Відображено видачу ФАР на позабалансовому рахунку

150

Отримано товар від дистриб’ютора

Зміст господарської операції

січ. 18 Відображено податковий кредит

січ. 18 Видано ФАР (к. 30)

Дата Дт Кт Сума

лис. 18 Зобов’язання за ФАР переоцінюється на дату погашення

лис. 18 Виконано зобов’язання за ФАР перед внутрішнім 

постачальником (к. 35)

Списано ФАР з позабалансового рахунку

20 631 120

641/ПДВ 631 30

631 685/ФАР 150

05 – 150

945 685/ФАР 25

685/ФАР 311 175

– 05

січ. 18

АГРОВИРОБНИК
Бухгалтерський облік

23



Як подати заявку на 
участь?
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Заявка на участь – документація 
та процес

Запит на менеджера ADAMA або на 

офіційного Дистриб’ютора

Збір документів та оцінка ризиків 

господарства (потенційного Боржника)

Оформлення Аграрної розписки на  

ADAMA або через Дистриб’ютора

1

2

3

25



Аграрні розписки – Заявка
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Агровиробник звертається до менеджера ADAMA або офіційного Дистриб’ютора із 

запитом щодо оформлення Аграрної розписки (за потреби, із можливістю 

індосаменту) з наступними даними: 

1 2 3

За наявності до листа додається Договір на поставку ЗЗР + Специфікація + 

видаткова накладна та документи від Господарства для проведення оцінки ризиків

• назва господарства, 

• код ЄДРПОУ, 

• планова сума Аграрної розписки, 

• сума закупівлі продуктів ADAMA,

• культура і строки погашення



Аграрні розписки – Заявка
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ADAMA / Дистриб’ютор погоджує можливість оформлення Аграрної розписки 

(за потреби, індосамент) із ризик-менеджером і перевіряє дані щодо закупівлі 

продуктів ADAMA.

1 2 3

У разі попереднього погодження надсилає 

підтвердження на із запитом щодо документів, 

які необхідні для оцінки ризиків потенційного 

Боржника - Агровиробника

Контакти асистентів, які координують збір документів:

customer.request@adama.com

mailto:customer.request@adama.com


Аграрні розписки – Заявка
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Команда ADAMA проводить аналіз заявки:

1 2 3

• Перевірка обсягу закупівлі

• Підтверджує частку ADAMA в господарстві (≥30% від загальної закупівлі ЗЗР) 

• Проводить оцінку ризиків потенційного Боржника - Агровиробника

• Готує Агарну розписку та інші документи згідно з погодженими шаблонами

• Обирає нотаріуса та погоджує процедуру оформлення з Агровиробником



www.adama.com/ukraine

Чуємо                       Вивчаємо                   Робимо


