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ADAMA АВАНС

сезон 21/22



2

Актуально зараз і найближчим 
часом

Який ресурс обрати, щоб поповнити оборотні кошти для поточних 

потреб господарства?

В яку технологію вирощування варто інвестувати наступного сезону?

Як забезпечити бажаний рівень цін на вирощену продукцію на 

наступний рік?

1

2

3

ADAMA АВАНС 



Агропакет ADAMA Аванс – це:
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Авансування

Підтримка

Якісні 

продукти

Простий та швидкий доступ до оборотних 

коштів на гнучких та прийнятних умовах

Комплексна підтримка від надійного 

міжнародного партнера – щодо 

агротехнологій та з питань продажу с.-г. 

продукції 

Можливість придбати якісні продукти 

ADAMA та забезпечити господарство 

обіговими коштами



Як це працює?
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Товарна або 

Фінансова Аграрна 

розписка

С.-г. продукція / гроші

Авансування

Товарна Аграрна 

розписка

С.-г. продукція

ADAMA

Фермер

Продукти ADAMA

Товарна або 

Фінансова Аграрна 

розписка

С.-г. продукція / гроші

Продукти ADAMA



Умови Агропакета ADAMA АВАНС
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Мінімальна сума заявки на продукти АDAMA - 36 тис. дол США з ПДВ 

Обов’язкова закупівля топ-продуктів на рівні 10% від загальної заявки, 
зокрема продукти з обох категорій мікродобриво та протруйник у довільному 
співвідношенні

Сума Авансу за договором поставки с.-г. продукції становить до 100% суми 
заявки на продукти ADAMA, сума авансування може коригуватися:

Закупівля продуктів АDAMA згідно з прайс-листом на умовах кредиту

Дисконт ціни на с.-г. продукцію за авансування – 5% в доларі, 10% у гривні

а) на суму придбання препарату АЦЕНІТ

б) за умови закупівлі передових продуктів ADAMA для внесення не менше ніж на 50% площ 

планових посівів



Переваги Агропакета ADAMA АВАНС:
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Можливість спрощеного та швидкого доступу до авансування
• прийняття рішення – до 7 днів

• авансування – до 2 тижнів

Привабливі умови авансування під майбутній врожай
• від 5% в доларі, як дисконт у ціні на с.-г. продукцію

• від 10% в гривні, як дисконт у ціні на с.-г. продукцію

Можливість формування позитивної кредитної історії
• оформлення Аграрних розписок

Співпраця з надійним міжнародним партнером
• технічна підтримка на полі та в офісі



+ ЗЗР

+ ЗЗР

врожай 2021 року

Основні дати
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Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

2021 2022

Період надання авансу та строки погашення заборгованості 

(в т.ч. постачання с.-г. продукції)

+ ЗЗР врожай 2022 року

Виплата авансу та реалізація ЗЗР

Розрахунки за ЗЗР

Постачання с.-г. продукції

Постачання с.-г. продукції та розрахунки за ЗЗР

врожай 2022 року

врожай 2022 рокуврожай 2022 року

Постачання с.-г. продукції та розрахунки за ЗЗР

До 30.03.22 До 30.08.22

До 30.08.22

До 30.08.22

врожай 2022 рокуврожай 2022 року

До 30.08.22 До 15.11.22

До 15.11.22

Серпень Вересень



Участь в Агропакеті: процес
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Продукти & Заявка

Зв’яжіться з нашим 

регіональним 

представником, 

оберіть продукти 

ADAMA, подайте 

заявку на участь в 

Агропакеті та всі 

необхідні документи

1 2 3 4 5 6

Оцінка ризиків та 

кредитний комітет

ADAMA запрошує Вас 

на кредитний комітет, 

за результатами якого 

ви отримуєте рішення 

щодо подальшої 

співпраці

Виплата авансуДоговори 

поставки та 

забезпечення

Відвантаження

продуктів ADAMA

Виконання 

договорів / 

погашення розписок



Затвердження заявки на АВАНС

1. Оцінка клієнта (фермера)
• Фінансова стабільність та 

кредитне навантаження

• Юридична верифікація

• Репутація на ринку

2. Структура застави
• Можливість поставки с.-г. 

продукції та оплати коштами

• Перевірка технічних 

можливостей оформлення 

Аграрних розписок

4. Проведення кредитного  
комітету

• Зустріч/ Zoom топ-менеджменту з 

виробником

• Обговорення умов співпраці за 

Агропакетом ADAMA АВАНС

3. Комерційна оцінка
• Технологія вирощування з 

урахуванням продуктів ADAMA

• Частка використання продуктів 

ADAMA в загальній потребі 

господарства

9

2

1

4

3

https://www.adama.com/ukraine/ua/crop-protection


Участь в Агропакеті: процес

Продукти & Заявка Договори

поставки та 

забезпечення

Підпишіть договір

поставки с.-г. 

продукції / договір 

поставки продуктів 

ADAMA та надайте 

забезпечення (в т.ч. 

Аграрні розписки)

Оцінка ризиків та 

кредитний комітет

Відвантаження

продуктів ADAMA

1 2 3 4

10

5 6

Виплата авансу Виконання 

договорів / 

погашення розписок
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Аванс: оформлення договорів

Договір поставки с.-г. продукції

• Сума передоплати <= 80% від обсягу 
поставки за договором

• Дисконт за авансування – від 5%

+
Товарна Аграрна розписка

• Як «гарантія» виконання договору 
поставки

• Коефіцієнт покриття 1,25
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Договір поставки с.-г. продукції: 
ціноутворення

Додатковий аналітичний супровід щодо тенденцій на аграрних ринках

Авансування за 
попередньою ціною з 
прив’язкою до індексу 

PLATTS

Спотові договори:

Остаточна ціна з 
урахуванням курсової 
різниці та дисконту за 

авансування на момент 
збору врожаю

Форвардні договори: 

Прив’язка до світових бірж 
(фіксація доларового 

еквіваленту ціни з 
можливістю перегляду у 

разі росту на біржі)*3. Остаточна ціна

2. Вибір ціноутворення

1. Попередня ціна

* Деталі дізнайтесь у 

регіонального 

представника відділу 

розвитку бізнесу
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Виконання через поставку с.-г. продукції:

• Додатково укладається договір поставки 

с.-г. продукції під заборгованість за ЗЗР

• Умови поставки та ціноутворення 

аналогічні до умов закриття авансу

Товарна АР

Виконання через оплату грошима:

• З прив’язкою до курсу долара

• Як «гарантія» оплати по договору поставки 

ЗЗР (при прямій поставці ЗЗР ADAMA)

• Як «форма оплати» з подальшим 

індосаментом на ADAMA (при поставці ЗЗР 

через Дистриб’ютора)

Прямий договір з ADAMA Робота через дистриб’ютора 

Фінансова АРабо

Продукти ADAMA: розрахунки

Договір поставки ЗЗР за фіксованим прайс-листом 
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1

3 Текст Аграрної розписки від ADAMA

Вибір нотаріуса на розсуд і за рахунок ADAMA

Коефіцієнт для ТАР:

• ≥ 1,25 до суми авансу

• у разі поставки с.-г. продукції під аванс та кредитну частину 

ЗЗР: ≥ 1,1 для повторних клієнтів

Коефіцієнт для ФАР: 

• ≥ 1,1 до кредитної суми закупівлі продуктів ADAMA

(під договір ЗЗР) (≥ 1,2 для нових клієнтів)

Аграрні розписки: 
умови оформлення

2



Участь в Агропакеті: процес
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Продукти & Заявка Виплата авансу

Надайте рахунок 

на виплату 

передоплати за 

договором 

поставки с.-г. 

продукції та 

отримайте гроші на 

рахунок

Договори 

поставки та 

забезпечення

Оцінка ризиків та 

кредитний комітет

Відвантаження

продуктів 

ADAMA

Підпишіть 

видаткові 

накладні на 

відвантаження 

продуктів ADAMA

1 2 3 4

… до 2 тижнів

5 6

Виконання 

договорів / 

погашення розписок



Як формується ціна на с.-г. 
продукцію для виплати Авансу?

211.0

294,75 $/mt Котирування згідно з індексом Platts

- 3  $/mt Ціновий Базис (різниця між пшеницею укр. та рос. походження)

- 10 $/mt Премія (дисконт) за якість

- 12 $/mt Ціна фобування (навантаження на судно)

269,75$/mt Ціна за 1 т на базисі CPT / DAP

- 80,93 $/mt Можливі коливання протягом року  (-30%)

- 8,35 $/mt Дисконт за авансування (від 5%)

197,18 $/mt Орієнтовна ціна DAP

6 496,17 грн/ 

mt

Розрахункова ціна однієї тонни пшениці 4 класу, врожаю 

2022 (разом з ПДВ)

Для перегляду  індексу PLATTS скористайтесь посиланнями Пшениця Кукурудза Ріпак Соняшник

16

https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/black-sea-wheat-financially-settled-platts.html
https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/black-sea-corn-financially-settled-platts.html
https://live.euronext.com/en/product/commodities-futures/ECO-DPAR/settlement-prices
https://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/black-sea-sunflower-oil-financially-settled-platts_quotes_globex.html


Участь в Агропакеті: процес
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Продукти & Заявка Договори 

поставки та 

забезпечення

Оцінка ризиків та 

кредитний комітет

Відвантаження

продуктів ADAMA

1 2 3 4

Виконання 

договорів / 

погашення розписок

У строки, вказані в 

договорі / Аграрній 

розписці, відвантажте 

с.-г. продукцію та  

сплатіть кошти в 

рахунок погашення 

заборгованості

5 6

Виплата авансу



Ціноутворення c.-г. продукції –
остаточна ціна. Приклад.

Сума: 100 000$ (2 750 000 грн по курсу 27,50 на дату відвантаження)

Дата отримання авансу: 02 серпня 2021

Пшениця 4 клас, врожаю 2022 року

Плановий період поставки: 01-30 липня 2022 року

Попередній обсяг поставки: 610 тонн за ціною 5500 грн/т

Дисконт до погашення з поставки: 2 844,26 $ = (100 000 *0,03 / 366 * 

347 днів) * 27,5 = 78 217,15 грн

ExW Чуднівський АІК

$ передоплати = 26,88

на дату виплати авансу

Розрахунок фактичної 
кількості поставки

Дисконт за 
авансування в 

розрахунку на 1 т. с.-г. 
продукції

2 750 000 + 78 217,15 грн

6000 грн 471 тонн

78 217,15 грн

Базова 
розрахункова ціна

(пропозиція трейдера) 

6000 грн / тонну

Курсова різниця в 
розрахунку на 1 т. с.-г. 

продукції 

471,370 т 6000 грн / тонну 165,94 грн / тонну

5702,53 

грн / 

тонну

Остаточна ціна
для с.-г. 

виробника 

471 тонн

62 000 грн

131, 53 грн / тонну



Контакти

19



Звертайтеся до менеджерів ADAMA у Вашому регіоні за контактами на сайті 

ua.adama.com/contact або до Відділу розвитку бізнесу:

Контакти

20

kseniia.gorodetska@adama.com

+380 50 878 58 00

Ксенія 

Городецька
Керівник відділу в 

регіонах Центр, Схід

ihor.savinov@adama.com

+380 50 315 26 23

Ігор

Савінов
Керівник відділу в регіонах 

Південь, Захід

ADAMA Fin –

фінансовий помічник 

у Вашому смартфоні

Всі можливості Агропакетів, 

аналітика аграрних ринків та 

актуальні ціни завжди з Вами у 

мобільному додатку ADAMA Fin

Завантажуйте ADAMA Fin!

kostiantyn.zasukha@adama.com 

+380 50 371 94 15

Костянтин 

Засуха
Старший менеджер з 

розвитку бізнесу

mailto:serhii.nadtochii@adama.com
mailto:seniia.gorodetska@adama.com
mailto:ihor.savinov@adama.com
mailto:kostiantyn.zasukha@adama.com


www.adama.com/ukraine

Чуємо                       Вивчаємо                   Робимо



BACK UP SLIDES



за вчасне виконання/погашення аграрної розписки, яка надається під 

кредитну частину вартості ЗЗР

Як розрахувати:

від суми ЗЗР (Сума АР > Суми ЗЗР)

або

від суми АР (сума АР < вартості ЗЗР на кредитних умовах)

Знижки

23

за самовивіз продуктів ADAMA з офіційних складів

за кожен місяць раннього погашення заборгованості за ЗЗР

3%

0,5%

до 3%*

* при відвантаженні ЗЗР через Дистриб’ютора на умовах 0/100 знижка за своєчасне погашення зобов’язань за Фінансовою АР становитиме 1,5%

** знижки вказані на 01.02.2022, актуальні знижки уточнюйте у регіонального представника згідно з комерційною політикою на дату запиту

**
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Необхідна норма 

використанняПшениця / 

ячмінь
Соняшник Ріпак Кукурудза Соя

Цукровий 

буряк
Сад

Картопля / 

Томати

БАМПЕР

СУПЕР / 

КУСТОДІЯ / 

АКАДІЯ

РЕЙСЕР /  

ВІДБЛОК 

ПЛЮС

МАВРІК
АПРІОРІ /

АЦЕНІТ
ЕВЕНТУС

ГОЛТІКС 

ГОЛД / 

ГОЛТІКС 

ТІТАН

МАВРІК / 

КОРМОРАН

БАНДЖО 

ФОРТЕ

Від 50% площ 

культури в 

господарстві

ПІРІНЕКС 

СУПЕР / ГАЛІЛ

СУПРІМ / 

КУСТОДІЯ / 

АКАДІЯ

СУЛТАН/  

АГІЛ

РІМОН 

ФАСТ

ПІРІНЕКС 

СУПЕР / 

ГАЛІЛ / 

РІМОН 

ФАСТ

АГІЛ /  

ЕРРОУ

МЕРПАН 

ПЛАТИНУМ

АРЕВА 

ГОЛД

ЕЛЕГАНТ / 

ТОМІГАН

ГАЛІЛ / 

ПРІНЕКС 

СУПЕР

КУСТОДІЯ / 

АКАДІЯ

БАМПЕР 

СУПЕР /  

КУСТОДІЯ / 

АКАДІЯ

ПІРІНЕКС 

СУПЕР / 

ГАЛІЛ

КАРНЕОЛЬ 

/  

ЕМБРЕЛІЯ

КОРМОРАН

Передові продукти за культурами 

для Агропакета ADAMA АВАНС
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N Тип документа Коментар (з якою метою нам необхідний даний документ)

Установчі документи

1

Витяг з Єдиного державного реєстру,

отриманий не більше 30 днів до дати

надання Адамі

Для відстеження останніх реєстраційних дій щодо

підприємства (в тому числі для перевіки, яи контрагентом

надано останню редакцію статуту)

2

Копія Статуту або останній опис документів

що подаються юр. особою держ.

реєстратору для проведення реєстраційної

дії (державної реєстраціії змін до

установчих документів юр. особи).

Перевірка обмежень щодо господарської діяльності //

повноваження підписантів // необхідність складання

протколів ЗЗУ для укладання правочинів (договорів

поставки, застави, аграрних розписок)

3
Протокол (або інший документ) про

призначення керівника
Підтвердження повноважень підписанта

4 Довідка про реквізити
Внесення даної інформації до договорів, як обов*язкової

частини договору

Перелік документів



N Тип документа Коментар (з якою метою нам необхідний даний документ)

Фінансова звітність

5

Форма - 1 «Баланс» / Форма - 2 «Звіт про 

фінансові результати» за 2021 рік

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".

6
Розшифровки до фінансової звітності станом 

на дати 01.01.2021 та  01.01.2022

Аналіз активів та пасивів господарства / кредитного навантаження / потреби в 

грошових коштах (Cash Flow) / аналіз кредиторів, дебіторів господарства / 

аналіз внутрішніх операцій (у випадку групи господарств)

Документи від господарств, з якими планується бізнес в кредит:

7
Форма N 4-сг "Посівні площі с/г культур під 

урожай" 2021

Підтвердження посівних площ господарства в останньому сезоні, що 

аналізується

8

Форма N 29-сг "Звіт про площі та валові 

збори сільськогосподарських культур, плодів, 

ягід і винограду« станом на 01.01.2022

Підтвердження показників урожайності господарства в останньому сезоні, що 

аналізується

9 План посівів на 2022

Формування потреби в продуктах АДАМА / побудова прогнозних грошових 

потоків господарства / розрахунки щодо потенційної застави майбутнього 

врожаю, формування структури застави господарства

Опитувальні листи

10 Анкета щодо протидії  хабарництву

Погодження зі сторони господарства з політикою анти-хабарництва компанії 

АДАМА (прозорість умов кредитування; надання знижок на загальних 

комерційних умовах і т.д.)

26

Перелік документів



Застава майбутнього 
врожаю: 
Аграрні розписки

27



28

Договір поставки ЗЗР Господар – Дистриб’ютор, специфікація,

видаткова

Договір поставки ЗЗР Дистриб’ютор – ADAMA, специфікація, 

видаткова

1–2. Відвантаження продуктів ADAMA.

3.     Підготовка ФАР згідно із шаблоном ADAMA/погодження з Дистриб’ютором / 

нотаріусом. 

4.     Оформлення ФАР і закриття заборгованості за ЗЗР між Господарем та  

Дистриб’ютором.

5.     Індосамент ФАР і закриття заборгованості за ЗЗР між Дистриб’ютором та 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

29

За всіма розписками, що були відступлені за індосаментом Дистриб’ютором на користь ADAMA, 

передбачається знижка у розмірі 3% (відвантаження ЗЗР на умовах 20/80) або 1,5% (відвантаження ЗЗР 

на умовах 0/100) для Господаря (включена до розрахунку при погашенні зобов’язань за ФАР)

6. Погашення ФАР згідно з погодженими строками. 

Пряма оплата на ADAMA.

7. Вилучення обтяження за ФАР з ДРОРМу. 

8. Повернення ФАР Господарю з позначкою 

«Виконано».

9. Вилучення ФАР з реєстру АР.

3% або 1,5%

6

9

7

8

Нотаріус

ADAMA

Господар
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Обсяги поставки  ТАР ≤ Обсяги поставки за основним договором

Товарна АР як забезпечення. 
Етап І. Оформлення

Договір поставки ЗЗР Господар – 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

31

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% 

від суми тристороннього договору (відвантаження ЗЗР на умовах 20/80) або 1,5% (відвантаження ЗЗР на умовах 0/100) 

(включена у вигляді премії до ціни на с.-г. продукцію або через коригування видаткових накладних на продукти ADAMA)

6. Відвантаження с.-г. продукції на АDAMA згідно з 

умовами договору поставки.

7. Підписання тристороннього договору відступлення 

права вимоги Господар – Дистриб’ютор – ADAMA.

8. Погашення заборгованості за продукти АDAMA 

Господар – Дистриб’ютор (шляхом підписання Акту 

зарахування зустрічних вимог), Дистриб’ютор –

ADAMA (шляхом підписання Акту зарахування 

зустрічних вимог).

9. Повернення ТАР Господарю з позначкою “Звільнено від

виконання зобов'язання. Вилучення ТАР з реєстру АР.

3% або 1,5%

Нотаріус

ADAMA

Господар

9

9

6

9

9

8

7

8

Дистриб’ютор


