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Sudzucker DE

Sudzucker - DE Rok gospodarczy 2017/18
Cena buraków przy cenie cukru:
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Buraki kontraktowane (€/t) 18% 20 23 26 29 32 37 43 49 55 61
Bonus za wypełnienie (€/t) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bonus lojalnościowy (€/t) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Płatność za wysłodki, Premia jakościowa,
Wczesne/późne dostawy, Premia za Wczesne/późne dostawy, Premia za 
zanieczyszczenie ziemią , Okrywanie 
pryzm ,"Sustainability" bonus 

Brak, wszystkie dodatki będą częścią ceny buraków.

CENA RAZEM Buraki kontrakt. (€/t) 18% 23 26 29 32 35 40 46 5 2 58 64

Bonus za wypełnienie (1.5 €/t) dotyczy tych plantatorów, którzy rozszerzą swoje uprawy o co najmniej 25% i wypełnią 
kontrakt.
Bonus lojalnościowy (1,5 €/t) jeżeli zwiększą zasiewy również w następnej kampanii.
Nie przewidziane są żadne dodatkowe płatności (za wysłodki, jakość, wczesne/późne dostawy, zanieczyszczenie, 
okrywanie pryzm, zrównoważenie)
Płatność za zawartość cukru obliczana inaczej niż do tej pory (np.: za 19% = cena*17/16)
Zakup całych buraków - brak zanieczyszczenia główką
Plantatorzy będą ponosić 25% kosztów transportu



Cena cukru (€/t) 400 450
Cena buraków (€/t pol. 18%) 26 29
Zwyżka za polaryzację (€/t 16 -> 18%) - 3.97 4.42
Dodatki do ceny (€/t) - 5.65 5.78
Cena buraków (€/t pol. 16%) = 16.38 18.8

Bonus za wypełnienie + lojalność + 3 3

Sudzucker DE

Bonus za wypełnienie + lojalność + 3 3

Cena buraków (€/t pol. 16%) = 19.38 21.8



Cena cukru (€/t) 400 450
Cena buraków (€/t pol. 18%) 26 29
Zwyżka za polaryzację (€/t 16 -> 18%) - 3.97 4.42
Dodatki do ceny (€/t) - 5.65 5.78
Cena buraków (€/t pol. 16%) = 16.38 18.8

Bonus za wypełnienie + lojalność + 3 3

Sudzucker DE

Bonus za wypełnienie + lojalność + 3 3

Cena buraków (€/t pol. 16%) = 19.38 21.8

Średnia cena buraków w 2015/16 (75% kwota, 
10% etanol, 15% przemysł) (€/t pol. 16%) (bez 
dodatków do ceny)

23.84 23.84



Cena cukru (€/t) 400 450
Cena buraków (€/t pol. 18%) 26 29
Zwyżka za polaryzację (€/t 16 -> 18%) - 3.97 4.42
Dodatki do ceny (€/t) - 5.65 5.78
Cena buraków (€/t pol. 16%) = 16.38 -31% 18.8 -21%

Bonus za wypełnienie + lojalność + 3 3

Sudzucker DE

Bonus za wypełnienie + lojalność + 3 3

Cena buraków (€/t pol. 16%) = 19.38 -19% 21.8 -9%

Średnia cena buraków w 2015/16 (75% kwota, 
10% etanol, 15% przemysł) (€/t pol. 16%) (bez 
dodatków do ceny)

23.84 23.84

Od kampanii 2018/19 dostosowania ceny będą ustalane co roku



P&L LAGE - DE

P&L LAGE - DE
Polaryzacja 16%

2017/18, 2018/19, 2019/20

model "bezpieczny" model "szans/ryzyka", uzależnienie od ceny cukru

370-390 €/t 390-410 €/t 410-430 €/t 430-450 €/t 450-470 €/t

Buraki kontraktowane (€/t) min. 18.5, max. 22.5 20 21 23 24 25

Wysłodki (€/t)
Płatność za wysłodki według waloryzacji, taka sama w obu modelach, bez 

podziału na kategorie.Wysłodki (€/t) podziału na kategorie.

Od 2017 r. plantatorzy będą partycypować w kosztach transportu. Ostateczna kwota będzie uzgadniana po 
zakończeniu kampanii pomiędzy stronami (jeden z modeli przewiduje udział w wysokości min 0.4 € i maksimum 2 €/t, 
przy odległości 90 km)

Plantatorzy mogą zwiększyć dostawy o 40%, ta ilość jest gwarantowana. Plantatorzy mogą przenosić buraki 
pokrywając koszty przechowywania.
Dopłata za zawartość cukru wynosi 0,7% za każde 0.1 punktu procentowego powyżej 16% (do 2016/17 jest to 0.9%), 
brak informacji o stawce za polaryzację poniżej 16%
Model "bezpieczny" jest oparty na cenie pszenicy (MATIF): cena pszenicy 160 €/t = 18,5 €/t buraków 16%,
cena pszenicy 200 €/t = 22,5 €/t buraków 16%



P&L Konnern - DE

P&L Konnern - DE

Polaryzacja 16%

2017/18, 2018/19, 2019/20
model "bezpieczny„, 

zwiększenie gdy cena 
cukru > 450€/t

Model cen stałych
450-470 €/t cukru

(+/- 50 €/t odpowiada +/- 3.55 €/t)cukru > 450€/t (+/- 50 €/t odpowiada +/- 3.55 €/t)

Buraki kontraktowane (€/t) min. 22, max. 28 25,75

Wysłodki (€/t) Ok. 3 € do tony buraka (częściowo zależne od rynku).



P&L Konnern - DE

Podstawą kontraktu pozostaje kontrakt na dostawy buraka na bazie 16% zawartości cukru i 1,8% straty wydatku
P&L zapewnia kontrakty trzyletnie i dotychczasowe zakontraktowane ilości (buraki kwotowe i przemysłowe 2014) 
plus zwiększoną ilość 65%. O zwiększone lub zmniejszone ilości można wnioskować indywidualnie.
Od roku upraw 2017 istnieje wolny wybór pomiędzy modelami cenowymi. W przypadku modelu cen stałych cena 
podstawowa buraka zależy w całości od dochodu ze sprzedaży buraka. W przypadku modelu bezpiecznego istnieje 
korytarz cenowy z min. i maks. ceną buraka. Oba modele cenowe buraka obowiązują dla trzyletnich stałych i 
jednorocznych zmiennych ilości kontraktowych. 
Dodatek/potrącenie od zawartości cukru wynosi +/- 7 % na % zawartości cukru.
Premie za wczesne i późne dostawy wypłacane będą jako osobny dodatek cenowy (średnio 1.3 €/t wszystkich b.)
Wynagrodzenie za wysłodki rozliczane będzie w ramach zdefiniowanego korytarza cenowego po 3 euro/t buraka
Odliczenie za buraki nieogłowione wynosi od 2017 roku ryczałtowo 2,9% niezależnie od metody zbiorów
W przyszłości nastąpią miesięczne płatności ratalne za wszystkie buraki dostarczone do dnia 30/31 poprzedniego 
miesiąca w wysokości średnio 15,- euro/t buraka. Rata końcowa wypłacana będzie na koniec kwietnia.
Plantatorzy mogą wybrać pomiędzy oboma modelami cenowymi, przy czym maks. 30% całkowitej ilości buraka w 
regionie Könnern można zakontraktować w modelu bezpiecznym.
W trzyletnim okresie ilości kontraktowych nie można zmieniać modeli cenowych (cena stała i bezpieczny). Także w 
przypadku jednorocznych kontraktów obowiązuje ten sam podział modelu cenowego.



P&L Konnern - DE

P&L będzie miał nadal większy udział w
kosztach transportu do odległości 130 km.

Przy kosztach transportu do 8,- euro/t
plantator ponosi 25 %, jednak nie mniej niż
0,80 Euro/t buraka brudnego. Ponad 8,- euro/t
plantator ponosi w całości dodatkowe koszty
transportu.

Wychodzi się od kosztów faktycznych.
Ponieważ indywidualnie różnią się np. koszty
opłat drogowych, doradcy skonkretyzują je w
poszczególnych przypadkach.

Udział plantatorów w kosztach załadunku i
czyszczenia: 0,71 euro/t brudnego buraka
(jak dotychczas)



Nordzucker- DE

• Dwa modele cenowe, umowy jednoroczne lub trzyletnie.
• Ceny:

• Umowa jednoroczna
• Stała: 29 €/t
• Zmienna: 30.17 €/t przy cenie cukru 425 €/t, 31.90 €/t przy cenie cukru 450 €/t…• Zmienna: 30.17 €/t przy cenie cukru 425 €/t, 31.90 €/t przy cenie cukru 450 €/t…

• Umowa trzyletnia:
• 31 €/t

• Wszystkie ceny przy polaryzacji 17,9% (średnia z 5 lat) zawierają ekwiwalent za wysłodki i
premie za wczesne i późne dostawy.

• Nordzucker nadal będzie płacić za doczyszczenie, załadunek i transport wszystkich buraków.



Tereos - FR

TEREOS - FR Umowa 5-letnia
2017/18 & 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Pol. 16%
Buraki kontraktowane (€/t)* 25 Brak ustaleń
Płatność za wysłodki Część ceny minimalnej buraków kontraktowanych
Kontraktowane buraki na etanol / do przemysłu Brak
Buraki nadwyżkowe Brak szczegółów
Premia za długą kampanię 
(dla buraków odebranych po 20 stycznia)** 3 Nie jasne***
Dodatek za okrycie pryzm, utrzymanie dróg, Dodatek za okrycie pryzm, utrzymanie dróg, 
zawartość ziemi i przechowanie Nie określono, ale więcej niż obecnie
• * Cena bazowa (do której ewentualnie mogą zostać dodane dodatki cenowe i dywidenda) zostanie wypłacona jeżeli Tereos w

kampanii 2017/18 przerobi 18 mln t buraków (w 2014 przerobił 16.3 mln t, a w 2015 15 mln t). W cenie 25€ jest już wliczona
płatność za wysłodki. Cena została ustalona na 2 lata ale plantator podpisuje kontrakt 5-letni. Jeżeli produkcja buraków nie
zwiększy się do 18 mln t to ta cena nie obowiązuje (Francuzi zapewniają, że ze zwiększeniem produkcji nie będzie problemu).
Jest to cena minimalna i może zostać powiększona o bonusy związane z dochodowością firmy, zależeć to bedzie od decyzji
walnego zgromadzenia Tereos

• ** Nie zostało to jasno wyrażone, ale ta premia wiąże się ze zwiększeniem tonażu buraków do przerobu w Tereos z 15 do 18
mln t. Jeżeli ten wzrost nie zostanie osiągnięty to kampania nie będzie trwała dłużej niż 130 dni, więc buraki nie będą
przerabiana po 20 stycznia

• ***Nie jest jasnym, czy ta premia będzie płacona również w tych kampaniach
• Transport po stronie producenta cukru.



Cristal Union - FR

Cristal Union - FR
Od 2017 r.

Pol. 16% - do potwierdzenia
Buraki kontraktowane (€/t) Wynikowa 27 €, od 24 do 32 €
Płatność za wysłodki W cenie buraków kontraktowanych
Kontraktowane buraki na etanol / do przemysłu Brak szczegółów
Buraki nadwyżkowe

• Cristal Union chce zwiekszyć produkcję buraków do 17 mln t (13,8 w 2014 i 12,3 w 2015). W związku z tym CU
chce zwiekszyć areał buraków o 20% w pierwszym kroku oraz wydłużyć kampanię o 20 dni. W 2014 kampania
trwała 104 dni, a w 2015 86 dni.

• Jeżeli chodzi o cenę to podany przedział i wynikowa są zabiegiem marketingowym, nie ma żadnej ceny bazowej
czy minimalnej (24 € to nie cena minimalna), cena będzie zależeć od dochodów firmy. Oznacza to, że może być
wyższa od ceny w Tereos, ale równie dobrze może być znacznie niższa.

• Transport po stronie producenta cukru.



RT (Sudzucker) – Belgia

• Propozycja Sudzucker jest następująca (cena przy polaryzacji 17%):
• 19,78 €/t buraków przy cenie cukru 400 €
• 22,54 €/t buraków przy cenie cukru 450 €

• + ekwiwalent za wysłodki (wartość rynkowa, obecnie 4 – 5 € do t buraków)
• + premia za wczesne i późne dostawy
• + 1,5 € za dostawę 100% ilości zakontraktowanej

• Drak zanieczyszczenia główką, buraki poddane mikro ogławianiu na polu. Oznacza to, że plantatorzy• Drak zanieczyszczenia główką, buraki poddane mikro ogławianiu na polu. Oznacza to, że plantatorzy
dostarczą +/- 6% więcej buraków, ale o mniejszej zawartości cukru (szacunek: 0,2 p. procentowego
mniej).Czyli zapłata za 6% więcej buraków ale o mniejszej polaryzacji. Szacunkowo daje to ok. 1,5 €
na t buraków.

• Powyższe warunki oznaczają, że plantatorzy dostaną od 300 do 600 € mniej z ha niż przy cenie
minimalnej.

• Transport po stronie producenta cukru. Ale plantatorzy płacą za ziemie i zanieczyszczenie (10 €/t)
oraz transport. Szacunkowo wychodzi 0,8 – 1 €/t buraków.

• Załadunek (0,21 €/t) i doczyszczenie płacone przez plantatorów (jak dotychczas)
• Do rozliczenia ma być brana średnia cena sprzedaży w Sudzucker w PL, DE, BE i FR



Iscal– Belgia

• Przedłużenie obecnych warunków o 1 rok (2017)
• Cena buraków 26,29 €/t przy cenie cukru 404 €/t
• Zwiększenie ceny buraków przy wyższej cenie cukru• Zwiększenie ceny buraków przy wyższej cenie cukru
• Zmniejszenie ceny buraków przy niższej cenie cukru
• Ekwiwalent za wysłodki (zgodnie z ceną rynkową)
• Premie za wczesne i późne dostawy
• Transport po stronie producenta cukru



Azucarera – Hiszpania

• Cena podstawowa 25,45 €/t buraków
• Wysłodki 2,36 €/t buraków
• Premia „zrównoważonego rozwoju” 2,00 € (0-20 km), 1,5€ (21-40 km), 1€ (41-60 km) 0,5 € (>60 km)
• Premia stabilizacyjna 5.71 € - 0,00 €
• Łączna cena 35,61 € - 28,4 €• Łączna cena 35,61 € - 28,4 €

• Gdy cena cukru przekroczy poziom 575 € będzie wypłacany dodatek cenowy (np. przy cenie 600
dodatek wyniesie 0,5 € do tony buraków)



Czechy

5 kwietnia 2016 zostało podpisane Ogólnokrajowe Porozumienie Branżowe pomiędzy Związkiem 
Plantatorów i związkiem Producentów Cukru (5 firm)

Porozumienie zwiera następujące zapisy:
- Ceny uzgadniane w umowach kontraktacji wraz z terminami płatności
- Możliwość powołania Komisji Mieszanych
- Obowiązek płacenia składek- Obowiązek płacenia składek
- Ogólne warunki dotyczące warunków dostawy buraków i prowadzenia kontroli
- Określenie zawartości cukru, wagi i tary
- Szereg definicji – w tym co to jest burak standardowy
- Transport zorganizowany przez cukrownię we współpracy z plantatorem 
- Wszystkie buraki doczyszczone - koszty pokrywa plantator (wysokość określona w UD)
- Koszty załadunku i transportu określone w UD
- Spory w pierwszej kolejności rozstrzygane w postępowaniu ugodowym, następnie przez Sąd 

Arbitrażowy


