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23 серпня 2018 р. Лімасол, Кіпр 

MHP SE 

Фінансові результати за 2 кв. 2018 р., та перше півріччя 

що закінчилося 30 червня 2018 року 

MHP SE (LSE: MHPC) материнська компанія міжнародної агропромислової компанії-лідера, головний 

офіс якої знаходиться в Україні, що спеціалізується на виробництві курятини та вирощуванні 

зернових, а також іншій аграрній діяльності представляє фінансові результати своєї діяльності за 6 

місяців та 2  квартал, що закінчився 30 червня 2018 року.  

КЛЮЧОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 

У 2 кварталі 2018 року МХП запустив перші виробничі майданчики другої черги Вінницької 
птахофабрики (Комплекс): 

 Наприкінці травня в експлуатацію було запущено дві виробничі бригади комплексу; 

 На початку липня було введено в експлуатацію забійний комплекс. 

2 квартал 2018 року 

 Потужності компанії з виробництва курятини зросли на 7% і склали 155 725 тонн (2 кв. 2017 

р.: 145 820 тонн) 

 Середня ціна на курятину зросла на 20% до 39,38 грн за 1 кг, у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року (2 кв. 2017 р.: 32,92 грн за 1 кг) (без урахування ПДВ).  

 Експорт курятини склав 70 145 тонн і залишився стабільним порівняно з 2 кварталом 2017 

року - 71 332 тонни 

1-е півріччя 2018 року 

 Потужності компанії з виробництва курятини зросли на 7% і склали 307 890 тонн (1-е півріччя  

2017 р.: 287 694 тонн) 

 Середня ціна на курятину зросла на 21% до 39,17 грн за 1 кг, у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року (1-е півріччя 2017 р.: 32,35 грн за 1 кг) (без урахування ПДВ).  

 Експорт курятини зріс на 9% і склав 133 564 тонн (1-е півріччя 2017 р.: 123 042 тонн) внаслідок 

зростання експортних поставок переважно до країн ЄС та країн Близького Сходу та Північної 

Африки.  

КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

2 квартал 2018 року 

 Виручка склала US$ 388 млн і зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого 

року (2 кв. 2017 р.: US$ 321 млн). 

 Експортна виручка склала US$ 223 млн, що становить 57% від загальної виручки (2 кв. 2017 

р.: US$ 185 млн, що становило 58% від загальної виручки). 

 Операційний прибуток склав US$ 150 млн, та залишився відносно стабільним у порівнянні із 

попереднім роком. Операційна маржа склала 39%. 

 Приведена EBITDA маржа знизилася до 45% з 54%; приведена  EBITDA збільшилась до US$ 

174 млн з US$ 173 млн. 

 Чистий прибуток склав US$ 100 млн, у порівнянні з US$ 153 млн у другому кварталі 2017 

року. 
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1-е півріччя 2018 року 

 Виручка склала US$ 694 млн і зросла на 16% у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року (1-е півріччя 2017 р.: US$ 600 млн). 

 Експортна виручка склала US$ 385 млн, що становить 55% від загальної виручки (1-е півріччя 

2017 р.: US$ 349 млн, що становило 58% від загальної виручки). 

 Операційний прибуток склав US$ 212 млн, та зменшився на 6% у порівнянні з попереднім 

роком. Операційна маржа склала 31%. 

 Приведена EBITDA маржа знизилася до 38% з 44%; приведена EBITDA змінилась до US$ 

263 млн з US$ 266 млн  

 Чистий прибуток становить US$ 190 млн, що на 10% нижче у порівнянні з 1-м півріччям 2017 

року (US$ 210 млн), переважно за рахунок скорочення доходу від державних субсидій (US$ 

24 млн), а також через одноразову виплату (US$ 33 млн), пов'язану з випуском нових 

єврооблігацій в квітні 2018 року, які були частково перекриті негрошовим прибутком від 

курсової різниці. 

ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД  

(в. US$ млн., якщо не вказано інше) 
 2 кв. 

2018 
 

 2 кв. 
2017 

 

%* 
 1-е 

півріччя 
2018 

 

 1-е 
півріччя 

2017 
 

%* 
    

           Виручка  388  321 21%  694  600 16% 
по стандарту IAS 41  78  58 34%  73  68 7% 
           Валовий прибуток  181  153 18%  262  239 10% 
Валова маржа  47%  48% -1 pps  38%  40% -2 pps 
           Операційний прибуток**  150  152 -1%  212  226 -6% 
Операційна маржа  39%  47% -8 pps  31%  38% -7 pps 
           Приведена EBITDA  174  173 1%  263  266 -1% 
Приведена EBITDA маржа  45%  54% -9 pps  38%  44% -6 pps 
           
Чистий прибуток до курсової різниці  84  117 -29%  119  167 -29% 

Маржа чистого прибутку до курсової 

різниці (Прибуток/втрати) 

 22%  36% -14 pps  17%  28% -11 pps 

Прибуток/втрати від курсової різниці  16  36 -56%  71  (43 65% 
           

Прибуток за період безперервної 

діяльності 

 
100  153 -35% 

 
190  210 -10% 

Маржа на прибуток за період 

безперервної діяльності 

 
26%  48% -22 pps 

 
27%  35% -8 pps 

* pps – процентні пункти 

Середній офіційний курс за 2 кв. 2018 р. UAH/US$ 26,1784  та за 2 кв. 2017 р. UAH/US$ 26,4627 

Середній офіційний курс за 1-е  півріччя 2018 р. UAH/US$ 26,7462  та за 1-е  півріччя 2017 р. UAH/US$ 26,7602 

 

ДИВІДЕНТИ 

6 березня 2018 року Рада директорів MHP SE було схвалено виплату тимчасових дивідендів у 

розмірі US$ 0,7492 на акцію, що дорівнює приблизно US$ 80 тис., 26 квітня 2018 року акціонерам, які 

внесені до реєстру станом на 20 квітня 2018 року. Рада Директорів затвердила, що на акції Компанії, 

що перебувають у казначействі, не буде виплачено дивідендів. 

Рада директорів MHP SE також підтвердила згоду компанії WTI Trading Limited (основного акціонера 

Компанії) на виплату дивідендів, які будуть сплачені пізніше, ніж на оголошену дату сплати 

дивідендів (але не пізніше 1 листопада 2018 року), без відсотків, нарахованих на суму дивідендів, 

сплачених пізніше. 
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Протягом шестимісячного періоду, що закінчився 30 червня 2018 року, MHP SE виплатив дивіденди 

акціонерам у сумі приблизно US$ 60 млн. 

Деталі дзвінка: 

Час:                                             07.00 Нью-Йорк / 12.00 Лондон / 14.00 Київ. 

 

Назва:          

 

Financial results for Q2 and H1 2018 

Стандартний міжнародний: 

 

+44 2071943759 

США:  

 

+1 6467224916 

ID конференції            

        

EV00077762 

PIN-код для учасників         11109084# 

 

 

Щоб стежити за презентацією разом з керівництвом компанії, будь ласка, зареєструйтеся за 

наступним посиланням: 

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1809217&s=1&k=53F5382C4D55BE2D550DA4EB17

C5E881 

 

Для зв’язків з інвесторами:  

Анастасія Соботюк (Київ) 

a.sobotyuk@mhp.com.ua 

 

Київ: +380 44 207 99 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1809217&s=1&k=53F5382C4D55BE2D550DA4EB17C5E881
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1809217&s=1&k=53F5382C4D55BE2D550DA4EB17C5E881
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Прогноз 

Нещодавнє введення в експлуатацію другої черги Вінницької птахофабрики (2 бригади – у травні та 

червні), а також запуск двох додаткових бригад до кінця 2018 року дозволять збільшити обсяги 

виробництва курятини у другому півріччі, та успішно будуть реалізовані як на внутрішньому так і на 

експортних ринках.   

Враховуючи сприятливі погодні умови у літній період, ми очікуємо хороший врожай ярих культур 

(кукурудзи, соняшника та сої), що позитивно вплине на загальний фінансовий результат МХП в 

2018 році. 

Ми впевнені, що ми продовжимо демонструвати сильні фінансові результати, які будуть підкріплені 

значною та провідною часткою валютних надходжень з експорту курятини, олії та зерна. 

 

Про МХП 

МХП – провідний виробник курятини в Україні з найбільшою долею на ринку і високою 

впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: 

від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних 

яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці 

(зокрема через партнерські брендовані точки). Вертикальна інтеграція зменшує залежність МХП від 

постачальників і цін на сировину. Крім економічної ефективності, вертикальна інтеграція дозволяє 

МХП втілювати сувору політику біобезпеки, контролювати якість сировини і кінцеву якість, а також 

безпечність продукції до точок продажу. Для підтримки продажів МХП контролює дистрибуційну 

мережу, яка складається з 11 дистрибуційних центрів у великих містах України. МХП використовує 

власні вантажівки для доставки своєї продукції, що зменшує загальні транспортні витрати і час 

доставки. 

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу вирощує для виробництва 

комбікормів, а інші культури – пшеницю, ріпак тощо – продає третім особам. МХП орендує 

сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України. 

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC. 
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