Форвардна програма

Форвардна програма Кернел
Кернел співпрацює з понад п’ятьма тисячами виробників сільськогосподарської
продукції в усіх регіонах України на засадах стратегічного партнерства. Ми
знаємо кожного з наших партнерів, враховуємо їхні потреби, пропонуємо
вигідні умови співпраці та можливість скористатися комплексною підтримкою,
укладаючи форвардні договори. Для нас важливо створити вигідні умови
фінансування для представників АПК, щоб забезпечити їм високий розвиток
виробництва і конкурентні переваги на ринку.
 Надійне і прозоре партнерство з компанією світового рівня
 Гнучкі умови, визнані на міжнародному ринку
 Клієнтоорієнтованість та індивідуальний підхід до кожного партнера
 Оперативне надання фінансування у рамках програми
 Відсутність договорів страхування
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Про Форвардну програму
Ми прагнемо створювати вигідні умови для наших Партнерів, забезпечуючи їм
розвиток виробництва і конкурентні переваги на ринку. Заключення форвардних
договорів, передбачають часткову передоплату на поставку озимих і ярих
зернових та олійних культур.

Суть Форвардної
програми

Як реалізується
програма?

Наші партнери мають змогу отримати фінансування
від Кернел для модернізації виробництва, вдосконалення технологій обробітку
землі, збільшення врожайності

Між компанією Кернел і
партнерами укладаються
форвардні договори

Хто може
взяти участь
у програмі?
Всі партнери компанії, які
погоджуються із запропонованими умовами

Географічне
покриття
Форвардна програма діє в
усіх регіонах України
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Етапи Форвардної програми

Заповнення ЗАЯВКИ
на участь у програмі,
формування пакета
документів

ПЕРЕВІРКА предмета
застави, підписання
договорів поставки

Здійснення
передоплати

Поставка продукції
після збору
урожаю

Фінальний
розрахунок
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Умови участі у Форвардній програмі
•

Тип застави: посіви озимих та ярих зернових та олійних культур (врожай 2018 року),
посіви озимих з перезаставою на ярі зернові та олійні культури, рухомі та нерухомі активи.

•

Земельні ділянки, на яких вирощується продукція партнерів, перебувають в офіційному
користуванні, згідно з нормами чинного законодавства.

•

Коефіцієнт покриття –1,5.

•

Розмір передоплати залежить від фінансового балансу партнера.

•

Умови поставки: EXW франко-елеватор, DAР ОЕЗ/елеватор, DAT Трансбалктермінал (місто Чорноморськ).

•

Період поставки. Зернові (ранні культури) – до 31 серпня 2018 року, зернові (пізні культури)–
до 15 листопада 2018 року, насіння соняшнику – до 31 жовтня 2018 року.

•

Період перерахунку фінальної ціни. Зернові та насіння соняшнику
обговорюється в індивідуальному порядку.

•

Формування фінальної ціни: на зернові – EXW, FCA, СРТ ціна, запропонована Кернел на
момент фінального розрахунку; на насіння соняшнику – обговорюється в індивідуальному
порядку.

•

Здійснення космічного моніторингу полів партнерів за допомогою інтегрованої
системи управління агровиробництвом Cropio.
Наведені вище умови є орієнтовними і остаточно узгоджуються сторонами після надання партнером повного пакета документів.
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Здійснення моніторингу на порталі Open
Agribusiness за допомогою системи Cropio.
Для учасників Форвардної програми.

Всі учасники Форвардної програми
отримають унікальну можливість
приєднатися до системи супутникового моніторингу та бенчмаркінгу
полів (GrainHUB) в системі Сropio .
На термін дії форвардного договору
Партнери Кернел зможуть на безоплатній основі здійснювати моніторинг своїх посівів, а також порівнювати їх з полями Кернел в тому ж
регіоні.
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Здійснення моніторингу на порталі Open
Agribusiness за допомогою системи Cropio.
Для партнерів Кернел які не
користуються програмою форвардного
фінансування.
Всі Партнери Кернел, які мають
бажання приєднатися до супутникового моніторингу та бенчмаркінгу полів
(GrainHUB) у системі Cropio, мають
можливість зробити це зі знижкою у
20% від базових цін Cropio.
Партнери Кернел, які вже мають у
користуванні сервіс Cropio та бажають
приєднатись до бенчмаркінгу полів
(GrainHUB), повинні написати заявку
до свого менеджера у Cropio з
проханням надати доступ до
бенчмаркінгу полів (GrainHUB) у
системі Cropio
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Переваги участі у Форвардній програмі

 Клієнтоорієнтованність та індивідуальний підхід
 Оперативне надання фінансування
 Відсутність договорів страхування
 Ви самостійно визначаєте дату фіналізації ціни
 Програма діє протягом всього року
 Можливості моніторингу та порівняння стану посівів
на порталі OpenAgribusiness.
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