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MHP SE 
Операційні результати діяльності Компанії за І квартал 2020 року, що завершився 31 

березня 2020 року 

MHP SE (LSE: MHPC), материнська компанія провідної міжнародної агропромислової групи, 

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

вирощувані зернових, представляє операційні результати своєї діяльності за І квартал, що 

закінчився 31 березня 2020 року. Надалі в цьому документі MHP SE, а також дочірні компанії 

– «МХП», «Компанія» або «Група». 

Операційні результати МХП включають результати діяльності РР і розкриваються окремо у 

розділі Європейський Операційний Сегмент.  

 

ВИРОБНИЦТВО КУРЯТИНИ ТА ПОВ’ЯЗАНА ДІЯЛЬНІСТЬ (без РР) 

Спалах пташиного грипу H5N1 в Україні (Вінницька область) був оголошений у I кварталі 
2020 р. та спричинив тимчасове припинення експорту з України до ЄС (відновлено на 
початку березня 2020 р.), Саудівської Аравії та інші ринки Близького Сходу (відновлено у 
лютому та березні 2020 р.), а також в країни СНД (очікується, що вони відкриються з травня 
2020 р.). З метою пом'якшення несприятливого впливу на діяльність та рентабельність 
МХП, керівництво Компанії прийняло рішення зменшити використання потужностей 
комплексів птахівництва приблизно на 10% (з лютого до кінця березня 2020 р.). З початку 
квітня всі виробничі потужності птахівництва Компанії знову працюють на повну потужність.  

Загальні обсяги виробництва курятини МХП в І кв. 2020 р. зросли на 4% та склали 178 640 
тонн (І кв. 2019 р.: 171 272 тонн) у результаті запуску нових виробничих майданчиків 
протягом 2019 р. (II черга (І лінія) Вінницького птахокомплексу), а також як наслідок 
збільшення виробництва тушки з більшою вагою.  

 

Продажі курятини 

I кв.  

2019 

I кв.   

2020 %  

Обсяги продажів третім особам, 

тонн 164 004 157 729 -4%  

- Внутрішні продажі 70 959 75 681 7%  



- Експорт 93 045 82 048 -12%  

- Середня ціна за 1 кг без 

урахування ПДВ, грн       38,62 34,41 -11%  

- Середня ціна за 1 кг без 

урахування ПДВ, US$ 1,41 1,37 -3%  

- Ціна за 1 кг без урахування 

ПДВ, грн 36,39 32,38 -11%  

- Ціна за 1 кг без урахування 

ПДВ, US$ 1,48 1,45 -2%  

* Середній офіційний курс за I кв. 2020 р. UAH/US$ 25,05 та за I кв. 2019 р. UAH/US$ 27,31. 

Внаслідок  закриття ринків, що спричинили зменшення експортних продажів, загальний 
обсяг продажів курятини третім особам в І кв. 2020 р. знизився на 4% та склав 157 729 тонн 
порівняно з 164 004 тонн в І кв. 2019 р. Обсяг продажів на внутрішньому ринку зріс на 7% 
порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 75 681 тонн. Зростання 
зумовлене збільшенням долі замороженої курятини (слідуючи стратегії зменшення 
залишків на складах). 

 

Експорт курятини 

Через обмеження продажів (заборони), що були введені переважно урядами країн ЄС та 
країн Близького Сходу, Компанії довелося перенаправити обсяги продажів до країн, які 
залишалися відкритими на той час, тому стало майже неможливо слідувати стратегії 
визначення потрібного продукту на потрібний ринок. У той же час МХП продовжував 
дотримуватися своєї стратегії диверсифікації експортних продажів, наскільки це було 
можливо. 

У І кв. 2020 р. експорт курятини МХП склав 82 048 тонн, що на 12% нижче, ніж за аналогічний 
період минулого року (І кв. 2019 р.: 93 045 тонн), зі значним зменшенням країн в 
експортному портфоліо. Експортні продажі склали близько 52% проти 57% від загального 
обсягу продажів курятини в І кв. 2020 р. і І кв 2019 р. відповідно. 

Ціни на курятину 

Середня ціна на курятину в І кв. 2020 р. склала 34,41 грн за кг (US$ 1,37) (без ПДВ) та 
знизилась на 11% (3% в US$ відповідно) порівняно з аналогічним періодом минулого року, 
це було спричинене зниженням рентабельності на кг через закриття ринків для експорту та 
збільшення продажів замороженої курки в Україні. В той же час, середня ціна на курятину в 
I кв. 2020 р.  залишалася відносно стабільною порівняно з середньою ціною на курятину у 
ІV кв. 2019 року - 34,69 грн (US$ 1,43 ) за кг (без урахування ПДВ). 

Продажі олії 

Обсяги продажів, тонн 

I кв.     

2019 

I кв.        

2020 %  

Соняшникова олія 99 826 80 710 -19%  



Соєва олія 15 152 10 768 -29%  

 
У І кв. 2020 р. продажі соняшникової олії МХП знизились на 19% та склали 80 710 тонн 
порівняно з показником І кв. 2019 р. у 99 826 тонн, здебільшого у результаті зміни умов 
поставки. В І кв. 2020 р. експорт соєвої олії знизився на 29% та склав  10 768 тонн порівняно 
з 15 152 тонн, що було продано в І кв. 2019 р. здебільшого у результаті зменшення 
виробництва та зміни умов поставки. 
 
Компанія розглядає експорт рослинних олій в якості одного з «природніх методів 
хеджування», який акумулює додаткові прибутки в твердій валюті та захищає Компанію від 
волатильності місцевої валюти. 
 
РОСЛИННИЦТВО 
 
Близько 72 140 га. землі МХП засіяні озимими культурами, з яких біля 56% - озимою 
пшеницею та 43% озимим ріпаком.  На сьогодні всі культури перебувають в гарному стані. 
МХП планує зібрати врожай з 360 000 га землі.  
 
Весняна посівна кампанія МХП у 2020 р.  продовжується.  

 

ПРОДУКТИ М’ЯСОПЕРЕРОБКИ ТА ІНША СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Продукти м’ясопереробки 

I кв 

2019 

I кв 

2020 %  

Обсяги продажів третім особам, 

тонн 
7 572 7 860    4% 

 

Ціна за 1 кг, без ПДВ, грн 65,73 68,90    5%  

Напівфабрикати 

I кв.       

2019 

I кв.  

2020 %  

Обсяги продажів третім особам, 

тонн 4 067 4 039    -1%  

Ціна за 1 кг, без ПДВ, грн 43,43 40,29    -7%  

Обсяг продажів ковбас та готової м’ясної продукції в І кв. 2020 року залишився відносно 
стабільним та склав 7 860 тонн порівняно з 7 572 тонн в І кв. 2019 р. Середня ціна на ковбаси 
та готову м’ясну продукцію в І кв. 2020 року зросла на 5% та склала 68,90 грн за 1 кг (без 
ПДВ) порівняно з 65,73 грн за 1 кг (без ПДВ) в І кв. 2019р. 

Обсяг продажів напівфабрикатів в І кв. 2020 р. залишився відносно стабільним та склав      4 
039 тонн. Середня ціна в І кв. 2020 р. знизилась на 7% та склала 40,29 грн за 1 кг (без ПДВ) 
у результаті збільшення продажів більш доступних продуктів.  

Європейський Операційний Сегмент (діяльність РР) 

Курятина I кв 2019 I кв 2020 



Обсяги продажів третім особам, тонн 5 205 15 183 

Ціна за 1 кг, без ПДВ, EUR 2,57 2,57 

* результати діяльності РР з 21 лютого 2019 року, коли було завершено придбання.    

В І кв. 2020 р. потужності компанії з виробництва курятини європейського операційного 
сегменту (РР) склали 23 858 тонн м’яса курятини та індички, в той час як продажі курятини 
склали 15 183 тонн. Ціни в І кв. 2020 р. залишились відносно стабільними в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року та склали 2,56 eur за кг (І кв. 2019: 2,57 eur за кг) 

Продукти м’ясопереробки I кв 2019 I кв 2020 

Обсяги продажів третім особам, тонн 2 662 9 206 

Ціна за 1 кг, без ПДВ, EUR 2,69 2,75 

* результати діяльності РР з 21 лютого 2019 року, коли було завершено придбання. 

В І кв. 2020 р. потужності компанії з виробництва продуктів м’ясопереробки (включаючи 
ковбаси та напівфабрикати) склали 8 214 тонн, в той час як продажі склали 9 206 тонн. 
Середні ціни склали 2,75 eur за кг (І кв. 2019 р.: 2,69 eur). 

ПРИЗНАЧЕННЯ В РАДІ ДИРЕКТОРІВ 

24 березня 2020 р. пан Філіп Джей Вілкінсон був призначений Незалежним Невиконавчим 
Директором Ради Директорів на період, що закінчується щорічними загальними зборами 
акціонерів Компанії, що відбудуться в червні 2020 році. Пан Вілкінсон має великий досвід у 
галузі птахівництва та є фахівцем у напрямах міжнародної харчової та 
сільськогосподарської промисловостей.  

ПОДІЇ У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ 

Дивіденди 

13 квітня 2020 року Радою Директорів MHP SE було схвалено виплату дивідендів у розмірі  
US$ 0,2803 на 1 акцію за 2019 рік, що еквівалентно US$ 30 млн, що будуть виплачені 28 
квітня 2020 року акціонерам Компанії згідно з повідомленням Компанії, що було 
опубліковано 16 квітня 2020 року.  

COVID-19 

Станом на початок квітня вплив COVID-2019 є незначним. Компанія офіційно може 
працювати і тому працює у нормальному режимі. 

Рівень відсутності працівників з поважної причини на підприємствах групи МХП на тому ж 
рівні, що і минулого року. Керівництво компанії організувало цілий комплекс заходів щодо 
запобігання захворювань та поширення інфекції в межах Компанії (віддалені роботи, 
додаткові медичні обстеження, корпоративні трансфери, використання захисних масок 
тощо). Зокрема, на виробництві робота організована змінами, що складаються з невеликої 
кількості людей, що дозволяє обмежувати контакт і мінімізувати потенційне масове 
поширення інфекції. На додаток до цього підготовлено список потенційних працівників, на 
випадок, якщо буде потрібно замінити інфікованих працівників та тих, хто перебуватиме на 
карантині. 



У нас є достатня кількість сировини на складі, щоб продовжувати нормальну діяльність 
(рослинництво, виробництво курятини тощо). Хоча Компанія має велику залежність від 
імпорту, ми ефективно організували постачання і маємо достатньо запасів, щоб 
забезпечити безперервність нашого виробництва та діяльності протягом другого кварталу 
2020 року. 

Ми можемо фінансувати свої потреби готівкою за рахунок діяльності, але у випадку, якщо 
потрібна додаткова ліквідність, ми зможемо фінансувати її за рахунок короткострокових 
позик. Маючи добрі довгострокові відносини з банками, ми заздалегідь підтвердили ліміти 
на фінансування у кількох банках. 

 

НАСТУПНИЙ ПРЕС-РЕЛІЗ 

Фінансові результати за перший квартал 2020 року будуть опубліковані 2 червня 2020 року, 
детальніше: https://www.mhp.com.ua/uk/dlja-investoriv/finansovij-kalendar.  

Контактна особа з питань зв’язків з 

інвесторами 

Анастасія Соботюк (Київ)  

 

 

+38 044 207 99 58  

a.sobotyuk@mhp.com.ua 

Контактна особа для аналітиків 

Ірина Бублик (Київ) 

 

+38 044 207 00 04  

i.bublik@mhp.com.ua 

 

https://www.mhp.com.ua/uk/dlja-investoriv/finansovij-kalendar
mailto:a.sobotyuk@mhp.com.ua
mailto:i.bublik@mhp.com.ua


Про МХП: 

МХП – провідний виробник курятини не лише в Україні, а також на Балканах (Група Perutnina 

Ptuj) та в ЄС.  

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

впізнаваністю бренда своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва 

курятини: від вирощування зернових та 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 9 дистрибуційних центрів у великих містах України. МХП використовує власні 

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

доставки. 

МХП також посідає 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. 

Балкани: Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м'ясопереробки на Балканах, 

має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і 

Герцеговині; володіє дистриб'юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії і 

поставляє продукцію в 15 країн Європи. Perutnina Ptuj є вертикально інтегрованою компанією 

на всіх етапах виробництва курятини - від виробництва кормів, інкубаційних яєць, розведення, 

забою до виробництва ковбасних виробів і подальшої переробки курятини. 

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

MHPC. 

 


