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У ПАРТНЕРСТВІ З:

Матеріал, що міститься в цій роботі, захищений авторським правом. Копіювання та/або передача цієї
роботи частково або у повному обсязі без дозволу може вважатися порушенням чинного законодавства.
МФК сприяє розповсюдженню своєї роботи та зазвичай своєчасно надає дозвіл на відтворення частин
роботи, і якщо відтворення здійснюється для освітніх та некомерційних цілей, робить це безоплатно на
підставі повноважень та повідомлень, які ми можемо обґрунтовано вимагати. МФК не гарантує точності,
вірності та повноти інформації, що міститься в цій роботі, або висновків чи суджень, описаних тут, і не несе
відповідальності за будь-які упущення або помилки (зокрема, без обмеження, друкарські та формальні
помилки) в інформації або за довіру до неї. Межі, кольори, позначення та інша інформація, що міститься на
будь-якій карті в цій роботі, не означають будь-яке рішення Світового банку щодо правового статусу будьякої території або схвалення чи прийняття таких меж. Результати, тлумачення та висновки, викладені в
цьому документі, не обов’язково відображають думку Виконавчих директорів Світового банку або органів
управління, які вони представляють.
Зміст цієї роботи викладено виключно для загальних інформаційних цілей, та він не призначений для
надання консультацій із юридичних, страхових чи інвестиційних питань, а також суджень щодо доцільності
будь-яких інвестицій або заяв будь-якого типу. МФК або її підрозділи можуть інвестувати, надавати інші
консультації або послуги, чи іншим чином мати фінансовий інтерес у певних компаніях та сторонах (зокрема
зазначених у цьому документі).
Всі інші запити щодо прав та ліцензій, зокрема вторинних авторських прав, необхідно надсилати до Відділу
корпоративних зв’язків МФК за адресою: Північно-західний Вашингтон, округ Колумбія, 20433, Пенсильванія
авеню, 2121 (2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433).
Міжнародна фінансова корпорація — це міжнародна організація, заснована на підставі Письмової угоди між
її країнами-членами та членом Групи світового банку. Усі назви, логотипи та товарні знаки є власністю МФК, і
використання будь-якого з таких матеріалів для будь-якої мети без прямої письмової згоди МФК заборонено.
Крім того, «Міжнародна фінансова корпорація» та «МФК» є зареєстрованими товарними знаками МФК, які
захищені відповідно до міжнародного права.
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Про IFC та ПРОЕКТ.
IFC, член Групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що зосереджує свою
діяльність виключно в приватному секторі. Працюючи із понад 2000 підприємств у різних країнах світу,
ми використовуємо наш капітал, експертні знання і вплив, щоб створити можливості для економічного зростання там, де вони потрібні найбільше. У 2015 фінансовому році обсяг наших довгострокових
інвестицій у країнах, що розвиваються, зріс до близько 18 мільярдів доларів США, допомагаючи приватному сектору відіграти значущу роль у глобальній боротьбі з крайньою бідністю та ширшому долученні
людей до спільного добробуту. Додаткова інформація: www.ifc.org
IFC у партнерстві з урядами Австрії та Угорщини впроваджує Проект «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії», який має на меті сприяти збільшенню фінансування малих та
середніх сільгосптоваровиробників. Задля запровадження життєздатної системи фінансування виробників Проект застосовує системний підхід, працюючи на трьох стратегічних рівнях:

•

Надання консультативної допомоги з питань вдосконалення законодавства та регулювання фінансовими ринками;

•

Вдосконалення фінансової інфраструктури та покращення взаємодії між фінансовим та аграрним
секторами; та

•

Впровадження успішних пілотних проектів спільно з партнерами із приватного сектору.

Проект «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» працює в Україні,
Азербайджані, країнах Центральної Азії та Західних Балканах під управлінням Керівника проекту Лії
Сороки (Leah Soroka) і триватиме до грудня 2018 року. У результаті своєї роботи Проект очікує зробити
вагомий внесок у запровадження практичної та життєздатної системи фінансування аграрного сектору
шляхом застосування на ринку нових фінансових інструментів, а також інструментів управління ризиками, які розроблені безпосередньо для аграрного сектора.
Проект «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» підготував посібник
для малих та середніх сільгоспвиробників. Мета довідника – познайомити виробника сільськогосподарської продукції з навчальними матеріалами, котрі допоможуть у плануванні бізнесу, представити
різні варіанти фінансування власної діяльності, враховуючи особливості, переваги та недоліки кожного
із наявних способів фінансування. Практичний внесок до посібників зробила вся команда Проекту в
Україні: Петро Богачевич (експерт з фінансування аграрного сектору), Олена Гливинська (менеджер із
комунікацій), Андрій Заріпов (експерт з аграрного страхування), Павло Костромицький (експерт з фінансування аграрного сектору), Лія Сорока (керівник проекту).
Коментарі та роз’яснення, викладені в цьому довіднику, жодним чином не відтворюють поглядів IFC,
Групи Світового банку. Це видання є довідковим і не замінює офіційно опублікованих текстів нормативно-правових актів. Лише користувач несе відповідальність і ризики, пов’язані з його використанням.
Викладена в довіднику інформація призначена для загального користування. Довідник розповсюджується за умови, що він не продаватиметься, не передаватиметься в платне користування або використовуватиметься будь-яким іншим чином із метою отримання прибутку без попередньої письмової згоди IFC. Відтворення, копіювання й поширення довідника та/або його частин у будь-якій формі
дозволене з обов’язковим посиланням на цей довідник. Із питаннями щодо змісту довідника, а також
задля отримання дозволу на відтворення його частин або замовлення додаткових копій, будь ласка,
звертайтеся за адресою:

Представництво IFC в Україні,
Дніпровський узвіз, 1, 3-й поверх,
м. Київ, 01010, Україна,
тел. +38(044) 4906400,
факс +38(044) 4906420,
www.ifc.org/ukraine
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ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

1. Фінансування. Основні аспекти.
Проект «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та
Центральній Азії» працює над збільшенням доступу до фінансування для малих та середніх сільськогосподарських виробників.
Проект використовує системний підхід, який працює на трьох
рівнях для побудови сталої системи аграрного фінансування

Проект допомагає
фінансовим посередникам у:

•

Розробці фінансових інструментів для оцінки
ризиків, що дозволяє збільшити обсяги кредитування аграрного сектору і оформляти
кредити краще, швидше і дешевше

•

Розумінні стану аграрного виробництва в
країні, регіоні, та світі, та виявленні, у які
сектори сільського господарства має сенс
інвестувати сьогодні, щоб отримати можливості зростання завтра

•

Підвищенні рівня знань про особливості
аграрного виробництва, щоб краще виявляти
потреби виробників у кредитах та видавати
більше кредитів

•

Реструктуризації непродуктивних сільськогосподарських кредитів

Проект допомагає
сільгоспвиробникам у:

•
•
•
•

Розумінні кредитних операцій банку
Навчанні з підготовки фінансових інструментів
Зміцненні навичок управління бізнесом
Формуванні власного запиту на кредит

У багатьох країнах аграрний сектор є ключовою галуззю, що обумовлює зростання їх економік, а відтак
кращий доступ до фінансування може підвищити його продуктивність та прибутковість, одночасно покращуючи умови життя, економіку та регіональну стабільність.
Фермери не мають застави, щоб отримати традиційне фінансування на модернізацію приміщень, обладнання та задоволення потреб в оборотному капіталі. Відтак виробники не звертаються до банків по
фінансові кошти.
Банкам бракує технічних знань та фінансової грамотності їх клієнтів, разом із відповідними методиками оцінки ризиків, інструментів управління кредитними ризиками з урахуванням агрономічних особливостей, кредитних політик та процедур, орієнтованих суто на кредитування сільгоспвиробників.
Метою Проекту є збільшення доступу до фінансування для малих та середніх сільськогосподарських
виробників шляхом збільшення потенціалу кредиторів у сфері фінансування сільського господарства.
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Проект розробив ряд навчальних матеріалів
для допомоги сільгоспвиробникам у плануванні
діяльності. Дані матеріали складаються
з декількох частин:
1. Банківські вимоги:

•
•
•
•
•

Мотиви та цілі банку.
Як кредит може бути корисним для фермера?
Як визначити кредитоспроможність фермера?
Вимоги банку з надання кредитів.
На що звертають увагу банки?

Більш детальну інформацію ви можете отримати, якщо перейдете за лінком:
https://tinyurl.com/ya9oafz5
2. Фінансова звітність агропідприємства:

•
•
•
•
•

Як пов’язані фінансові звіти?
Баланс (Форма 1).
Звіт про фінансові результати (Форма 2).
Звіт про рух грошових коштів (Форма 3).
Поточні та прогнозні фінансові звіти.

Більш детальну інформацію ви можете отримати, якщо перейдете за лінком:
https://tinyurl.com/ya9oafz5
3. Структура бізнес-плану та бізнес-планування:

•
•
•

Опис бізнесу.

•
•
•

Фінансова звітність та фінансовий план.

Виробничий та маркетинговий план.
Наявні ресурси та ресурси, що потрібні для
виконання поставлених цілей.
SWOT-аналіз.
Додатки до бізнес-плану.

Більш детальну інформацію ви можете отримати, якщо перейдете за лінком:
https://tinyurl.com/ya9oafz5
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ДЛЯ НОТАТОК

2. Страхування.
Сутність страхування полягає у передачі більшої частини (вартості) ризику іншій стороні за
узгоджену плату на визначений час та на погоджених умовах. Головна мета страхування
аграрних ризиків полягає в компенсації майнової шкоди урожаю, що виникла через вплив
природно-кліматичних явищ.

Сільськогосподарське виробництво вирізняється високим ступенем ризиків. Це пов’язане
з тим, що воно є сферою діяльності, на успішність якої значною мірою впливають різноманітні погодні та кліматичні фактори, дію яких у
багатьох випадках контролювати неможливо.

Від яких ризиків доцільно страхуватися?

Як можна знизити вплив ризиків?

Перш ніж приймати рішення про страхування,
необхідно проаналізувати ті ризики, на які наражається саме ваше господарство. Адже не
всі ризики можна і потрібно страхувати. Якщо
сільгоспвиробник уже має багаторічний досвід
вирощування відповідної культури, то, безумовно, добре знає, які природно-кліматичні ризики
в даній місцевості є найбільш небезпечними для
виробництва цієї культури і наскільки часто трапляються випадки, спричинені цими ризиками.

Існує кілька підходів, за допомогою яких сільськогосподарські виробники можуть регулювати дію ризиків, на які наражається їхнє
господарство. Ці підходи можна розділити на
2 основні групи: стратегії скорочення ризиків у
господарстві та стратегії передачі ризиків (повністю або частково) іншим суб’єктам господарювання.

Чому варто страхуватися?

•

Страхування є відносно недорогим у порівнянні з іншими способами управління
ризиками.

•

У випадку повної чи часткової втрати врожаю
ви зможете покрити свої збитки за рахунок
страхових виплат. Це дає можливість стабілізувати свої доходи.

•

Компенсація збитків завдяки страхуванню
дозволяє своєчасно розрахуватися з кредиторами, переробниками, постачальниками
матеріально-технічних ресурсів та іншими
вашими партнерами.

•

Агрострахування спонукає до використання
сучасних технічних та технологічних досягнень, зокрема, застосування надійних засобів
захисту врожаю.

Що та на яких умовах я можу застрахувати?

•

Наразі можна застрахувати майже усі зернові
та олійні озимі та ярові культури. Виробники
можуть самостійно обрати період страхування з трьох варіантів: на весь період виробництва, тільки на зимовий період, та тільки на
весняно-літній період. Страхування озимих
культур на весь цикл виробництва буде коштувати дешевше, ніж окремо на зимовий та
не весняно-літній періоди разом.

На рівні господарства доцільно застосовувати
підходи, що дозволяють усунути наявні ризики
доступними вам способами:

•

Уникнення ризику, тобто обрання таких видів
діяльності, які є менш дохідними, але й менш
ризиковими.

•

Вибір продуктів та способів виробництва з
найменшим впливом ризиків та скороченими
виробничими циклами, застосування технологічних рішень, які дозволяють зменшити
вплив ризиків (зрошення, впровадження
системи точного землеробства тощо).

•
•

Диверсифікація виробництва та/або діяльності.

•

Пошук додаткових джерел прибутку та ін.

Створення резервів (накопичення коштів на
випадок несприятливих подій, тобто самострахування).

Серед стратегій передачі ризиків ключовими є:

•
•

Хеджування на ринках ф’ючерсів та опціонів.
Страхування. Найбільш поширеним інструментом передачі (повної або часткової)
ризиків сільськогосподарського виробництва
є страхування.

Детальніше з інформацією стосовно агрострахування можна ознайомитися за посиланням:
http://agroins.agis.biz.ua/

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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3. Вимоги банку
до подачі заявки на позику.
Перелік необхідних документів.

1) Заява на отримання кредиту (бланк може
надаватися банком).
2) Згода Позичальника на отримання і надання інформації до Бюро Кредитних історій.
3) Юридичні документи Позичальника:
1.

Cтатут (зі змінами та доповненнями),
Установчий акт, Положення, тощо;

2.

Свідоцтво про державну реєстрацію;

3.

Довідка з Єдиного Державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;

4.

Довідка з управління статистики;

5.

Документи, що підтверджують обрання
(призначення керівника/представника
(рішення органів управління), а також
документи, що відповідно до Статуту
регламентують діяльність виконавчого
органу;

6.

Положення, контракт, укладений з керівником, якщо такий укладався;

7.

Інформація про акціонерів та їх частки в
Статутному фонді.

5) Фінансово-економічна документація Позичальника (Майнового Поручителя/Поручителя) за останні 4-ри календарні квартали
(поквартально):

•

Баланс (форма № 1* або форма № 1 – м*) (річний Баланс);

•

Звіт про фінансові результати (форма № 2*
або форма № 2* – м) (Звіт);

•
•

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3*);
Звіт про власний капітал (форма № 4*).

6) Економічне обґрунтування:

•

Бізнес-план проекту, фактичний та планований рух грошових коштів з урахуванням
кредиту, і як він буде погашатися.

7) Довідки, договори:

•

Довідки з усіх обслуговуючих банків про рух
коштів за всіма діючими поточними рахунками за останніх 6 місяців;

•

Довідки з усіх обслуговуючих банків про наявність/відсутність кредитної заборгованості
та стан обслуговування цієї заборгованості;

•

Довідка про пов’язаних осіб, в т.ч. довідки про
заборгованість пов’язаних осіб (від Позичальника або пов’язаної особи).

4) Дозвіл уповноваженого органу управління
підприємства на отримання кредиту та надання забезпечення (в т.ч. у випадку Майнового Поручителя/Поручителя):

•

Виписка з протоколу зборів акціонерів (засновників);

•

або Виписка з протоколу засідання Спостережної ради;

•

або Рішення виконавчого органу.

* Примітка: банк може вимагати від Позичальника інші документи в залежності від кредитного продукту банку, умов надання кредиту, предмета застави, звітної документації тощо.
10
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4. Фінансова звітність.
Що це? Чому це потрібно?
Зразки фінансової звітності.

Що таке фінансова звітність?

Чому потрібна фінансова звітність?

Фінансова звітність – це звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати
діяльності та рух грошових коштів підприємства
за звітний період. Фінансова звітність підприємства є основним джерелом інформації про його
діяльність.

У процесі прийняття управлінських чи інвестиційних рішень важливі функції виконує економічна інформація, яка відображає стан і розвиток підприємства. Одним із основних джерел
такої інформації, її фундаментом є фінансова
звітність.

Мета, склад і принципи підго¬товки фінансової
звітності та вимоги до визнання і розкриття її
елементів визначені Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності».

Основне призначення фінансової звітності –
надати внутрішнім користувачам (власникам,
керівництву, персоналу) і зовнішнім користувачам (банкам, інвесторам, аудиторам, державним
органам) інформацію про майновий та фінансовий стан підприємства, про фінансові результати та ефективність господарювання за звітний
період.

Фінансова звітність складається з балансу (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма № 2), звіту про рух грошових коштів (форма
№ 3) і звіту про власний капітал (форма № 4). В
цьому матеріалі зосередимося на перших трьох.

Баланс (форма № 1)

Показники звітності підприємства використовують для контролю за використанням своїх
виробничих і фінансових планів, для прийняття
управлінських та інвестиційних рішень.

ДЛЯ НОТАТОК

Баланс відображує на певну дату активи,
зобов’язання і власний капітал підприємства.
Основне балансове рівняння (формула):
Актив = Зобов’язання + Власний капітал.
Баланс складається із двох частин: активу
і пасиву. Актив завжди дорівнює Пасиву
(що включає Зобов’язання + Власний капітал).
В активі показують ресурси, використання яких,
як очіку¬ється, сприятиме отриманню економічних вигод у майбутньому, – основні засоби,
виробничі запаси, готова продукція, гроші тощо.
Тут є відповідь на запитання: що є в господарстві? В пасиві показують власний капітал та
зобов’язання, тобто має бути дана відповідь на
запитання: який розмір власного капіталу і які
зобов’язання.

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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Зразок Балансу надається нижче

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Середня кількість працівників

1

Адреса, телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ДЛЯ НОТАТОК
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01

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на ___ 31 грудня ____ 2017 р.
Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

Первісна вартість

1001

Накопичена амортизація

1002

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби

1010

974

10 497

Первісна вартість

1011

1 110

11 955

Знос

1012

136

1 458

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові біологічні активи

1020

2 835

3 033

Довгострокові фінансові інвестиції,
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

3 809

1 3656

Запаси

1100

6 520

3 3296

Поточні біологічні активи

1110

2 940

2 383

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

326

7 615

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

11 682

З бюджетом

1135

27

2532

У тому числі з податку на прибуток

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

8 232

9 405

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

158

3 046

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

1 135

814

Усього за розділом II

1195

19 338

70 773

III. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

23 147

84 429

126

II. Оборотні активи

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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Пасив

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1

1

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12 747

46 141

Неоплачений капітал

1425

()

()

Вилучений капітал

1430

()

()

Усього за розділом I

1495

12 748

46 142

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

1595

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

Товари, роботи, послуги

1615

124

17 231

Розрахунками з бюджетом

1620

122

342

У тому числі з податку на прибуток

1621

Розрахунками зі страхування

1625

52

47

Розрахунками з оплати праці

1630

139

192

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов’язання

1690

9 962

15 529

Усього за розділом IІІ

1695

10 399

38 287

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
та групами вибуття

1700

Баланс

1900

23 147

84 429

Звіт про фінансові результати (форма № 2)
Звіт про фінансові результати (також його називають Звіт про прибутки і збитки) – характеризує фінансові результати діяльності підприємства за звітний період і містить дані про доходи, витрати і фінансові
результати в сумі наростаючим підсумком з початку року до звітної дати.
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання власникам, керівникам, банкірам чи іншим
користувачам інформації про прибутки і збитки та сукупний дохід підприємства за звітний період і
також склад витрат і доходів, що їх формують.
Прибуткова діяльність є запорукою розвитку підприємства та нових можливостей кредитування.
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Зразок Звіту про фінансові результати надається нижче
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ________________________________

01

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за _______рік____ 2017 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

2000

73 923

67 269.93

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

2050

(33 480)

(30 466.8)

Валовий:
прибуток

2090

40 443

36 803.13

збиток

2095

()

()

Інші операційні доходи

2120

3 017

2 745.47

Адміністративні витрати

2130

(3 307)

(3 009.37)

Витрати на збут

2150

(3 465)

(3 153.15)

Інші операційні витрати

2180

(847)

(770.77)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

35 841

32 615.31

збиток

2195

()

()

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

437

397.67

Інші доходи

2240

Фінансові витрати

2250

(2 885)

(2 625.35)

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

()

()

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

33 394

30 388.54

збиток

2295

()

()

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

33 394

30 388.54

збиток

2355

()

()

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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II. Сукупний дохід
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

33 394

III. Елементи операційних витрат
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

73 423

Витрати на оплату праці

2505

5 354

Відрахування на соціальні заходи

2510

1 187

Амортизація

2515

1 322

Інші операційні витрати

2520

30 815

Разом

2550

112 101

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток)
на одну просту акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Керівник
Головний бухгалтер
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Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)
Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Таким чином, Звіт
про рух грошових коштів складається з 3-х нижче наведених елементів:
1.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не
є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

2.

Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

3.

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Отже, Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Звіт показує, наскільки ефективно підприємство використовувало свої грошові кошти, на що їх використовувало і як їх генерувало (завдяки власній операційній діяльності, власним ресурсам чи зовнішнім
запозиченням). Звіт про рух грошових коштів є індикатором ліквідністі (платоспроможності) фірми.
Якщо грошові кошти підприємства зросли на протязі певного періоду, то цей факт оцінюється позитивно, і навпаки. У кінцевому підсумку підприємство має створювати позитивні грошові потоки, щоб
продовжувати своє функціонування. Здатність підприємства генерувати довгострокові позитивні потоки грошових коштів є одним з критеріїв, за яким інвестори, власники, банкіри його оцінюють. Можна
отримувати прибуток, але погане управління грошовими коштами може знищити підприємство. Тому,
необхідно керу¬вати власною операційною діяльністю з метою генерування грошових коштів.
Зразок Звіту про фінансові результати надається нижче
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ________________________________

01

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 20 ___ р.
Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

І. Фінансові результати
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Інші надходження

3095

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

()

()

()

()

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Праці

3105

()

()

Відрахувань на соціальні заходи

3110

()

()

Зобов’язань з податків і зборів

3115

()

()

Інші витрачання

3190

()

()

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

()

()

необоротних активів

3260

()

()

Виплати за деривативами

3270

()

()

Інші платежі

3290

()

()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

()

()

3355

()

()

Інші платежі

3390

()

()

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Керівник
Головний бухгалтер
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5. Способи фінансування
сільгоспвиробника.
Кредитування.
Проект «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та
Центральній Азії» працює над збільшенням доступу до фінансування для малих та середніх сільськогосподарських виробників.
Проект використовує системний підхід, який працює на трьох
рівнях для побудови сталої системи аграрного фінансування

Переваги

Недоліки

;;Одержання кредиту дозволяє здобути те,

:: Кредит коштує грошей: чим довше виплачується кредит, тим більші витрати на обслуговування боргу.

чого інакше не можливо собі дозволити.

;;Поповнивши обігові кошти у кредит, можливо покращити технології та збільшити
урожайність.

;;Кредит є чи не єдиним виходом у непередбачених ситуаціях і дозволяє розподілити
витрати у часі.

;;Кредит дозволяє скористатися додатковими
економічними можливостями.

Специфіка способу фінансування:
Для отримання кредиту необхідне забезпечення: порука, гарантія, застава, іпотека, а також
може бути використане страхування сільгосп
продукції або надання аграрних розписок.

ДЛЯ НОТАТОК

:: Наявність кредиту може підштовхувати до
більших витрат, ніж можливо собі дозволити
(кредит для погашення попереднього кредиту).
:: Наявність кредиту змушує направляти частину майбутніх доходів на погашення процентів
за кредитом.
:: У випадку невиплати кредиту кредитор може
забрати те, що придбано в кредит, та/або
звернути стягнення на предмет застави.

Захист прав агровиробника як позичальника:
Законодавством передбачено, що фінансовим
установам забороняється:

•

в односторонньому порядку збільшувати
розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором
або графіком погашення боргу, за винятком
випадків, встановлених законом;

•

вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати
в односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди позичальника
із пропозицією фінансової установи збільшити процентну ставку або інший платіж,
передбачений кредитним договором або
графіком погашення боргу.

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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Вимоги для отримання фінансування:
Для отримання кредиту необхідно:

20

•
•

вирішити, для яких цілей та яку суму грошей необхідно взяти;

•

визначитися з фінансовою установою, готовою надати кредит на
найвигідніших умовах;

•

звернутися до фінансової установи для заповнення заявки на
кредит та надати пакет необхідних документів;

•

для одержання кредиту фізична особа надає фінансовій установі паспорт громадянина України, довідку ІПН (ідентифікаційний
код), довідку про доходи за останні місяці, а також інші документи згідно з запитом кредитора;

•

для одержання кредиту юридична особа надає фінансовій установі установчі документи, картку із зразками підписів, фінансові
документи, бізнес-план, ліцензії, сертифікати, дозволи, свідоцтва,
які необхідні для впровадження проекту, необхідні договори
(оренди майна, на придбання сировини, матеріалів, обладнання,
надання послуг, на реалізацію продукції та ін.), документи про
забезпечення тощо;

•

очікувати рішення кредитного комітету фінансової установи про
можливість надання кредиту;

•

при позитивному рішенні особисто з’явитись до фінансової
установи для оформлення усіх необхідних документів та власне
отримання кредиту.

реально оцінити своє фінансове становище для своєчасного погашення кредиту та скористатися кредитним калькулятором для
чіткого розуміння обсягу коштів, які необхідно буде повернути за
кредитом;

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

ДЛЯ НОТАТОК

6. Способи фінансування
сільгоспвиробника.
Форвардні закупівлі.
Форвардні закупівлі – одна з програм державної підтримки сільського господарства, участь в якій беруть лише сільгосптоваровиробники.

Переваги

Недоліки

;;Аграрій отримує попереднє фінансування під

:: Ціна на продукцію на момент поставки може
бути низькою і, відповідно, невигідною для
виробника.

Специфіка способу фінансування:

Захист прав агровиробника як позичальника:

Форвардні закупівлі передбачають придбання
зерна майбутнього врожаю у сільськогосподарських товаровиробників на умовах авансового
платежу в розмірі 50% вартості зерна, розрахованої на підставі мінімальної інтервенційної ціни
на момент укладення форвардного біржового
контракту.

Форвардний контракт вигідний, оскільки забезпечує впевненість у реалізації майбутнього
врожаю і дозволяє поповнити обігові кошти для
належного проведення весняно-польових робіт.

Як правило, державні форвардні закупівлі запроваджуються в першій половині календарного року з початком здійснення комплексу весняно-польових робіт та проводяться у два етапи:

Товаровиробник, який виявив бажання продати
зерно на умовах форвардних закупівель, подає
заявку за визначеною формою, а також:

поставку майбутнього врожаю, обсяги якого
мають бути застраховані.

•

•

Протягом першого етапу агровиробник
подає заявку, необхідні документи, укладає
необхідні договори (поставки та застави
зерна, страхування посівів тощо) та отримує
авансовий платіж.
Протягом другого етапу агровиробник
поставляє зерно згідно з умовами договору
поставки у визначеній кількості та якості та
отримує другу частину платежу.

Доставка зерна до суб’єкта його зберігання здійснюється за кошти товаровиробника.
Строк поставки зерна та сума остаточного розрахунку визначається умовами контракту.
Здійснення форвардних закупівель регулюється
законодавством України:

•

Законом України «Про державну підтримку
сільського господарства України»;

•

Законом України «Про зерно та ринок зерна в
Україні»;

•

Постановою Кабінету Міністрів України «Про
запровадження державних форвардних закупівель зерна»;

•

Іншими нормативно-правовими актами.

Вимоги для отримання фінансування:

•
•

реєстраційні документи сільгоспвиробника;

•

документи про земельні ділянки та урожайність;

•

документи про передачу в заставу майбутнього урожаю.

документи про виробничо-господарську діяльність сільгоспвиробника;

Для укладення контракту товаровиробник
повинен здійснити страхування сільськогосподарської продукції на випадок знищення або
пошкодження майбутнього врожаю сільськогосподарських культур на користь покупця.
Остаточний розрахунок з товаровиробником, за
умови виконання контракту в повному обсязі,
проводиться на підставі поданих ним необхідних документів.

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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7. Способи фінансування
сільгоспвиробника.
Фінансовий лізинг.
Фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу, за яким лізингодавець
зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника)
відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій
та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк, але не менше одного року за встановлену плату – лізингові платежі.
Переваги

Недоліки

;;Проста схема забезпечення виконання

:: Наявність додаткових платежів, наприклад,
щодо нотаріального оформлення, зі страхування техніки, а також можлива прив’язка
лізингових платежів до курсів валют.

зобов’язань, оскільки майно, яке передано
у лізинг, є водночас заставою, що дозволяє
лізингодавцям бути менш вимогливими до
кредитної історії лізингоодержувача.

;;Лізинг не обмежує можливості підприємства
в отриманні кредитів.

;;Платежі за договором лізингу можна побудувати у відповідності із очікуваним грошовим
потоком лізингоодержувача, а лізингові платежі відносяться на собівартість продукції.

:: Необхідність внесення авансу в розмірі
20–30% від вартості договору.
:: Часто платежі носять обов’язковий характер
і проводяться у встановлені терміни незалежно від стану обладнання та результатів
господарської діяльності (не враховується
сезонність надходжень для аграріїв).
:: Вигоди від прискореної амортизації обладнання часто дістаються лізингодавцю.
:: Юридична складність договору.

Специфіка способу фінансування:
Фінансовий лізинг є однією з найбільш доступних форм довгострокового фінансування.
Ліцензія на здійснення фінансового лізингу не
вимагається.

Захист прав агровиробника як позичальника:
Предмет лізингу не може бути конфісковано, на
нього не може бути накладено арешт у зв’язку з
будь-якими діями або бездіяльністю лізинго
одержувача.

Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками
та віднесена згідно з законодавством до
основних фондів.
Сплата лізингових платежів здійснюється в порядку, встановленому договором.
Лізингові платежі можуть включати:
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•

суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

•

платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

•
•

компенсацію відсотків за кредитом;
інші витрати лізингодавця, що безпосередньо
пов’язані з виконанням договору лізингу.

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

ДЛЯ НОТАТОК

Вимоги для отримання
фінансування:
Для отримання лізингу
необхідно:
Користуватися послугами
фінансового лізингу можуть
дієздатні громадяни та
юридичні особи, які мають
платоспроможний фінансовий стан.
Фізична особа надає фінансовій установі заяву, паспорт
громадянина України, довідку ІПН (ідентифікаційний
код), довідку про доходи за
останні місяці тощо.
Юридична особа надає
фінансовій установі заяву,
установчі документи, фінансові документи, бізнес-план,
ліцензії, документи про додаткове забезпечення тощо.
Предмет лізингу та/або
пов’язані із виконанням
лізингових договорів ризики
підлягають страхуванню у
разі, якщо їх обов’язковість
встановлена законом або
договором. Витрати на
страхування та утримання
предмета лізингу, а також
витрати, пов’язані з експлуатацією предмета лізингу,
його технічним обслуговуванням, ремонтом, несе лізингоодержувач, якщо інше
не встановлено договором.
Якщо сторони договору лізингу уклали договір
купівлі-продажу предмета
лізингу, то право власності
на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача з
моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо
договором не передбачене
інше.

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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8. Способи фінансування
сільгоспвиробника.
Фінансування і товарний кредит,
забезпечені аграрною розпискою.
Аграрна розписка (AP) – це товаророзпорядчий документ, що
фіксує безумовне зобов’язання боржника здійснити поставку
сільськогосподарської продукції (товарні аграрні розписки) або
сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на
сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості
(фінансові аграрні розписки).

Чи вигідний цей спосіб для агровиробника?
Переваги

Недоліки

;;Спрощений доступ до фінансових та матері-

:: Обов’язкове нотаріальне оформлення аграрної розписки.

;;Можливість розрахуватися як аграрною про-

:: Неналежним чином оформлені земельні ділянки є перешкодою для оформлення аграрної розписки.

ально-технічних ресурсів.

дукцією (товарна розписка), так і грошима
(фінансова розписка).

;;Можливість залучати фінансування потреб

господарства під заставу майбутнього врожаю (не земельна ділянка).

;;Безпосереднє втручання або перешкоджання
господарській діяльності боржника забороняється.

;;Управління валютними та ціновими ризика-

ми завдяки заздалегідь узгодженим формулам розрахунку.

;;Можливість попереднього продажу своєї
аграрної продукції.

;;Підвищення прозорості відносин між поста-

чальниками, банками та агровиробниками.

;;Чітке визначення місця, термінів та умов по-

стачання врожаю для розрахунку по аграрній
розписці.

;;Можливість виконання зобов’язань частинами.
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ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

ДЛЯ НОТАТОК

Захист прав агровиробника як позичальника:

•
•
•

ДЛЯ НОТАТОК

Земельна ділянка не є заставою за АР.
В односторонньому порядку неможливо змінити умови АР.
Централізований державний реєстр та наявність кредитної історії, реєстрація аграрних розписок у реєстрі швидка, прозора і
ефективна.

Специфіка способу фінансування:

•

аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню та внесенню до Реєстру аграрних розписок;

•

реєстр аграрних розписок дозволяє в он-лайн режимі перевірити інформацію про невиконані аграрні розписки – у відкритому
доступі, а також ті, які були в обігу, – за окремим зверненням до
нотаріуса;

•

кредит повертається за рахунок майбутньої сільськогосподарської продукції (товарні аграрні розписки) або надходжень від її
продажу (фінансові аграрні розписки);

•

кредит забезпечується майбутньою сільськогосподарською продукцією, що вирощується на земельній ділянці, визначеній кадастровим номером;

•
•

земля не є заставою за аграрною розпискою;

•

кредитор має право здійснювати моніторинг майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції, що перебуває в заставі за
аграрною розпискою;

•

аграрні розписки складаються у двох примірниках, один з яких
зберігається у справах особи, яка вчиняє нотаріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а другий примірник передається кредитору за аграрною розпискою.

зобов’язання залишається в силі до моменту його повного погашення. Додатково передбачено погашення заборгованості за
аграрною розпискою з наступних врожаїв, якщо першого врожаю
було недостатньо, або будь-якими видами забезпечення виконання зобов’язань;

Вимоги для отримання фінансування:
Боржником може буди особа, яка має право власності на земельну
ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення
виробництва сільгосппродукції.

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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9. Способи фінансування
сільгоспвиробника.
Факторингове фінансування.
За договором факторингу (фінансування під відступлення
права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або
зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої
сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов’язується
відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).
Переваги

Недоліки

;;Можливість швидко поповнити обігові ко-

:: Відносно висока вартість, зумовлена високим відсотком відступлення права грошової
вимоги.

шти без послуг кредитування.

;;Розмір фінансування не обмежений і може
зрости зі зростанням обсягів продаж.

;;Убезпечення від ризиків невиплати, курсових ризиків.

;;Передавання фактору взаємодії з дебіто-

:: За рахунок сплати за послуги фактора отримані кошти можуть бути меншими, ніж у разі
самостійного отримання дебіторської заборгованості.

рами щодо інкасації дебіторської заборгованості, є механізмом, за допомогою якого
можна підняти обсяги продажів, налагодити продаж товарів у кредит, скоротити
строки обігу грошових коштів.

Специфіка способу фінансування:
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•

погашається з коштів, що сплачують дебітори
клієнта;

•

виплачується у строк фактичної відстрочки
платежу;

•
•
•

виплачується у день поставки товару;

•

погашається у день фактичної оплати дебітором поставленого товару;

•

виплачують автоматично при передачі фактору документів, що підтверджують відвантаження товару;

•
•

може продовжуватися безстроково;

Захист прав агровиробника як позичальника:
Факторингове фінансування є беззаставним,
необмеженим по часу та виплачується у день
поставки товару. Таким чином, це економить час
та кошти агровиробника.

забезпечення не вимагається;
розмір фінансування не обмежений і може
збільшуватися;

супроводжується управлінням дебіторської
заборгованості.

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Вимоги для отримання фінансування:
Ліцензія на здійснення факторингових операцій не вимагається.
Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Боржник, тобто особа, право вимоги до якої відступається, не належить до складу учасників договору факторингу, тобто клієнт має право передати фактору право вимоги до боржника без його (боржника) схвалення. Фактором може бути: банк, фінансова
установа, фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.
У договорі факторингу фактор та клієнт визначають загальний ліміт, контрагентів і т. ін., і вже в межах
лімітів приймаються рахунки-фактури. По кожному рахунку окремо договір не укладають.
Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав
(наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Предметом договору факторингу може бути одна або кілька вимог.
Договір факторингу є дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про
заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження.
Боржник зобов’язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора
письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові, і в цьому повідомленні
визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

ДЛЯ НОТАТОК

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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10. Бізнес-план.
Що таке бізнес-план
і навіщо він потрібен?

Чи є у вас бачення майбутнього вашого
бізнесу?
Безперечно! Навіть якщо це бачення визначене
в дуже загальних рисах – розвиватися в тому
ж напрямку, спробувати змінити пріоритети,
чи просто зберігати поточне положення, – це
бачення існує. І воно ґрунтується на вашому
розумінні ситуації на ринку, положенні вашого
бізнесу порівняно до конкурентів, і на ваших
очікуваннях щодо розвитку ситуації. Як результат, ви маєте думки щодо того, що реально для
вашого бізнесу в найближчому майбутньому,
а також в середньостроковій і довгостроковій
перспективі. До тих пір, поки всі рішення, в тому
числі фінансові, залишаються за вами, цього
достатньо. Потреба у бізнес-плані з’являється
тоді, коли ці погляди і думки потрібно обговорити з людьми, які можуть суттєво вплинути на
ваш бізнес.
Банківське кредитування
Один із варіантів залучення інвестицій – це банківське кредитування. Нерідко банки в Україні
не вимагають бізнес-план. Але замість того вони
проводять інтерв’ю з власником, під час якого
«витягають» з вашої голови ці знання. Чим більший розмір інвестицій вам потрібен, тим більш
прискіпливим буде банк до всіх деталей. Якщо
ви матимете готовий бізнес-план, це спростить
для вас спілкування з банком, вигідно висвітлить ваші здібності як керівника і збільшить ваші
шанси на отримання інвестиційної позики.
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Що таке бізнес-план і навіщо він потрібен?
Бізнес-план – це формалізоване вираження
ваших планів на майбутнє вашого бізнесу і
обґрунтування реальності цих планів. Процес
створення бізнес-плану допомагає вам викласти
ваші думки на папері, уточнити і впорядкувати
їх (але це не означає, що ви повинні його писати
власноруч). В будь-якому разі бізнес-план має
продемонструвати ваше бачення поточного
стану речей, і що плани розвитку ґрунтуються на конкретних та раціональних прогнозах.
Якщо бізнес-план створюється виключно для
внутрішнього використання, наприклад для
обговорення з партнерами і підлеглими, фокус
на інвестиціях не обов’язковий – важливі лише
плани розвитку. Але якщо бізнес-план створюється для демонстрації потенційному інвестору, в такому випадку бізнес-план, крім планів
розвитку, також має включати детальний опис
вашої загальної потреби в залученні капіталу,
інвестицію якого розміру ви пропонуєте розглянути даному інвестору, яке місце ця інвестиція
займатиме в розвитку бізнесу, і як ви плануєте її
повертати.

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
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Складові бізнес-плану

Етапи створення бізнес-плану

Бізнес-план, який створюється з метою залучення фінансування повинен давати детальний
опис як планів розвитку бізнесу, так і план залучення інвестицій.

Ви не зобов’язані писати текст бізнес-плану. Ви
можете найняти спеціаліста, який підготує для
вас бізнес-план, або передати цю роботу підлеглим. Але саме ви повинні продумати і озвучити
ключові думки, які будуть покладені в основу
бізнес-плану.

Гарний бізнес-план повинен дати інвестору наступне розуміння:
1.

2.

Підприємство знаходиться під управлінням досвідчених керівників з достойною
репутацією, які уважні до усіх ключових
аспектів даного бізнесу.
Останні роки бізнес стабільно працює,
а якщо відбувалися критичні випадки,
керівництво приймало адекватні заходи,
що дозволяли зберегти стабільність.

3.

Завдяки вищевказаному бізнес стабільно і передбачувано виконував всі
зобов’язання перед кредиторами, працівниками і державою.

4.

Зараз керівництво має такі плани розвитку, що очікуваний результат вартий
зусиль, має здатність реалізувати ці плани, усвідомлює ризики, знає що робити,
якщо щось піде не так, і в будь-якому разі
поверне інвестору гроші.

Типовий бізнес-план включає шість розділів, в яких
розкриваються деталі про поточну ситуацію та
плани:
1.

Опис поточного бізнесу, його стану та
причини створення даного бізнес-плану – чому ваша ідея має сенс і призведе
до успіху.

2.

План виробництва, який відповідає наявним ресурсам та можливостям підприємства і ринковому попиту. План продажів
та маркетингу продукції.

3.

Наявні ресурси та ресурси, яких не вистачає для реалізації даного плану.

4.

Поточне фінансове становище, включаючи
історію за останні 3-5 років, і фінансовий
план. Оптимістичний, песимістичний і проміжний сценарії повернення інвестицій.

5.

Оцінка сильних і слабких сторін вашого
плану, сприятливих можливостей і загроз
для плану, а також запропоновані підходи
до збільшення можливостей, зменшення
загроз і реагування на несприятливі події.

6.

Додатки: фінансові звіти, документи на
заставні активи, юридичні документи, дозволи, сертифікати, страхові поліси тощо.

Процес пропрацьовування ключових аспектів
бізнес-плану включає три етапи:
1.

Мета бізнесу. Які ваші цілі щодо вашого
бізнесу? До якого становища (положення
на ринку, фінансових показників, репутації) ви б хотіли привести його? Які можливі шляхи досягнення цього?

2.

Поточний стан бізнесу. Де ви зараз? Які
ресурси вам підконтрольні? Що відбувається з попитом? Що роблять конкуренти? Яка макроекономічна ситуація в
країні, регіоні і світі, і як вона впливає на
ваш бізнес?

3.

План дій. Яким буде ваш план дій? Які ресурси вам потрібні для реалізації цього
плану, і як ви плануєте залучити ресурси,
яких не вистачає? Які ви бачите ризики
і слабкі місця в вашому плані, який ваш
«план Б», як ви плануєте зменшувати
ризики і як будете реагувати на негативні події?

ДЛЯ НОТАТОК
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Визначення мети бізнес- плану

Погляд банку на ваш бізнес- план

Варто пам’ятати, що всі частини бізнес-плану залежать від задекларованої мети і тісно
пов’язані з нею. Тому постановка мети, це найважливіший етап. В той час, як мета, до якої ви
прагнете, може бути абстрактною («бути номер
один на ринку»), вона повинна бути визначена в
одній або декількох цілях, що мають відповідати
наступним критеріям:

Банк, якому ви передаєте на розгляд ваш бізнесплан, як і будь-який інший інвестор, хоче побачити свідчення наступного:

•
•

Конкретна. Точно описує бажаний стан.
Вимірювана. Факт досягнення чи не досягнення мети може бути зафіксований з допомогою вимірювання.

•

Досяжна. Партнери, підлеглі й інші люди,
від яких буде залежати досягнення мети,
повинні погоджуватися взяти на себе
зобов’язання по її досягненню.

•

Реалістична. Мета не повинна буди надто
віддаленою.

•

Обмежена у часі. Для реалізації мети повинні бути встановлені обмеження в часі.

•

Несуперечливість. Цілі не повинні суперечити одна одній.

•

Ви маєте досвід в тому, що робите, і в тому,
що збираєтесь робити.

•

Ви мотивовані на реалізацію даного плану і
не зацікавлені в його провалі.

•
•

Кредит буде використано на задекларовані цілі.
Маєте чіткий план повернення кредиту, який
не залежить від результатів проекту.

Не зважайте на те, що на перший погляд різні
банки мають різні вимоги до бізнес-планів. Всі
вони хочуть отримати правдоподібні свідчення
на вашу користь за кожним з цих чотирьох пунктів. Якщо говорити про формат бізнес-плану, то,
окрім цих чотирьох ключових аспектів, банки
також надаватимуть перевагу бізнес-планам, що
вдало поєднують достатню деталізацію і висвітлюють всі важливі питання, водночас є стислими, мають зрозумілу структуру, дозволяють
легко знайти потрібну інформацію.
Розгляньте стислий приклад бізнес-плану, який
ми пропонуємо до вашої уваги в наступному
розділі. Після нього ми розмістили шаблон, де
ви можете занотувати ваші думки й ідеї, які ви
потім зможете використати під час підготови
вашого бізнес-плану.

ДЛЯ НОТАТОК
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11. Приклад бізнес-плану.
ТОВ «Відгодівля ВРХ» засвідчує вам свою повагу і пропонує
до вашої уваги бізнес-план на збільшення поголів’я дійного
стада на 500 голів.

Розділ 1. Опис бізнесу
ВІДГОДІВЛЯ ВРХ, ТОВ
с. Орловець, Городищенський р-н, Черкаська обл.
Власник і директор: Листоноша Семен Ігнатович, т. +380 4734 21014
Головний бухгалтер: Дорошенко Марія Степанівна, т. +380 4734 21017
Головний інженер: Мартинюк Василь Петрович, т. +380 4734 21021
Загальний профіль господарства:
Баланс (тис. грн.):

Фінансові результати:
Джерело

Виручка,
тис. грн

Необоротні
активи

13 656

Капітал

46 142

Оборотні
активи

70 773

Зобов'язання

38 287

Рослинництво

60 742

Тваринництво

8 385

Баланс

84 429

Баланс

84 429

Інше

490

Рослинництво
Основні надходження підприємства формуються від реалізації продукції рослинництва. Ось середня
річна структура виручки за останні п’ять років (тис. грн.):
Соя

28 262

Соняшник

23 478

Пшениця озима

7 292

Кукурудза на зерно

1 710

Господарство вирощує продукцію на 3,478 га:
Культура Площа, Середня врожайність за останні 5 років,
га
т/га

Середня врожайність по району,
т/га

Соняшник

1 079

3,39

2,4

Кукурудза

852

12,05

8,3

Соя

837

4,20

1,9

Пшениця
озима

710

6,09

5,2

Продукція реалізується закупівельниками.
Тваринництво
Тваринництво генерує меншу частину
надходжень підприємства.
Ось середня річна структура виручки за останні
п’ять років (тис. грн.):
Структура виручки (тис. грн.):
Молоко

7 885

Вирощування ВРХ

500

Господарство вирощує близька 1 000 голів
великої рогатої худоби
ВРХ

Голів

Бички на відгодівлі

529

Молочне стадо

419

Всього

948

Середній добовий надій молока: 10.27 кг
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Бізнес-план
Мета: Збільшити поголів’я ВРХ на 500 голів.
Обґрунтування: Завдяки наявності корівника, робітників, та кормів власного виробництва, збільшення
поголів’я на 500 голів не вимагатиме капітальних витрат. Наразі операційна рентабельність тваринництва складає 39.36%, повна – 23.97%. Очікується, що збільшення поголів’я на 500 голів дозволить
збільшити виручку від тваринництва на 50%, операційна рентабельність при цьому залишиться без
змін – на рівні 39%, а повна рентабельність підніметься до 28.70%. При цьому тваринництво генерує
стабільний чистий грошовий потік на рівні 190 тис. грн. на місяць, який після збільшення поголів’я може
бути збільшено до 300 тис. грн. на місяць, що дозволить господарству більш вільно планувати реалізацію продукції рослинництва і отримувати кращу ціну, що також призведе до збільшення прибутковості.
Кредитна історія
Підприємство ніколи не отримувало кредитів і розвивалося за рахунок прибутку. Власник готовий
надати гарантійний лист.

Розділ 2. План виробництва та маркетингу для проекту (для нової продукції)
Аналіз ринку
Господарство реалізує продукцію рослинництва і тваринництва закупівельникам, які активні в даному
районі, і готові закуповувати значно більше, ніж господарство постачає наразі. Отже ми не очікуємо
жодних проблем з реалізацією продукції.
План по збільшенню виробничої потужності/ введенню нової продукції в виробництво
Господарство планує наступні зміни в потужності:
Господарство планує закупити 500 голів Української коричневої м’ясо-молочної породи по 20 тис. грн.
за голову у ВАТ Племінний завод «Агро-Регіон», що потребує інвестиції у 10 млн. грн. Господарство
планує покрити 3 млн. грн. з власних коштів і розраховує отримати кредит на 7 млн. грн. на три роки.
При цьому кредитне навантаження при ануїтетній формі складе приблизно 270 тис. грн. на місяць. Наразі чистий грошовий потік господарства складає 73,6 млн. грн. на рік, або в середньому 6,1 млн. грн. на
місяць, тому господарство зможе повністю розрахуватися за своїми зобов’язаннями.
Вид продукції

Поточний рівень
виробництва

Прогнозний рівень
виробництва

Молоко, кг

1,450,000

2,175,000

Яловичина, кг

25,100

37,650

Маркетинговий план
Господарство не планує жодних змін в підході до реалізації продукції і ціноутворенні.

Розділ 3. Наявні та необхідні ресурси для досягнення запланованих результатів
Потрібні інвестиції для реалізації бізнес-плану:
Стаття витрат

Потрібні інвестиції, тис. грн

Закупка 500 голів корів Української коричневої м’ясомолочної породи
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10 000

в тому числі участь власним капіталом

3 000

в тому числі завдяки залученому фінансуванню

7 000
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Розділ 4. Поточні фінансові показники та фінансовий план.
Поточне фінансове становище підприємства
Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про грошовий потік, Звіт про власний капітал – вже обговорювалися раніше в даному довіднику, тому не приводяться тут.
Ключові виробничі показники
Пряма собівартість продукції, не вище
Виробництво молока, тис. грн.

8 310

Виробництво м’яса, тис. грн.

716

Всього по напрямку тваринництва, тис. грн.

9 025

Повна собівартість продукції, не вище
Виробництво молока, тис. грн.

9 035

Виробництво м’яса, тис. грн.

738

Всього по напрямку тваринництва, тис. грн.

9 773

Операційна рентабельність продукції, не нижче
Виробництво молока, %

42.33%

Виробництво м’яса, %

4.82%

Всього по напрямку тваринництва, %

39.36%

Прогнозні фінансові та виробничі показники. Прогноз грошового потоку
Назва
Виручка
Рослинництво
Озима пшениця

Разом

2018 рік

2019 рік 2020 рік

444 683

152 590

146 047

146 047

444 683

152 590

146 047

146 047

63 541

21 943

20 799

20 799

Кукурудза

146 405

49 146

48 630

48 630

Соняшник

115 542

37 803

38 870

38 870

Соя

119 195

43 699

37 748

37 748

37 733

12 578

12 578

12 578

Молочне стадо

35 483

11 828

11 828

11 828

Відгодівля ВРХ

2 250

750

750

750

181 730

60 577

60 577

60 577

Рослинництво

181 730

60 577

60 577

60 577

Тваринництво

27 077

9 026

9 026

9 026

-23,208

-23 208

Тваринництво

Прямі витрати

Непрямі прибутки/(витрати)

-69 624

-23 208

Адміністративні витрати та витрати на збут, інші непрямі витрати

-60 012

-20 004 -20 004 -20 004

Отримання / (повернення) позики
Чистий грошовий потік

-9 612

-3 204

-3 204

-3 204

343 233

118 773

112 230

112 230
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Розділ 5. Аналіз сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і загроз
На рівні сектора ВРХ:
Сильні сторони

•
•
•

Стабільна щомісячна прибутковість

•
•

Доступ до стабільного джерела кормів

Слабкі сторони
Стагнація внутрішнього попиту

Зростання надоїв в середньому по сектору

•
•

Зростання продуктивності та рентабельності
молочних ферм

•

Відсутність співпраці серед дрібних
виробників

•

Високі сезонні коливання вихідного сирого
молока

Девальвація гривні сприяє збільшенню експорту

Сприятливі можливості

•
•
•

Зростання експорту (масло, сухе молоко)

•

Збільшення виробництва органічного молока

Розширення експортної географії (ЄС, Азія та ін.)
Підвищення якості сирого молока та молочних продуктів

Невелика кількість високоякісних виробників
молока

Загрози

•
•
•

Історичні коливання цін
Хвороби тварин
Маленькі ферми все ще виробляють молоко з
низьким рівнем якості

На рівні господарства:
Сильні сторони

•
•
•
•

Порівняно висока рентабельність
Відсутня залежність від придбаних кормів
Стабільне надходження грошей

•
•
•

Підвищення продуктивності праці завдяки
використанню існуючих ресурсів
для більшого стада

Сприятливі можливості

•
•

Слабкі сторони

Зростання попиту на молоко
Можливість подальшого збільшення продуктивності та якості продукції

Невисока якість молока
Сезонні коливання виробництва
Невисока генетика та технологія
виробництва

Загрози

•
•

Коливання цін на молоко
Хвороби тварин та відсутність діагностичних
процедур

Основні ризики:

•
•
•
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Падіння закупівельної ціни на молоко.
Падіння продуктивності через хвороби тварин.
Обидва ризики пом’якшуються наявністю виручки від рослинництва, яка створює достатню подушку безпеки на період тимчасового
падіння цін.
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12. Шаблон бізнес-плану.
Розділ 1. Опис бізнесу
Загальний опис ферми
Ім’я, адреса, керівництво, співробітники, юридична та організаційна структура, основні акціонери.
____________________________________________________________________________________________

Наявні довгострокові активи, наявна земля в обробці, її місцерозташування і якість. _________
_____________________________________________________________________________________________

Опис основних джерел доходів та напрямки діяльності, що їм відповідають. _____________
_____________________________________________________________________________________________

Врожайність за останні 3-5 років, порівняння з аналогічними господарствами регіону. ______
_____________________________________________________________________________________________

Методи виробництва (технології, інтенсивність). __________________________________________

Кредитна історія. Відносини з банками/кредиторами. Можливість гарантування кредиту особистим майном власника/інших осіб. _________________________________________________

Опис продукту, умови продажу – розписати по кожному основному виду продукції
Джерела доходів, основні покупці або канали збуту, умови продажів, сезонність продажів.
_____________________________________________________________________________________________

Опис продукту – характеристики, параметри, стандарти (сортність, якість, і т. ін.). ____________________
_____________________________________________________________________________________________

Стійкість вашого положення на ринку (стійкість і обсяг попиту, унікальність продукту, наявність/
відсутність конкурентів, ваша пропозиція для ринку порівняно з конкурентами). ___________
_____________________________________________________________________________________________

ДОВІДНИК СІЛЬГОСПВИРОБНИКА
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Які тенденції змін попиту? По загальному обсягу, по існуючих сортах, підвидах продукції і т.
п.? Що це означає для ваших продуктів? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Близькість вашого бізнесу до відповідних ланцюгів доданої вартості (опис зв’язків з закупівельниками, трейдерами, переробниками, роздрібною мережею). ______________________
_____________________________________________________________________________________________

Опис прибутковості – розписати по кожному основному виду продукції
Основні покупці / клієнти та історія відносин. ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Основні постачальники матеріально-технічних ресурсів та послуг, історія взаємозв’язку з ними.
_____________________________________________________________________________________________

Активи, які беруть участь у створенні продукту, їх справедлива ринкова вартість, чи вони перебувають в заставі. ____________________________________________________________________

Ключові показники на базі фінансової звітності (Форма 1 і 2, і інші за наявності) та виробничої звітності (Форма 50-сг, 24-сг, і інші) за останні 3-5 років, та рентабельність. ____________
____________________________________________________________________________________________

Обґрунтування бізнес-плану
Пояснення переваг та доцільності вашого проекту. ______________________________________
___________________________________________________________________________________________

Чітке пояснення того, на що буде використана позика і як ви плануєте її повертати. _________
____________________________________________________________________________________________

Розділ 2. План виробництва та маркетингу для проекту (для нової продукції)
Аналіз ринку
Аналіз ринку на нову продукцію, яку ви почнете виробляти завдяки реалізації цього бізнес-плану.
_____________________________________________________________________________________________
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Аналіз ваших можливостей по реалізації цієї продукції. _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________

План по збільшенню виробничої потужності/ введенню нової продукції в виробництво
План виробництва за умови наявності необхідних активів, знань, навичок, тощо. (План отримання цих активів викладається в Розділі 3). _____________________________________________________

Фактори господарювання, що впливають на кількість та якість готової продукції і план контролю
цих факторів. ______________________________________________________________________________

Календарний план отримання готової продукції. _____________________________________________

Ключові показники ефективності, що будуть використовуватися для контролю. ________________
___________________________________________________________________________________________

Резюме виробничого плану. _________________________________________________________________

Маркетинговий план
Запланований підхід до ціноутворення. ______________________________________________________

План продажів. Прогноз виручки. ___________________________________________________________

Канали збуту, підходи до просування продукції на ринок. _____________________________________

Резюме маркетингового плану. _____________________________________________________________

Розділ 3. Наявні та необхідні ресурси для досягнення запланованих
результатів
Загальна оцінка потрібних ресурсів для реалізації бізнес-плану. _______________________________
___________________________________________________________________________________________

Наявні людські ресурси, та необхідні інвестиції в їх підсилення (надання нових знань, інструментів
для збільшення працездатності, побудови нових навичок, тощо). _______________________________
___________________________________________________________________________________________
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Наявні фізичні активи, та необхідні інвестиції (переоснащення, добудова, закупівля обладнання,
заміна обладнання, тощо). ________________________________________________________________

Інші інвестиції. ______________________________________________________________________________

Участь в проекті власними грошима порівняно з кредитними ресурсами. ________________________
___________________________________________________________________________________________

Опис застави, покриття заставою потрібних інвестицій (вартість застави в порівнянні з вартістю
кредиту). ___________________________________________________________________________________

Розділ 4. Поточні фінансові показники та фінансовий план
Поточне фінансове становище підприємства
Баланс _____________________________________________________________________________________

Звіт про фінансові результати ________________________________________________________________

Звіт про грошовий потік _____________________________________________________________________

Звіт про власний капітал _____________________________________________________________________

Ключові виробничі показники
Пряма собівартість продукції _________________________________________________________________

Повна собівартість продукції (розмір непрямих та загальногосподарських витрат та обґрунтування
розміру таких витрат) ________________________________________________________________________

Рентабельність продукції ____________________________________________________________________

Прогнозні фінансові та виробничі показники
Прогнозний баланс ________________________________________________________________________
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Прогнозні фінансові результати ______________________________________________________________

Прогнозний грошовий потік _________________________________________________________________

Прогнозна пряма та повна собівартість продукції ______________________________________________

Розділ 5. Аналіз сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і загроз
Аналіз сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і загроз
Аналіз сектору, в якому задіяне господарство _________________________________________________

Аналіз на рівні господарства _________________________________________________________________

Визначення ризиків та підходів до змншення ризиків та пом’якшення їх наслідків
Оцінка ключових ризиків ____________________________________________________________________

Оцінка ймовірності настання несприятливих подій ____________________________________________

Підходи до зменшення ризиків і пом’якшення наслідків ________________________________________

Додатки
Подумайте, які документи треба додати до вашого бізнес-плану і перелічіть їх тут
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13. Бізнес-план. Підсумки.
В даному розділі ми розглянули бізнес-план, що це за документ,
навіщо його створювати, що має в нього входити, наскільки детальним він має бути, і на що звертають увагу банки при аналізі бізнеспланів.
Давайте підсумуємо цей розділ:

•

Бізнес-план – це план розвитку бізнесу, який ставить конкретні,
вимірювані, досяжні, реалістичні, обмежені в часі і несуперечливі
цілі і показує яким чином вони будуть досягнуті.

•

Бізнес-план корисний для роботи з партнерами і підлеглими, але
найчастіше він готується для залучення інвестицій або інвестиційних кредитів (на відміну від кредитів під поповнення обігових
коштів).

•

Ви можете доручити розробку бізнес-плану підлеглим чи зовнішнім консультантам, але саме ви повинні визначити мету бізнесплану і окреслити план дій по її досягненню.

•

Типовий підхід до викладення бізнес-плану включає шість
розділів:
1.

Опис бізнесу

2.

План виробництва і маркетингу нової продукції

3.

Наявні та необхідні ресурси для досягнення мети

4.

Поточні фінансові показники та фінансовий план

5.

Аналіз сильних і слабких сторін плану, сприятливих можливостей і загроз

6.

Додатки з більш детальними фінансовими і виробничими показниками

Різні інвестори можуть звертати увагу на різні деталі, але будь-який
інвестор, включаючи банки, хоче впевнитися що запропонований
план реальний і обґрунтований, що команда, яка реалізовуватиме план, має достатній досвід і ресурси, і що ризик неповернення
інвестицій мінімальний.
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14. Підсумок.
Сподіваємося, цей довідник виявився для вас корисним і ви краще
зрозуміли, які фінансові рішення вам доступні для розвитку вашого
аграрного бізнесу. Підсумуємо основні ідеї довідника в стислій формі відповідно до розділів.
Розділ 1. Аграрний сектор є ключовою галуззю в більшості країн
світу. Тим не менше, доступ до фінансування для малих та середніх
сільськогосподарських виробників, на жаль, залишається обмеженим в багатьох країнах через нестачу застави і невисоку фінансову грамотність у аграріїв, брак технічних знань, методик оцінки та
управління ризиками на боці банків та інших фінансових установ.
Метою Проекту «Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії» є збільшення доступу до фінансування для
таких аграріїв.
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Розділ 2. Серед інструментів управління ризиками, які доступні агровиробникам, страхування є найдоступнішим і найефективнішим.
Страхування дозволяє передати ризик іншій стороні за узгоджену
плату, на погоджених умовах і на визначений час. У випадку втрати
врожаю ви можете покрити збитки за рахунок страхових виплат і
таким чином стабілізувати ваші доходи і вчасно розраховуватися з
партнерами.
Розділи 3-5. Банківське кредитування є найбільш поширеним
механізмом залучення фінансування, хоча і не єдиним. Тому є сенс
розібратися в вимогах банків до пакету документів, даних фінансової звітності, і до показників фінансової стабільності господарства.
Розділи 3-5 допомагають в цьому.
Розділ 6. Форвардні закупівлі – це одна з програм державної підтримки сільського господарства, націлена на сільськогосподарських
товаровиробників. Головна перевага – форвардна закупівля дозволяє забезпечити фінансування для проведення весняно-польових
робіт. Головний недолік – ціна на продукцію на момент поставки
продукції за форвардним контрактом може виявитися невигідною
для виробника.
Розділ 7. Фінансовий лізинг є однією з найбільш доступних форм
довгострокового фінансування під придбання техніки або інших
основних фондів. Це досить простий і гнучкий механізм, адже регулятивних обмежень тут менше, ніж в банківському кредитуванні. В
той же час існують і недоліки, для запобігання яких аграріям варто
ретельно обирати лізингодавця та уважно вивчати та обговорювати
умови договору.
Розділ 8. Аграрні розписки це відносно новий інструмент, що спрощує і робить більш прозорими відносини між кредитором (що може
надавати в кредит не тільки гроші, а й матеріально-технічні ресурси,
техніку, послуги) і боржником (сільгоспвиробником) і дозволяє аграріям залучати кредитування під заставу майбутнього врожаю. Недоліки включають необхідність нотаріального оформлення аграрної
розписки та необхідність для аграрія мати належним чином оформлені земельні ділянки.
Розділ 9. Факторингове фінансування дозволяє сільгоспвиробнику
залучити фінансування під права вимоги до третіх осіб (простіше
кажучи – під дебіторську заборгованість). Головним недоліком є
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відносно висока вартість такого фінансування, яка виражена у значному дисконті на суму дебіторської заборгованості при обчисленні суми, яку фактор (постачальник послуги) надає клієнту. Але це
врівноважується швидкістю, простотою і відсутністю ризиків в такій
операції для аграрія.
Розділи 10-13. Бізнес-план це інструмент для пошуку інвестора і залучення середньо- або довгострокового фінансування під інвестиційний проект. Оскільки інвестиційний проект є більш ризикованим,
ніж кредит під поповнення обігових коштів (тобто на продовження
сільгоспвиробництва без суттєвих змін), в бізнес-плані аграрій повинен детально розкрити природу своєї діяльності, описати ключові
виробничі і фінансові показники, пояснити мотиви для вибору саме
такого інвестиційного плану, спрогнозувати майбутні грошові потоки, та запропонувати план дій для запобігання втрат і для реагування на несприятливі події. Розділи 10-13 пояснюють, як має виглядати
бізнес-план, і надають приклади.
Цей довідник в електронній формі, а також низку інших матеріалів,
які запропонують вам більше інформації по темі фінансування для
агровиробників, ви можете знайти за цим посиланням:
https://tinyurl.com/ya9oafz5
Бажаємо вам усіляких успіхів в розвитку вашого господарства!
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Фінансові рішення
для розвитку аграрного бізнесу
Довідник сільгоспвиробника

Контактні дані:
Міжнародна фінансова корпорація США,
20433, Північно-західний Вашингтон,
Пенсильванія авеню, 2122
www.ifc.org
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