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12 червня 2019 р., Лімасол, Кіпр 

MHP SE 

Неаудовані фінансові результати за I квартал 2019 року, 

що закінчився 31 березня 2019 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 (виробництві м'ясоковбасних виробів та м'ясних виробів, 

готових до споживання) представляє неаудовані фінансові результати своєї діяльності за перший 

квартал, що закінчився 31 березня 2019 року. Надалі в цьому документі MHP SE, а також дочірні 

компанії – «МХП», «Компанія» або «Група». 

 

ПОДІЇ ПРОТЯГОМ ТА ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 

21 лютого 2019 року МХП завершив угоду з придбання 90.69% акцій “Perutnina Ptuj” – найбільшого 

виробника курятини та продуктів з м'яса птиці на Балканах в Південно-Східній Європі 

(https://www.mhp.com.ua/library/file/mhp-closes-pp-deal-final-final-ukr-red-docx.pdf).  

26 квітня  2019 року, МХП оголосив про визначення / погодження остаточної ціни покупки – 22,34 
євро за акцію для придбання Perutnina Ptuj. Загальна вартість 100% підприємства Perutnina Ptuj 
склала 273 млн євро, у тому числі чистий борг – 34,5 млн євро та нормалізована вартість оборотних 
коштів. Остаточна вартість для 90.69% акцій склала 221 млн євро  

(https://www.mhp.com.ua/library/file/pppricepr-extanded-final-ukr-docx.pdf). 
 

Важливо: фінансові результати за І квартал 2019 року представлені включаючи результати 

Perutnina Ptuj з дати завершення угоди – 21 лютого 2019 року. Через незначний вплив на результати 

МХП за перший квартал 2019 року, операційні результати та пояснення тенденцій були представлені 

без впливу PPJ. 

 

КЛЮЧОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 

 МХП завершив введення в експлуатацію два додаткові виробничі майданчики (бригади), 

як частину другої черги  Вінницького птахокомплексу і в даний час вирощує птицю у п'яти 

бригадах 

 Обсяг виробництва курятини зріс на 13% та склав 171 272 тонн, у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року (І кв. 2018: 152 167 тонн) 

 Валовий прибуток залишився відносно стабільним і склав US$ 81 млн, маржа валового 

прибутку знизилася до 19% (І кв. 2018 р.: 26%) 

 Середня ціна на курятину залишилась відносно стабільною порівняно з показником 

аналогічного періоду минулого року і склала 38,63 грн за 1 кг (I кв. 2018 р. – 38,78 грн за 

1 кг без урахування ПДВ).  

 Експорт курятини збільшився на 47% і склав 93 045 тонн (I кв. 2018 р. – 63 144 тонн). 

https://www.mhp.com.ua/library/file/mhp-closes-pp-deal-final-final-ukr-red-docx.pdf
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КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

 Виручка збільшилась на 42% і склала US$ 436 млн порівняно з аналогічним періодом 

минулого року (I кв 2018: US$ 306 млн)   

 Експортна виручка виросла на 65%  та склала US$ 268 млн, що становить 61% від 

загальної виручки (1 кв 2018: US$ 162 млн, що становить 53% від загальної виручки) 

 Валовий прибуток залишився відносно стабільним і склав US$ 81 млн, маржа валового 

прибутку знизилася до 19% (I кв. 2018 р.: 26%) 

 Приведена EBITDA знизилася до US$ 83 млн  з US$ 89 млн, внаслідок зниження маржі 

по всіх сегментах; приведена EBITDA маржа знизилася до 19% в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року (I кв. 2018 р .: 29%) 

 Чистий прибуток склав US$ 33 млн, у порівнянні з прибутком у US$ 90 млн у І кв 2018 р., 

зниження було викликано головним чином через не грошовий прибуток від курсових 

різниць і збільшенням фінансових витрат, пов'язаних із застосуванням IFRS 16, а також 

більш високих амортизаційних відрахувань, пов'язаних з розширенням Вінницького 

птахокомплексу. 

 

Д-р Джон Річ, голова Ради Директорів MHP SE, прокоментував: «МХП продовжує слідувати своїй 

стратегії зростання, виконуючи своєчасну та в рамках бюджету реалізацію останнього етапу 

розширення виробничих потужностей на Вінницькому птахокомплексі та завершення важливого 

стратегічного кроку з придбання PPJ. PPJ це компанія високого рівня,  з сильною управлінською 

командою, та добре налагодженою роботою на головних ринках на Балканах та  в Південно-Східній 

Європі. Ми бачимо хороші можливості для співпраці з командою Perutnina для подальшого розвитку 

бізнесу у співпраці з Групою компаній МХП. 

Наші фінансові результати в І кварталі відображають значне зростання доходів, оскільки нові 

виробничі потужності запущені і включають доходи компанії Perutnina після її придбання. На 

операційну маржу за І квартал негативно вплинули вищі витрати на оплату праці, які мали місце з 

другого кварталу минулого року. Тим не менш, ми залишаємось впевненими в перспективах Групи, 

і наші очікування на весь рік залишаються незмінними. 

 

ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД 

(в млн US$, якщо не вказано інше)  І кв. 2019 
 

 І кв. 2018 
 

%* 

  

      Виручка   436   306 42% 
Стандарт IAS 41  (6)  (5) 20% 
      Валовий прибуток   81   81 0% 
Валова маржа  19%  26% -7pps 
      Операційний прибуток   50   62 -19% 
Операційна маржа  11%  20% -9 pps 
      Приведена EBITDA   83   89 -7% 
Приведена EBITDA маржа  19%  29% -10 pps 
      Чистий прибуток до курсової різниці   12   35 -66% 

Маржа чистого прибутку до курсової різниці   3%  11% -8 pps 

Курсова різниця (збиток) /прибуток   21   55 -62% 

      Чистий прибуток   33   90 -63% 
Маржа чистого прибутку  8%  29% -21 pps 

* pps – процентні пункти 

Середній офіційний курс за I кв. 2019 р. UAH/US$ 27,3058 та за I кв. 2018 р. UAH/US$ 27,3203. 
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ДИВІДЕНДИ 

21 березня 2019 року Радою директорів MHP SE було схвалено тимчасові дивіденди у розмірі US$ 

0,7474 за 1 акцію, що еквівалентно близько US$ 80 млн., що будуть виплачені 4 квітня 2019 року 

акціонерам Компанії згідно реєстру станом на 29 березня 2019 року. Дивіденди не буде виплачено 

на ті акції, які знаходяться в казначействі. 

Рада директорів MHP SE також повідомлена про згоду WTI Trading Limited (основного акціонера 
Компанії) на виплату дивідендів пізніше дати виплати дивідендів (але не пізніше 01 листопада 2019 
р.) без нарахування відсотків на суму дивідендів, що будуть виплачені пізніше. 

ПРОГНОЗ 

Основними чинниками зростання у 2019 році будуть: 

 Збільшення обсягів виробництва курячого м'яса приблизно на 100 000 тонн внаслідок 

розширення Вінницького птахокомплексу (2 черга) в Україні та приблизно на 80 000 тонн 

завдяки нещодавно придбаній компанії PPJ;  

 Збільшення експортних продажів курятини в усіх регіонах, що, як очікується, призведе до 

отримання близько 320 000 тонн курячого м'яса; 

 Поступовий запуск біогазового проекту з альтернативної енергії потужністю 12 МВт (1 

черга) в Вінниці (запущений в середині 2019 р.) 

 Очікувані високі врожаї сільськогосподарських культур позитивно вплинуть на загальний 

фінансовий результат МХП у 2019 році. 

 

Деталі дзвінка 

Керівництво МХП проведе дзвінок для інвесторів та аналітиків із презентацією результатів та сесією 
питань та відповідей у день публікації результатів. 
  
 
 
  
Час:      
                 

14.00 London / 16.00 Kyiv / 16.00 Moscow / 9:00 
Нью Йорк 

Назва: Financial results for Q1 2019 
 

International/UK Dial in: 
 

+44  2071943759 

США:  
 

+1 6467224916 

ID конференції: 
 

EV00091161 

PIN код учасника:   
 

74492966# 

        

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

https://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/2019621-1/0CD5B7B7E2F3328A24570F7D4C02AAD6?p

artnerref=rss-events  

 
 
 

Для зв’язків з інвесторами:  

Анастасія Соботюк (Київ)  +38 044 207 99 58  a.sobotyuk@mhp.com.ua 

https://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/2019621-1/0CD5B7B7E2F3328A24570F7D4C02AAD6?partnerref=rss-events
https://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/2019621-1/0CD5B7B7E2F3328A24570F7D4C02AAD6?partnerref=rss-events
mailto:a.sobotyuk@mhp.com.ua
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Для аналітичних запитань: 

Ірина Бублик (Київ)   +38 044 207 00 04 i.bublik@mhp.com.ua  
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