АГРАРНІ РОЗПИСКИ
БІЗНЕС МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
ТА ДИСТРИБ’ЮТОРІВ МТР

В партнерстві з:

ПРОГРАМА

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
АГРАРНИХ РОЗПИСОК

БІЗНЕС МОДЕЛІ
ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ДИСТРИБ’ЮТОРІВ

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРАРНИХ РОЗПИСОК
• Концепція інструменту
• Зобов'язань агровиробника: варіанти
• Застава майбутнього врожаю

• Порівняння з іншими інструментами
• Реєстр аграрних розписок
• Текст аграрних розписок

• Облік і оподаткування
• Примусове виконання
• Права і зобов'язання кредитора

ЩО ТАКЕ АГРАРНА РОЗПИСКА
Аграрна розписка – зручний та простий інструмент залучення фінансування,
який допоможе отримати доступ до фінансових та матеріально-технічних
ресурсів під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції.

ЧОМУ САМЕ АГРАРНА РОЗПИСКА
Понад 40 тисяч підприємств в Україні, що працюють у сільському
господарстві

Не достатньо прийнятної застави для залучення фінансування.
Земля не може бути використана, як застава

За аграрною розпискою у якості застави використовують
майбутній, ще не посіяний врожай

ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
КРЕДИТОРИ
✓ Посилення гарантій розрахунку
✓ Позасудове примусове виконання:
швидка і прозора процедура
✓ Гнучкість та прозорість
✓ Застосування у різних
бізнес моделях (індосамент)
✓ Відкритий реєстр
невиконаних
розписок

АГРОВИРОБНИКИ
✓ Доступність

✓ Швидкість оформлення
✓ Зниження ризиків земельних конфліктів
✓ Формування позитивної кредитної історії

Аграрні розписки - простий і надійний інструмент фінансування агровиробників

КОНЦЕПЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Безумовне
зобов'язання
агровиробника
поставити
продукцію або
сплатити кошти
Гнучка форма

Застава
майбутнього
врожаю

Нотаріальне посвідчення

Публічний реєстр
Індосамент
Позасудове виконання

Поєднання конкурентних переваг альтернативних інструментів

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АГРОВИРОБНИКА

ТОВАРНА
АГРАРНА РОЗПИСКА

ФІНАНСОВА
АГРАРНА РОЗПИСКА

Поставити
ФІКСОВАНИЙ ОБCЯГ
ПРОДУКЦІЇ ОДНОГО ВИДУ

Сплатити
СУМУ КОШТІВ
ЗГІДНО З ФОРМУЛОЮ,
що враховує кількість продукції

Можливо додатково зазначити
формулу для перерахунку
кількості продукції
залежно від її якості

Варіанти формули:
 фіксація суми на дату укладання
 розрахунок суми в майбутньому
(ціна, курс валюти)

Розписка містить зобов'язання лише агровиробника і є його одностороннім правочином

ПОЗАСУДОВЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ
Швидка і прозора процедура
• Можливість розпочати в перший день дефолту
• Чітко визначена законодавча база
Безспірність вимог
• Аграрна розписка без відмітки про її виконання
є достатнім підтвердженням безспірності
вимог кредитора

Позасудова
процедура стягнення
на підставі
ВИКОНАВЧОГО
НАПИСУ
НОТАРІУСА

Стягнення за рахунок предмету застави
• Товарні розписки: передача у власність
• Фінансові розписки: реалізація і розрахунок
Додаткова альтернатива
• В кредитора завжди залишається право на
звернення до суду

Найбільш оперативна і прозора процедура для захисту прав кредиторів в агробізнесі

ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ
ЗБІР УРОЖАЮ

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ
з конкретних ділянок
Кадастрові номери
Місцерозташування

ВІДПОВІДНА КІЛЬКІСТЬ
сільськогосподарської
продукції
На складі, в дорозі до пункту поставки або
до моменту оплати,
зазначеного в аграрній розписці

Правовстановлюючі документи
Збереження застави на наступний сезон до повного виконання аграрної розписки

ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Прозорість
Швидкість видачі
Індосамент
Виконання

Аграрна
розписка

Форвард

★
☆
★
★

☆
★
☆
☆

Застава
майбутнього
врожаю

☆
☆
☆
☆

Вексель
(аваль)

☆
☆
★
★

Аграрні розписки – ефективний спосіб забезпечення пре-фінансування агровиробників

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ПДВ
ОБІГ АГРАРНИХ
РОЗПИСОК
ПОСТАВКА
ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ
(«борговий інструмент» для цілей ПДВ)
Правило «першої події» для дати зобов'язань
Договірна вартість для бази оподаткування)

ОБЛІК
685
05

Субрахунки кредиторської заборгованості
для обліку зобов'язань за аграрними розписками

Розкриття інформації щодо аграрної розписки
на позабалансовому рахунку (опціонально)

На операції за розписками поширюються загальні правила оподаткування і обліку

РЕЄСТР АГРАРНИХ РОЗПИСОК - https://agroregisters.com.ua/
Аграрна розписка вважається
виданою з дня її реєстрації
в Реєстрі аграрних розписок
(погашення в черговості видачі)
Публічна інформація про всі
відкриті аграрні розписки
невиконані на момент запиту
(можливість пошуку по боржнику,
земельній ділянці, тощо)
Можливість отримати повну
інформацію про всі розписки
та історію їхнього обігу за згодою
боржника або кредитора та за
запитом до нотаріуса

ІНФОРМАЦІЯ
про зобов'язання
агровиробників
і заставу за невиконаними
аграрними розписками

Єдиний державний реєстр забезпечує прозорість застави і зобов'язання агровиробників

ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
Назва

«Товарна аграрна розписка» або
«Фінансова аграрна розписка»

Строк розрахунку
(поставки продукції або сплати коштів)

Зобов'язання
(поставка продукції або сплата коштів)
Умови та місце розрахунку
(поставки продукції або сплати коштів)
Реквізити кредитора
Умови передачі прав за розпискою

ВАРІАНТИ ПЕРЕДАЧІ
• Дозволена всім
• Заборонена
• Дозволена з певними обмеженнями

Опис предмета застави

Дата і місце видачі
Реквізити, підпис та печатка боржника

Односторонній правочин агровиробника
Підпис кредитора за бажанням

Стандартні положення відповідають типовим договорам поширеним в агробізнесі

ДОДАТКОВІ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕКСТУ
Посилання на договір

Договірна вартість аграрної розписки
Тлумачення термінів

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ:
• На виконання договору
Агровиробник перестає мати
зобов’язання за договором та має
зобов’язання лише за аграрною
розпискою
• На забезпечення договору
Агровиробник має зобов’язання за
договором. Кредитор тримає розписку
як забезпечення і стягує за нею у
випадку примусового виконання
Для цілей бухгалтерського обліку
Вимога Реєстру аграрних розписок
Маркетинговий рік
Загибель посівів

Погодження експертної установи

Можливість включення будь-яких додаткових умов на розсуд сторін

ОБОВ’ЯЗКИ КРЕДИТОРА
Надати компенсацію агровиробнику
за аграрну розписку згідно з
умовами договору
Повідомити агровиробника
• Про індосамент (отримання прав
кредитора за аграрною розпискою)
• Про початок процедури
примусового виконання
Повернути оригінальний примірник
з відміткою про виконання
протягом 3 робочих днів після
виконання, за порушення строку
штрафні санкції 10-300 мін. заробітних
плат

Обов'язки кредитора передбачені умовами чинного законодавства

БІЗНЕС МОДЕЛІ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ДИСТРИБ’ЮТОРІВ

1
2
3
4

Фінансова аграрна розписка як гарантія
розрахунку
Товарна аграрна розписка як
забезпечення форвардного контракту
Фінансова аграрна розписка за
індосаментом від попереднього кредитора,
який надав агровиробнику ресурси

Товарна аграрна розписка за
індосаментом від попереднього кредитора,
який надав агровиробнику ресурси

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ДИСТРИБ’ЮТОРІВ №1

ФІНАНСОВА
АГРАРНА РОЗПИСКА
ЯК ГАРАНТІЯ РОЗРАХУНКУ

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА
ПОСТАЧАЛЬНИК /
ДИСТРИБ’ЮТОР МТР
1
3

2 Агровиробник видає товарну аграрну розписку

як забезпечення виконання договору поставки
МТР

2
3
1

4

Договір поставки між постачальником чи
дистриб’ютором МТР та агровиробником

Постачальник чи дистриб’ютор надає ресурси
агровиробнику
ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

5
4

Перерахунок коштів агровиробником на рахунок
постачальника чи дистриб’ютора

5

Постачальник чи дистриб’ютор повертає
розписку агровиробнику

АГРОВИРОБНИК
АГРОВИРОБНИК
Посилення
гарантій виконання зобов’язань агровиробника завдяки аграрній розписці

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
ОПОДАТКУВАННЯ
Обіг аграрних розписок, включаючи їхню видачу, не є об’єктом
оподаткування
ДВА ВАРІАНТИ ОБЛІКУ
1. Аграрна розписка як забезпечення (поза балансом)
➔ сплата коштів відповідно до зобов’язання за договором
➔ примусове стягнення за аграрною розпискою
2. Аграрна розписка як актив на балансі
➔ сплата коштів відповідно до зобов’язання за аграрною розпискою
(добровільна чи за примусовим стягненням)
ВРАХУВАННЯ ОБМІННОГО ВАЛЮТНОГО КУРСУ
Використання аграрних розписок дозволяє врахувати обмінний
валютний курс при остаточних розрахунках: відповідна формула у
договорі поставки та аграрній розписці
ШТРАФИ І НЕУСТОЙКА
Стягнення штрафів можливе за аграрною розпискою (позасудова
процедура)
Додаткова гарантія повернення коштів кредитора

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата
01.2018
01.2018
01.2018
01.2018
11.2018
11.2018

Зміст господарської операції
Отримано товар від дистриб’ютора
Відображено податковий кредит
Видано ФАР
Відображено видачу ФАР на позабалансовому
рахунку
Виконано зобов’язання за ФАР перед внутрішнім
постачальником
Списано ФАР з позабалансового рахунку

АГРОВИРОБНИК
Дт
20
641/ПДВ
631
05

Кт
631
631
685/ФАР
-

Сума
120
30
150
150

685/ФАР

311

150

-

05

150

У цій моделі можливий як позабалансовий облік розписок, так балансовий

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата
01.2018
01.2018
01.2018
01.2018

01.2018
03.2018
03.2018

ПОСТАЧАЛЬНИК / ДИСТРИБ’ЮТОР

Зміст господарської операції
Передано товар агровиробнику
Відображено зобов’язання з ПДВ
Списано на витрати собівартість товару
Отримано від агровиробника ФАР у рахунок
наданих товарів
Відображено отриману ФАР на позабалансовому
рахунку
Отримано виконання зобов’язання за ФАР
Списано ФАР з позабалансового рахунку

Дт

Кт

Сума

361
702
902
377/ФАР

702
641/ПДВ
28
361

150
30
120
150

06

-

150

377
-

361
06

150
150

У цій моделі можливий як позабалансовий облік розписок, так балансовий

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ДИСТРИБ’ЮТОРІВ №2

ФІНАНСОВА
АГРАРНА РОЗПИСКА
З ІНДОСАМЕНТОМ

ІНДОСАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
ВНУТРІШНІЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК
1

агровиробником

4

ДИСТРИБ’ЮТОР
7

2

3

дистриб’ютором та поставка МТР

2 Договір про поставку МТР між дистриб’ютором і

5

6

1 Договір про поставку МТР між постачальником і

3

Агровиробник видає товарну аграрну розписку

4

Постачальник надає агровиробнику товари в
кредит

5 Індосамент розписки від постачальника на

трейдера
ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ
6 Сплата коштів агровиробником постачальнику
7

Постачальник повертає розписку агровиробнику

АГРОВИРОБНИК
Реалізація потенціалу аграрних розписок за допомогою індосаменту

ІНДОСАМЕНТ ФАР: ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
ОТРИМАННЯ РОЗПИСКИ ЗА ІНДОСАМЕНТОМ

• Передача аграрної розписки посвідчується
нотаріально
• Індосамент аграрної розписки оформлюється
договором між попереднім та новим кредитором
• Передача АР іншому кредитору можлива лише за
умови дозволу агровиробника
• Повідомлення агровиробнику про зміну кредитора
• За мовчазної згоди солідарна відповідальність
дистриб’ютора і агровиробника перед
постачальником (новий кредитор)
Реалізація потенціалу інструменту завдяки індосаменту

ІНДОСАМЕНТ ФАР: ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
ОФОРМЛЕННЯ ФАР З НЕФІКСОВАНИМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ

• Змінна вартість зобов’язання (прив’язка до
обмінного валютного курсу, наприклад) фіксується у
договорах поставки МТР, ФАР та договорі передачі
прав вимоги за ФАР
• Агровиробник виконує зобов’язання за ФАР з
врахуванням обмінного валютного курсу
• На момент погашення аграрної розписки внутрішній
постачальник и дистриб’ютор погашають взаємні
заборгованості між собою із врахуванням зміни
вартості зобов’язання за ФАР

Врахування обмінного валютного курсу при остаточних розрахунках

РЕКОМЕНДОВАНІ ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕКСТІВ У ДОКУМЕНТАХ
РЕКОМЕНДОВАНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
ПРОДУКЦІЇДЛЯ ЙОГО УЗГОДЖЕННЯ З АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ
(ДИСТРИБ’ЮТОР – АГРОВИРОБНИК)

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

РЕКОМЕНДОВАНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ У ТЕКСТІ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

“Ця Аграрна розписка надається Боржником на виконання ним
зобов’язання за договором
№_ від «_» ___року.”

Узгодження зобов'язань завдяки гармонізації тексту договору поставки з розпискою

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Облік аграрних розписок лише на балансі
в усіх учасників відносин!
Аграрна розписка є активом та
обліковується:
a)

на балансі кредитора (дистриб’ютор,
постачальник) як дебіторська
заборгованість (дт 377 / ТАР)

b)

на балансі боржника (агровиробник)
як кредиторська заборгованість (кт
685 / ТАР)

У випадку індосаменту позабалансовий облік розписок є неприйнятним

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата
01.2018
01.2018
01.2018
01.2018

11.2018
11.2018

Зміст господарської операції
Отримано товар від дистриб’ютора
Відображено податковий кредит
Видано ФАР
Відображено видачу ФАР на позабалансовому
рахунку
Виконано зобов’язання за ФАР перед внутрішнім
постачальником
Списано ФАР з позабалансового рахунку

АГРОВИРОБНИК
Дт
20
641/ПДВ
631
05

Кт
631
631
685/ФАР
-

Сума
120
30
150
150

685/ФАР

311

150

-

05

150

У випадку індосаменту позабалансовий облік розписок є неприйнятним

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата
10.2017
10.2017
01.2018
01.2018
01.2018
01.2018
01.2018
03.2018
03.2018
03.2018
03.2018

Зміст господарської операції
Отримано товар від внутрішнього постачальника
Відображено податковий кредит
Передано товар фермеру
Відображено зобов’язання з ПДВ
Списано на витрати собівартість товару
Отримано від фермера ФАР у рахунок наданих
товарів
Відображено отриману ФАР на позабалансовому
рахунку
Відображено відступлення/ продаж прав за ФАР
на користь внутрішнього постачальника
Списано балансову вартість ФАР на витрати
Списано ФАР з позабалансового рахунку
Проведено залік заборгованостей із внутрішнім
постачальником

ДИСТРИБ’ЮТОР
Дт
28
641/ПДВ
361
702
902
377/ФАР

Кт
631
631
702
641/ПДВ
28
361

Сума
120
30
150
30
120
150

06

-

150

377

719

150

949/
ФАР
631

377/ФАР

150

06
377

150
150

У випадку індосаменту позабалансовий облік розписок є неприйнятним

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата
10.2017
10.2017
10.2017
03.2018

03.2018
03.2018
11.2018
11.2018

ВНУТРІШНІЙ ПОСТАЧАЛЬНИК

Зміст господарської операції
Надано товар дистриб’ютору
Відображено зобов’язання з ПДВ
Списано собівартість товару
Отримано ФАР від дистриб’ютора за операцією
відступлення/ продажу
Відображено отриману ФАР на позабалансовому
рахунку
Проведено залік заборгованостей із
дистриб’ютором
Отримано виконання за ФАР від фермера
Списано ФАР з позабалансового рахунку

Дт
361
702
902
377/ФАР

Кт
702
641/ПДВ
28
685

Сума
120
30
60
150

06

-

150

685

361

150

311
-

377/ФАР
06

150
150

У випадку індосаменту позабалансовий облік розписок є неприйнятним

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ДИСТРИБ’ЮТОРІВ №3

ТОВАРНА
АГРАРНА РОЗПИСКА
на забезпечення
ФОРВАРДНОГО КОНТРАКТУ

ФОРВАРД І ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА
ПОСТАЧАЛЬНИК /
ДИСТРИБ’ЮТОР МТР
1 Форвардний контракт між агровиробником і

3

постачальником чи дистриб’ютором МТР

6

2 Агровиробник видає товарну аграрну розписку

на законтрактований об’єм поставки

2
3
1

4

5

Постачальник чи дистриб’ютор надає ресурси чи
здійснюють передоплату агровиробнику

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ
4 Поставка продукції
5

Постачальник чи дистриб’ютор повертає
розписку агровиробнику

6

Остаточний розрахунок з агровиробником
(опціонально)

АГРОВИРОБНИК
АГРОВИРОБНИК
Посилення
гарантій виконання форвардного контракту завдяки аграрній розписці

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
ДВІ ВАРІАНТИ ОБЛІКУ
1. Аграрна розписка як актив на балансі
➔ поставка відповідно до зобов’язання за аграрною розпискою
(добровільна чи за примусовим стягненням)
2. Аграрна розписка як забезпечення (поза балансом)
➔ поставка (добровільна) згідно з форвардом
➔ примусове стягнення за аграрною розпискою
ШТРАФИ І НЕУСТОЙКА
• Стягнення штрафів через суд
• Різниця по ринку згідно з форвардом
ПДВ
• ПДВ кредит за правилом першої події (аванс чи поставка)
• Зверніть увагу: в цій моделі економічно невигідний індосамент,
оскільки ПДВ кредит втрачається при відступленні розписки
(умовна поставка)
Додаткова гарантія отримання законтрактованого обсягу продукції

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРВАРДНОГО КОНТРАКТУ
При обліку аграрної розписки як активу на балансі
Виконання зобов’язань Постачальника за цим договором здійснюється шляхом передачі Покупцю сільськогосподарської
продукції на виконання Товарної аграрної розписки, яка буде видана Постачальником як боржником на користь Покупця як
кредитора за аграрною розпискою.

При обліку аграрної розписки поза балансом (як забезпечення)
Зобов’язання Постачальника щодо своєчасної поставки сільськогосподарської продукції за цим договором товару
забезпечується товарною аграрною розпискою Постачальника, форма якої є додатком до цього Договору і є його невід’ємною
частиною. Поставка товару за цим Договором та передання неустойки (за наявності) здійснюється Постачальником в тому числі
шляхом спрямування поставки товару на виконання товарної аграрної розписки на виконання заборгованості за цим договором.
При цьому Постачальник зобов’язується повернути Покупцю сільськогосподарську продукцію в кількості перевищення розміру
зобов’язання Постачальника за товарною аграрною розпискою (без врахування розміру неустойки за неналежне виконання
аграрної розписки) над розміром зобов’язань за цим договором, в тому числі шляхом прийняття зарахування зустрічних
однорідних вимог.
Покупець має право припинити зобов’язання за цим Договором та вимагати в повному обсязі виконання зобов’язань за
вказаною вище товарною аграрною розпискою. Для цього Покупець зобов’язаний не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення
зобов’язання за цим Договором письмово повідомити про такий свій намір Постачальника.
В момент припинення зобов’язання за цим Договором Покупець зобов’язаний здійснити повернення Постачальнику різниці між
розміром товарної заборгованості Постачальника за цим Договором та розміром зобов’язань за виданою на виконання цього
Договору аграрною розпискою. Замість поставки товару в розмірі різниці між розміром заборгованості Постачальника за цим
Договором та розміром зобов’язань за такою аграрною розпискою, може бути проведений взаємозалік такої вимоги Покупця з
вимогою до нього по аграрній розписці, про що Покупцем на аграрній розписці робиться відмітка про отримання виконання у
відповідному розмірі. Покупець зобов’язаний негайно після повного виконання Постачальником зобов’язань за цим Договором
проставити на товарній аграрній розписці відмітку «Виконано», скріпити її своїм підписом (підписом уповноваженої особи) та в
триденний строк повернути оригінал аграрної розписки з таким написом Постачальнику нарочно або в той самий строк
направити цінним листом з описом вкладення на адресу Постачальника, вказану в цьому Договорі.

Узгодження зобов'язань сторін завдяки гармонізації тексту договору з розпискою

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата

ПОСТАЧАЛЬНИК / ДИСТРИБ’ЮТОР

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

01.2019 Надано товар агровиробнику

361

702

120 000

01.2019 Відображено зобов’язання з ПДВ
01.2019 Списано собівартість продукції на витрати
01.2019 Отримано від фермера ТАР у рахунок
наданих товарів
01.2019 Відображено отриману ТАР на
позабалансовому рахунку
10.2019 Отримано виконання за ТАР від фермера
10.2019 Відображено податковий кредит

702
902
377/ТАР

641/ПДВ
28
361

20 000
90 000
120 000

06

-

120 000

28
641/ПДВ

377/ТАР
377/ТАР

100 000
20 000

10.2019 Списано повернення ТАР з
позабалансового рахунку

-

06

120 000

У цій моделі можливий як позабалансовий облік розписок, так балансовий

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата
Зміст господарської операції
01.2018 Отримано товар від постачавльника чи
дистриб’ютора
01.2018 Відображено податковий кредит
01.2018 Видано ТАР
01.2018 Відображено видачу ТАР на
позабалансовому рахунку
10.2018 Виконано зобов’язання за ТАР перед
постачальником чи дистриб’ютором шляхом
постачання продукції в обсязі та за
вартістю, що обумовлені ТАР
10.2018 Відображено зобов’язання з ПДВ
10.2018 Списано собівартість продукції на витрати
10.2018 Відображено повернення ТАР на
позабалансовому рахунку

АГРОВИРОБНИК
Дебет
20

Кредит
631

Сума, грн.
100 000

641/ПДВ
631
05

631
685/ТАР
-

20 000
120 000
120 000

685/ТАР

701

120 000

701
901
-

641/ПДВ
27
05

20 000
90 000
120 000

У цій моделі можливий як позабалансовий облік розписок, так балансовий

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ДИСТРИБ’ЮТОРІВ №4

ТОВАРНА
АГРАРНА РОЗПИСКА
З ІНДОСАМЕНТОМ

ІНДОСАМЕНТ ТОВАРНОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
ВНУТРІШНІЙ
ПОСТАЧАЛЬНИК
1

агровиробником

4

ДИСТРИБ’ЮТОР
7

2

3

дистриб’ютором та поставка МТР

2 Договір про поставку МТР між дистриб’ютором і

5

6

1 Договір про поставку МТР між постачальником і

3

Агровиробник видає товарну аграрну розписку

4

Постачальник надає агровиробнику товари в
кредит

5 Індосамент розписки від дистриб’ютора на

постачальника
ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ
6 Поставка продукції агровиробником
7

Постачальник повертає розписку агровиробнику

АГРОВИРОБНИК
Реалізація потенціалу аграрних розписок за допомогою індосаменту

ІНДОСАМЕНТ ТАР: ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
ОТРИМАННЯ РОЗПИСКИ ЗА ІНДОСАМЕНТОМ
• Передача аграрної розписки посвідчується нотаріально
• Індосамент аграрної розписки оформлюється договором
між попереднім та новим кредитором
• Передача ТАР іншому кредитору можлива лише за
умови дозволу агровиробника
• Повідомлення агровиробнику про зміну кредитора
• За мовчазної згоди солідарна відповідальність
дистриб’ютора і агровиробника перед постачальником
(новий кредитор)

Економічна доцільність лише для аграрних розписок, виданих в агровиробником в
рахунок поставки ресурсів, а не отриманих авансових платежів

ІНДОСАМЕНТ ТАР: ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ
ОФОРМЛЕННЯ ТАР З ВРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ЦІНИ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ
• Формула коригування ціни на момент поставки продукції
зазначається у (1) форвардному контракті між
дистриб’ютором та агровиробником, (2) ТАР (не
обов’язково) і (3) договорі купівлі ТАР між
постачальником і дистриб’ютором

• Після поставки продукції за ТАР остаточний розрахунок
із врахуванням зміни ціни на поставлену продукцію
здійснюється між постачальником і дистриб’ютором
(оплата чи залік) і між дистриб’ютором і агровиробником
(оплата чи залік)

Економічна доцільність лише для аграрних розписок, виданих в агровиробником в
рахунок поставки ресурсів, а не отриманих авансових платежів

РЕКОМЕНДОВАНІ ФОРМУЛЮВАННЯ ТЕКСТІВ У ДОКУМЕНТАХ
РЕКОМЕНДОВАНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ФОРВАРДНОГО ДОГОВОРУ
ДЛЯ ЙОГО УЗГОДЖЕННЯ З АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ
(ДИСТРИБ’ЮТОР – АГРОВИРОБНИК)

Виконання зобов’язань Постачальника за цим договором
здійснюється шляхом передачі Покупцю сільськогосподарської
продукції на виконання Товарної аграрної розписки, яка буде
видана Постачальником як боржником на користь Покупця як
кредитора за аграрною розпискою.

РЕКОМЕНДОВАНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ У ТЕКСТІ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

“Ця Аграрна розписка надається Боржником на виконання ним
зобов’язання за договором
№_ від «_» ___року.”

Узгодження зобов'язань завдяки гармонізації тексту форвардного договору з
розпискою

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Облік аграрних розписок лише на балансі
в усіх учасників відносин!
Аграрна розписка є активом та
обліковується:
a)

на балансі кредитора (дистриб’ютор,
постачальник) як дебіторська
заборгованість (дт 377 / ТАР)

b)

на балансі боржника (агровиробник)
як кредиторська заборгованість (кт
685 / ТАР)

У випадку індосаменту позабалансовий облік розписок є неприйнятним

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата

ВНУТРІШНІЙ ПОСТАЧАЛЬНИК
Дебет

Кредит

Сума, грн.

361

70

30,00

70

641

5,00

377/ТАР

685/1

30,00

01.08.2018

Купівля ТАР у Дистриб’ютора за договором купівлі продажу $1
(к.30)
Розкриття інформації по ТАР на позабалансовому рахунку

01.11.2018

Перерахунок заборгованості по ТАР $1 (к.40)

377/ТАР

01.11.2018

Розкриття інформації по ТАР на позабалансовому рахунку (к.40)

06

01.11.2018

Отримана СГ продукція від Фермера у погашення ТАР $1 (к.40)

281

377/ТАР

33,33

01.11.2018

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

377/ТАР

6,67

01.11.2018

Списано ТАР з позабалансового рахунку

06

40,00

01.11.2018

Перерахунок заборгованості за насіння $1 (к.40)

361

70

10,00

01.11.2018

Нараховано податкові кредит з ПДВ з перерахунку
заборгованості за насіння $1 (к.40)

70

641

1,67

01.11.2018

Перерахунок заборгованості за ТАР $1 (к.50) перед
Дистриб’ютором
Залік однорідних вимог між Дистриб'ютором і Внутрішній
постачальник за насіння та ТАР

949

685/1

20,00

685/1

361

40,00

685/1

311

10,00

01.07.2018
01.07.2018

01.08.2018

01.11.2018

01.11.2018

Зміст господарської операції
Внутрішній постачальник продає Дистриб'ютору насіння зі
змінною ціною $1 (к.30)
Відображено зобов’язання з ПДВ

Погашення різниці заборгованості на Дистриб’ютора за ТАР $1
(к.50)

06

30,00
71

10,00

10,00

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата
01.07.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.11.2018
01.11.2018
01.11.2018
01.11.2018
01.11.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.11.2018

01.11.2018
01.11.2018

ДИСТРИБ’ЮТОР

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Дистриб'ютор купує у Внутрішнього постачальника продукцію
(насіння) $1 (к.30)
Нараховано податкові кредит з ПДВ
Дистриб'ютор продає Фермеру насіння за ціною $1 (к.30)
Відображено зобов’язання з ПДВ
Отримання ТАР від Фермера вартістю $1 (к.30)
Розкриття інформації по ТАР на позабалансовому рахунку
Продаж ТАР на Внутрішнього постачальника за договором купівлі
продажу $1 (к.30)
Розкриття інформації по ТАР на позабалансовому рахунку
Перерахунок заборгованості за насіння $1 (к.40)
Нараховано податкові кредит з ПДВ з перерахунку
заборгованості за насіння $1 (к.40)

281

631

25,00

641
361
70
377/ТАР
06
377/1

631
70
641
685/1
377/ТАР

5,00
30,00
5,00
30,00
30,00
30,00

949
641

06
631
631

30,00
8,33
1,67

949
377/1

685/1
71

20,00
20,00

631

377/1

40,00

361

70

10,00

70
685/1

641
361

1,67
40,00

685/1
311

311
377/1

10,00
10,00

Перерахунок заборгованості Фермера по ТАР $1 (к.40)
Перерахунок заборгованості Внутрішнього постачальника по
ТАР $1 (к.50)
Залік однорідних вимог між Дистриб'ютором і Внутрішнім
постачальником за насіння та ТАР $1 (к.40)
Перерахунок заборгованості Фермера перед Дистриб'ютором за
насіння за ціною $1 (к.40)
Відображено зобов’язання з ПДВ з перерахунку заборгованості
Залік однорідних вимог між Дистриб'ютором і Фермером за
насіння $1 (к.40) та ТАР $1 (к.50)
Доплата від Дистриб’ютора за ТАР на Фермера
Отримана Доплата від Внутрішнього постачальника на
Дистриб’ютора за ТАР

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Дата

Зміст господарської операції

АГРОВИРОБНИК
Дебет

Кредит

Сума, грн.

01.08.2018

Фермер купує у Дистриб'ютора продукцію (насіння) $1 (к.30)

20

631

25,00

01.08.2018

Нараховано податковий кредит з ПДВ

641

631

5,00

01.08.2018

Видача ТАР $1 (к.30)

377/1

685/ТАР

30,00

01.08.2018

Розкриття інформації по ТАР на позабалансовому рахунку

05

-

30,00

01.08.2018

685/ТАР

685/ТАР

30,00

05

05

30,00

01.11.2018

Зміна кредитора з Дистриб’ютора на Внутрішнього
постачальника
Зміна кредитора з Дистриб’ютора на Внутрішнього
постачальника
Перерахунок заборгованості Фермера за ТАР $1 (к.50)

949

685/ТАР

20,00

01.11.2018

Розкриття інформації по ТАР на позабалансовому рахунку

05

-

20,00

01.11.2018

685/ТАР

70

50,00

01.11.2018

Погашення ТАР на Внутрішній постачальник (постачання СГ
товару) $1 (к.50)
Відображено зобов’язання з ПДВ

70

641

8,33

01.11.2018

Списано ТАР з позабалансового рахунку

05

50,00

01.11.2018

Перерахунок заборгованості за насіння $1 (к.40)

949

631

8,33

01.11.2018

Податковий кредит з перерахунку заборгованості за насіння $1
(к.40)
Перерахунок заборгованості Дистриб’ютора за ТАР $1 (к.50)

641

631

1,67

377/1

71

20,00

01.08.2018

01.11.2018

01.11.2018

Залік однорідних вимог між Дистриб'ютором і Фермером за
насіння $1 (к.50) та ТАР $1 (к.40)

631

377/1

40,00

01.11.2018

Отримана доплата за ТАР від Дистриб’ютора

311

377/1

10,00

РЕКОМЕНДОВАНЕ ПОЛОЖЕННЯ ФОРВАРДНОГО КОНТРАКТУ
При обліку аграрної розписки як активу
на балансі
Виконання зобов’язань Постачальника за цим
договором здійснюється шляхом передачі
Покупцю сільськогосподарської продукції на
виконання Товарної аграрної розписки, яка
буде видана Постачальником як боржником на
користь Покупця як кредитора за аграрною
розпискою.

Узгодження зобов'язань сторін завдяки гармонізації тексту договору з розпискою

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
Чи може вартість основної застави бути меншою за вартість
зобов’язання за аграрною розпискою?

Ні, не може.
Відповідно до Закону України «Про аграрні розписки», розмір застави
повинен бути не меншим за розмір зобов’язання за аграрною
розпискою

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
Чи можуть декілька культур виступати заставою
майбутнього врожаю в одній аграрній розписці?

Ні, не можуть.
Лише одна сільськогосподарська культура може виступати заставою
майбутнього врожаю в одній аграрній розписці

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
Чи може аграрна розписка бути видана агровиробником до
поставки йому матеріально-технічних ресурсів?

Так, це можливо, на відміну від деяких інших інструментів
фінансування. Кредитор може отримати аграрну розписку до поставки
товарів чи надання послуг агровиробнику

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
Чи може кредитор передати аграрну розписку іншому
кредитору без попередньої згоди агровиробника?

Ні, це неможливо.
Передача аграрної розписки від першого кредитора (дистриб’ютор)
наступному (постачальник) можлива лише за умови дозволу
агровиробника.
Дозвіл чи заборона передачі аграрної розписки є однією з істотних умов
аграрної розписки.
Передача може бути дозволена без обмежень будь-якому наступному
кредитору або ж конкретно визначеному кредитору

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
Яка відповідальність дистриб’ютора перед постачальником,
якому він передав аграрну розписку (другий кредитор), за
виконання зобов’язання агровиробником за аграрною
розпискою?
Продавець аграрної розписки за індосаментом (дистриб’ютор) виступає
поручителем за фермера (боржника) перед новим кредитором, якщо
інше не передбачено у передавальному написі аграрної розписки.
Це врегульовано Законом України «Про аграрні розписки», ст. 13,
сьомий параграф.

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
Чи можливий облік аграрних розписок поза балансом у
випадку їх індосаменту?

Ні.
За умови індосаменту аграрних розписок їхній облік в учасників
відносин має відбуватися лише на балансі.

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

1
2

Етапи процедури

Поради кредиторам

ПРОЦЕДУРА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

1
2
3
4
4
5

кредитор

кредитор

кредитор

Т
А
Р
Ф
А
Р

виконавець

боржник

нотаріус

виконавець

кредитор

виконавець

виконавець

кредитор

нотаріус

надсилання письмової вимоги
боржнику (з описом вкладення)
і збереження поштової квитанції

після дати
виконання

вчинення
виконавчого
напису

в день
звернення

відкриття
виконавчого
провадження

1 день

передача
застави
кредитору

7 днів

передача
застави
кредитору

реалізація
предмета
застави

повернення документа після
повного виконання

Дієвість процедури доведена на практиці

7 днів
+ ≈45 днів
(I етап)

ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
Аграрні розписки

Вексель

Договір застави

+

+

+

Негайно

10 днів

30 днів

-

-

+

Право оскарження

-

+

+

Предмет примусового
стягнення

Предмет застави

Всі активи

Предмет застави

Виконавче
провадження

ТАР: передача
предмета застави,
ФАР: реалізація
врожаю в заставі

Стягнення коштів
+
реалізація майна

Реалізація
предмета застави
(врожаю)

Можливість
позасудового стягнення
Швидкість одержання
виконавчого напису
Підтвердження
виконання угоди
кредитором

Найбільш оперативна і прозора процедура захисту прав кредиторів в агробізнесі

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ

Оригінал аграрної розписки, без відмітки про її виконання

Засвідчена кредитором копія письмової вимоги про усунення
порушення виконання зобов’язання за аграрною розпискою

Оригінал поштової квитанції з описом вкладення
(підтвердження надсилання вимоги боржнику)

Заява, документи на посвідчення особи та її повноважень (паспорт,
ідентифікаційний код, довіреність)

Можна звернутись до будь-якого нотаріуса, який підключений до Реєстру розписок

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ

Аграрна розписка із виконавчим написом

Заява стягувача, у якій зазначаються відомості, що ідентифікують
боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення

Квитанція про сплату авансового внеску (опціонально,
рекомендовано)

Документи на посвідчення особи та її повноважень
(паспорт, ідентифікаційний код, довіреність)

Відкриття провадження за місцезнаходженням боржника або його майна

ВИБІР ВИКОНАВЦЯ
Державні виконавці (ДВС)

Приватні виконавці

Територіальна
юрисдикція

Відкриття провадження і виконавчі дії в
межах області / міста / району
(за необхідності передача справ між
органами державної виконавчої служби)

Відкриття провадження
лише в межах області,
подальші виконавчі дії
можливі по всій території
України

Майнова
юрисдикція

< 10 млн. грн. районні відділи ДВС
10 млн. - 20 млн. грн. обласні управління
> 20 млн. ВПВР Департаменту ДВС
Мін’юсту

< 20 млн. грн.
перший рік роботи
Без обмежень
з другого року роботи

Кредитори самостійно обирають систему примусового виконання рішень

ТЕРМІН КРЕДИТОРА НА ЗВЕРНЕННЯ

ДАТА
ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ
НАПИС

ВИКОНАВЧЕ
ПРОВАДЖЕННЯ

1 рік

1 рік

з наступного дня
після дати виконання,
зазначеної
в аграрній розписці

з наступного дня
після вчинення
виконавчого напису

При неповному стягненні можливе повторне звернення до виконавця протягом року

СУТНІСТЬ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

ТОВАРНА
АГРАРНА
РОЗПИСКА

ФІНАНСОВА
АГРАРНА
РОЗПИСКА

передача предмета
застави кредитору

стягнення коштів за рахунок
реалізації предмета застави

Основне зобов'язання поставки
+
можливий перерахунок кількості
продукції залежно від її якості

Сума основного зобов'язання
+
можливо включити суму
неустойки (штрафні санкції, пеня)

Різний характер стягнення для товарних і фінансових аграрних розписок

У РАЗІ НЕДОСТАТНОСТІ ЗІБРАНОГО ВРОЖАЮ
… для повного погашення за рахунок такої
сільськогосподарської продукції зобов’язань
боржника за аграрною розпискою

предметом застави
за аграрною розпискою стає
майбутній врожай будь-якої іншої
сільськогосподарської продукції,
що вирощується або буде вирощуватися
боржником за аграрною розпискою на земельній
ділянці, на якій до цього вирощувалася
сільськогосподарська продукція, майбутній врожай
якої був предметом застави за аграрною
розпискою, до повного виконання зобов’язань
боржника за аграрною розпискою,
якщо інше не встановлено
за домовленістю сторін аграрної розписки

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про аграрні
розписки
Стаття 7
“Застава
майбутнього
врожаю”

Збереження застави на наступний сезон до повного виконання аграрної розписки

ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА – НАСТУПНИЙ СЕЗОН

1ий рік 2ий рік
А)

На ділянці посіяна
така сама культура

Б)

На ділянці посіяна
інша культура,
ця – на іншому полі

В)

Агровиробник
не вирощує цю
культуру взагалі

Наступний
сезон

Товарну аграрну розписку можна виконати лише поставкою відповідного виду продукції

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА – НАСТУПНИЙ СЕЗОН

1ий рік 2ий рік
А)

або

На ділянці посіяна
така сама культура

Б)

На ділянці посіяна
інша культура,
ця – на іншому полі

В)

Агровиробник
не вирощує цю
культуру взагалі

Фінансову аграрну розписку можна виконати за рахунок реалізації будь-якої культури

ПРАКТИКА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

7

ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ
•
•
•
•
•

4

2 товарні і 5 фінансових аграрних розписок
Різні нотаріуси
Різні області України
Три випадки успішного арешту предмета застави
(в тому числі зерна на складі і майбутнього врожаю в полі)
Державні та приватні виконавці

СУДОВІ РОЗГЛЯДИ
•
•

•

Всі справи з позитивним рішенням на користь кредитора, в т.ч.
2 справи, коли кредитор звернувся до суду оминаючи право на
позасудове стягнення
2 справи, коли кредитор звернувся до суду після виявлення
факту відсутності предмета застави

Зростання популярності інструмента завдяки отриманому успішному досвіду

ФАКТОРИ УСПІШНОГО ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

1. Оцінка кредитного ризику
2. Текст аграрної розписки
3. Моніторинг застави
4. Виконавчий напис
5. Взаємодія з виконавцем

ПОРАДИ КРЕДИТОРАМ
Будьте готовими: розумійте процес і майте план дій на
випадок примусового виконання
• Хто за що відповідає
• Хто приймає рішення про початок примусового
виконання
• До якого виконавця чи юридичної компанії звертатися
• Скільки готові заплатити і у який спосіб
Попередньо домовтесь з нотаріусом про умови вчинення
виконавчого напису. Узгодьте його форму і завчасно
погодьте з виконавцем
Надайте виконавцю максимум інформації
Співвідношення грошей та ризиків: Оцінюйте витрати та
вигоди впродовж всього процесу. Визначте, який
результат повернення боргу буде для вас задовільним

Будьте практичними, рішучими та оцінюйте свої ризики в динаміці
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