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Група УкрАгроКом 
УАК

Група УкрАгроКом (УАК) – приватний 
диверсифікований аграрний хол-
динг, зосереджений в Кіровоградсь-
кій області. 

В 2016 році Групою було зібрано 564 тис. тон  
зернових, олійних  та  технічних культур  ( + 18 % у 
порівнянні з 2015 роком),  і  в тому числі 220 тис. 
тон цукрового буряка, який переробляється 
на власному цукровому заводі в Олександрії. 
Група використовує сучасну елеваторну 
інфраструктуру потужністю одночасного 
зберігання 354 000 тон, що розташована 
у близькості до глибоководних морських 
портів (240 км). Власний річковий термінал, 
потужністю навантаження 5000 тон на добу 
та потужністю одночасного зберігання 96 000 
тон (найбільший в Україні) надає доступ до 
річкових транспортних шляхів.
Поголів’я ВРХ (основне стадо, тварини на 
вирощувані та відкормі) налічує близько 
6000 голів, виробництво молока у 2016 році 
становило 18 тис. тон.  Серед активів групи – 
інноваційний найбільший в Україні молочно-
товарний комплекс «Петриківське молоко», 
що виробляє високоякісне молоко екстра 
класу.

Топ – 20 Аграрний холдинг 
75 000

Аграрний холдинг
75 000 гектарів чорноземів  

 354 000
354 000 тон одночасного 

зберігання   

 743 000
743 000 тон реалізація зернових на глобальних рин-

ках (власний урожай та урожай третіх осіб)

 4 000
Цукровий завод потужністю переробки 

4000 тон цукрових буряків на добу

   6 000
6 000 голів ВРХ 

 96 000
Найбільший річковий термінал, 96 000 тон одночас-

ного зберігання, відвантаження 5000 тон на добу.

 ≈240
240 км відстань до глибоко-

водних морських портів 
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Група УкрАгроКом 
УАК

Заснування
ТОВ  «УкрАгроКом»

Анатолієм Кузьменко

2000

Придбання
Олександрійського 
цукрового заводу

2004

2002 
Заснування 

ТОВ «Гермес 
Трейдинг» Юрієм 

Скічко

2010-2011 
Перші відвантаження 

на базисі FOB.
Топ-10 трейдерів

кукурудзою. Перший 
аудит згідно МСФ3. 

Перші відвантаження 
на базисі CIF. Структу-
роване фінансування 
торгівлі банками BNP 

Paribas (Швейцарія) та 
Банком Австрії

Отримання фінансу-
вання від міжнародних 
інституцій під гарантії 
US EXIM, Euler Hermes. 

2012

Початок хеджування 
на Чикагскій 

товарній біржі та 
на Міжнародному 
ринку ф’ючерсів 

Франціі. Посилення 
команди трейдерами 

з міжнародним 
досвідом

2014

2013 
Введення в 

експлуатацію 
найбільшого в 

Україні річкового 
терміналу.  Введення 

в експлуатацію 
інноваційного 

молочно-товарного 
комплексу проектною 
потужністю 5000 голів 

корів голштинської 
породи

2015 
Топ 20 аграрний 

холдинг. Посилення 
команди топ-
менеджменту 
управлінцями з 
міжнародним 

досвідом

ФОТО: Зерно відвантажується з елеватору УАК на залізничний транспорт

20002001

Придбання Будівництво з нуля,
обладнання GSI, Buhler

2003

ПОТУЖНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ, ТОН ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК, ГА

2006 2008 2009 2012

ТОП-20 агрохолдинг

2007 2013

ТОП-20 агрохолдингТОП-20 агрохолдинг

2016

75 000

354 000

170 000
111 000

65 000
24 00012 000

70 000

36 000

14 000



ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 06Група УкрАгроКом 
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2016

2015

Загальна реалізація 
зернових та олійних, 
тон

+9%

Реалізація зернових 
та олійних третіх 
осіб, тон

+14%

Реалізація власного 
урожаю зернових та 
олійних, тон

+3%

Загальний експорт, 
тон

-1%

743 000

306 000

464 000

437 000

682 000

298 000

468 000

384 000

ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ 07Група УкрАгроКом 
УАК

Реалізація цукру, 
тон

+69%

Експорт цукру, 
тон

+1298%

Продаж молока, 
тон

+10%

Заготівля за програ-
мою надання квот 
БУНГЕ і КОФКО на 
Світловодському річ-
ковому терміналі, тон

+79%

Загальне переван-
таження  на Світ-
ловодському річко-
вому терміналі, тон

+36%

16 708 71 400 210 0006 949
15 195

40 000 154 000

500

2015

19 192

2016
32 387
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Кукурудза

Соняшник

Пшениця

Цукор 

Ячмінь 

Горох

Соя

Рапс 
Інші продукти

рослинництва 
Інші продукти       
тваринництва

Послуги зберігання 
та інше

Інше

Кукурудза

Соняшник

Пшениця

Цукор 

Ячмінь 

Горох

Соя

Рапс 
Інші продукти
рослинництва 
Інші продукти       
тваринництва
Послуги зберігання 
та інше
Інше

2015 2016тис. дол.США тис. дол.США
52 821

24 702

26 413

8 284

6 737

1 623

3 220

5 253

427

4 807

2 585

1 306

69 579

26 891

18 815

14 429

4 012

4 563

2 739

784

1 932

5 598

4 385

972

+32%

+9%

-29%

+74%

-40%

+181%

-15%

-85%

+352%

+16%

+70%

-26%

Структура реалізації у тис. дол. США 2015

138 178

2016

154 699

+12%

ФІНАНСОВА СТАБІЛІЗАЦІЯ 09Група УкрАгроКом 
УАК

НАЦІОНАЛЬНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА БРАКУВАЛА ДОВ-
ГОСТРОКОВОЇ ЛІКВІДНОСТІ, МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТОРИ ДЕ-
МОНСТРУВАЛИ КОНСЕРВАТИВНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ЩОДО 
УКРАЇНСЬКОГО РИЗИКУ, ОСКІЛЬКИ ПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ ЗА-
ЛИШАЛИСЬ ВИСОКИМИ, А РЕЙТИНГИ КРАЇНИ БУЛИ НИЖ-
ЧИМИ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛАС.
У 2016 році Групою було 
отримано стабілізаційний 
кредит у сумі 17,4 мільйони 
доларів США строком на 5 
років від державного банку 
з цільовим призначенням 
рефінансування діючої 
заборгованості.  Згідно 
стратегії перепрофілювання 
кредитного портфелю, Групі 
також вдалось подовжити 
строк дії діючого договору на 
суму 8 мільйонів доларів США з 
комерційним банком строком 
на 3 роки.
Наприкінці 2016 року Група 
УкрАгроКом та World 
Business Capital, Inc., США, 
затверджений фінансовий 
партнер Overseas Private 
Investment Corporation (OPIC, 
державне агентство США) 
підписали лист про намір 

надання довгострокового 
фінансування розвитку 
інфраструктури Групи. 
Вищевказані угоди є чітким 
відображенням впевненості 
в бізнесі УкрАгроКому з 
боку фінансових інституцій 
світового рівня та державних 
банків, особливо враховуючи 
загальну ситуацію з браком 
довгострокової ліквідності 
у національній банківській 
системі та високий суверенний 
ризик України. Подібним 
очевидним індикатором сильної 
кредитної репутації Групи є 
довгострокові партнерські 
відносини с американськими 
та європейськими кредитними 
установами, які надавали 
довгострокове (5 років) 
фінансування під гарантії US 
Exim та  Euler Hermes.

ДОВГОСТРОКОВА
ЧАСТИНА БОРГУ

ЗНИЖЕННЯ ЧИСТОГО 
БОРГУ ДО 62,9 МЛН. 

ДОЛАРІВ США

13%

-11%

46%

На стадії фіналізації кредитного процесу, ми маємо
переконання, що УкрАгроКом є багатообіцяючим та прива-

бливим кандидатом для отримання грошових коштів, шо
шукають можливостей в Українському аграрному секторі.

Роберт Моньяк, Віце-Президент, World Business Capital



ПЕРЕОЦІНКА АКТИВІВ 10Група УкрАгроКом 
УАК

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ 11Група УкрАгроКом 
УАК

ФОТО: Світловодський річковий термінал

 ВСЬОГО АКТИВИ  + 59%  
ДО 163 МЛН. ДОЛ. США

ОСНОВНІ ЗАСОБИ +119% 
ДО 95 МЛН. ДОЛ. США

ВІДНОШЕННЯ ВЛАСНОГО 
КАПІТАЛУ ДО ЗАГАЛЬНОЇ 

СУМИ АКТИВІВ 20%    48%  

СПРАВЕДЛИВИЙ ОБЛІК 
АКТИВІВ – ПОСИЛЕННЯ 
БАЛАНСУ.

Група здійснила процес переоцінки основних 
засобів з метою справедливого  відображення 
у фінансовій звітності активів та власного капіта-
лу. Раніше, основні засоби обліковувались по 
історичній вартості в гривні і не були переоцінені, 
незважаючи на значну девальвацію гривні щодо  
валюти обліку – долару США, починаючи с 2014 
року. Справедлива вартість необоротних активів 
та власного капіталу відображена в фінансово-
му звіті за 2016 рік, що підтверджений аудитора-
ми, і становить  98 807 тис. доларів США та  78 928 
тис. доларів США відповідно.

УкрАгроКом завжди був націлений 
на інтернаціоналізацію бізнес опе-
рацій. Це зумовлене як більшим 
потенціалом зростання на міжна-
родних ринках порівнюючи з ло-
кальним, так і наміром «натураль-
ного» хеджування валютних ризиків, 
пов’язаних з наявністю боргових зо-
бов’язань у доларах США.  
Зокрема, у 2016 році ми переро-
били частину зібраного насіння 
соняшнику за давальницькою схе-
мою в високоякісну олію та шрот та 
реалізували їх за межами України 
торгівельним домам “ABCD”. У дру-
гому півріччі 2016 року ми розшири-
ли програму експорту цукру. 40% 
виробленого в новому сезоні цукру 
було про експортовано до країн 
Африки та Південно-Східної Азії че-
рез наших багатонаціональних тор-
гівельних партнерів. 
Як завжди, ми були сфокусовані на 
якості та надійності як на основній 
конкурентній перевазі та диферен-
ціаторі. З моменту нашого засну-
вання у 2000 році, ми завжди в повній 
мірі виконували зобов’язання за 
контрактами, не зважаючи на змі-
ни ринкової кон’юнктури та будь-я-
кі інші обставини, в результаті чого 
отримали статус «Золотого Поста-
чальника». «Золотий постачальник» 
- це неформальний репутаційний 

титул, що визнається серед пред-
ставників індустрії та відрізняє нас 
від конкурентів. Наша висока етика 
у ділових відносинах дозволяє нам 
отримувати премії до ціни, заклю-
чати форвардні договори на довші 
строки, отримувати префінансу-
вання від міжнародних торгівельних 
домів. 
Наші  торгівельні операції здійсню-
вались через наступні логістичні ка-
нали:

Каботажна логістика з Світловодсь-
кого річкового терміналу до Херсо-
ну здебільшого для поставок на ба-
зисі CIF до Південної Європи (39%), 
Країн Близького Сходу та Північної 
Африки (50%), Північної Європи 
(11%).   

Поставки на базисі FOB та CIF об’є-
мом до 30 000 тон через термінал 
«Нікатера» з остаточним призначен-
ням до Середземноморського ре-
гіону 

Поставки на базисі FOB через тер-
мінал «Транссервіс» у Чорноморсь-
ку (порт Панамакс)

Був протестований новий шлях кон-
тейнерних перевезень до Непалу

2016 РІК ХАРАКТЕРИЗУВАВСЯ ПРОДОВЖЕННЯМ ТЕНДЕНЦІЇ 
ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА АГРАРНО-СИРОВИННІ ТОВАРИ ТА ДЕФІЦИ-
ТОМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ДРУ-
ГОМУ ПІВРІЧЧІ РОКУ. З ІНШОГО БОКУ, ПОЖВАВЛЕННЯ НА 
ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ЦУКРУ СТИМУЛЮВАЛО ЕКСПОРТ З 
УКРАЇНИ.

Група «УкрАгроКом» завжди демонструвала
високийрівень  ділової етики. Незмінний фокус на якості та 

надійності є суттєвою конкурентною перевагою та
відмінністю Групи, що стало запорукою довгострокового та 

взаємовигідно співробітництва с мультинаціональною
компанією CHS

В’ячеслав Колосвєтов, CHS Україна,  Генеральний директор

Asia       Europe      Africa



Підвищення ефективності активів 12Група УкрАгроКом 
УАК

ЮРИДИЧНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 13Група УкрАгроКом 
УАК

ФОТО: Світловодський річковий термінал

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АКТИВІВ, 
АЛОКАЦІЯ КВОТ НА СВРТ, ЕЛЕВАТОРНІ
ПОСЛУГИ.

ЮРИДИЧНА
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

З метою більш ефективного використан-
ня нашої інфраструктури та забезпечення  
додаткового потоку грошових надходжень, 
ми розробили програми стратегічного 
партнерства на Світловодському річково-
му терміналі.  Програми передбачають на-
дання квот на терміналі міжнародним ком-
паніям, зокрема,  COFCO, BUNGE  та іншим 
багатонаціональним торгівельним домам 
на перегрузку зернових на річковий транс-
порт с метою подальшого перевезення 
в глибоководні морські порти та надан-
ня елеваторних послуг – сушіння, очистки, 
зберігання зерна  та ін. Це альтернативне 
джерело доходу є новим, не обтяженим 
боргом та, як очікується, буде масштабо-
ване на наші інші інфраструктурні активи. 
Тарифи за договорами про надання квоти 
індексуються до курсу долару США.

Наприкінці 2016 року ми розпочали процес юридичної реор-
ганізації Групи за українськими і міжнародними стандартами, 
яка надасть можливість виконати умови щодо зрозумілості 
юридичної структури Групи компаній і отримати якісне фінан-
сування від міжнародних фінансових інституцій (IFI), фінансо-
вих інституцій розвитку (DFI), іноземних банків та інших потен-
ційних партнерів. 

Зокрема, метою реструктуризації Групи є:
• розширення можливості використання іноземного права
• потенційне IPO, залучення інвестицій, якісне фінасування
• можливість ефективного укладення угод (злиття, відчу-
ження акцій, розподіл акцій і т.п.).
Власники Групи зацікавлені в структуруванні Групи на рівні за-
рубіжних холдингових компаній, які можуть бути засновані в 
респектабельних холдингових юрисдикціях.

В 2016 році логістичні шляхи із Світловодського річкового 
терміналу до глибоководних морських портів довели свою 

комерційну обґрунтованість та підтвердили наш намір у 
подальшому розвитку річкової програми

Програма з надання квот на Світловодському річковому 
терміналі дозволила Cofco Agri cкористатися перевагами 

комбінованої річкової та залізничної логістики для 
завантаження суден класу Панамакс на топ-оффі 

Владислав Белях,  BUNGE (Suntrade)
Директор з напрямку зернових

Володимир Осадчук, Cofco Agri,
Генеральний директор, Україна

Очікується, що нова структура об’єд-
нає компанії Групи під єдиним холдин-
гом з декількома субхолдингами,  ко-

жен з яких контролюватиме відповідну 
бізнес лінію:

РОСЛИН-
НИЦТВО

ТОРГІВЕЛЬНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ПЕРЕРОБКА
(ЦУКОР,

СОНЯШНИКОВА 
ОЛІЯ, ІНШІ
ТОВАРИ В

МАЙБУТНЬОМУ)

ЗБЕРІГАННЯ, 
ЛОГІСТИКА 
ТА ІНФРА-
СТРУКТУРА

ВИРОБНИЦТВО 
МОЛОКА ТА 

ТВАРИННИЦТВО



УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 14Група УкрАгроКом 
УАК

 СТРАХУВАННЯ 15Група УкрАгроКом 
УАК

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ 
ІНТЕГРОВАНОЇ ПОЛІТИКИ З УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ, ФОРВАРДНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ.

СПІВПРАЦЯ З ПЕРШОКЛАСНИМИ 
БРОКЕРАМИ ТА СТРАХОВИМИ 
КОМПАНІЯМИ

Як результат, в 2016 році ми розробили 
і імплементували інтегровану політику з 
управління ризиками (ІПУР). 
ІПУР регулює та визначає принципи 
використання деривативних інструментів 
на Чикагскій товарній біржі  та 
Міжнародному ринку ф’ючерсів Франції, 
включаючи визначення дозволених 
інструментів, систему обмеження збитків, 
принципи реалізації та ліквідації позицій, 
рівня потреби в робочому капіталі.

Ми винайняли відому брокерську фірму  Willis Towers Watson 
для управління ризиками, пов’язаними із страхуванням.  
Була розроблена та погоджена з кредитуючими партнерами 
єдина політика страхування, що передбачає затвердження 
єдиної редакції договорів, автоматизацію управління 
страхуванням, що призвело до зниження вартості страхових 
послуг. 
Залучення зовнішнього страхового брокера дозволило нам 
отримати першокласні професіональні поради, вивільнити 
робочий час наших співробітників, посилити моніторинг, 
оцифрувати договірну базу.
Страхування наших торгівельних операцій з 2011 здійснювалось 
в Delta Lloyd Schadeverzekering NV та Amica N.V. за участю 
міжнародного страхового брокера, що базується в 
Нідерландах AON Risk Solutions.

З метою управління ризиком зміни цін на аграрно-сировинні 
товари та зниження залежності від цінової волатильності, ми за-
провадили програму хеджування через механізми форвард-
них контрактів та операції з деривативними інструментами. 
Використання деривативних інструментів асоціюється з ризи-
ком збитків, який не є обмеженими інвестованим капіталом в 
торгівлю ф’ючерсами, що виникає в результаті  волатильності 
цін, непередбачуваних ринкових змін та операційних ризиків.
З цієї причини, торгівля деривативами вимагає чітких мір кон-
тролю та регулювання, високого рівня експертизи необхідної 
для розробки стратегій хеджування і  значного залучення люд-
ського ресурсу.
У 2016 році ми також притримувалися практики заключення 
форвардних угод з метою фіксування прибутковості до збору 
урожаю. Нашими основними контрагентами з форвардних 
угод виступили міжнародні торгівельні доми (т.н. ABCD), що є 
запорукою впевненості у виконанні цих контрактів.
Ми винайняли першокласну брокерську компанію, яка висту-
пає в якості нашого радника, передає знання ринку, найкра-
щу світову експертизу та практику хеджування до Групи. УкрА-
гроКом сформував Комітет з хеджування, відповідальний за 
впровадження деривативних стратегій,  до складу якого увійш-
ли трейдери із значним міжнародним досвідом та топ-менед-
жмент Групи.

ФОТО: На молочному комплексі «Петриківське молоко» доять корів 
голштинської породи.



ОЦИФРУВАННЯ РОСЛИННИЦТВА 16Група УкрАгроКом 
УАК

СТРАТЕГІЯ 17Група УкрАгроКом 
УАК

ОЦИФРУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНЕ РОСЛИННИЦТВО 

ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

Стратегічно, ми маємо намір 
запровадити інтегроване програмне 
рішення, що дозволить консолідувати 
інформацію про стан грунту (вологість, 
температура), карти полів (знімки з 
дронів та супутників), погодні умови та 
стан рослин,  аналізувати дані у режимі 
реального часу та трансформувати їх у 
зрозумілу систему управлінської звітності.

Ми завжди удосконалювали технології вирощування і розпо-
чали оцифрування наших операцій у рослинництві з метою 
зниження вартості та підвищення урожайності. Зокрема, цьо-
го року ми запровадили систему моніторингу полів за допом-
огою дронів. 
Це дасть нам змогу розробляти більш точні комерційні стра-
тегії та стратегії хеджування задовго до початку збирання вро-
жаю  на основі отриманої інформації.
Ми вважаємо, що ініціатива оцифрування допоможе нам по-
кращити показники врожайності, оперативного реагуючи на 
різноманітні ризики, а також знизити витрати шляхом локалі-
зованого та точного використання засобів захисту рослин, та 
меньшої кількості посівних матеріалів. Завдяки точному зем-
леробству  ми зможемо більш чітко прогнозувати як власний 
урожай, так і загальний обсяг виробництва в країні.

У середньостроковій перспективі, ми маємо намір 
здійснювати інвестиції у вертикальну інтеграцію та створення 
додаткової вартості у наступних напрямках:
Переробка аграрно-сировинних товарів в товари с вищою 
доданою вартістю та експортним потенціалом, наприклад, 
переробка насіння соняшнику, перемелення зерна (в першу 
чергу, пшениці) у муку, переробка сирого молока у сухе 
знежирене молоко або сухе цільне молоко. 
Використання залишків біомаси (лушпиння соняшнику, 
соломи, цукрового жому) в якості палива для когенерації  
(теплова та електрична енергія) для власних потреб та для 
реалізації електроенергії до національної мережі у режимі 
зеленого тарифу. 
Підвищення ефективності річкового терміналу та інших 
активів через створення власного річкового флоту або парку 
зерновозів
Кожна з опцій буде оцінена після детального аналізу, вивчення 
логістичних та комерційних сторін та впевненості в бізнес 
моделі. Інвестиція має виконуватись за умови відповідності 
суворим показникам прийнятного боргового навантаження і 
здійснюватись за умови залучення фінансування від  надійного 
фінансового партнера.

ФОКУСИ ВЕРТИКАЛЬНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ

ВІДНОВЛЮВАНА 
ЕНЕРГЕТИКА

ПЕРЕРОБКА ПРОДУКТІВ 
РОСЛИННИЦТВА

ЛОГІСТИКА



СТРАТЕГІЯ 18Група УкрАгроКом 
УАК

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАІЯ
ОПЕРАЦІЙ

В нашій операційній діяльності 
ми маємо намір продовжувати 
інтернаціоналізувати операції.  Станом 
на сьогодні, Група УкрАгроКом 
винайняла трейдерів із значним 
досвідом роботи у міжнародних 
торгівельних компаніх за межами 
України з метою покращення 
доступу до міжнародних ринків і 
буде продовжувати вивчати нові 
експортні можливості для фінальної 
продукції. Нові продукти з експортним 
потенціалом в портфелі будуть 
запорукою в підвищенні долі експорту.

ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ

З метою досягнення максимальної 
ефективності, Група зосередиться 
на оптимізації використання активів 
та бізнес процесів.  Зокрема, Група 
має намір, шляхом вдосконалення 
сільськогосподарських технологій, 
збільшити об’єми виробництва 
зернових, олійних та іншої продукції,  
систематизувати бізнес процеси та 
удосконалити корпоративне управління 
згідно міжнародних стандартів. 

ПУБЛІЧНІСТЬ                                 

Ми впевнені, що заявлені трансформації 
створять додаткову вартість нашого 
бізнесу. Наступним кроком буде 
вивчення можливості вимірювання  
та монетизації цієї вартості шляхом 
первинного розміщення капіталу на 
біржі (Initial Public Offering).  Звичайно, 
розміщення має відбутись за умови 
стабілізації макросередовища в 
Україні, що надасть змогу прогнозувати 
наші результати і максимально знизити 
бізнес ризики.

Наша стратегія  - стати першою 
аграрною компанією, що залучила 
капітал шляхом первинного розміщення 
акцій після довготривалої паузи з початку 
2010 років.

БЕЗПЕКА, СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 19Група УкрАгроКом 
УАК

БЕЗПЕКА, СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

При реалізації нових проектів, план екологічної та соціальної 
відповідальності буде формалізованим. План буде розро-
блений згідно міжнародних стандартів та включатиме, окрім 
іншого, принципи юридичної відповідальності та відповідаль-
ності перед  задіяними сторонами (суспільство, органи са-
моврядування, підрядники, працівники), принципи зниження 
ризику негативного впливу на навколишнє середовище про-
тягом фази будівництва (зниження викидів пилу, випаровувань, 
захист від шуму, та забруднення ґрунтів), принципи очистки 
води, використання вогненебезпечних речовин.  Процедури 
переробки відходів та енергозбереження також будуть впро-
ваджені. Також, будуть прийняті міри щодо використання між-
народних стандартів захисту праці, що беруть до уваги, в тому 
числі, гендерний компонент та забезпечення гідних умов праці 
(харчування, транспорт на виробничі майданчики, відпочинок)



БЛАГОДІЙНІСТЬ 20Група УкрАгроКом 
УАК

Група УкрАгроКом, її Акціонери та Топ-менеджмент завжди 
здійснювали, та будуть продовжувати здійснювати підтримку 
суспільно-важливої діяльності на добровільній основі без 
жодних вимог від державних органів. Група приймає участь у 
соціальних змінах шляхом:

Газифікації сільської місцевості

Будівництва доріг 

Фінансування освітніх програми, програм з охоро-
ни здоров’я та інших благодійних заходів

Будівництва храмів

Підтримка спорту 

ФІНАНСИ 21Група УкрАгроКом 
УАК

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТУ ПРО ДОХО-
ДИ ТА ЗБИТКИ, ТИС. ДОЛАРІВ США
Виручка від реалізації
Чистий дохід від зміни справедливої
вартості біологічних активів
Собіватість реалізації
Валовий прибуток
Валова маржа
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Дохід від отриманих державних субсидій
Інші операційні витрати
Інші операційні доходи
Знецінення необігових активів

Ebitda
Ebitda маржа
Скоригована Ebitda
Скоригована Ebitda маржа

Фнансові доходи (витрати), нетто
Витрати від курсових різниць

Прибуток за рік
Скоригований прибуток за рік 
Чиста маржа
Скоригована чиста маржа

Рентабельність активів (ROA)
Скоригована рентабельність активів

Рентабельність власного капіталу (ROE)
Скоригована рентабельність власного 
капіталу
Рентабельність інвестованого капіталу  (ROIC)
Скоригована рентабельність інвестова-
ного капіталу

FYE2016

154 699

20 787
(-135 862)
39 624
26%
(-6 713)
(-4 094)
901
(-3 603)
2 053
(-5 670)

25 727
17%
31 397   
20%

(-12 262)
(-4 713)

5 718
11 388
4%
7%

4%
7%

7%

14%
4%

8%

FYE2015

138 178

16 701
(-116 627)
38 252
28%
(-6 666)
(-3 700)
8 487
(-6 167)
87
 

33 663
24%
33 663   
24%

(-12 392)
(-18 452)

-594
-594
Negative

Negative
n/a

Negative

n/a
Negative

n/a

%%

15%

24%
16%
4%
 
1%
11%
-89%
-42%
2 260%
 

-24%

-7%

-1%
-74%

Чистий дохід від зміни справедливої вартості біологічних активів
Чистий дохід від зміни справедливої вартості біологічних активів та сільського-
сподарської продукції  відображає прибуток або збиток, що виникає в резуль-
таті різниці між вартістю первісного визнання сільськогосподарської продукції, 
що зібрана з біологічних активів (обліковується за вартістю виробництва на 
момент збору урожаю) та її справедливою вартістю за виключенням витрат на 
продаж станом на звітну дату.  Зібраний урожай обліковується у запасах та у 
собівартості реалізації за справедливою вартістю, але не за вартістю вироб-
ництва на момент збору урожаю.  Включення доходу від зміни справедливої 
вартості до звіту про доходи балансує операційну рентабельність. 

Дохід від отриманих державних субсидій 
В 2015 році дохід від отриманих державних субсидій був сформований дохо-
дом від відшкодування ПДВ, що не підлягав сплаті до державного бюджету, як 
було передбачено законодавством. У 2016 році податкові пільги для агрови-
робників були частково скасовані і частина ПДВ  підлягає сплаті до державно-
го бюджету. 

Інші операційні доходи
Амортизація доходу від визнання ПДВ, що має бути відшкодованим, була 
відновлена у  сумі, рівній раніше визнаним витратам пов’язаним з дисконту-
ванням ПДВ (1833 тис доларів США).

Витрати від курсових різниць 
Згідно вимог МСФЗ монетарні активи та зобов’язання (елементи, що перед-
бачають майбутні грошові потоки), деноміновані в іноземних валютах,  мають 
бути приведені до  вартості валюти звіту (гривня), після чого переоцінені та 
обліковуватись у балансі за курсом валют, станом на звітну дату. Монетарні 
зобов’язання УкрАгроКому сформовані  в основному кредитами та запо-
зиченнями у іноземних валютах. В 2016 році українська гривня девальвувала 
на 13,3% по відношенню до долару США (девальвація в 2015 році – 52,23%). 
Як результат,  за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року Група визнала витрати 
від курсових різниць в сумі 4713 тис. доларів США (у порівнянні з 18 452 тис. 
доларів США за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року). 

Інші операційні витрати 
Сформовані  в основному списанням ПДВ, сумнівної та безнадійної забор-
гованості, знеціненням запасів. Зниження пояснюється зменшенням суми 
списання ПДВ.

Скоригована EBITDA (прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати 
податків та амортизаційних відрахувань) = операційний прибуток + аморти-
зація + знецінення необігових активів
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АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Біологічні активи
Нематеріальні активи
Інші необоротні активи

Оборотні активи
Запаси
Біологічні активи
Торгова дебіторська заборгованість
Передплати та інші оборотні активи
Податки що підлягають відшкодування,
передплати з податків
Передплата з податку на прибуток
Грошові кошти та їх еквіваленти
Вього активи

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Капітал
Довгострокові зобов’язання
Кредити та запозичення
Відстрочені довгострокові зобов’язання

Поточні зобов’язання 
Кредити та запозичення
Поточна частина довгострокових кредитів 
та запозичень 
Торгівельна кредиторська заборгованість
Аванси від покупців та інші поточні
зобов’язання
Доходи наступних періодів
Всього зобов’язань

КОЕФІЦІЄНТИ
Чистий борг/Капітал
Чистий борг/Ebitda
Скоректований чистий борг/Ebitda
Чистий борг/Виручка від реалізації
Кофіцієнт ліквідності (Current Ratio)
Відношення власного капіталу до
загальної суми активів (Equity ratio)

СТРУКТУРА БОРГУ 
Вього чистий борг 
Довгострокові кредити
Короткострокові кредити
Поточна частина довгострокових кредитів
Грошові кошти та еквіваленти
Скоригований чистий борг
Інвестований капітал

FYE2016
62 901
28 954
12 255
26 838
5 146
32 143
141 829

FYE2015
70 584
9 383
36 615
27 064
2 478
39 111
91 002

%%
-11%
209%
-67%
-1%
108%
-18%
56%

ЗШР
Продукція сільгоспвиробництва
Готова продукція
Всього ЗШР
Скоригований чистий борг 

FYE2016
22 360
8 398
30 758
32 143

FYE2015
19 136
12 337
31 473
39 111

FYE2016
0,8
2,0
1,0
0,41
1,3

48%

FYE2015
3,5
2,1
1,2
0,51
0,8

20%

FYE2016
98 807
94 947
1 603
308
1 949

64 250
39 675
3 316
7 593
3 092

5 331
97
5 146
163 057

78 928
33 348
28 954
4 394

50 781
12 255

26 836
6 860

4 826
4
163 057

FYE2015
47 568
43 287
1 602
299
2 380

55 253
40 471
2 732
5 471
1 771

2 201
129
2 478
102 821

20 418
9 383
9 383

73 020
36 615

27 064
4 058

4 586
697
102 821

%%
108%
119%
0%
3%
-18%

16%
-2%
21%
39%
75%

142%
-25%
108%
59%

287%
255%
209%

-30%
-67%

-1%
69%

5%
-99%
59%

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ БАЛАНСУ, ТИС. ДОЛАРІВ США

Скоригований чистий борг розраховується як чистий борг з вирахуван-
ням запасів, що швидко реалізуються (ЗШР), які сформовані продукцією 
сільгоспвиробництва (продукти рослинництва такі як кукурудза, пшениця, 
ячмінь, насіння соняшнику, що зібрані групою або придбані у третіх осіб), 
готовою продукцією (здебільшого - цукор), що можуть бути продані на 
ліквідних ринках за цінами, що є публічними. Форвардні та деривативні 
механізми  є захистом від несприятливих змін у цінах. 

Для розрахунку коефіцієнтів використовується скоректована Ebitda

Оборотні біологічні активи: складаються з посівів сільськогосподарських 
культур (озима пшениця та озимий ячмінь), що обліковуються за вартістю 
виробництва та тварин на вирощуванні та відкормі. 
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Грошові кошти та їх еквіваленти
станом на 1 січня
Прибуток до оподаткування
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Коректування на негрошові операції:
Амортизація
Чистий дохід від зміни справедливої вартості 
біологічних активів
Чистий дохід від зміни справедливої вартості 
реалізованих біологічних активів, що включена 
до собівартості
Знецінення основних засобів
Дохід/(збиток) від визнання ПДВ по 
амортизованій вартості 
Фінансові доходи (витрати) 
Витрати від курсових різниць
Інші елементи
Результат операційної діяльності  до змін в 
оборотному капіталі 
Зміни у запасах та біологічних активах
Зміни у торговій дебіторській заборгованості
Зміни в передплатах та інших поточних активах
Зміна в податках до відшкодування та 
передплачених податках
Зміни у торговій кредиторській заборгованості
Зміни у передплатах покупців та інших 
поточних зобов’язанннях

Чисті відсотки сплачені
Податок на прибуток сплачений
Чистий грошовий потік від операційної 
діяльності 

FYE2016

2 478
5 523

3 379

(-20 787)

18 126
(-5 670)

(-1 079)
(-12 262)
(-4 713)
1 035

28 842
(-3 150)
(-1 800)
(-1 975)

(-1 478)
3 252

1 575

(-11 874)
(-16)

13 377

FYE2015

3 485
(-551)

3 375

(-16 701)

15 686

2 521
(-12 392)
(-18 452)
1 901

37 075
(-13 020)
(-6 188)
902

(-5 602)
1 406

4 848

(-12 128)
(-49)

7 244

%%

-29%

0%

24%

16%

-143%
-1%
-74%
-46%

-22%
-76%
-71%

-74%
131%

-68%

-2%
-67%

-148%

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Придбання основних засобів та нема-
теріальних активів
Чиста (видача) погашення запозичень
Інші елементи
Чистий грошовий потік від інвестиційної 
діяльності 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Надходження від банківських кредитів
Погашення банківських кредитів 
Інші елементи
Чистий грошовий потік від фінансової 
діяльності 
Курсові різниці 

Чисте збільшення (зменшення)
грошових коштів
Грошові кошти та їх еквіваленти
станом на 31 рудня

FYE2016

(-4 171)
(-1 975)
(-92)

(-6 238)

103 286
(-106 754)
(-257)

(-3 726)
(-746)

2 668

5 146

FYE2015

(-3 998)
(-903)
291

(-4 610)

93 653
(-95 409)
(-121)

(-1 877)
(-1 764)

(-1 007)

2 478

%%

4%
119%

35%

10%
12%
112%

135%
259%

108%

КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
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Основні засоби за 
сегментами, тис. 
доларів США

сільське господарство
зберігання
виробництво цукру 
виробництво молока 
свинарство 
інше 
ВСЬОГО

Балансова 
вартість до 
переоцінки

12 719
16 651
2 892
6 823
377
474
39 936

Резерв 
переоцінки

25 004
28 397
6 091
267
187
89
60 035

Знецінення

(584)
(235)
(949)
(3 627)
(250)
(25)
(5 670)

Остаточна 
балансова 
вартість

37 139
44 813
8 034
3 463
314
538
94 301

UAH/USD СТАНОМ НА  31.12.2016     27,19

Резерв переоцінки є елементом капіталу, що є різницею між істо-
ричною вартістю активу та його справедливою вартістю (зазви-
чай, ринковою ціною).  Будь яке збільшення вартості в результаті 
переоцінки додається до резерву переоцінки, за винятком випад-
ків відшкодування попереднього зниження вартості цього ж само-
го активу, що раніше було визнане як збиток. Збільшення вартості 
в результаті переоцінки  відображається як інший сукупний дохід. 

ВПЛИВ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ЗВІТ 
ПРО ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Скоригована Ebitda (прибуток 
до вирахування витрат за відсот-
ками, сплати податків та амор-
тизаційних відрахувань) сфор-
мована як сума операційного 
прибутку та амортизації, та не 
включає в себе вирахування на 
знецінення необігових активів (у 
сумі 5670 тис. доларів США), що 
виникає в результаті переоцінки 
основних засобів. Знецінення не-
обігових активів є негрошовим, 
неоперційним елементом,  який 
формується наступним чином. 
Як зазначено вище, ми здійсни-
ли переоцінку основних засобів  
в результаті чого їх балансова 
вартість зросла на 51 660 тис. 
доларів США. В процесі перео-
цінки, оціночна компанія викори-
стовувала різні підходи для оцінки 
різних груп активів: порівняльний 
метод, а в раз відсутності анало-
гів, використовувала метод  дис-
контування грошових потоків (за 
ставкою дисконту 22,7%). Такий 
підхід застосовувався здебільшо-
го до специфічних активів, що 
рідко продаються, використову-
ються у виробництві цукру або 
молока. Метод дисконтування 
грошових потоків для визначен-
ня вартості основних засобів по-
казав знецінення, що було відо-
бражене у звіті про фінансовий 
результат в сумі 5670 тис доларів 

США. Ця сума додається до ско-
ригованої Ebitda та скориговано-
го чистого прибутку. 
Знецінення основних засобів 
було  спричинене наступними 
факторами економічного 
середовища:
- Високим рівнем 
ставки дисконтування, що 
використовувалась в методі 
дисконтування грошових потоків 
- Негативною динамікою  
цін на товари на внутрішньому 
українському ринку (в сегменті 
молочного тваринництва та 
свинарства)
- Знецінення будівель та 
споруд с довгим періодом 
експлуатації (більше 30 років) 
що підлягають ремонту і 
реконструкції у майбутньому 
(цукровий завод)
Згідно МСФЗ, збитки від 
знецінення, що виникли в 
результаті переоцінки основних 
засобів можуть бути відшкодовані 
в наступних періодах за умови 
зміни в справедливій вартості 
відповідних активів, наприклад, 
зміни результату дисконтування 
грошових потоків  у майбутньому.

ФОТО: Елеватор УАК в Добронадіївці.


