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Результати кампанії зі збору врожаю 2017 року 
 

 

м. Париж, 28 грудня 2017 року 
 

Компанія «АгроДженерейшн», український виробник зернових та олійних культур, оприлюднила останні 

дані щодо своєї кампанії зі збору врожаю 2017 року. 

Результати збиральної кампанії 

  2016 (факт) 2017 (оцінка*) 

Культура 
Гектари Продукція (тони) 

Врожайність 
(т/га) 

Гектари Продукція (тони) 
Врожайність 

(т/га) 

Пшениця 36 479 159 091 4.4 29 640 152 663 5.2 

Ячмінь 11 228 46 472 4.1 8 589 33 948 4.0 

Ріпак 4 876 9 874 2.0 4 086 10 472 2.6 

Соя 8 354 16 132 1.9 6 586 12 517 1.9 

Соняшник 29 988 77 843 2.6 30 275 55 880 1.8 

Кукурудза 5 794 38 948 6.7 9 280 51 910 5.6 

Горох 10 520 32 891 3.1 13 361 32 819 2.5 

Інші 1 747 5 952   3 617 6 468   

ВСЬОГО 108 986 387 203   105 433 356 677   

* оцінка станом на 15 грудня 2017 року 

Цього сезону Група обробляла близько 105,000 гектарів. Загалом, результати по зимових культурах є 

досить позитивними, зокрема, по пшениці та ріпаку. 

З іншого боку, як було згадано в попередньому прес-релізі, погодні умови в Україні були особливо 

скрутними минулого літа, яке почалося з сильної посухи, особливо на Сході та в Центрі країни. 

І хоча результати компанії «АгроДженерейшн» перевищують середній рівень врожайності основних 

культур по Україні, її виробництво соняшнику та дещо меншою мірою кукурудзи зазнало особливого удару. 

Порівняння даних валової врожайності (дані Держкомстату станом на 1-е грудня 2017р.) 

Культура АГГ у порівн. з Україною  

Пшениця +28% 

Ячмінь +26% 

Кукурудза +40% 
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Очікується, що внаслідок таких скрутних погодних умов вартість виробленої продукції зменшиться 

орієнтовно на 9.4 млн. євро порівняно з минулим роком. Це безпосередньо вплине на результати Групи. 

Тим не менше, показник EBITDA повинен зберегти досить високе позитивне значення. 

 

Прогноз на 2018 рік  

Надзвичайні несприятливі погодні умови 2017 року не ставлять під питання загальну стратегію Групи. 

Сезон урожаю 2018 року почався вдало. З 105,000 гектарів, що було заплановано під посів, 48,000 гектарів 

вже засіяно озимими культурами. Очікується, що новий с/г сезон буде забезпечений належним 

фінансуванням. 

До того ж, наприкінці осені Група запустила план з оптимізації виробничих затрат (що, зокрема, передбачає 

більш помірне використання добрив і ЗЗР) та фіксованих витрат наступного сезону. Він націлений на 

економію готівкових витрат на суму близько 4.2 мільйони, ефект від якої буде видно у 2018 році. Окрім 

цього, такі заходи повинні пом’якшити дію будь-яких несприятливих погодних умов і не вплинути на дохідну 

частину Групи. Мета Групи – повернутися у 2018 році до рівня показника EBITDA, який вона мала в останні 

роки. 

Дані посівної кампанії озимини станом на 15 грудня 2017 року 

Культура Гектари 
Пшениця 38,700 

Ріпак 6,687 

Ячмінь 2,901 

 

 

Наступний прес-реліз: Результати діяльності за рік (23 квітня 2018р.) 
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Дані компанії «АгроДженерейшн» на біржі «Euronext»  

  АКЦІЇ                                                                    ОБЛІГАЦІЇ «OSRANE» 

                           

Код ISIN FR0010641449          Код ISIN FR0012600872  

Код емітента: ALAGR                       Код емітента: YAGRO 

 

 

 

Про компанію «АГРОДЖЕНЕРЕЙШН» 

Компанія «АгроДженерейшн» була заснована у 2007 році і є світовим виробником зернових та олійних культур. 

Після злиття з компанією «Harmelia» новостворена Група ввійшла у п'ятірку провідних виробників зернових та 

олійних культур в Україні, а її земельний банк склав близько 120,000 га орних земель. Завдяки оренді високоякісних 

сільськогосподарських земель з високим потенціалом, Група прагне успішно вирішити проблеми майбутнього з 

огляду на прогнозований подвійний ріст глобального споживання до 2050 року.  

 

Більше інформації про «АгроДженерейшн» можна знайти на нашому сайті:  www.AgroGeneration.com 

Отримуйте всю фінансову інформацію компанії «АгроДженерейшн» безкоштовно на електронну пошту.  

Для цього зареєструйтесь на сайті: www.actusnews.com 

 

 

 

 

 

AgroGeneration 

+33 (0)1 56 43 68 60 

investisseurs@AgroGeneration.com 

www.AgroGeneration.com 

Actus Finance 

Гійом Ле Флош, відділ зв’язків з інвесторами 

+33 (0)1 53 67 36 70 

Ан-Полін Петюро, відділ зв’язків з інвесторами 

+33 (0)1 53 67 36 72 

Александра Пріза, відділ зв’язків зі ЗМІ 

+33 (0)1 53 67 36 90 
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