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ЗВЕРНЕННЯ КЕРІВНИЦТВА

Шановні інвестори та партнери,

Група компаній АТК з року в рік зберігає свою 

стабільність та доводить здатність впевнено діяти в 

умовах мінливого бізнес-середовища, що забезпечує 

Групі високу конкурентоспроможність на українському 

аграрному ринку.

У 2018 році увага менеджменту Групи концентрувалася на 

вирішенні завдань стратегічного розвитку, а саме на:

• нарощуванні обсягів виробництва;

• покращенні якості продукції;

• розвитку сільськогосподарської інфраструктури;

• оптимізації операційних витрат.

У 2018 році Група зміцнила позиції серед вітчизняних 

виробників традиційних зернових культур за рахунок 

значного збільшення обсягу реалізації кукурудзи, а також 

поглибила партнерські відносини із постійними клієнтами.

Водночас, 2018 рік позначився низкою викликів 

для Групи. Рекордна врожайність 

сільськогосподарських культур в Україні та зростання 

загальносвітових цін на зерно спричинили значне 

навантаження на транспортну інфраструктуру країни, 

яка залишалася неготовою до високого попиту на 

послуги вантажних перевезень залізницею.

Крім того, на обсяги зібраного Групою врожаю окремих 

видів зернових впливали несприятливі кліматичні умови 

— навесні протягом останніх кількох років 

в Україні спостерігається пізніше потепління і швидке 

зростання температурних показників, а при таких 

умовах можливе неповне проростання посівних 

матеріалів і, відповідно, нерівномірний розвиток рослин.

Група має впевненість, що в 2019 році її плани розвитку 

будуть успішно виконані. Ми очікуємо не лише приросту 

обсягів реалізації сільськогосподарських культур, 

у вирощуванні яких було накопичено значний досвід, 

але й успішного виходу на ринки нових культур — 

квасолі та гірчиці. Також планується продаж готової 

продукції, яка вироблена з сої (шрот, лецитин, оболонка, 

олія) та започаткування селекційної діяльності для 

виведення нових та вдосконалення існуючих сортів 

зернових культур. Група має на меті продовжувати 

підвищувати якість власної продукції через 

проходження сертифікації та ретельний відбір 

посівного матеріалу без вмісту ГМО, а також 

вдосконалювати сільськогосподарську інфраструктуру. 

Ми переконані, що 2019 рік стане ще одним успішним 

етапом розвитку Групи АТК — роком посилення наших 

позицій як одного з провідних вітчизняних виробників 

сільськогосподарської продукції.

З повагою,

Директор Групи компаній АТК

Станіслав Андрiєвський

Звернення керівництва
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Структура Групи

Основна продукція Групи

Послуги, які надає Група

Насінництво ОвочівництвоРослинництво
Український виробник кукурудзи, сої, 

пшениці, ріпаку та ячменю
Сучасний насіннєвий завод виробництва 

Cimbria Unigrain A/S (Данія)
Сучасний елеватор Комлекс зі зберігання овочів, 

побудований за європейськими 
стандартами

Зберігання зерна

Група 
АТК

ТОВ «А.Т.К.»
ЄДРПОУ 32826820

Виробництво 
сільськогосподарської 

продукції

Послуги 
з вирощування 

кукурудзи

Перевезення 
зернових 

(автомобільним 
транспортом)

Передпродажна 
підготовка зернових

Перевезення
та зберігання 

мінеральних добрив 
та ЗЗР

Оренда майнового 
комплексу (елеватора), 
складських приміщень

та спецтехніки
та суборенда 

земельних ділянок

ТОВ «Банкер Хілл»
ЄДРПОУ 39538491

Оптова торгівля 
та посередницька 

діяльність в торгівлі 
сільськогосподарською 

продукцією

ТОВ «АТК-Інвест»
ЄДРПОУ 39606875

Надання інших 
фінансових послуг 
(крім страхування

та пенсійного 
забезпечення)

ПрАТ
 «Печанівський 

комбінат 
хлібопродуктів»

ЄДРПОУ 30297883
Оптова торгівля 

зерновою продукцією, 
елеваторні послуги, 

послуги з оренди

Картопля Кукурудза Ріпак Ячмінь ПшеницяСоя

Про Групу

Основні напрямки діяльності

Загальні відомості

Група компаній АТК — сільськогосподарьский виробник із земельним банком понад 31,6 тис. га, розміщеним  у Житомирській, Вінницькій та 
Хмельницькій областях.  Основними видами діяльності  Групи є:  

• вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);
• вирощування овочів, коренеплодів і бульбоплодів;
• допоміжна діяльність у рослинництві;
• післяурожайна діяльність;
• оброблення насіння для відтворення;
• оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
• вантажний автомобільний транспорт;
• складське господарство.
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Показники реалізації насіння з насіннєвого заводу Групи у 2018 році

3,0 
тис. тонн

Обсяги продажів насіння сої

76,7 
млн. грн.

Сума реалізації насіння сої

12
Кількість покупців насіння сої

Про Групу

Овочесховища Групи
2008 рік 

3000 м2 

35 тис. тонн

Введення в експлуатацію

Загальна площа

Потужність одночасного зберігання

Насіннєвий завод Групи — сучасний комплекс для переробки 

зберігання та транспортування соєвого насіння. Завод 

оснащено технікою для прийняття, очистки (грубої та тонкої), 

ділення на фракції, розподілу за розміром та кольором, 

протравки та упаковки насіння.

Будівництво та введення в експлуатацію

Потужність виробництва

Постачальник основного обладнання

Оснащення заводу:

• автоматизована лінія наповнення;

• обладнання для укладки і упаковки мішків ( Premier Tech Chronos);

• фотосепаратор ScanMaster (Satake USA, Inc.);

• комплекс протруювання насіння (Willy Niklas GmbH Apparatebau).

Елеваторний комплекс
85 тис. тонн

100 вагонів/добу

GSI (США)

Група побудувала і управляє елеваторним комплексом 

в Печанівці Житомирської області. На елеваторі встановлено 

4 сучасні зернові сушарки, що дають змогу обробляти усі види 

зернових та олійних. 

Потужність одночасного зберігання

Потужність відвантаження залізницею

Постачальник основного обладнання

Насіннєвий завод
2009 рік

10 тонн/годину

Cimbria (Данія) 

Група має один з найбільших комплексів овочесховищ в Україні, 

збудованих за сучасними європейськими технологіями. 

Овочесховища використовуються для зберігання власної 

продукції — картоплі, закладка якої на зберігання здійснюється в 

момент збору урожаю. Реалізація, переважно, здійснюється 

в зимово-весняний період. Оснащення овочесховищ лініями 

з миття та фасування овочів в роздрібну упаковку дає можливість 

співпрацювати з торговими мережами.
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Організаційна структура

5 відділів (головний офіс)

615 співробітників

3 відокремлених підрозділи

Директор

Насіннєвий цех Головний офіс Любарська філія Овочесховище

17
співробітників

29
співробітників

556
співробітників

13
співробітників

Адміністрація

Бухгалтерія

Юридичний відділ

Відділ продажу

ІТР

Адміністрація

Відділ збуту

Склад

Завгоспи

Трактористи-машиністи

Кранівники

ІТР

Слюсарі

Готель

Бухгалтерія

Адміністратори

Агрономи

Водії автотранспортних 
засобів

Охорона

Електрогазозварники

Токарі

Працівники найнижчої 
кваліфікації

Про Групу
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1. Обсяги реалізації 2. Виручка та собівартість

У 2018 році Група реалізувала товарів на 36,0 тис. тон більше, 

ніж у 2017 році. Головний чинник зростання обсягів продажу 

— нарощування реалізації кукурудзи до 200,5 тис. тонн 

(+47% в порівнянні з 2017 роком).

Виручка за 2018 рік зменшилася на 142,4 млн. грн. або на 10%

порівняно з 2017 роком. Це викликано, в першу чергу, 

зменшенням обсягів реалізації сої (найбільш маржинального виду 

продукції) на 81%. Зазначений чинник також спричинив 

зниження валової рентабельності практично вдвічі — до 4,5%.

206,2

242,2

2017 рік 2018 рік

Виручка Собівартість Валова рентабельність

1380,1
1237,81200,8 1182,5

13%

4,5%

2017 рік 2018 рік

тис. тонн млн. грн

млн. грн кількість днів

3. Чистий прибуток 4. Період обороту торгівельної дебіторської
заборгованості

Чистий прибуток та рентабельність діяльності Групи мали 

тенденцію до зростання. Чистий прибуток збільшився 

на 51,0 млн. грн. або на 18%, а рентабельність діяльності зросла 

до 26,8%. Зростання відбулося завдяки доходам від переоцінки 

біологічних активів та сільгосптоварів на суму 465,0 млн. грн.

(на 217,9 млн. грн. більше, ніж в 2017 році).

Період обороту торгівельної дебіторської заборгованості 

за підсумками 2018 року дещо збільшився — до 52 днів. Невисокі 

значення показнику на кінець 2017 та 2018 років пояснюються 

високим рівнем платіжної дисципліни клієнтів Групи, яка 

дозволила утримувати показник торгівельної дебіторської 

заборгованості на рівні 170–175 млн. грн. (що становило близько 

12%–14% від обороту Групи).

280,7

331,7

20,3%

26,8%

2017 рік 2018 рік 2017 рік 2018 рік

Чистий прибуток Рентабельність діяльності

45

52

+17%

Про Групу

+18%

+16%
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Місія, бачення, цінності

ЦінностіБачення
• Кадри. Співробітники — наша найвища цінність.

• Якість. Ми створюємо якісну продукцію без 

використання ГМО.

• Відкритість.  Ми своєчасно інформуємо 

наших стейкхолдерів щодо найважливіших 

аспектів нашої діяльності.

• Сталий розвиток.   В  нашій  діяльності  ми 

керуємось принципами соціальної 

відповідальності та дбайливого ставлення до 

навколишнього середовища. 

Бути бізнесом, що максимізує рівень 

врожайності сільськогосподарських 

культур на кожен гектар земельного 

банку, розбудовує сучасну 

сільськогосподарську інфраструктуру та 

має високий рівень економічної та 

енергетичної ефективності виробництва

Місія 
Покращувати 

імідж українського 
сільськогосподарського 
виробника, збільшуючи 

таким чином цінність 
його продукції

Стратегія та бізнес-модель
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Стратегія

Фінанси

Ринок 
та покупці

Бізнес-
процеси

Навчання 
та розвиток 

Максимальна ринкова капіталізація

Оптимізація 
собівартості 

продукції 

Підтримка 
достатнього 

рівня ліквідності 

Мінімізація 
фінансових ризиків

Підвищенн я рівн я 
врожайності 
вирощуваних 

сільгоспкультур    

Розшир ення переліку 
виро щуваних  культур   

Нарощування обсягів виробництва

Формування репутації 
одного  з найкращих 

виро бників на 
українсько му р инку  

Підвищенн я 
експор тного 

потенціалу про дукції 

Залучення 
консультантів 
з Нідер ландів, 
Ка нади, Данії, 

Ізраїлю та США

Вик ористанн я 
посівного 

ма теріа лу без 
вмісту ГМО 

Перевір ка як ост і 
пр одукції 
вла сно ю 

лабор аторією 

Постійне підвищення якості

Реалізація кадрового потенціалу

Забезпечення 
Групи персоналом 

необхідної 
компетенції  

Програми навчання 
персоналу 

Дотримання 
соціального пакету, 

гарантованого 
державою

Стратегія та бізнес-модель



Бізнес-модель 

Майновий комплекс (елеватор)

Сільськогосподарська
техніка 

Овочесховища

Земельний банк

Насіннєвий завод
Насінництво ЗЗР Добрива

Кукурудза, соя, 
ячмінь, ріпак, пшениця

Насіння сої Сільськогосподарські 
виробники

Картопля

Послуги

Вирощування 
кукурудзи

Передпродажна 
підготовка

Перевезення Оренда (нерухомість
та спецтехніка)

Оптові покупці

Трейдери

Виробник 
насіннєвої продукції 

Ресурси  
Для вирощування сільськогосподарських культур Група орендує 

земельні ділянки в Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій 

областях. Насіння для вирощування кукурудзи закуповується 

у великих трейдингових компаній, соєве насіння виробляється на 

потужностях власного насіннєвого заводу, також вирощується 

пшениця. Для польових робіт використовується техніка CASE, 

John Deere, CLAAS, NewHolland, KINZE. Для належного 

збереження вирощеної продукції — картоплі — функціонує 

комплекс овочесховищ. Також Група володіє 

багатофункціональними складськими приміщеннями, які 

передаються в оренду.

Товари та послуги
Група вирощує картоплю та зернові культури — кукурудзу, сою, 

ячмінь, ріпак, пшеницю,  а також виробляє соєве насіння. Крім 

того, Групою надаються послуги по вирощуванню та 

передпродажній підготовці зернових, зберіганню мінеральних 

добрив та ЗЗР,  з оренди техніки, приміщень та майнового 

комплексу (елеватора), суборенди земельних ділянок. Також 

надаються послуги автотранспортних перевезень.

Споживач
Група реалізує свою продукцію як на внутрішньому ринку, так 

і на зовнішніх. Основними покупцями зернової продукції Групи 

є агротрейдери — ТОВ «Клов», ТОВ «АДМ Трейдінг Україна», ADM 

Internationl SARL. Насіння сої реалізовується сільськогосподарським 

виробникам та трейдерам, покупцем картоплі є компанії ТОВ 

«ФРЕШ-КО», яка в свою чергу, постачає дану продукцію в торгові 

мережі супермаркетів. Основним клієнтом, якому Група надає 

послуги, є ТОВ «Монсанто Насіння» — виробник та імпортер 

в Україну насіння кукурудзи, ріпаку та овочів традиційної селекції.

atk.com.ua    |   15

Стратегія та бізнес-модель
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Плани розвитку

Традиційні 
культури

тис. га

План посівів на 2019 рік

Соя

 13 307га  13 104 га

Картопля

584 га

Кукурудза

 1 143 га

Квасоля

Нові 
культури 

Гірчиця

789 га

Старт нового виду 
діяльності — селекція 

Укладено ліцензійний договір 
на даний вид діяльності.

Сертифікація продукції 
зідно VLOG та ProTerra

Підтвердження відсутності ГМО 
в продукції Групи, а також 
відповідність її діяльності 
принципам сталого розвитку.

Придбання 100 
залізничних вагонів 

Мета — задоволення власних 
потреб щодо доставки 
продукції покупцям. Укладено 
договір на придбання.

План заходів на 2019 рік

Стратегія та бізнес-модель
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Продукція та послуги
Сільськогосподарська продукція

Якість продукції Групи підтверджується рядом сертифікатів:

Членство в організації «Дунайська соя» підтверджує високу якість, безпечність та відсутність ГМО в сої Групи.

Дунайська соя — міжнародна неприбуткова громадська організація, створена для просування 
і поширення ідеї вирощування, переробки та маркетингу високоякісної сої без використання ГМО, 
а також для контролю походження сої.

Кукурудза
ДСТУ 4525:2006

Застосовується в якості зернової кормової та технічної 
культури. Характеризується високим рівнем врожайності.

Соя
ДСТУ 4964:2008

Одна з найбільш популярних харчових, кормових та 
технічних культур.

Пшениця
ДСТУ  3768:2010

Одна з трьох зернових культур (поряд з кукурудзою та 
ячменем), вирощування  яких найбільш поширене в світі.

Картопля
ДСТУ 4506:2005

Посідає четверте місце у світі серед найважливіших 
продовольчих культур після кукурудзи, рису і пшениці. 
Також використовується як технічна і кормова культура.

Ріпак 
ДСТУ 4966:2008

Є нішевою культурою, характеризується високим рівнем 
рентабельності.

Ячмінь
ДСТУ 3769:98

Входить до трійки найпоширеніших типів зерна. 
Використовується в процесі виготовлення круп, борошна; як 
сировина для пивоварної промисловості; як корм для тварин.

GMP+B3 FoodChain ID FSSC 22 000 ISCCEU

Підтвердження норм безпеки 
кормів(торгівля, збір, зберігання 

та відвантаження)

Підтвердження якості 
харчових продуктів

Система менеджменту 
харчової безпеки

Підтвердження дотримання 
принципів сталого розвитку

Діяльність Групи
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Послуги
Група пропонує широкий спектр послуг для сільськогосподарських виробників.

Послуги з вирощування кукурудзи
Надання комплексу послуг з обробки грунту, посіву насіння кукурудзи, внесення ЗЗР та збору врожаю з використанням 
власної сільськогосподарської техніки

Послуги з перевезення 
Перевезення автомобільним транспортом по Україні

Передпродажна підготовка зернових
Приймання, очищення та сортування зерна за розміром і вагою з подальшим його протруюванням та фасуванням з 
використанням власних технологічних ліній

Послуги оренди
• Надання в оренду машин та сільськогосподарської техніки, майнового комплексу (елеватора), складських приміщень різним

суб'єктам господарювання
• Передача сільськогосподарських земель у суборенду іншим сільськогосподарським виробникам

Діяльність Групи
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Огляд галузі
За результатами 2017/2018 маркетингового року, валовий збір 
зернових культур в Україні становив 61,3 млн. тонн, олійних — 
18 млн. тонн, картоплі — 22,2 млн. тонн.

Нижче наведені баланси основних сільськогосподарських 
культур в Україні за 2017/2018 маркетинговий рік відповідно до 
даних Української зернової асоціації, АПК-Інформ та Економічного 
дискусійного клубу.

Баланс кукурудзи Баланс сої
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20,1 52
Мексика, 

Аргентина, Бразилія

Обсяг виробництва зернових, 
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Український експорт 
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Нові ринки збуту українських 
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Діяльність Групи

грн./тонну

Середні ціни реалізації продукції
сільського господарства 

4 815,4
Ячмінь

3 746,0
Картопля
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Соя
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Ріпак

4 011,5
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4586,1
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Продажі продукції
Обсяги реалізації продукції Групи в 2018 році склали 242,2 тис. тонн, що на 17,5% більше, ніж в 2017 році. Дохід від продажу продукції 
зменшився на 12,7% — до 1 137,25 млн. грн., що обумовлено суттєвим скороченням реалізації сої, яку планується передавати на переробку 
ТОВ «Елеватор Буд Інвест».

Структура та динаміка релізації продукції

Географічна структура продажів продукції Середня ціна реалізації
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Продукція переважно реалізується на 
внутрішньому ринку. Основними 
покупцями є трейдингові компанії, на 
трьох найбільших покупців у 2018 році 
припадало близько 70% продажів 
Групи.

Експорт

Внутрішній ринок 25,6%
74,4%

грн./тонну

Діяльність Групи

1137,3 
млн. грн.

206,1
2017 рік 

242,2
2018 рік 

1302,7
2017 рік 

1137,3
2018 рік 

15 201
Соя

10 658
Ріпак

4464
Кукурудза

4875
Ячмінь

2625
Картопля
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66,6%

Кукурудза Картопля

В структурі продажів Групи кукурудза значно переважає — 
її частка у 2018 році досягла 66,6%. Чистий дохід від реалізації за 
даним сегментом зріс вдвічі в порівнянні з 2017 роком, що 
обумовлено зростанням обсягів продажу до 200,5 тис. тон.

Обсяги реалізації картоплі зросли майже вдвічі — з 5,1 тис. тонн в 
2017 році до 9,0 тис тонн в 2018 році, що призвело до зростання її 
частки в структурі доходу від реалізації до 13,2%.

756,9
млн. грн.

150,6
млн. грн.

Соя Ріпак

Частка сої в структурі продажів Групи знизилась з 48,2% до 10,5%, 
що пояснюється планами щодо переробки сої за давальницькою 
схемою. В зв’язку з цим, в 2017 році Групою здійснена передплата 
на користь ТОВ «Елеватор Буд Інвест» за послуги по переробці 
сої в готову продукцію (шрот соєвий, олія соєва, лецитин соєвий, 
оболонка соєва).

Незважаючи на порівняно невеликі обсяги продажів (2,9 тис. тонн), 
завдяки високій вартості ріпака дохід від реалізації даної культури 
склав 55,4 млн. грн.

Ячмінь, як і в 2017 році, мав найменшу частку в продажах Групи. 
Весь обсяг даного виду продукції реалізовувано одному покупцеві.

119,9
млн. грн.

55,4
млн. грн.

33,9
млн. грн.

4,9%10,5%

13,2%

насіння 
сої

36 %
товарна 
соя

Діяльність Групи

64 %

Ячмінь

13,8
млн. грн.

1,2% 2,9%

Продаж пшениці здійснює ПрАТ «Печанівський комбінат хлібопродуктів».  Обсяги реалізації, 
як і дохід за сегментом, були значно збільшені (в 3,2 рази)  в порівнянні з 2017 роком.

Пшениця
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Продажі послуг
Окрім реалізації товарів, Групою також було надано послуг на загальну суму 100,5 млн. грн., що на 29,3% 
перевищило аналогічний показник 2017 року.

Структура і динаміка продажу послуг

Оренда
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Перевезення 
зернових 

(автомобільним 
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та зберігання
мінеральних

добрив та ЗЗР

млн. грн. 2017 2018

77,6
млн. грн.

77,2%

Надання в оренду цілісного майнового комплексу, техніки, 
складських приміщень та суборенда земельних ділянок 
суттєво переважає в структурі наданих Групою послуг. 
Дохід сформовано, переважно, за рахунок майнового 
комплексу ПрАТ «Печанівський комбінат хлібопродуктів».

Послуги з вирощування кукурудзи

10,7
млн. грн.

10,6%

В 2017 році Групою надавались послуги з вирощування 
та виробництва насіння кукурудзи, тоді як в 2018 році 
вирощувалась товарна кукурудза. Послуги, переважно, було 
надано ТОВ «Монсанто Насіння».

Діяльність Групи

77,7
2017 рік 

100,5
2018 рік 
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Передпродажна підготовка зернових

7,8
млн. грн.

7,8%

Дохід за даним сегментом, порівняно з 2017 роком було 
збільшено майже вдвічі. Передпродажна підготовка включає в 
себе приймання, очищення, фасування, протруєння тощо.

Автотранспортні перевезення зернових

4,3
млн. грн.

4,3%

Дохід за даним видом послуг було суттєво збільшено — 
аналогічний показник в 2017 році становив 0,3 млн. грн. Групою 
перевозились такі товари, як: кукурудза, пшениця, горох, ріпак, 
соя, ячмінь, а також насіння сої та кукурудзи.

Перевезення та зберігання 
мінеральних добрив та ЗЗР

0,1
млн. грн.

0,1%

На даний сегмент послуг припадала найменша сума доходів
Групи, його частка не змінилася порівняно з 2017 роком.

Діяльність Групи
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Основні фінансові показники
Результати діяльності
Загалом, протягом 2017–2018 років Група демонструвала 
позитивні значення валової рентабельності — за підсумками 2018 
року даний показник склав 4,5%. При цьому, валовий 

Основні показники звіту про фінансові результати, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації

Собівартість реалізації

Валовий прибуток

Валова рентабельність

Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г товарів

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Прибуток від операційної діяльності

Витрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Інші фінансові доходи

Інші фінансові витрати

Інші витрати

Податок на прибуток

Чистий прибуток за період
Рентабельність діяльності

        2017 р.
     1 380 132

(1 200 818)

        179 314

               13,0%

        247 107

         (15 969)

(79 536)

(4 352)

        330 084

(28 015)

           42 443

(58 140)

(5 478)

(176)

       280 718
              20,3%

               2018 р.
           1 237 768

(1 182 532)

55 236

4,5%

               464 998

(42 061)

(104 599)

(40 281)

               337 651

–

34 835

(40 747)

–

–

              331 739
26,8%

прибуток у 2018 році знизився на 124,1 млн. грн. порівняно 
з попереднім роком, передусім через зменшення на 81% обсягів 
реалізації найбільш маржинального виду продукції — сої.

Ліквідність та зобов’язання
Станом на кінець 2018 року вартість активів Групи склала           
3 669 млн. грн. — на 14% більше, ніж роком раніше. 
Основними причинами зростання вартості активів стали:

• зростання суми запасів сільськогосподарської продукції на 
складах на 353,6 млн. грн.;

• зростання дебіторської заборгованості за авансами на суму 
270,9 млн. грн.

Операційні витрати Групи у 2018 суттєво зросли в порівнянні 
з 2017 роком, зокрема:

1) витрати на збут товарів — на 32% (за рахунок збільшення 
споживання паливно-мастильних матеріалів на 8,0 млн. грн., 
а також послуг залізничного перевізника на 20,4 млн. грн.);

2) адміністративні витрати — на 163% (здебільшого, за 
рахунок збільшення споживання паливно-мастильних 
матеріалів на 15,0 млн. грн.);

3) інші операційні витрати — на 35,9 млн. грн. (переважно, 
за рахунок втрат від операційних курсових різниць, які 
склали 33,9 млн. грн.).

Проте, в 2017–2018 роках Група продемонструвала позитивну 
динаміку рентабельності діяльності — показник зріс до 26,8%. 

Чистий прибуток за 2018 рік склав 331,7 млн. грн., що на 51,0 млн. 
грн. більше, ніж у 2017 році. Високий показник чистого прибутку 
було досягнуто завдяки:

•  переоцінці вартості біологічних активів та
сільськогосподарських товарів Групи (доходи, отримані від їх 
переоцінки в 2018 році, становили 465,0 млн. грн);
• відсутності витрат від інвестицій в асоційовані підприємства, 
які  в 2017 році становили 28,0 млн. (Група придбала частку у 
капіталі ТОВ «Банкер Хілл»);
• зменшенню  витрат на відсотки  по  кредитах на 17,4 млн. грн. в 
порівнянні з 2017 роком.
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546,8 480,6

292,3

1
194,6

2017 рік 2018 рік

Основні засоби Дебіторська заборгованість (загальна)
Довгострокові фінансові інвестиції Запаси Гроші та їх еквіваленти

Інші необоротні активи

млн. грн.
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984,8

594,3

0,9 57,9

3 669

Діяльність Групи
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В структурі активів Групи станом на 31.12.2018 значну частину 
займали довгострокові фінансові інвестиції (41%) та запаси 
(27%). Довгострокові фінансові інвестиції були представлені 
часткою 100% у капіталі ТОВ «АТК-Інвест» і станом на кінець 2018 
року становили 1 516,3 млн. грн. Вартість запасів за 2018 рік 
зросла майже вдвічі за рахунок збільшення обсягів збору 
врожаю зернових (+36,0 тис. тонн в 2018 році) та переоцінки 
на 136,8 млн. грн.

Загальна сума дебіторської заборгованості зросла за 2018 рік на 
302,0  млн. грн. — переважно,   за   рахунок  авансових  платежів

таким компаніям, як ТОВ «Елеватор Буд Інвест» (149,0 млн. грн. за 
переробку давальницької сировини), АТ «Альфа-Банк»
(58,7 млн. грн. — передоплата за нерухоме майно і земельну 
ділянку) та ТОВ «КЛОВ» (42,0 млн. грн. за мінеральні добрива).

В структурі пасивів Групи на кінець 2018 року власний капітал 
складав 39% (1 438,4 млн. грн.). Незважаючи на прибутковість 
діяльності Групи за підсумками 2018 року, сума власного 
капіталу зменшилася на 30% — через включення ТОВ «Банкер 
Хілл» о складу Групи. Сума нерозподіленого прибутку Групи 
станом на 31.12.2018 склала 1 076,0 млн. грн.

За 2018 рік загальна сума поточної кредиторської заборгованості зросла більш ніж удвічі — до 1 109,7 млн. грн. 

Протягом 2018 року Група нарощувала обсяги 
сільськогосподарської продукції на елеваторах, що призвело 
до зниження показників оборотності запасів — зокрема, період 
обороту запасів за підсумками 2018 року зріс до 290 днів.

Показник поточної ліквідності за підсумками 2018 року зменшився 
на 28%.

Період обороту торгівельної дебіторської заборгованості 
за підсумками 2018 року також дещо збільшився — до 52 днів. 
При цьому, відносно невисокі значення показника на кінець 2017 
та 2018 років пояснюються високим рівнем платіжної дисципліни 
покупців Групи, яка дозволила утримувати показник торгівельної 
дебіторської заборгованості на рівні 170175 млн. грн. — тобто 
близько 12%14% від обороту Групи.
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Загалом,  фінансові показники за результатами 2018 року свідчать про високу фінансову стійкість Групи. Приймаючи ефективні управлінські 
рішення щодо використання власних активів, Група зберігає позитивну динаміку вартості власного бізнесу.

Основні показники звіту про фінансовий стан в тис. грн.
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