N
Установчі документи
1
2
3

Перелік необхідних документів для подачі заявки на оформлення та передачу Фінансової АР (>50 тис. долл)
Тип документа
Коментар (з якою метою нам необхідний даний документ)
Наявність
Документ в наявності

Витяг з Єдиного державного реєстру, отриманий не більше 30 днів до
дати надання Адамі
Довідка з Управління статистики про включення до ЄДРПОУ
Свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ

5

Статут або сторінки Статуту, що містять загальні дані про контрагента
(найменування, адреса, засновники) та дані про керівні органи та їх
компетенцію
Протокол (або інший документ) про призначення керівника

6

Довідка про реквізити

4

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Фінансова звітність
8
10

Ні
Форма - 1 «Баланс» 2019
Форма - 2 «Звіт про фінансові результати» 2019

11

Розшифровки до фінансової звітності станом на дати 01.01.2019,
01.01.2020 та дата подачі заявки
Документи від господарств, з якими планується бізнес в кредит:
12
13

Форма N 4-сг "Посівні площі с/г культур під урожай" 2019
Форма N 29-сг "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських
культур, плодів, ягід і винограду" 2019

14

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
План посівів на 2020

Опитувальні листи

15

Анкета щодо протидії хабарництву
Вимоги до формату документів:
1 документ = 1 пдф-файл (якщо кілька сторінок) + коректна назва
1 документ = 1 jpg (можна у форматы картинки, якщо 1 сторінка) +
коректна назва
Розшифровки фінансової звітності та інформація по земельним ділянкам
надається згідно шаблонів ADAMA в форматі EXCEL
Документи, надіслані окремими сторінками в пдф-форматі без
коректної назви прийматись не будуть
Дякуємо за розуміння!

Ні

Для відстеження останніх реєстраційних дій щодо підприємства (в
тому числі для перевіки, яи контрагентом надано останню
редакцію статуту)
Підтвердження виду діяльності (вирощування зернових,
наприклад)
Підтвердження, що господарство являється платником ПДВ
Перевірка обмежень щодо господарської діяльності //
повноваження підписантів // необхідність складання протколів ЗЗУ
для укладання правочинів (договорів поставки, застави, аграрних
розписок)
Підтвердження повноважень підписанта
Внесення даної інформації до договорів, як обов*язкової частини
договору
Проведення фінансового аналізу підприємства, перевірка чи
правочин, який буде підписуватися контрагентом не є значним
правочином в розумінні ст. 44 ЗУ "Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю".
Проведення фінансового аналізу підприємства
Аналіз активів та пасивів господарства / кредитного навантаження
/ потреби в грошових коштах (Cash Flow) / аналіз кредиторів,
дебіторів господарства / аналіз внутрішніх операцій (у випадку
групи господарств)
Підтвердження посівних площ господарства в останньому сезоні,
що аналізується
Підтвердження показників урожайності господарства в останньому
сезоні, що аналізується
Формування потреби в продуктах АДАМА / побудова прогнозних
грошових потоків господарства / розрахунки щодо потенційної
застави майбутнього врожаю, формування структури застави
господарства
Погодження зі сторони господарства з політикою анти-хабарництва
компанії АДАМА (прозорість умов кредитування; надання знижок
на загальних комерційних умовах і т.д.)

