
Інвестуйте у врожай 

сьогодні, забезпечуючи 

прибуток у майбутньому

АГРОПАКЕТ ФОРВАРД



АГРОПАКЕТ ФОРВАРД – наша пропозиція

Купуйте якісні продукти ADAMA

Плануйте поставки свого майбутнього врожаю з ADAMA

Будьте впевнені в ціні на зерно

Майте можливість отримати гроші на збір урожаю

Фіксуйте вигіднішу ціну

АГРОПАКЕТ ФОРВАРД – це інвестиції в майбутній урожай сьогодні 

та можливість планувати свій прибуток у майбутньому



Переваги АГРОПАКЕТа ФОРВАРД

Можливість будувати стійкий бізнес через ефективне управління 

грошовими потоками Вашого підприємства

Прозоре ціноутворення з прив’язкою до світових ринків і сучасні 

інструменти управління ціновими ризиками

Передоплата грошима за майбутній урожай на вигідних умовах

Впевненість у можливості вчасно інвестувати в майбутній врожай 

з якісними продуктами ADAMA 

Прозоре ціноутворення для майбутнього врожаю 



Прості умови участі

Плануєте вирощувати кукурудзу та/або 

пшеницю?

Готові відвантажити від 500 т зерна на 

умовах DAP (порт), FCA (авто, вагон)

Купуйте  продукти ADAMA у дистриб’ютора 

чи напряму на суму від $36 тис. (із ПДВ)

Обирайте тип АГРОПАКЕТа ФОРВАРД та 

варіант оплати за продукти ADAMA
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ФОРВАРД ЛОЯЛЬНИЙ ФОРВАРД ПРЕМІУМ

Для усіх охочих клієнтів компанії, які 

відповідають базовим умовам участі 

в АГРОПАКЕТі ФОРВАРД

Для клієнтів компанії, які готові 

розвивати співпрацю через збільшення 

обсягів купівлі продуктів ADAMA на 

20%, порівняно з минулим сезоном

Прозоре ціноутворення та гнучке 

управління ціновими ризиками

Консультаційна підтримка учасників

Передоплата, вартістю 6% річних в 

долл США, до збору врожаю

Вигідні умови захисту від цінових 

ризиків

АГРОПАКЕТ ФОРВАРД – типи



Прозоре ціноутворення для майбутнього врожаю 

Фіксована ціна дорівнює ринковій ціні в доларах США з ПДВ на 

момент підписання договору з врахуванням вартості захисту від 

цінового ризику (якщо застосовується)

Варіанти ціни для 

вашого врожаю

Фіксована ціна

Фіксована ціна та необмежене зростання з 

прив’язкою до відповідної біржі

Фіксована ціна та обмежене зростання (ліміт 20 

або 40 дол. США на тонну) з прив’язкою до 

відповідної біржі



Договір поставки майбутнього 
врожаю, який передбачає:

• фіксацію і перегляд ціни
• планування відвантажень
• можливість отримати передоплату

Форвардний контракт

Оформлює 

договір поставки 

майбутнього 

врожаю з ADAMA

ФЕРМЕР

Зобов’язується 

прийняти врожай, 

забезпечує прозорі 

умови та підтримку

Оплата за продукти ADAMA

Погашення наявної 

заборгованості

Передоплата за 

майбутні 

покупки

Взаємовигідне партнерство для розвитку Вашого господарства

АГРОПАКЕТ ФОРВАРД



Розподіл оплати за продукти ADAMA

ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ = 100%, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ:

40% 30% 30%
Всією сумою закрити наявну заборгованість за продукти ADAMA

Закриття заборгованості Після-оплата за поставку зерна

Закриття заборгованості
Передоплата грошима за 

майбутній врожай
Після-оплата за поставку 

зерна 

Закриття заборгованості
Передоплата за продукти ADAMA на осінь 2020 чи сезон 

2020/2021

Закриття заборгованості
Передоплата грошима за 

майбутній врожай
Передоплата за продукти 

ADAMA

Всією сумою зробити передоплату за продукти ADAMA на осінь-2020 чи сезон 20/21



Як працює АГРОПАКЕТ ФОРВАРД

ПРОДУКТИ 1

Оберіть продукти 

ADAMA та укладіть 

відповідний договір

ЗАЯВКА 2

Подайте заявку на 

участь в АГРОПАКЕТі

та надайте всі 

необхідні документи

АГРОПАКЕТ 3

Підпишіть договір 

поставки 

сільгосппродукції та 

оберіть свій тип 

АГРОПАКЕТа:

ФОРВАРД ЛОЯЛЬНИЙ

ФОРВАРД ПРЕМІУМ



Як працює АГРОПАКЕТ ФОРВАРД

Отримайте 

можливість 

передоплати 

грошима до збору 

врожаю 

(до 30% вартості за 

договором, 6% річних 

в долл США)

4

При зростанні цін на 

біржі зафіксуйте 

вищу ціну на свій 

урожай

ПОСТАВКА 5

Згідно з умовами 

договору відвантажте 

с.-г. продукцію 

у визначений строк

ВИГІДНІ ОПЦІЇ НА ВАШ ВИБІР



Приклад

Біржова ціна ф'ючерса 

на кукурудзу

Ціна контракту

Ринкова ціна в Україні

165$

180$

145$

Мінімальна ціна
за контрактом

Ваша вигода

становить 35$ 
(180$ - 145$)

Оновлена ціна контракту 
(перефіксація)

Ринкова ціна в 
Україні



Фіксуйте прийнятну 

ціну на майбутній 

врожай

Користуйтеся 

консультаційною 

підтримкою наших 

експертів

Слідкуйте за 

тенденціями на 

ринках та збільшуйте 

зафіксовану ціну

Прозоре ціноутворення для майбутнього врожаю 

Ціни розраховуються з прив’язкою до котирувань ф'ючерсних 

контрактів на пшеницю чи кукурудзу на біржах CME та PLATTS



ФОРВАРД – основні етапи

3. Перефіксація ціни на біржі

4. Виконання умов договору

30 березня 01 травня 30 травня 30 червня 30 липня 30 вересня 30 листопада

2. Передоплата до збору врожаю

до 30.09до 15.06

За 5 календарних днів до початку здійснення поставки згідно умов договору

30.1130.09

30 серпня

1. Закупівля продуктів ADAMA та приєднання до програми

до 30.09до 15.06З 15.04



Отримуйте кращий фінансовий 

результат із консультаціями наших 

експертів і гнучкими інструментами 

захисту від цінових ризиків

Скористайтеся можливістю 

забезпечити своє господарство 

необхідними продуктами ADAMA 

перед весняними роботами

Управляйте фінансами свого 

господарства, отримуйте  

передоплату для збору врожаю та 

плануйте відвантаження завчасно
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Чому Вам слід приєднатися до АГРОПАКЕТа ФОРВАРД



Роман Новак
Менеджер з розвитку бізнесу

Західний регіон

+38 050 347 42 26

roman.novak@adama.com

Ігор Савінов
Менеджер з розвитку бізнесу

Південний регіон

+38 050 315 26 23

ihor.savinov@adama.com

Костянтин Засуха
Менеджер з розвитку бізнесу

Східний регіон

+38 050 371 94 15

kostiantyn.zasukha@adama.c

om

Ксенія Городецька
Менеджер з розвитку бізнесу

Центральний регіон

+38 050 878 58 00

kseniia.gorodetska@adama.com

Дмитро Савченко
Менеджер з розвитку бізнесу

Південний регіон

+38 050 393 52 28
dmytro.savchenko@adama.com

Сергій Перехрест
Менеджер з розвитку бізнесу

Центральний / Східний регіон

+38 (095) 274 11 24 

sergii.perekhrest@adama.com

Для детальнішої інформації звертайтесь до:
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