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Цей документ не обов’язково відображає кожну важливу тему або охоплює
кожний аспект із зазначених тем. Інформація в даному документі не представляє собою інвестиційні, юридичні, податкові або інші поради. Документ
був підготовлений без врахування індивідуальних фінансових та інших обставин осіб, які читають його.

ВСТУП

Фермерство та сільськогосподарський бізнес:
Як знайти найкращі фінансові рішення
Більшість фермерів мабуть погодяться, що дуже складно
займатися сільськогосподарським бізнесом без кредитів.
Здається, завжди є потреба у збільшенні фінансування, чи
то на витратні матеріали чи на обладнання. Але скільки зобов’язань може взяти на себе Ваш бізнес? Перший крок до
відповіді на це питання – оцінка конкретно Вашої ситуації у
бізнесі, яка починається зі складання руху грошових коштів
– грошей, що надходять до бізнесу та вибувають з нього.

Визначення
Рух грошових коштів – це рух або “потік” грошей у
бізнес (надходження) та з бізнесу (вибуття).

надходження грошових
коштів у бізнес, коли
готова продукція продана
на ринку

вибуття грошових коштів
із бізнесу на придбання
витратних матеріалів, таких
як, наприклад, посівний
матеріал і добрива та
сплата інших витрат

Надходження

Вибуття

Господарство
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ЧОТИРИ КРОКИ У ПРИЙНЯТТІ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ

Чотири кроки у прийнятті фінансових рішень
Відправною точкою для прийняття вірних фінансових рішень завжди є аналіз фінансової ситуації та потреб власного
бізнесу. Чим би Ви не займалися, чи вирощуванням зернових, молочним скотарством чи іншим видом сільськогосподарської діяльності, процес аналізу Ваших бізнес потреб є
однаковим. По-перше, Вам потрібно визначити, який тип
інвестицій Ви би хотіли здійснити. По-друге, Вам варто переконатися, що Ви спроможні повернути суму заборгованості, яку плануєте позичити. Третє, Вам потрібно обрати
фінансове рішення, яке задовольнятиме Ваші бізнес потреби. Мається на увазі, фінансовий продукт з відповідним
строком та прийнятною вартістю. Четверте, Вам слід обрати
умови: так, запропонований графік погашення кредиту має
передбачати платежі у ті місяці, коли Ви будете спроможні їх
здійснити, а валюта кредиту, в ідеалі, має відповідати валюті
надходжень від діяльності.

Крок 1:

Прийміть рішення, як фінансувати Ваш інвестиційний план

Крок 2:

Оцініть Вашу спроможність профінансувати інвестиційний план

Дотримуючись цих кроків, Ви можете зважити переваги та
недоліки різних фінансових продуктів для того, щоб досягти фінансового рішення, яке підходитиме Вашому бізнесу та
допоможе йому зростати і процвітати.

Крок 3:

Оберіть умови, що відповідають
Вашому інвестиційному плану

Крок 4:

Визначте графік погашення, що
відповідає Вашому плану надходження грошових коштів
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КРОК 1: ПРИЙМІТЬ РІШЕННЯ ЯК ФІНАНСУВАТИ ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

стиційний план
Крок 1: Прийміть рішення як фінансувати Ваш інве
Який вид інвестицій я хочу здійснити?
Який вид позики чи кредиту мені необхідний?
Як і більшість видів діяльності, сільськогосподарський бізнес потребує для функціонування як обігові засоби для покриття операційних витрат (посівний матеріал, пестициди,
паливо, заробітна плата робітникам), так і основні засоби
(трактори, потужності для зберігання зерна). Обраний тип
позики здебільшого залежить від типу інвестиції, яку Ви бажаєте здійснити .
Існує два основні варіанти фінансування: кредит на обігові
засоби (включаючи товарний кредит) та кредит на основні засоби.
• Кредит на обігові засоби: використовується для придбання витратних матеріалів, таких як насіння, пестициди, добрива, а також для покриття інших нагальних операційних витрат, наприклад, таких як придбання палива чи
виплата заробітної плати робітникам.
• Кредит на основні засоби: використовується для придбання такого обладнання, як плуги, зернозбиральні
комбайни чи трактори, а також для придбання інших довгострокових активів, таких як склади або зерносховища,
чи будь-яких інших активів, які Ви будете використовувати
у виробничих цілях протягом кількох років.

Приклад балансу невеликого фермерського господарства
В нижченаведеному балансі Ви можете бачити обігові та основні засоби в лівій частині (Активи), а в правій (Пасиви) - короткострокові зобов’язання, що містять, як правило, позики
на обігові засоби (строком до 12 місяців) та довгострокові
зобов’язання, що використовуються здебільшого для формування основних засобів і мають строк погашення більше
одного року.
Активи
Обігові засоби
Грошові кошти
Товарно-матеріальні запаси (посівний
матеріал, добрива та
пестициди)
Посіви
Основні засоби
Будівлі
Трактори комбайни та
інше обладнання

Пасиви
Короткострокові
2 660 120 зобов’язання (≤12
місяців)
Зобов’язання перед по50 000
стачальниками матеріалів
Короткострокові зо1 640 600 бов’язання перед фінансовими організаціями
Інші короткострокові
зобов’язання
Довгострокові зобов’я2 334 500
зання (>12 місяців)
969 520

518 400

357 000

0
110 000

Довгострокові зобов’я300 000 зання перед фінансовими
організаціями

110 000

2 034 500 Зобов’язання перед лізинговими компаніями

0

Інші довгострокові зобов’язання

• Кредит на змішані цілі: як передбачає сама назва, може
бути використано як на покриття потреб у обігових, так і
основних засобах.

Всього зобов’язань
Власний капітал
Всього активів

875 400

4 994 620 Всього пасивів

0
985 400
4 009 220
4 994 620

Всі значення наведено в гривнях
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КРОК 1: ПРИЙМІТЬ РІШЕННЯ ЯК ФІНАНСУВАТИ ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Перше питання, яке Ви ставите перед собою: я хочу збільшити свої обігові засоби чи інвестувати в основні засоби?

Мені потрібні обігові засоби

У разі, якщо Вам потрібні обігові засоби на витратні матеріали чи на інші експлуатаційні витрати, такі як виплата заробітної платні або придбання палива, Ви можете знайти багато
установ в Україні, що пропонують фермерам короткострокове фінансування. Найпоширенішими двома варіантами
фінансування є:
1. отримати витратні матеріали від Вашого постачальника у
вигляді товарного кредиту
2. звернутися до фінансової установи для отримання кредиту на обігові засоби, для оплати заробітної платні чи
покриття інших витрат
Інші менш розповсюджені варіанти фінансування потреб
у обігових засобах включають такі інструменти як вексель,
овердрафт та приватні позики.
Який варіант більше підходить Вам?

Варіант фінансування 1:
Кредит від постачальника
Як Ви знаєте, постачальники продають свою продукцію як на
умовах оплати по факту придбання товарів, так і у кредит.
Якщо Ви потребуєте витратних матеріалів, але не маєте грошових коштів, Ви можете отримати матеріли від постачальника в кредит.

Переваги:

• Проста процедура, що передбачає швидке або миттєве рішення
• Для постійних клієнтів зазвичай не вимагається застава
• Деякі постачальники пропонують такі додаткові вигоди, як доставка матеріалів або агрономічний супровід

Недоліки:

• Зазвичай ціна на матеріали, що купуються в кредит, є
вищою, ніж на ті, що придбані з оплатою по факту
• Ціна на матеріали дуже часто має прив’язку до курсу
іноземної валюти, що створює для фермера валютний ризик
• Здебільшого тільки обмежений перелік матеріалів
надається в кредит від постачальника
• Строк повернення боргу відносно короткий, тобто відразу ж після збирання врожаю
Варіант фінансування 2:
Кредит на обігові засоби від фінансової установи
Якщо Ви маєте можливість оплатити відразу придбані матеріали, постачальники можуть надати Вам знижку до 20-30% в залежності від таких факторів як торгова марка (бренд) та якість
матеріалів, цінової стратегії постачальника і ділових взаємовідносин між постачальником та клієнтом. Отже, в залежності від
пропозиції Вашого постачальника матеріалів і умов, що пропонує Ваша фінансова установа, для Вас може бути більш вигід-

6

КРОК 1: ПРИЙМІТЬ РІШЕННЯ ЯК ФІНАНСУВАТИ ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

ним отримання кредиту на придбання матеріалів і отримання
при цьому вигоди від зниженої постачальником ціни. Ви також
можете використати кредит на обігові засоби, якщо Вам потрібно оплатити товари чи послуги які не можуть бути надані в
кредит постачальником. Строк кредиту, як правило, становить
від одного виробничого циклу до 12 місяців, кредит може бути
отриманий в гривнях без прив’язки до курсу іноземної валюти,
а відсоткові ставки є фіксованими на весь строк кредиту.

Переваги:

• Може бути використаний для здійснення авансових платежів постачальникам матеріалів, що, в свою чергу, може
передбачати отримання знижки від постачальників
• Кошти можуть бути використані для задоволення додаткових потреб у обігових засобах, наприклад, виплата
заробітної платні, придбання палива чи оренда техніки
• Такі кредити, як правило, дешевші, ніж товарний кредит
• Більшість таких кредитів видається в гривні, таким чином не створюється валютний ризик для бізнесу
• Строк кредиту, наданого фінансовою установою, може
бути довший, ніж строк товарного кредиту, що надає гнучкість у прийнятті рішення про строки реалізації врожаю

Недоліки:

• Потрібна застава
• Сума кредиту, як правило, не покриває собівартість
виробничого циклу в повному об’ємі
• Процес обробки кредитної заявки є довшим через
наявність певних процедур, що не передбачають
прийняття миттєвого рішення
Інші варіанти фінансування потреб у обігових засобах:
Вексельне фінансування
Вексель – це цінний папір, що засвідчує право власника вимагати визначену суму боргу через певний період часу у особи,
яка видала вексель. Тут може виникнути питання: хто ж пого-

диться фінансувати незнайому особу і де гарантії, що кошти
будуть повернені вчасно і в повному обсязі? Для того, щоб
такому цінному паперу надати ваги, деякі банки, що мають
відповідну технологію оцінки платоспроможності клієнта,
погоджуються виступити поручителем, тобто авалюють вексель. Цей фінансовий інструмент здебільшого стає популярним серед фермерів завдяки низькій вартості (4-6% річних
– плата за гарантію банку) та простому процесу отримання.
Постачальники також готові приймати векселі в обмін на сільськогосподарські матеріали. Перевірте будь ласка, чи пропонує Ваш банк такий продукт і уважно ознайомтеся з його
умовами.
Овердрафт
Якщо Ви підтримуєте певний рівень операцій через Ваш банківський рахунок, банк може запропонувати Вам овердрафт. За
допомогою овердрафту Ви можете профінансувати короткострокові потреби навіть тоді, коли Ваш баланс на рахунку дорівнює нулю. В той час, як строк овердрафту зазвичай складає 30
днів, деякі фінансові установи можуть пропонувати більш довгий період – до 90 днів. Сума овердрафту встановлюється індивідуально, також банк може вимагати забезпечення по даному
продукту. Візьміть до уваги будь ласка, що банк встановить
відсоткову ставку та комісію за користування овердрафтом.
Приватні позики
Таку позику можна відносно швидко та легко отримати через
відсутність вимоги з боку позикодавця безлічі документів та
іноді, навіть, застави. Не дивлячись на ці переваги, будь ласка
візьміть до уваги, що в кінцевому підсумку приватна позика
може бути найдорожчим варіантом. Наприклад, відсоткова
ставка в 3, 4 та 5% на місяць складає 36, 48 та 60% на рік відповідно. Більше того, будь ласка переконайтеся, що графік
погашення Вашої позики задокументовано на папері, та що
Ви будете в змозі здійснити такі платежі завдяки майбутнім
надходженням грошових коштів. Останнє, але не менш важливе, переконайтеся, що валюта позики буде зафіксована і не
буде прив’язана до курсу іноземних валют; інакше Ви будете
нести валютний ризик, а вартість позики може значно зрости.
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КРОК 1: ПРИЙМІТЬ РІШЕННЯ ЯК ФІНАНСУВАТИ ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Я хочу інвестувати в основні засоби

Основні засоби – це хребет сільськогосподарського бізнесу: їх наявність та підтримка у належному стані має прямий
вплив на Ваш виробничий цикл. Як би там не було, інвестиції
в основні засоби, як правило, є дорогими, а їх період окупності складає більше 12 місяців. Відтак, Вам потрібно мати
доступ до великих обсягів довгострокових коштів. Найбільш
поширений спосіб інвестувати в основні засоби - отримання
кредиту у фінансовій установі.
У деяких випадках корисно перевірити чи має Ваш постачальник техніки та обладнання лізингові опції або партнерські програми з банками чи лізинговими компаніями. Багато
з цих програм пропонують спеціальні умови, що зазвичай
направлені на зниження кінцевої вартості кредитної угоди
або на пришвидшення процесу погодження кредиту. Ви також можете запитати представника фінансової установи чи
бере вона участь у партнерських програмах з постачальниками.

Кредит від фінансової установи
За допомогою довгострокового банківського кредиту Ви
можете профінансувати придбання сільськогосподарських
машин та обладнання, такого як трактори, комбайни, плуги
чи інше багатофункціональне обладнання або будівництво
об’єктів, наприклад, зерносховищ чи складів. У залежності
від розміру бізнесу, Ви можете здійснити кілька інвестицій
одночасно.

Переваги:

• Більш довгий термін – від 3 до 7 років
• Кредит може бути використаний на придбання нового
обладнання чи обладнання, що було у використанні
• Кредит профінансує більшу частину Вашого інвестиційного плану, у деяких випадках навіть до 100%
• Графік погашення є більш гнучким, де встановлені платежі відповідають надходженням грошових коштів, з
відтермінуванням сплати тіла кредиту, тобто погашення
може бути встановлено на період після збору врожаю
• Банківські процедури по роботі з заставою проявляють
гнучкість; деякі кредитори беруть у заставу не лише майно, що має відношення до бізнесу, але й особисте майно
• До уваги приймаються усі види доходів, у тому числі
доходи від іншого виду бізнесу або доходи не пов’язані з бізнесом

Недоліки:

• Процес розгляду кредитної заявки може тривати кілька
тижнів і навіть більше
• Присутні додаткові витрати і комісії – обов’язкове страхування, адміністративні комісії за розгляд заявки
• Може вимагатись високоліквідна застава та / або додаткові гарантії
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КРОК 1: ПРИЙМІТЬ РІШЕННЯ ЯК ФІНАНСУВАТИ ВАШ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Інші варіанти фінансування інвестицій в основні засоби:
Лізинг
Один із шляхів придбання такої техніки, як трактори, комбайни чи інше сільськогосподарське обладнання, – через спеціалізовані лізингові компанії. Лізингові компанії мають прямі
взаємовідносини з постачальниками обладнання і є зручним
варіантом у разі, якщо Ваш інвестиційний план включає лише
придбання обладнання. Звісно, Вам варто завжди порівнювати вартість лізингу з іншими можливостями фінансування,
наприклад, з банківським кредитом.
Як працює лізинг

3. Після здійснення авансового (початкового) внеску за обладнання, лізингова компанія сплачує повну вартість
обладнання продавцю

1. Оберіть продавця обладнання, що задовольняє ваші потреби

Ви

Лізингова
компанія
4. Лізингова компанія страхує
обладнання

2. Проведіть переговори відносно умов лізингу (платежі,
строк) і досягніть згоди з
лізинговою компанією

5. Можете починати використовувати обладнання і періодично сплачувати лізингові платежі

Партнерські програми
Деякі фінансові установи і постачальники обладнання мають
спільно розроблені програми, направлені на спрощення
певних процедур в отриманні довгострокових кредитів на
придбання спеціального обладнання для фермерів. Беручи
участь у таких програмах, Ви можете отримати вигоду від
простих та швидких процедур, або отримати кошти за зниженою чи субсидованою ставкою у випадку відповідності
певним критеріям програми. Будь ласка, дізнайтесь у представника Вашого банку або постачальника обладнання про
наявність таких програм.

дит від постачальника чи
Отже, що краще взяти: кре
ві засоби?
банківський кредит на обіго

Приклад: Порівняння кредиту від постачальника з
банківським кредитом на обігові засоби
Пану Кравченко необхідно придбати матеріалів на суму 500
000 грн. Його постачальник пропонує йому 20% знижки, якщо
він погодиться заплатити авансом. Він може отримати кредит
від банку на придбання матеріалів, але під 24% річних та з комісією за обслуговування. Чи має сенс брати кредит для оплати вартості матеріалів та отримати знижку, або ж краще отримати матеріали в якості товарного кредиту від постачальника?
Варіант 1: Отримання товарного кредиту
Вартість матеріалів, що будуть придбані в кредит: 500 000 грн.
Варіант 2: Отримання кредиту на обігові засоби
Вартість матеріалів, що будуть придбані за кредитні кошти з 20%
знижкою: 400 000 грн.
Деталі кредиту: Сума
400 000 грн.
Відсоткова ставка 24% річних
Сума щомісячних відсотків
8 000 грн
Комісія
2% від суми кредиту (8 000 грн.)
Строк
8 місяців
Приклад руху грошових коштів при обслуговуванні
кредиту на обігові засоби
Лютий

Березень Квітень

Травень Червень Липень Серпень Вересень

комісія за відсотки відсотки відсотки відсотки відсотки відсотки погашення
видачу і
за
за
за
за
за
за
кредиту і
відсотки місяць місяць місяць місяць місяць місяць відсотки
за місяць
за місяць
16 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

408 000

Висновки

У цьому прикладі загальна вартість матеріалів при покупці в
кредит від постачальника – 500 000 грн., у той час як із таблиці
вище видно, що загальна вартість матеріалів, що будуть придбані за кошти кредиту від фінансової установи, складатиме 472 000
грн. Таким чином, придбання матеріалів за допомогою кредиту
від фінансової установи заощадить пану Кравченко 28 000 грн.
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КРОК 2: ОЦІНІТЬ ВАШУ СПРОМОЖНІСТЬ ПРОФІНАНСУВАТИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

ти інвестиційний план
Крок 2: Оцініть Вашу спроможність профінансува
Наступний крок у прийнятті фінансових рішень – визначення спроможності бізнесу повертати заборгованість і його
боргового потенціалу. Кредитор встановлює обмеження
стосовно розміру запозичень кожному окремому клієнтові,
та, зазвичай, визначає максимальну суму методом розрахунку частки власного капіталу. Цей показник відображає
інформацію про те, яка частка бізнесу профінансована власником(ами).

Визначення
Частка власного капіталу відображає інформацію про
частку активів профінансованих за рахунок власних коштів. Вона розраховується як відношення власного капіталу до загальної суми активів.

Золоте правило

Якщо Ви плануєте великі інвестиції в розширення бізнесу, дуже важливо, щоб Ви могли визначити чи не буде
ця інвестиція виходити за межі Вашого максимального
боргового потенціалу; яку максимальну суму боргу Ви
можете собі дозволити незалежно від розміру внесків
за кредитом. Правило полягає у тому, що частка власного капіталу повинна бути не нижче 30%. Відтак,
Вам слід оцінювати якою є частка власного капіталу на
поточний момент часу, та бути впевненим, що вона не
сягне позначки нижче 30% при залученні додаткових
коштів для здійснення нової інвестиції.

Яким є показник частки власного капіталу мого бізнесу і що він показує?
Власний капітал – це різниця між сумою вартості всіх
активів і зобов’язань, включаючи заборгованість перед
постачальниками та приватними особами.
Якщо частка власного капіталу прямує до нуля або до
від’ємного значення, це свідчить про низький рівень
Ваших власних коштів, вкладених у бізнес, та високий рівень заборгованості. Якщо заборгованість надто велика
і частка власного капіталу значно низька, бізнес в кінцевому підсумку перестане бути економічно життєздатним
і збанкрутує.

10

30%

КРОК 2: ОЦІНІТЬ ВАШУ СПРОМОЖНІСТЬ ПРОФІНАНСУВАТИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

власного капіталу
Приклад: Розрахунок частки

Пан Бондар веде сільськогосподарську діяльність на площі
1 500 га землі. Він бачить дві можливості інвестування, але
спочатку йому потрібно визначити його борговий потенціал
шляхом складання балансу поточних активів та зобов’язань:
Активи
Обігові засоби
Грошові кошти
Товарно-матеріальні
запаси (посівний
матеріал, добрива та
пестициди)
Посіви
Основні засоби
Трактори та вантажівки
Обладнання
Зернозбиральні
комбайни

Пасиви
Короткострокові
зобов’язання
Зобов’язання перед
100 000 постачальниками
матеріалів

5 842 000

3 609 000

Справедлива вартість активів
З метою визначення вартості активів для розрахунку
частки власного капіталу, важливо враховувати справедливу вартість активів, або, іншими словами, реальну
ціну, за якою Ви можете реалізувати активи на місцевому
вторинному ринку. Доцільним методом для визначення
справедливої вартості обладнання є порівняння цін на
схоже обладнання, представлене на ринку.

2 015 000

Короткострокові
зобов’язання перед
фінансовими організаціями

3 000 000

Інші короткострокові
зобов’язання
Довгострокові зо5 823 000
бов’язання
2 133 000

0
2 485 000

2 343 000
545 000
Кредит на зернозби2 935 000
ральний комбайн
Всього активів
Всього зобов’язань
Власний капітал

Всього активів

5 015 000

Варто знати…

11 665 000 Всього пасивів

2 485 000

=

Ґрунтуючись на балансі, він має розрахувати поточний власний капітал і частку власного капіталу:

11,665,000
7 500 000
4 165 000
11 665 000

Всі значення наведено в гривнях

Власний капітал 4 165 000 грн. =
Всього активів 11 665 000 грн.

36%

частка власного капіталу на поточний
момент часу
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КРОК 2: ОЦІНІТЬ ВАШУ СПРОМОЖНІСТЬ ПРОФІНАНСУВАТИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

Поточний інвестиційний план

Пан Бондар зацікавлений у спорудженні зернового елеватора
(1 900 000 грн.) та старті нового напрямку діяльності – молочного скотарства (3 500 000 грн.), тому він хотів би профінансувати
обидва проекти за рахунок кредиту у розмірі 5 400 000 грн. Для
того, щоб розрахувати, якою буде частка власного капіталу після
Активи
Обігові засоби
Грошові кошти
Товарно-матеріальні
запаси (посівний
матеріал добрива та
пестициди)
Посіви
Основні засоби
Трактори та вантажівки
Обладнання
Зерновий елеватор
Молочне обладнання
та худоба
Зернозбиральні комбайни

Пасиви
Короткострокові
зобов’язання
Зобов’язання перед
100 000 постачальниками
матеріалів

5 842 000

Короткострокові
зобов’язання перед
3 609 000
фінансовими організаціями
Інші короткострокові
зобов’язання
Довгострокові
11 223 000
зобов’язання

2 015 000

3 000 000

2 133 000

0
7 885 000

2 343 000

1 900 000

Кредит для інвести3 500 000 ційного плану
2 935 000

Відкоригований інвестиційний план

З метою зменшення вартості інвестиційного плану пан Бондар
вирішує побудувати зерновий елеватор вартістю 1 900 000
грн. і відкласти старт напрямку молочного скотарства. Для
коригування балансу він додає 1 900 000 грн. до основних
засобів і 1 900 000 грн. – до довгострокових зобов’язань у
прогнозований баланс. Такі зміни призводять до наступного:
загальні активи – 13 565 000 грн., загальні зобов’язання –
9 400 000 грн. та власний капітал – 4 165 000 грн.

5 400 000

Кредит на зернозбиральний комбайн

2 485 000

Всього зобов’язань

12 900 000

17 065 000 Всього пасивів

4 165 000
17 065 000

Всі значення наведено в гривнях

Власний капітал 4 165 000 грн. =
Всього активів 17 065 000 грн.
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Сума власного капіталу залишається без змін тому, що пан
Бондар не планує вкладати в проект власні кошти. При цьому, очікувана частка власного капіталу знизиться до 24%.
Для того, щоб досягти значення частки власного капіталу на
рівні 30% і вище, пану Бондару необхідно відкоригувати свій
інвестиційний план.

		 Розрахунок

545 000

Власний капітал
Всього активів

5 015 000

здійснення інвестицій, пан Бондар повинен відкоригувати свій
баланс таким чином, аби у ньому були відображені і обидва запланованих активи (новий зерновий елеватор і всі активи, пов’язані з новим напрямком молочного скотарства), і кредит:

24%

очікувана частка
власного капіталу

		

пана Бондара
Загальні активи 13 56
5 000 грн.
– Загальні зобов’язання
9 400 000 грн.
= Власний капітал 4
165 000 грн.

Власний капітал 4 165
000 грн.
загальні активи 13 565
000 грн.

=

31%

очікувана частка

власного капіталу

Коли інвестиційний план змінено, частка власного капіталу залишається на прийнятному рівні.

КРОК 3: ОБЕРІТЬ УМОВИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВАШОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПЛАНУ

інвестиційному плану
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Крок 3: Оберіть умови,
Зараз, коли Ви визначили, який фінансовий продукт підходить Вашим інвестиціям і встановили, що Ви спроможні
виплатити кредит, саме час розглянути пропозиції потенційних кредиторів та звернутись за кредитом. Щоб мати
можливість прийняти обґрунтоване рішення, Вам потрібно
порівняти умови запропонованих продуктів, а саме:
• строк кредиту
• відсоткову ставку
• вартість запозичення

Визначення

Відновлювальна кредитна лінія – це кредит, що регулярно
оновлюється кожного сезону або щорічно, передбачаючи,
що позичальник погасив кредит своєчасно, а стан бізнесу
залишається стабільним. Відновлювальна кредитна лінія
передбачає швидкий процес погодження майбутніх кредитів, адже більшість процедур виконана на етапі затвердження кредитної лінії .

Кредит на обігові засоби
Строк кредиту буде залежати від типу інвестиції, яку Ви плануєте зробити. Кредити на обігові
засоби є короткотерміновими за визначенням і їх термін сягає від одного виробничого циклу
до одного року. Більшість кредиторів пропонують відновлювальні кредити (кредитні ліміти)
або кредитні лінії на придбання обігових засобів.

Кредит на основні засоби
Інвестиційні кредити зазвичай є довготерміновими. Довгострокові кредити є більш прийнятними для
інвестицій в основні засоби тому, що вартість активу, як правило, більша у порівнянні з прибутком,
який цей актив генерує, але водночас такий актив буде приносити прибуток протягом багатьох років.

Кредит на змішані цілі
Кредити на змішані цілі зазвичай використовуються для інвестиційного плану, що включає як
обігові , так і основні засоби. Їх пропонують не всі фінансові організації. Замість одного кредиту
на змішані цілі деякі організації можуть запропонувати Вам два окремих кредити: на обігові
та основні засоби. Організації, що дійсно надають кредити на змішані цілі, як правило, пропонують максимальний строк - три або чотири роки. Якщо Вам потрібні обігові засоби і, в той же
час, ви плануєте здійснити інвестиції в основні засоби, поясніть це Вашій фінансовій установі
і запитайте про можливі варіанти: кредит на змішані цілі або ж поєднання різних кредитних
продуктів.
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Строки:
Як підібрати строк кредиту під мій інвестиційний план?
Бізнес можливості іноді виникають в останній момент і потребують швидкого рішення. Припустимо у Вас є можливість
придбати за привабливою ціною комбайн, що був у використанні. Як би там не було, Ви маєте короткий період часу, щоб
заплатити дилеру аби він не продав комбайн іншому покупцеві. Коли з’являються такі пропозиції, Вам швидко потрібні гроші, але Ви не завжди маєте час на очікування затвердження кредиту фінансовою установою. Тому Ви інвестуєте
грошима, які маєте зараз, зазвичай, беручи їх з обігових засобів. Але зачекайте: Хіба Ви не фінансуєте у даному випадку
основні засоби, кредитом на оборотний капітал? Хіба Вам не
потрібен більш довгий період часу, щоби оплатити цю інвестицію?

Увага:
Намагайтеся порівнювати строк інвестиції зі строком фінансування. Для кредитів для фінансування обігових засобів строк кредиту має відповідати строку виробничого
циклу, на який використані кошти, а для інвестицій в основні засоби - строк кредиту має відповідати очікуваному
строку корисного використання активу.
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Ситуацію, описану вище, кредитори називають «виснаження обігових засобів», що просто означає, що Ви використали
обігові засоби на довгострокові інвестиції. Це є проблемою
тому, що обігові засоби – це засоби, які мають обертатися у
бізнесі, трансформуючись із витратних матеріалів в урожай,
у грошові кошти і назад – у матеріали для посіву. Тому, якщо
Ви виснажуєте свої обігові засоби можливо Ви зіштовхнетеся з проблемою нестачі коштів для вирощування майбутнього врожаю.
Це проблема як фермера, так і фінансової установи, тому що
коли Ви фінансуєте довгострокові інвестиції короткостроковими коштами, це здійснює тиск на бізнес. Якщо це трапляється, краще проконсультуватись із фінансовою установою
стосовно варіантів уникнення фінансування інвестиції короткостроковим кредитом. Якщо Ви скоротили свої обігові
засоби для інвестицій в основні засоби, то їх варто відновлювати за рахунок довгострокового інвестиційного кредиту. Це убезпечить від необхідності рефінансування позики у
майбутньому.

КРОК 3: ОБЕРІТЬ УМОВИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВАШОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПЛАНУ

Приклад балансу з
«незбалансованими» зобов’язаннями

У цьому прикладі балансу бізнес має значно вищі короткострокові зобов’язання, ніж обігові засоби (короткострокові активи).
Фермер отримав декілька короткострокових кредитів, щоб профінансувати придбання основних засобів. Якщо короткострокові кредити будуть погашені без умови поновлення (пролонгації),
у фермера будуть проблеми з пошуком необхідних коштів на
фінансування наступного врожаю.

Активи

Грошові кошти
Товарно-матеріальні
запаси
Посіви
Основні засоби
Будівлі
Трактори, комбайни
та інше обладнання

Всього активів

У цьому прикладі фермер має збалансовані коротко- та
довгострокові активи з коротко- та довгостроковими зобов’язаннями. Загальна сума боргу (1 710 000 грн.) та частка власного капіталу (40%) є такими ж, але фермер зараз у
кращій ситуації через відсутність необхідності у значній мірі
залежати від поновлення (пролонгації) короткострокових
кредитів для подальшого фінансування бізнесу.

короткостроков
і
зобов’язання

обігові засоби

Обігові засоби

Приклад балансу зі
збалансованими зобов’язаннями

обігові засоби

Пасиви
Короткострокова зобов’язання
Зобов’язання перед поста30 000
чальниками матеріалів
Короткострокові зобов’я110 000 зання перед фінансовими
організаціями
Інші короткострокові
946 000
зобов’язання

1 086 000

1 770 000 Довгострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’я150 000 зання перед фінансовими
організаціями
Зобов’язання перед лізин1 620 000
говими компаніями
Інші довгострокові зобов’язання

1 330 000

Обігові засоби

480 000

Грошові кошти

850 000

Товарно-матеріальні
запаси

0
380 000
0
380 000

Посіви
Основні засоби
Будівлі
Трактори, комбайни
та інше обладнання

Пасиви
Короткострокова зобов’язання
Зобов’язання перед поста30 000
чальниками матеріалів
Короткострокові зобов’я110 000 зання перед фінансовими
організаціями
Інші короткострокові
946 000
зобов’язання

1 086 000

1 770 000 Довгострокові зобов’язання
150 000
1 620 000

Довгострокові зобов’язання перед фінансовими
організаціями
Зобов’язання перед лізинговими компаніями
Інші довгострокові зобов’язання

780 000
480 000
300 000
0
930 000
550 000
380 000

Всього зобов’язань

1 710 000

Всього зобов’язань

1 710 000

Власний капітал

1 146 000

Власний капітал

1 146 000

Всього пасивів

2 856 000

2 856 000 Всього пасивів

Всі значення наведено в гривнях

Активи

короткострокові
зобов’язання

2 856 000

Всього активів

2 856 000

Всі значення наведено в гривнях
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Розуміння відсоткових ставок

Коли фінансова установа встановлює відсоткову ставку,
вона враховує вартість фінансових ресурсів та премію на
покриття ризику несплати кредиту. Цей ризик існує завдяки
декільком факторам: загальна економічна ситуація, ситуація
в сільськогосподарській галузі і індивідуальний ризик позичальника. Коли фінансова установа оцінює індивідуальний
ризик клієнта, вона зазвичай дивиться на фінансову стабільність бізнесу (тобто строк ведення діяльності, прибутковість, ліквідність), кредитну історію, якість забезпечення
і важливість застави для позичальника, а також на історію
взаємовідносин з організацією. Чим стабільніший бізнес позичальника, чим краща кредитна історія, чим більш цінним
та важливим для позичальника є заставне майно і чим кращі
взаємовідносини з фінансовою установою, тим менша відсоткова ставка має бути запропонована.

Увага:

Валютний ризик (ризик, що виникає при коливанні
курсу іноземної валюти)
Уявімо, що Ви вирішили взяти приватну позику в іноземній валюті (або з прив’язкою до курсу іноземною
валюти). Коли Ви приймаєте рішення про отримання такого кредиту, а валюта доходів від Вашого бізнесу відрізняється від валюти кредиту, то Ви берете на себе валютний ризик. У випадку зростання курсу валюти платежі по
такому кредиту будуть більш дорогими, з’їдаючи частину доходів. Валютний ризик не трапляється одноразово;
його вплив залишиться на весь строк кредиту. Отримуючи кредит в іноземній валюті, враховуйте цей ризик і
оцінюйте для його зниження достатність Ваших доходів
у тій же іноземній валюті. Якщо таких доходів не достатньо – обирайте кредит лише в національній валюті.
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Ефективна вартість запозичення: Три ключові
фактори, про які слід пам’ятати

Корисна порада 1:
Коли розглядаєте дві пропозиції, краще
порівнювати ефективну відсоткову ставку
або ефективну вартість запозичення, ніж
номінальну відсоткову ставку.

Кредитори зазвичай декларують номінальні річні
відсоткові ставки. Однак, номінальна відсоткова ставка не включає всі витрати, пов’язані з кредитом. Інші
витрати, такі як комісії за управління кредитом чи інші
комісії, можуть значно відрізнятися у різних кредиторів і збільшувати реальну вартість кредиту на 1,5%
- 4,5%. Номінальна відсоткова ставка, до якої додані
інші витрати, пов’язані з отриманням та обслуговуванням кредиту, називається ефективною відсотковою
ставкою. Зазвичай, але не завжди, всі пов’язані з кредитом витрати можна знайти у графіку погашення або
ж про них можна дізнатися у фінансовій установі. Крім
комісій, що стягуються фінансовою установою, можуть
існувати інші обов’язкові витрати, наприклад, страхування, що також має бути враховано. Сума витрат, що
має бути сплачена фінансовій установі, та будь-яких
інших додаткових витрат, називаються ефективною
вартістю запозичення.

КРОК 3: ОБЕРІТЬ УМОВИ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ВАШОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПЛАНУ

Корисна порада 2:
ує
Обирайте графік погашення, що мініміз
ефективну вартість запозичення.

Інший фактор, що має особливо великий вплив на загальну ефективну вартість запозичення для фермерів –
графік погашення. Оскільки дохід сільськогосподарського підприємства не є регулярним, то повернення
тіла кредиту зазвичай відбувається нерівномірно - від
одного до чотирьох разів на рік. Якщо розглянути однаковий розмір кредиту, його строк і ефективну відсоткову ставку, то кредит з одноразовим погашенням
на рік буде мати більш високу ефективну вартість запозичення, ніж кредит з двома або більше внесками.
Якщо виникає необхідність обрати сезонний графік погашення, щоб він відповідав плану надходження грошових коштів, важливо розуміти, що ефективна вартість запозичення буде вищою. Коли постає питання
що обрати між різними графіками погашення, Вам слід
обирати більш часті платежі для того, щоб знизити
ефективну вартість запозичення. Щоб чітко побачити вплив графіку погашення на ефективну вартість
запозичення, Ви можете порахувати загальну суму відсотків і комісій, що містяться у графіку погашення, наданому фінансовою організацєю.

Корисна порада 3:
Плануйте заздалегідь: Приділіть достатн
ьо
часу, щоб знайти вірне джерело фінанс
ування.

Бізнес середовище може змінюватись непередбачувано, однак, Ви можете принаймні приблизно спланувати час, що необхідний для отримання кредиту. Цей
термін зазвичай коливається в межах 4 - 7 тижнів, в
залежності від цілі та суми кредиту. Інші типи фінансових інструментів можуть потребувати менше часу, але
вони можуть бути більш дорогими. Також, будь ласка,
врахуйте, що отримання кредиту потребує зусиль з
обох сторін: клієнт має надати повний перелік потрібних документів і фінансову інформацію, у той же час
банк має проаналізувати інформацію клієнта. Один із
шляхів прискорення процесу – це підготовлені всі або
більшість з потрібних для подачі документів. Майте на
увазі, що деякі фінансові організації встановлюють термін дії рішення про затвердження кредиту до 6 місяців.
Це означає, що Ви маєте 6 місяців після затвердження
кредиту, щоб отримати кредитні кошти, що дає Вам
більшу гнучкість з точки зору строків реалізації Ваших
інвестицій.
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КРОК 4: ВИЗНАЧТЕ ГРАФІК ПОГАШЕННЯ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ВАШОМУ ПЛАНУ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Вашому плану
Крок 4: Визначте графік погашення, що відповідає
надходження грошових коштів
Після того, як Ви узгодили суму кредиту і відсоткову ставку, Вас,
зазвичай, ознайомлюють із графіком погашення. Коли перевіряєте чи підходить Вам графік погашення, найважливіше – це
відповідність очікуваному графіку надходження грошових коштів. Існує три аспекти, яким особливо слід приділити
увагу, коли мова йде про рух грошових коштів у бізнесі:

Планування платежів

Платежі мають бути заплановані на ті періоду часу, коли
Ви маєте надходження від діяльності. Це може здаватися
очевидним, але якщо фінансові установи не розуміють
Ваш бізнес достатньо добре, вони можуть скласти графік
з щомісячними, один раз на два місяці чи квартальними
платежами, ґрунтуючись на припущенні, що в періоди
між платежами Ви будете мати деякі доходи, які зможете
накопичити для сплати кредиту. Однак, фінансова установа, що добре знає Ваш бізнес, спробує належним чином спрогнозувати і спланувати Ваші платежі у відповідності до Вашого графіку надходжень грошових коштів,
аби впевнитись, що план погашення є зручним для Вас і
Ви не будете мати проблем з погашенням кредиту.
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Розмір внеску

Крім того, необхідно впевнитись, що платежі встановлені з вірною періодичністю та переконатися, що Ви
спроможні сплатити внесок у встановленому розмірі. Це означає, що у Вас буде достатньо коштів після
продажу врожаю, щоб повернути всі короткострокові борги, виростити наступний врожай і, зрештою,
сплатити всі інші існуючі кредити. Якщо Ви отримуєте
довгостроковий кредит зі строком погашення більше
3 років, Вам слід переконатися, що після здійснення
платежів, у Вас будуть залишатися вільні кошти. Акумульовані вільні кошти знадобляться Вам, оскільки
через 4-5 років виникатимуть нові інвестиційні потреби.

Валюта

Кредит і платежі мають бути в тій же валюті, що і Ваші надходження/виручка. Деякі люди думають, якщо їм потрібно заплатити за новий трактор у євро, то вони повинні
оформити кредит у євро, навіть якщо вони завжди отримували платежі за врожай у гривні. Це не так, натомість:
Ви можете взяти кредит в тій же валюті, що і Ваш дохід,
конвертувати його в євро, заплатити за трактор і погашати кредит у гривнях, які Ви заробляєте. Таким чином, Ви
уникнете можливих втрат від коливання курсу валюти.
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Енергоефективність: Зберігайте енергію,
заощаджуйте гроші
Оскільки Ваше господарство розвивається, фактори збільшення ефективності і зниження виробничих витрат стають все
більше важливими. Існує декілька шляхів покращення ефективності у господарстві, як наприклад, кращі матеріали і технології для збільшення врожайності. Одна з основних тенденцій у
глобальному сільськогосподарському секторі, що набуває популярності і в Україні, - інвестувати у нові сільськогосподарські
технології і техніку, що зменшує споживання палива та інших
матеріалів. Кінцевою метою інвестицій в енергоефективність
є зменшення кількості енергії, потрібної для виробництва тієї
ж кількості продукції. Економія від зменшення споживання палива окуповує інвестиції і зменшує витрати у довгостроковій
перспективі. Енергоефективні інвестиції включають трактори
та комбайни з ефективним споживанням палива, а також багатофункціональне сільськогосподарське обладнання чи так
зване обладнання «за один прохід».

ьне обладнання
Приклад: Багатофункціонал
Пан Мельниченко вирощує пшеницю на 800
гектарах землі. Він хоче впровадити багатофункціональне обладнання з метою збільшення продуктивності і зменшення споживання палива.
Пан Мельниченко раніше повинен був проходити поля
чотири рази: плугом (20 см), чізель-культиватором,
дисковою бороною та сівалкою. Загальне споживання дизельного палива складало 60 літрів на гектар або
приблизно 800 000 грн. на рік за поточними цінами на
дизельне пальне.

Визначення
Багатофункціональне сільськогосподарське обладнання чи обладнання «за один прохід» - це обладнання, що
може бути використане для багатоетапної обробки поля.
Таке обладнання є ефективним з точки зору споживання палива тому, що зменшує кількість проходів трактора по полю
завдяки поєднанню кількох операцій, наприклад, посів і
внесення добрив одночасно.

Увага:
Багатофункціональне обладнання – це велика інвестиція,
що зазвичай сягає 1 400 000 грн. і більше. Ґрунтуючись на
поточних цінах, економія споживання палива окупить інвестицію в багатофункціональне обладнання, якщо господарство має в обробітку 800 і більше гектарів землі.
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Він вирішив інвестувати 1 400 000 грн. у багатофункціональне обладнання, що поєднує 3 етапи підготовки ґрунту: глибокозрихлювач, чізель-культиватор і дискова борона. Зараз,
під час обробки ґрунту, трактор проходить по полю лише двічі: один раз з (важким) багатофункціональним обладнанням
та другий раз – з сівалкою. Це потребує 35 літрів пального
на гектар або приблизно 465 000 грн. за поточними цінами.
Річна економія витрат палива складає близько 313 000 грн.
Враховуючи вартість багатофункціонального обладнання
(1 400 000 грн.) та річну економію (313 000 грн.), заощадження на паливі окупляться інвестицію приблизно за 4,5 роки.
Додатково, фермер економить час, оскільки кількість проходів техніки по полю зменшується.

після:
35 літрів
дизельного
пального
на гектар

Розрахунок:
Підготовка поля

Звичайний Використання
обробіток обладнання «за
ґрунту
один прохід»

Загальне споживання палива при звичайній обробці ґрунту, л/га
Загальне споживання палива при мінімальній обробці ґрунту, л/га
Площа землі у господарства, га
Загальне споживання палива, л
Середня ціна на дизельне пальне 2014,
в грн./л
Річні витрати енергії, в грн.

x
=

x

58,4

-

-

34,9
800

.

46 720

27 920
16,67

= 778 822

Річна економія енергії, в грн.

-

Вартість інвестиції, в грн.

-

Період окупності обладнання, в роках

-

-

x
=

.
465 426

= 313 396
1 400 000
: 313 396
4,5

Варто знати…
Інші переваги багатофункціонального обладнання
Більш ефективне обладнання може мати додаткові переваги окрім економії палива. Для прикладу,
більше точне внесення добрив і посівного матеріалу
заощаджує матеріали і збільшує врожайність. За детальною інформацією з приводу додаткових переваг
звертайтеся за консультацією до надійного постачальника обладнання.
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Приклад: Новий трактор та зерновий елеватор
Пан Лазарчук здійснює підприємницьку діяльність вже 15
років і зараз має фермерське господарство з 840 гектарами
(50 га – у власності, інші 790 га – орендуються). У даний час
він вирощує кукурудзу, пшеницю, соняшник і ячмінь.
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Крок 1: Прийміть рішення як профінансувати Ваш інвестиційний план

Пан Лазарчук шукає шляхи для фінансування двох об’єктів
основних засобів. По-перше, він би хотів придбати трактор
за 760 000 грн.
По-друге, у нього є план побудувати зерновий елеватор на 1 000 тон, щоб зберігати частину свого
врожаю. Він має пропозицію щодо спорудження
елеватора загальною вартістю 350 000 грн. Відтак, щоб виконати інвестиційний план, йому потрібне фінансування у сумі 1 110 000 грн.
Він звернувся до двох різних фінансових організацій за кредитом у розмірі 1 110 000 грн. з
метою порівняння пропозицій:
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Крок 2: Оцініть Вашу спроможність профінансувати
інвестиційний план
Тепер, коли пан Лазарчук визначився з конкретним інвестиційним планом, він має перевірити частку власного капіталу
свого бізнесу, щоб дізнатись чи зможе він повернути борг.
Поточний баланс
Пан Лазарчук вже розрахував свій поточний баланс, базуючись на власних облікових даних та своїх розрахунках. Спершу він розрахував частку власного капіталу за допомогою
даних поточного балансу:

Активи

Пасиви

Обігові засоби

3 070 000

Грошові кошти

200 000

Товарно-матеріальні
засоби

420 000

Посіви

2 450 000

Основні засоби

3 230 000

Будівлі
Трактори, комбайни та
інше обладнання

Всього активів

330 000
2 900 000

Короткострокові зобов’язання
Зобов’язання перед
постачальниками
матеріалів
Короткострокові
зобов’язання перед
банками
Інші короткострокові
зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’язання банками
Зобов’язання перед лізинговими компаніями
Інші довгострокові
зобов’язання

Прогнозований баланс
Тепер, коли він відкоригував свій баланс, він може порахувати очікувану частку власного капіталу:

1 770 000
620 000

1 150 000
0

Активи

Пасиви

Обігові засоби

3 070 000

Грошові кошти

200 000

Товарно-матеріальні
засоби

420 000

880 000

Посіви

2 450 000

650 000

Основні засоби

4 340 000

230 000

Будівлі, зерновий
елеватор
Трактори, комбайни та
інше обладнання

0

Всього зобов’язань

2 650 000

Власний капітал

3 650 000

6 300 000 Всього пасивів

Тепер він повинен порахувати очікувану частку власного капіталу, передбачаючи те, що він отримає кредит у розмірі 1 110 000
грн. Для цього він додає до загальних активів балансу об’єм інвестицій (1 110 000 грн.) у секцію основних засобів:
- будівлі, зерновий елеватор;
- трактори, комбайни та інше обладнання
Таким чином, сума загальних активів складе 7 260 000 грн.
Тапер він також має додати відповідні зобов’язання у розмірі
1 110 000 грн. до довгострокових зобов’язань перед фінансовими організаціями, оскільки їх строк складає більше 12 місяців. В
результаті сума загальних зобов’язань становитиме 3 760 000 грн.

680 000
3 660 000

6 300 000

Всі значення наведено в гривнях

частка власного
Власний капітал 3 650 000 грн. = 58% капіталу
Всього активів 6 300 000 грн. значно перевищує
рекомендований 30% поріг

Всього активів

Короткострокові зобов’язання
Зобов’язання перед
постачальниками
матеріалів
Короткострокові
зобов’язання перед
банками
Інші короткострокові
зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Довгострокові зобов’язання перед банками
Зобов’язання перед лізинговими компаніями
Інші довгострокові
зобов’язання

1 770 000
620 000

1 150 000
0
1 990 000
1 760 000
230 000
0

Всього зобов’язань

3 760 000

Власний капітал

3 650 000

7 410 000 Всього пасивів

7 410 000

Всі значення наведено в гривнях

Власний капітал 3 650 000 грн. =
Всього активів 7 410 000 грн.
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Крок 3:
Оберіть умови, що відповідають Вашому інвестиційному плану

Крок 4:
Визначте графік погашення, що відповідає Вашому плану
надходження грошових коштів

Давайте знову розглянемо ті ж самі дві пропозиції.
Відсоткова ставка, строк і ефективна вартість запозичення:
21% ефективна відсоткова ставка, запропонована організацією №1, є дещо кращою, ніж 23,5%, що запропонована організацією №2. Після аналізу пропозицій та ефективної вартості
запозичення пан Лазарчук усвідомлює, що графік погашення
є більш важливим, ніж різниця у ефективній вартості запозичення, яку пропонують фінансові організації. Фінансова
установа №2 пропонує більш зручний графік погашення, що
дозволяє йому відкласти продаж урожаю до періоду найвищих цін.

На цьому етапі пану Лазарчуку необхідно впевнитися, що
графік погашення відповідає його плану надходження грошових коштів.

Щоб додатково перевірити, що п’ятирічний строк підходить
структурі балансу, пан Лазарчук дивиться на прогнозований
баланс, якій він склав , роблячи Крок 2. Його короткострокові
зобов’язання (1 770 000 грн.) не перевищують обігові засоби
(2 920 000 грн.), а довгострокові зобов’язання (1 990 000 грн.)
також значно нижчі, ніж загальна вартість основних засобів
(4 340 000 грн.). Після спілкування з обома фінансовими організаціями він вирішує надати перевагу фінансовій установі
№2. Хоча фінансова установа №1 пропонує дещо кращу відсоткову ставку, організація №2 пропонує більш зручний графік
погашення. Ціна на пшеницю в грудні на 400 грн. вища, ніж у
серпні. Щоб заплатити тіло кредиту за сезон, він має продати
90-100 тон пшениці, це означає, що план погашення, запропонований організацією №2 дозволяє йому зекономити 36
000-40 000 грн. кожного року або 180 000-200 000 грн. за весь
період кредиту. Пан Лазарчук також відчуває, що представник
фінансової установи №2 був більш компетентним і переконав
його, що у разі виникнення проблем організація буде більш
гнучкою задля допомоги у їх вирішенні. Враховуючи всі фактори, фермер обирає пропозицію №2.
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Графік погашення: Пан Лазарчук знає, що ціна на сільськогосподарську продукцію в період збирання врожаю є найнижчою, тому його влаштовує запропонований графік погашення, оскільки дозволяє зачекати до отримання більш
високої ціни на врожай.
Розмір внеску: Щоб підтвердити розмір внеску, пан Лазарчук прискіпливо перевіряє свої рахунки, записи покупок
і продажів урожаю та інші джерела доходів за минулий рік.
Попередній рік був посереднім з точки зору врожайності
культур. Пан Лазарчук планує вирощувати ті ж види культур
на тих же площах. Тому, будуючи свій прогноз на наступний
сезон на підставі минулорічних даних, пан Лазарчук притримується консервативного підходу. У грудні попереднього
року, після всіх надходжень та витрат на новий сільськогосподарський цикл, він мав у залишку близько 850 000 грн.
для нових інвестицій. Враховуючи, що сума внеску в грудні
становитиме 242 350 грн. за кредитом, запропонованим фінансовою установою №2, пан Лазарчук розуміє, що він може
комфортно погашати кредит і ще мати зайві кошти, що можуть бути направлені на покриття інших витрат.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
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Послідовність для прийняття якісних фінансових ріше
Крок 1: Визначте тип інвестиції, який Ви хочете здійснити
• Ви зацікавлені в обігових, основних засобах чи обігових і основних одночасно?
• Які організації пропонують фінансування для типу інвестиції, яку
Ви хочете здійснити?
• Який фінансовий продукт найкраще підходить Вашому інвестиційному плану?
Крок 2: Оцініть Вашу спроможність профінансувати інвестиційний план
• Вам потрібно прискіпливо перевірити, чи бізнес може комфортно нести
боргове зобов’язання у конкретному розмірі без виникнення труднощів.
• Золоте правило – Вам варто постійно підтримувати частку власного капіталу на рівні 30% і вище

Крок 3: Оберіть умови, що відповідають Вашому інвестиційному плану
• Переконайтеся, що фінансова установа пропонує продукт для інвестиції,
який Вам підходить.
• Пам’ятайте, що строк фінансування має відповідати економічному строку життя Вашої інвестиції.
• Проведіть переговори з фінансовою установою з приводу довгострокового фінансування основних засобів за прийнятною відсотковою ставкою, аби впевнитись, що Ви не зіштовхнетесь з проблемою ліквідності у
майбутньому.

Крок 4: Визначте план погашення, що відповідає Вашому графіку надходження грошових коштів
• Проконтролюйте, щоб графік погашення відповідав Вашому плану надходження грошових коштів.
• Будьте впевнені, що Ви спроможні повернути кредит у повному обсязі.
• Золоте правило – оформити кредит з графіком погашення, що відповідає періоду та валюті надходжень Ваших грошових коштів.
• Додатково, прогнозуючи, переконайтеся, що після сплати за кредитами у Вас будуть у наявності надлишкові кошти для майбутніх неочікуваних потреб або інвестицій.
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КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

Не забудьте запитати…
І на останок, ми віримо, що Ваша фінансова установа не тільки буде пропонувати Вам кредити, а також буде надавати Вам
відповідальні та прозорі поради. Нижче Ви знайдете контрольний перелік важливих запитань стосовно Вашої фінансової
установи, які варто поставити собі перед тим, як приймати рішення.

Чи пропонує моя фінан
сова установа декілька спеціалізованих прод
уктів для фінансування агросектору?
Чи може представник
чітко пояснити специфічну мету, переваги
та вартість різних пропонованих продуктів?
Які критерії використо
вує фінансова установ
а
для оцінки моєї спром
ожності використання
специфічного фінансов
ого продукту? Чи прий
мається до уваги моя фін
ансова ситуація, застава та/або взаємовідноси
ни з організацією?
Чи проводить фінансо
ва установа прискіпли
ву оцінку мого бізнесу
або тільки дивиться на
фінансові звіти?
Які фінансові продукти
відповідають параметрам мого бізнесу? Чи
існують інші спеціальн
і
фінансові продукти, що
є доступними та можуть бути корисними
для мого бізнесу, як на
приклад, гарантія за кр
едитом чи додаткове
страхування?
Як виглядає пропоз
иція моєї фінансово
ї
установи у порівнянн
і з пропозиціями інших
фінансових установ аб
о кредитом від постачальника?
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Чи дізнався я про всі
можливі фінансові
варіанти для реалізації
свого інвестиційного плану і чи порів
няв пропозиції від
різних фінансових орган
ізацій та/або постачальників матеріал
ів?
Якою є загальна ефек
тивна вартість запозичення у кожній з
отриманих пропозицій? Чи є інші комісії
або витрати, що я
маю сплатити, як напр
иклад, обов’язкове
страхування? Чи є у ме
не достатньо інформації для порівнянн
я та обґрунтованого вибору з-поміж різ
них пропозицій?
Чи відповідає запро
понований строк
періоду моєї інвестиції
та чи дає мені достатньо часу для комф
ортного погашення кредиту?
Чи пропонує фінансова
установа варіанти графіку погашення
, що відповідають
моєму графіку надход
ження грошових
коштів?
Чи є моя фінансова уст
анова гнучкою у
питанні повернення кр
едиту в разі виникнення проблем з ур
ожаєм чи стихійними лихами?

КОРИСНА КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Корисна контактна інформація
Європейський Фонд Південно-Східної Європи
www.efse.lu*
Незалежна асоціація банків України
http://www.nabu.ua
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку
http://www.ebrd.com/Ukraine*
Служба Підтримки Експорту Європейського Союзу
http://exporthelp.europa.eu*
Міністерство Економічного Розвитку і Торгівлі України – Зовнішньоекономічна діяльність
http://www.me.gov.ua
Торгово-Промислова Палата України
http://www.ucci.org.ua
*сайт доступний тільки англійською мовою
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Якісні фінансові рішення є ключем до успіху бізнесу. Ми впевнені, що
надані у цій брошурі поради, поєднані з рекомендаціями і підтримкою від фінансової установи, допоможуть Вам прийняти вірні рішення.

