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1. опис дlяльностl товАриствА тА оргАнlзАцlЙнА структурА

1.1. КороткиЙ опис дiяльностi

Компанiя розпочала свою дiяльнiсть в 2009 роцi. Основна дiяльнiсть - це дистрибуцiя насiння,
засобiв 3ахисту рослин (далi - 33Р) та мiнеральних макро- та мiкродобрив вiд провiдних
свiтових та украТнських виробникiв. Компанiя € одним з найбiльrлих постачальникiв в цьому
Сегментi в Украiнi. Також Компанiя розвива€ напрямки з дистрибуцiТ сiльськогосподарських
МаШИН провiдних свiтових та украiнських виробникiв та запасних частин для них.

КОмпанiя мае приватну форму власностi i не належить до жодноТ транснацiональноТ групи.
Представництва КомпанiТ розтащованi майже в ycix областях УкраТни (Малюнок 1).

Малюнок 1
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46,75 коптова торгiвля хiмiчними продуктами> (основн ий вид|;
46,LL Kfl iял ьн icTb посереДн и Ki в у торгi вл i сiл ьськогоспода рською си рови ною, живими
твари нами, текстил ьною си рови ною та на пiвфабри катами ));

46.2L коптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для
тварин);
46.33 коптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовимИ олiями та
жирами));
46.36 коптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами>;
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. 46.61 (оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами та устаткуванням));
о 47.76 <Роздрiбна торгiвля квiтами, рослинами насiнням, добривами, домашнiми

тваринами та кормами для них у спецiалiзованих магазинахD;
о 52.10 кСкладське господарство)U
о 64.19 кlншi види гроlIJового посередництваD;
. 01.1]. кВирощування зернових культур (KpiM рису), бобових кульryр i насiння олiйних

культур;
о 01.61. кflопомiжна дiяльнiсть у рослинництвi>;
о 01.64 кОброблення насiння для вiдтворення>;
. 33.12 кРемонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промислового

призначення);
о 47.L9 кlншi види роздрiбноТторгiвлi в неспецiалiзованих магазинах);
о 47.78 кроздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих

магазинах));
о 47.9L кроздрiбна торгiвля, що здiйснюеться фiрмами поштового замовлення або через

мережу lHTepHeT>;
о 47.99 кlншi види роздрiбноi торгiвлi поза магазинами));
о 62.02 кКонсультування з питань iнформатизацiТ>;
о 62.03 к,.Щ,iяльнiсть iз керування комп'ютерним устаткуванням)U
О 68.20 <Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого

майна>;
о 74.30 <Надання послуг перекладу));
о 74.90 кlнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, H.B.i.y.>;
О 77.3t КНадання в оренду сiльськогосподарських машин i устаткування);
о 82.92 кПакування>;
о 82.99 кНадання iнших допомiжних комерцiйних послуг, H.B.i.y.>.

Компанiя TicHo спiвпрацю€ з рядом вiтчизняних i закордонних компанiй, що е виробниками
азотних, фосфорних, калiйних та комплексних мiнеральних добрив.
реалiзацiя продукцiт Компанii вiдбуваеться через власну мережу з 21-го власних
п редставництв по територiТ УкраТн и.

Продуктовий портфель КомпанiТ за 2020 piK складаеться переважно з насiння та 33Р, несуп€ву
частку у ньому складають добрива та iншi продукти. Продуктовий портфель Компанiт за 2020
piK зображено на Малюнку.
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Продуктовий портфель КомпанiТ за 2020 рiк,Yо

r3апчастинис|г :33Р gt Мiкродобрива : Мiндобрива * Насiння t* TexHiKa

!жерело: ioHi бухzалmерськоео облiку Компанii'

Компанiя переважно здiЙснюе оптовi поставки, хоча серед клi€нтiв € Ti, якi купують невеликi
об'еми для власного споживання. При цьому Компанiя не ма€ роздрiбних точок реалiзацii та
найменша тарна продажна одиниця продукцiТ - мitлок.

Серед клiентiв е i невеликi сiльськогосподарськi господарства. 3агальна кiлькiсть покупцiв
щороку зроста€:

Р]к 2015 2016 20t7 2018 2019 2о20
К-сть контрагентiв 2535 3015 334з 3731 4087 4796

1.2. Опис продукцiiта галузi

компанiя здiйснюе власну дiяльнiсть у галузi забезпечення сiльськогосподарських
товаровиробникiв якiсним насiнням, добривами, 33р, а також сiльськогосподарською
технiкою i запчастинами до неТ.

Компанiя займаеться реалiзацiею:

о 3асобИ 3ахисry рослин: протруйники, гербiциди, iнсектициди, фунгiциди, акарициди,
регулятори росту, родентициди вiд провiдних зарубiжних та вiтчизняних виробникiв:
Байер, БАсФ, Сингента, Саммит-Агро Юкрейн, Монсанто УкраТна, Август УкраТна, Ддама
УкраТна, ЮПЛ УкраТна, .Щюпон УкраТна, Нуфарм УкраТна, Нерryс, LЩьолково Дгрохiм
УкарТна, Штефес, ФМС УкраТна, Альфа Смарт Агро, TeppaBiTa УкраТна, l.{eHTp аграрних
технологiй;

о насiння сiльськоrосподарських культур: рiпаку, кукурудзи, соняшнику, цукрового
буряку, сорго, жита, пшеницi, ячменю, соIта iнших вiд вiдомих свiтових виробникiв КВС,
Си н гента, Н П Щ-Лембке, Брева нт, Фора гро, Адва нта, Монса нто, G мАх, €вралiс, 3аатбау,
Лiмагрейн, МасСiдс, Нусiдс, та вiд виробникiв вiтчизняних селекцiй КВС-Украiна, iншi;

, сiльськогосподарськот технiки: сiвалки точного висiву, посiвнi комплекси,
обприскувачi, культиватори, дисковi агрегати, розкидачi мiнеральних добрив,
глибокорозпушувачi, мульчувачi, ротацiйнi бороди, трактори, плYги, навiгацiйне
обладнання та запчастин до всього наведеного перелiку технiки вiд провiдних
зарубiжнИх виробнИкiв: Hardi' Kockerling, Sola, Arbos, Fаlс, Madara, Дglеаdеr, Quivogne



мiкродобрив та мiнеральних добрив вiтчизняного та iноземного виробництва, а також
власноТ торговоТ марки Спектрум.
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умови мiнерального живлення зt]ачною мiрою визначають можливiсть рослин
реалiзуваТи свою генетичнУ програму. Живлення рослин € одним iз факторiв , який пiдлягае
контролю. L{ей процес регулю€ться шляхом диференцiацii форм, доз, cтpoKiB внесення добривз урахуванням умов вирощування, бiологiчних та фiзiологiчних особливостей рослин i

коефiцiентiв використання поживних речовин культурою. Змiнюючи умови живлення, можна
цiлеспрямовано впливати на формування величини врожаю та його якостi. Споживання
мiнеральних речовин i акумуляцiя Тх у рослинах - це активний фiзiологiчний процес, Ticнo
пов'язаниЙ iз житгедiяльнiстю KopeHeBoi системи та надземних органiв рослин. KopeHi
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споживають зональнi елементи тiльки з розчинiв, де вони перебувають у дисоцiйованому
cTaHi у виглядi ioHiB. На нормальне проходження цього процесу вплива€ багато факторiв:
бiологiчнi особливостi рослин, Грунтовi умови, тепло, свiтло, волога.

Проте внесення мiнеральних добрив у lрунт не вирiшуе повнiстю проблему
забезпечення рослин необхiдними елементами живлення. 3а несприятливих гiдротермiчних
умов, HaBiTb, за оптимальноi кiлькостi в Грунтi доступних сполук макро та мiкроелементiв
засво€ння ix кореневою системою € недостатнiм, що сповiльню€ темпи росту i розвитку
рослин. Нестача поживних речовин, особливо загострю€ться в перiод формування
генеративних органiв.

Сiльське господарство Украiни залежне вiд свiтових тенденцiй щодо пiдвишlення
BapTocTi енергоносiТв i, як наслiдок, збiльшення цiн на мiнеральнi добрива. Тому в

сiльськогосподарських товаровиробникiв виника€ потреба щодо альтернативних
агротехнiчних заходiв для збiльшення врожайностi вирощуваних культур i зменшення
собi ва pTocTi продукцiI.

Поряд iз системами удобрення, якi передбачають застосування лише традицiйних
мiнеральних добрив, виникли системи удобрення iнтенсивного типу, в яких, як доповнення
ДО ОСНОВНого удобрення, 3астосовують позакореневi пiдживлення сучасними комплексними
водорозчинними добривами.

Тому для забезпечення наших партнерiв та клiентiв якiсними препаратами, компанiя
СПеКТР-АГро в 2011 роцi розробила лiнiйку мiкродобрив пiд торговою маркою Спектрум.
Першi чотири продукти, якi сформували лiнiйку, - це Спектрум Борон 150, Грейнмiкс,
KoPHMiKcTa Спектрум MiKc-C. Виробництво мiкродобрив торговоТ марки Спектрум проходить
На ЗаВОДСЬКИХ ПОтуЖНостях компанiТ FМС Аgго, якi розмiщенi в ВеликобританiТ на кордонi
АНГЛiТ i УельсУ. При виробництвi добрив використову€ться високоякiсна сировина з усього
cBiTy, яка не мiстить хлору' важких металiв та повнiстю вiдповiдае нормативам европейських
стандартiв якостi та екологiчностi.

Для ЗадоВолення потреб сiльськогосподарських культур у основних елементах
живлення у найбiльш вiдповiдальнi етапи росту та розвитку рослин в 2013 роцi перелiк
продуктiв торговоi марки доповнився такими продуктами як Спектрум В+мо, zn+s,
антистресантом AcKoPicT, препаратом для передпосiвноТ обробки насiння АскоСтарт та
кондицiоНероМ води СпеКтрум Easy-Mix. ЯкiстЬ i безпечнiсть продукцiТ- це основний принцип
виробництва всього асортименту препаратiв.

Сума поставок спецiальниХ та мiкродОбрив на споживачiв (компанii, що мають посiвну
площу) за перiод 3 листопада 2019 по жовтень 2О20 р. склала $3о7 млн., що на 26Yo бiльце,
нiж попереднього се3ону. Максимальне зростання мали lрунтовi добрива - сума ii продажiв
збiльшилась майже на 50%. ТакоЖ позитивнУ динамiкУ продемоНструвалИ простi солi (+20%).
У своЮ чергу, водоро3чиннi полi- та монокомпонентнi добрива мали невелике падiння
продажiв (по -2%).

У натуральному вираженнi всього було продано на споживачiв 44Lтис. тонн продукцii.
3 них 85% - Грунтовi добрива. У порiвняннi з попереднiм сезоном обсяг поставок зрiс на 37%.
3 них найбiльш позитивнУ динамiкУ показалИ Грунтовi Fao%|. Тим часом, водорозчиннi
полiкомпонентнi добрива втратили у натуральному вимiрi 2L%.

НайбiльшУ часткУ ринкУ сереД загальногО обсягУ продажiВ спецiальних та мiкродобрив
(у грошовому вимiрi) мала Yаrа _ 22% (s66,7 млн.). Найкращi позицii бренд мав у сегментi
Грунтових добрив (S56,2 млн.). По водорозчинним монокомпонентним добривам Yаrа
уступила перше мiсце Rosier, а серед полiкомпонентних-Аglukоп spezialdungerTa DoktorTarsa
таrim. В ycix основних трьох типах добрив yаrа демонструвала позитивну динамiку поставок
(частка продажiв збiльшувалась).
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Друге мiсце i також позитивну динамiку поставок мав Rosier. Продажi бренду зросли
на 59% та досягли S35 млн. Лiдерство компанiя мала серед водорозчинних
монокомпонентних добрив ($2,8 млн.), а по lрунтовим уступила лише Yаrа ($28,7 млн.). Частка

Rоsiеr зросла з 9% до L1,4o/o.

На третiй сходинцi у рейтингу брендiв Arvi fertis з результатом продажiв $22,4 млн.
Бренд був единим iз топ-5, який мав негативну динамiку поставок (-6%l. У сегментi lрунтових
добрив Arvi fertis знизив частку присуrностi з 18,5% до LL,7Yo, в результатi чого пропустив

уперед Rosier.
Сума поставок Elixir Zorka склала 5Z2,2 млн. (+61%). Частка представленостi компанiТ на

ринку спецiальних та мiкродобрив зросла з 5,7О/о до 7 ,2%.
НаЙбiльш продаваними продуктами бренду були NutriMAP NP 10:40 ($7,4 млн.)та NPK

6:24:L2 ($7,2 млн.).
Серед iнших брендiв слiд вiдзначити суп€ве збiльшення продажiв Timac Agro. Його

поставки зросли у 4,4 рази до $14,1 млн., в результатj чого частка Timac Agro по Грунтовим
добривам збiльшилась з 2,4Yо до 7,Lo/o. У свою чергу, максимальне падiння серед топ-10
брендiв мали Aglukon Spezialdunger та Doktor Tarsa Tarim (по -13%). lхня частка у сегментi
водорозчинних полiкомпонентних добрив знизилась до t0,4% та 7 ,7Yо вiдповiдно.

У РОЗРiЗi окремих продуктiв (rрунтовi добрива) найбiльш продаваним був Росаферт
NPK 12_24-12 (Rosier). Сума його продажiв склала 517,5 млн. Наступнi чотири - комплекснi
гранульованi NPK добрива YaraMila -8:24:24,7:20:28,72'24 L2Ta 76:27;7. Продажi кожного з
них сутт€во зросли (вiд78% до 118%).
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Терра-сорб фолiар (ВiоiЬеriса) мав найбiльtui продажi серед водорозчинних
полiкомпонентних добрив. Його поставки зросли на27%та сягнули $2,4 млн. На другому мiсцi
* flоброfllЙ ($1,9 млн.), на третьому - Вiтазим ($1,7 млн.). Найбiльш позитивну динамiку
поставок у гроцовому вимiрi мав Кропмакс (+55%, $1,2 млн.) при тому, lцо його

середньозважена цiна знизилась на 6% (до 520,Z4 за лiтр).

Серед монокомпонентних добрив найбiльшi продажi зафiксованi по продуктам на

ocHoBi бору, якi займали 78% вiд суми поставок ycix добрив даного типу. 3 них
найпродаванiшим був Rosaliq В ($2,8 млн.). Друге й трете мiсця займають YaraVita Bortac та
Speedfol В ($1,9 млн. та $1,5 млн. вiдповiдно). Четверту сходинку зайняв продукт, який не
продавався попереднього сезону - Унiфлор Б вiд Soufflet Аgrо, Сума його поставок склала
близько $1 млн.
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НаЙбiльшими постачальниками на споживачiв були Ерiдон та Агросем. На третьому
мiсцi за сумою продажiв - Бiзон-lмпорт. Продажi БФ Трейд на споживачiв зменш ились на t3%
У пОрiвняннi з минулим сезоном i склали S8,4 млн. (4-те мiсце). 3амикае п'ятiрку лiдерiв
Макош Мiнерал, який на 47% бiльче попереднього сезону,
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Сп*зжиsачi: регiональний нимiр
Ъ 

ýýЁýАр

Ёума закулiuýль! млн. д*л. 0ША
] С)деLiьýа (lfi]l,

. KrlxlBtllpijiK)ы(il()б,].

, rlelltriri8Сt K0 Oc]I],

, Ltil,ritлцьиа 00tt.

: Хгlеltычttцьха oбlt.

T'epttclttutbtlbKil oбll,

l,L,|liinpor:eTptlBcbxiloбlt.

''lorilafiObKil 
OrjJ],

KtliBcbKa oCilt.

!{spllacb(it t]{i,1.

l,JlllKollil iýcbKii Oci j,

XePcOt{cý(a UбJ1,

Xal.trliBr:b,xa oýlt,

CytlcbKil trtilt.

, l}l",upiзbxil 06,],

, )l(итоrирська оf5л.

Jlы!lll(:ьи;t l)t)tl
I

, t]or,tlяcblia o6.tl.

i Оо,tецьпа обл.
i Рiппфliськit оOл,

i ltl;ltlO-Ф1_1;iriKiBcыcrcr0rt.

; J|KillrcbKa tлlбл.

ý.l(иiв
ulept tltlet tbK;l otirl,

, :]апаl_лlаrсьgа (lбл.

17.,1

17.]
,1s,!i

l13.5
1 :.t, |)

/.t)

1,)

i,ýtrffiýiпffiýФ 6-2

ýЁýЁе,ааý },0
ffi*Ёяа 't а

' ('j}жa 8Qa8пsн у dЁliёраr {.'!lд ýs; rrДý ж crpffOýs{rg Koflsa8i?. я}.' MaФltlb 0s.'s.уfiлФщу}

У регiональному вимiрi найбiльшi поставки спецiальних та мiкродобрив були здiйсненi
На ГОСПОДаРСТВа, що заре€строванi в ОдеськiЙ областi (S2S,4 млн.). У даному регiонi
НаЙбiлЬшиМ покупцем було ТОВ "Агро Пiвдень-1" ($1,2 млн.), яке спiвпрацювало з Ерiдоном.
Також 3начнi обсяги купували СФГ "Колос" (основний постачальник Tfl Насiння), ФГ "Назари"
(Агросем), ТОВ "lMeHi Войкова" (Ерiдон та Агросем).

У КiРОВоградськi областi (друге мiсце, S23,1 млн.) лiдерами закупiвель були Тов "дК
"РОЗКiШНа" ($1,1млн.)та агрофiрма "Хлiборо6" (S1 млн.). Перша купувала добрива переважно
у Агросем, друга - у БФ ТреЙд.

На третiЙ сходинцi Чернiгiвська область, господарства якоТ купили добрив на 20,4 млн.
Головнi покупцi у регiонi - стоВ "flружбаНова" ($1,4 млн.), стоВ "олстас-Льон" ($1,1 млн.)та
ФГ "Бiлi роси" (S1 млн.). основним постачальником на першу був БФ Трейд, другу - Бiоферт, а
остання спiвпрацювала переважно з Ерiдоном.

серед ycix покупцiв (окремих компанiй) найбiльrлi витрати на спецiальнi та
мiкродобрива мало ТоВ "Енселко Аrро" (Кернел) - 53 млн. 3 них абсолютна бiльшiсть - на
закупiвлi продуктiв NPK(S) 10-22-15+55 та NPK 7-2О-28 у БФ Трейд.

кернел був головним покупцем серед ycix агрохолдингiв (за вхiдними поставками на
холдинг). Сума його закупiвель $8,2 млн., що маЙже утричi бiльше, нiж у найближчого
переслiдувача. oкpiм ТоВ "Енселко-Агро", поставки здiйснювались на стоВ "flружба-Нова"
($1,2 млн.), стоВ "Говтва" (S1 млн.), агрофiрму "Хлiборо6" ($1 млн.), стоВ "Приднiпровський
край" ($0,6 млн.) та iншi. У Bcix цих компанiЙ головним постачальником був БФ Трейд.

Епiцентр К став другим за сумою закупiвель серед агрохолдингiв (S2,8 млн.). OcHoBHi
покупцi групи _ тоВ "СХК "Вiнницька промислова група", ТОВ "lнтерагроiнвест", тоВ "оболонь
агро", стоВ "Промiнь", тоВ "Агрохолдинг 2OL2", ТОВ "Кряж iKo" та iншi. У порiвняннi з
минулим сезоном, Епiцентр змiнив постачальникiв. Якщо ранiше холдинг купував переважно
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у БФ ТреЙд, як i Кернел, то у сезонi 2019 року ocHoBHi поставки здiйснювались вiд Елiксир
УкраТна.

На третьому мiсцi lMK ($2,6 млн.). Поставки вiдбувались на тоВ "Чернiгiвська
iндустрiальна молочна компанiя", пп "Агропрогрес", ПСП "Слобожанщина агро", ТОВ ''Бура-
Агро" та ТоВ "Агрокiм". Структура закупiвелЬ не змiнилась з попереднього сезону - холдиl4г
надавав перевагу продуктам Yаrа та купував ii у Агросем.

Астарта купувала спецiальнi та мiкродобрива через ТОВ "3ерно-Агротрейд", сумарно
на $2,6 млн. ЯК i попередНього се3ону, основними постачальниками на холдин r були Елiксир
Украiна ($1,6 млн.)та Бiнфiлд Агро Технолоджiс ($0,5 млн.). ,

3асобч захuсmу рослuн

Ад, к]tsАfiтt.1

J,l р:"g-р рl yli1 р9 71 1,1.;ц

lF}оку-г}5i l,{l-t 1

головна мета сiльськогосподарського виробництва - надiйне забезпечення населення
продуктаМи харчування, що нинi можливо досягти лише за умови iнтенсифiкацir, зокрема
застосування 33р. 3аходи щодо пiдвищення врожайностiсiльськогосподарських кульryр надто
важливi у зв'язку iз збiльшенням населення cBiTy. Нинi на 3емлi прожива€ понад 7 млрд.
людей, якi споживають 2,6 млрд. тон продовольства у piк. 3а прогнозами ооН, до 2О25р.
населеннЯ планетИ зросте до 8,3 млРД., а споживання продовольства пiдвищиться до 4,5
млрд. тон у piK, тобто знадобиться на 4!% бiльше пшеницi, на26%- соняшнику i на 22о/о- кави.
водночас площа 3емель сiльськогосподарського призначення не збiльrлуеться.

основний шлях нарощування виробництва сiльськогосподарськот продукцiт при
незмiннiй посiвнiй площi- це збiльшення врожайностi культурних рослин. Поряд iз внесенням
мiнеральних добрив та селекцiею важливим ресурсом у даному напрямi € застосування
хiмiчниХ 33Р. 3а оцiнкамИ зарубiжних спецiалiстiв одна третина обсягiв сiльськогосподарськоi
продукцiту cBiTi виробляеться 3авдяки застосуванню 33Р. Без використання ззР втрати плодiв,
овочiв та зернових вiд шкiдникiв, хвороб i бур'янiв досягли б 78%,54 i з2%, вiдповiдно. Таким
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чином, важко переоцiнити значущiсть 33Р для сучасного сiльського господарства. Внррiшнiй

ринок 33Р в YKpaTHi е iмпортоорiентованим.

33р дiляться на хiмiчнiта бiологiчнi. Хiмiчнi засоби захисту рослин називають пестицидами.

yci засоби захисту рослин класифiкуються за хiмiчним складом, о6'€ктам застосування, 3а

характером дii i способом проникнення у шкiдливий органiзм.

По об'ектах застосуван ня :

о iнсектициди - для боротьби з шкiдливими комахами;
о акэрициди - проти клiщiв;
о нематоциди - проти нематод;
о родентициди - проти гризунiв;
о фунгiциди (антисептики)- проти грибiв;
о антибiотики (антисептики, бактерициди) - проти бактерiй;
. гербiциди - засоби боротьби з бур'янистою рослиннiстю;
о арбори циди - проти cMiTHoT деревноi рослинностi.

3а даними аналiтикiв свiтовий ринок засобiв захисту рослин поволi вiдновлюеться пiсля

кризи 2016 року i в перспективi до 2023 року зростатиме в середньому на 3% щорiчно. Шодо
УкраТни, то туг розвиток ринку 33Р буде повiльнiшим: до погодних умов та цiн на зерно, якi

впливають на ринок у cBiTi, в YKpaTHi додалася ще й полiтична нестабiльнiсть. В очiкуваннi

вiдкритгя ринку землi аграрiТ намагаються перестрахуватися й мiнiмально витрачати кошти,

щоб мати можливiсть швидко вiдреагувати й забезпечити себе основними активами
виробництва.

Сума поставок 33Р у перiод з жовтня 2019 р. по вересень 2020 р. (сезонi 20!9/20l' склала

S1,2 млрд., lцо на 2,7Yo менше, нiж попереднього сезону. У свою чергу, у наryральному
вираженнi обсяг поставок збiльlлився на 4,6Yо (до 98 млн. л.).

Найбiльше зростання продажiв мали гербiциди - з 52,5 до 56,8 млн. лiтрiв (+8%). При

тому, що у грошах сума зменшила сь на 2Yо (з SSДВ млн. до $53S млн.1. Падiння поставок бiльше
стосувалося селективних гербiцидiв, у той час як сума продажiв неселективних гербiцидiв
зросла (з S50 млн. до $53 млн.). Серед ocTaHHix, зокрема, збiльшились поставки препаратiв
Глiфовiт, Ураган Форте, Гелiос Екстра, Отаман та iH. на тлi зменшення закупiвель Раундап Макс.

Падiння обсягу продажiв у лiтрах мали iнсектицили, при цьому бiльrл сутг€во, нiж у
грошовому вимiрi - на Lt% (у дол. -8%). Останн€ пов'язане, зокрема, зi зниженням обсягу
поставок та цiни Корагену як препарату з високою цiною за лiтр продукцiТ - його сума продажiв
зменшилась з St3 млн. до 59 млн. Також зменшилась сума поставок у грошах таких
популярних препаратiв як Нурел Д (- 56%), Коннект (-31%) та Бiскайя (-28%) при тому, що
середньозваженi цiни на них сt/п€во не змiнились.
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Одним з основних трендiв ocтaнHix сезонiв було зростання прямих поставок
виробникiв на господарства та агрохолдинfи. При цьому темп зростання з кожним сезоном
збiльшував ся.У 2О77/ 18 р. - на О,7 в.п., у 20LS/t9 - на 1,8 в.п., у 2OL9/2O - на 3 в.п. Сумарно за

цей перiод частка прямих продажiв збiльшилась iз 7,6Yо до L3,7%. Серед топ-10 виробникiв
найбiльш яскраво данийтренд проявився у Сингенти (частка прямих поставок зросла доЗ,8Уо|,
Адами (2L,2%) та YKpaBiT (7З,9%|. У перших двох основну частку прямих закупiвель складали
агрохолдинги, а у yKpaBiTa сугтево переважали господарства, ц{о не входять до холдингiв (S21

млн. проти $z млн.).

Ще один тренд ocTaHHix сезонiв - зростання частки локальних брендiв у порiвняннi з

глобальними. Так, за пiдсумками сезону 2019/20 з топ-10 брендiв за сумою продажiв зросли
поставки DEFENDA (+25%), ALFA Smart Аgrо (+22%), АгрохiмiчнiтехнологiТ (+5%), UKRAV|T (+5%).

У той же час, падiння продемонстрували FМС (-2З%), Вауеr (-18%), Corteva 1-5%), ВАSF (-4%). На
piBHi минолого сезону залишилась Syngenta, а единим винятком з топ-].0 став мiжнародниЙ
бренд ADAMA, поставки якого зросли на 79%.

На перше мiсце серед брендiв пiднялася Syngenta (S194 млн.), потiснивши Вауеr, який
лiдирував попереднi три сезони (з урахуванням Monsanto). Продажi Syngenta практично не
змiнились у порiвняннi з попереднiм сезоном (на вiдмiну вiд Вауеr). У розрiзi категорiй
продуктiв у бренда вперше частка гербiцйдiв стала нижче 5О%, у той час як фунгiцидiв -
збiльшиласьдо 30% (з 26-27О/о у попереднiх перiодах), Найбiльше зростання ocтaнHix було по
препаратам AMicTap Голд (з $8 млн. до SrZ млн.)та Елатус Pia (з S2,9 млн. до $4,2 млн.).

Супеве падiння продажiв продемонстрував Bayer - на 18% у порiвняннi з сезоном
2Ot8/L9, На вiдмiну вiд Syngenta, частка фунгiцидiв у портфелi бренду знизилась - з 35,3% до
З2,5Уо, що пов'язано зi зменшенням поставок трiйки наЙбiльш продаваних препаратiв групи -
ABiaTop Xpro (-$4,3 млн.), Тiлмор (-SZ,Z млн.)та Фалькон (-$r,g млн.).
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Продажi ВдSF також зменшились у сезонi zOL9l20, проте не так вiдчрно, як у Вауеr -
на 4%, Якщо у сезонах 2oL6/L7 та 2OL7/18 у портфелi ВАSt домiнували гербiциди, то у
наступних двох сезонах основну частку складали фунгiциди (у 2019/20 вона 3рослаз 42,8% до

44,L%\.з них найбiльще зростання продажiв мав препарат Рекс Плюс _ з 54,6 млн. дО S7,2 млн.

дDдмД стала €диним з глобальних брендiв (топ-10), яка продемонструвала 3ростання

поставок. Продажi брендУ зрослИ на tg% та досягли S93,3 млн. Структура портфелю ADAMA

сутт€вО не змiнилась, а найбiльший прирiст мали гербiцид Голтiкс Голд (+$4,7 млн.)та фунгiцид
Кустодiя (+$2,6 млн.).

Найбiльш сутт€ве зростання продажiв серед топ-10 брендiв мали DEFENDA та ALFA

Smart Дgrо (+25% та +22% вiдповiдно), При цьому даниЙ тренд простежу€ться третiЙ сезон

поспiль. у DЕFЕNDД спостерiгаеться збiльшення частки фунгiцидiв (з 19,5% до24,6О/о) за рахунок
гербiцидiв. 3окрема, зрослИ поставкИ препаратiв floT, Старк, Парацельс i Талер. у ALFA Smart

дgrо найбiльш продаваними залишились гербiцид Оскар Премiум (56,6 млн.) та iнсеКТИЦИД

Наповал (S5,0 млн,).

у розрiзi дiючих речовин найбiльшу суму продажiв мали препарати на ocHoBi

iмазамоксу та iмазапiру. Пiсля падiння попереднього сезону, поставки зросли на 6% дО $40,+

млн, Лiдером залишаеться ВАSF (€вро-Лайтнiнг та €вро-Лайтнiнг Плюс), проте його частка

щосезону зменшу€ться - з 67% у 2OL6/t7 до 42% у 2OL9/20. У свою чергУ, збiльшУютьСЯ

продажi препаратiв Syngenta (Каптора та Каптора Плюс), частка якоТ досягла 37%.

Протилежний тренд мали препарати на ocHoBi тебуконазолу - пiсля iстотного

зростання у сезонi 20t8/t9 продажi зменшили сь на LL% до $Zg млн. Якщо у попереднiх трьох

сезонах лiдером поставок був Вауеr (препарат Фолiкур), то у 2019/20 бренд витiснили ALFA

Smаrt Аgrо (Тезис) та ADAMA (Opiyc). Також по данiй ,ЩР зросла частка брендiв Агрохiмiчнi
технологiТ (Полiгард), lFAGRl (Букат) та DEFENDA (Талер).

Максимальне зростання серед топ-10 мали препарати на ocHoBi мезотрiону i

нiкосульфурону Р2а%|. Протягом ocTaHHix трьох сезонiв спостерiгаеться стабiльниЙ прирiст
продажiв близько 55 млн. У данiй групi лiдером залишаеться Syngenta (Елюмiс), проте частка

бренду скоротилась з75Yо до70%. У той же час, збiльшилась частка ADAMA |з 76% до L8%,

Апрiорi)та UKRAV|T (з 8% до 9%, Мiладар Дуо).

Як i попереднього сезону, найбiльшi продажiу грошах були зафiксованi по препаратам
AMicTap Екстра, МайсТер Пауер та Примекстра TZ Голд. 3 них збiльшились поставки фунгiциду
AMicTap Екстра вiд Syngenta (на 1%). Основним постачальником препараry був Ерiдон ($6,2

млн.), а покупцем - ПРАТ "Миронiвський Хлiбопродукт", який здiйснював прямi закупiвлi у
Сингенти (S0,9 млн.). Компанiя також була найбiльшем покупцем Примекстри TZ Голд (0,8

млн.), а максимальнi закупiвлi МайсТер Пауер здiйснило ТОВ "ТАС Агро" (0,6 млн.,
постачальник Ерiдон).

Найбiльше зростання продажiв серед топ-10 препаратiв мав фунгiцид вiд Syngenta
AMicTap Голд, поставки якого зросли на 45%, Максимальнi закупiвлi препарату здiЙснило ПП

"Агро-Експрес-Сервiс" ($0,5 млн., у Суффле Агро УкраТна), яке у попереднiх сезонах Його не

купувало. Також у лiдерах СТОВ "Агролан" (здiйснювало закупiвлi у Агроресурс-А починаючи
з сезону 20t7 /7S).
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Абсолютним лiдером серед постачальникiв на споживачiв 33Р залиша€ться Ерiдон.

На друге мiсце за сумою поставок вийшов ЛН3.

Подiбну до ЛН3 динамiку продемонстрував Спектр-Агро, продажi якого зросли на t9%

до S79,5 млн. Як i минулого сезону, основними брендами залишились Вауеr та ВАSt. Проте
Тхня частка знизилась зЗL% до25% та з 18% до 15% вiдповiдно. Найбiльше зросли поставки
препаратiв Corteva (з 7% до 15%) та Syngenta (з 10% до 13%). 3начну частку позитивного
приростудистриб'ютора забезпечив новиЙ клi€нт ПП "Агро-Експрес-Сервiс", якиЙ став лiдером
закупiвель ($1,4 млн.).
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У розрiзi регiонiв найбiльшу суму поставок було здiйснено на компанiil зареестроВанiУ
Вiнницькiй областi - S87,4 млн., u4о на З% бiльше, нiж попереднього сезону. Лiдерами
постачання у регiонi були Ерiдон ($12,8 млн.), Спектр-Агро ($11,3 млн.)та Адама Украiна ($10

млн.). Основними покупцями були компанiТ, що входять до Укрпромiнвесту (ПК "Подiлля'| та

ПК "3оря Подiлля"). Вони купували продукцiю переважно у згаданих трьох постачальникiВ.

Найбiльшlу сумарну посiвну площу пiд с/г культури мали господарства XapKiBcbKoi,

flнiпропетровськоТ та ПолтавськоТ областей (1,3 млн. га). У перших двох переважали площi
пiд соняшник та озиму пшеницю, а у останнiй - пiд кукурудзу. Найбiльший покупець 33Р на

Харкiвщинi - ТОВ "Агротрейд-Виробництво" (S4,4 млн., основний постачальник ЛН3), на

flнiпропетровщинi-ТОВ "Агропромислова група "flнiпроагро" ($2,9 млн., Адама УкраТна), а на

Полтавщинi - ТОВ "Бурат-Агро", що входить до lMK ($1,7 млн., Аграрно-хiмiчна компанiя).

МХП залишився лiдером за сумою закупiвель серед агрохолдингiв. Проте поставки на

холдинг зменшились з $29 млн. до S20,8 млн. Як i попереднього сезону, основними
постачальниками на МХП були Ерiдон, Сингента та Август-УкраIна. При цьому частка Ерiдона
та Августа скоротила сь з 36% до 29О/о та з L6% до !4% вiдповiдно, а Сингенти - зросла з 17% до
24%,Такождо $1,7 млн. (8%) зросли поставки Полетехнiки (у попереднiх сезонах вони були
незначними). У дистриб'ютора МХП купував препарати BASF.
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На другому мiсцi залишився Кернел iз сумою закупiвель 519,7 млн. (у сезонi 201S/19
було 526,2 млн.). Найбiльшими постачальниками на холдинг були Ерiдон (2Z%|,

Хiмагромаркетинг (21%) та Tfl Насiння (L7%). При цьому частка перших двох зросла на 3 та 4

в.п. вiдповiдно, а Т..ЩН - зменшилась одразу на 13 п.п. (у попередньому сезонi Вона

перевищувала 30%). У розрiзi брендiв Кернел сутт€во зменшив закупiвлi препаратiв Syngenta.
Якщо у сезонi 2ОtS/79lхня частка складала 2tYо,то у 20L9/2O - лише 4%.У тоЙ же час, зросли
закупiвлi брендiв Хiмагромаркетинг (з 77% до 2L%|, Bayer (з L5% до t9%|, BASF (з 76% до L7%|

та Corteva (з 9% до t5%|.

Поставки на Контiнентал Фармерз Груп зменцJились з $20,8 млн. до S16,6 млн. Холдинг
збiльшив частку закупiвель брендiв BASF та Syngenta (до 2L%Ta t2% вiдповiдно). У свою чергу,

змен]uились поставки препаратiв Вауеr (на 11 п.п.), ADAMA (на б п.п.)та ALFA Smаrt Аgrо (на 4
п.п.). У розрiзi постачальникiв лiдером залишився Ерiдон, проте його частка зменшил ась з 4LYо

до 26%. Також сугт€во втратив поставки АГРll - з 22% до \L%. У той же час, наростили
постачання на Контiнентал Фармерз Груп Суффле Агро УкраТна (до $2,3 млн.), 3ахiд Агробiзнес
(до $2,2 млн.)та ЛН3 (до $1,6 млн.).

Агро-Експрес-Сервiс продемонстрував найбiльше зростання закупiвель 33Р серед
агрохолдингiв - з $9,4 млн. до S15,1 млн. Основними постачальниками були Адама УкраIна
($8 млн.), Суффле Агро УкраТна ($5,6 млн.) та Спектр-Агро ($1,4 млн.). Бiльrле половини
закупленоТ продукцi'i були представленi брендом ADAMA (у минулому сезонi - лише 22%),

Також холдинг купував препарати Syngenta (18%) та BASF (l4%).

3акупiвлi Укрлендфармiнrу склали $1S,t млн., що на $5,8 млн. менще, нiж
попереднього сезону. МаЙже чверть поставок - препарати ALFA Smart Agro (у сезонi zOtS/L9
частка бренду була менше 6%l, Також холдинг збiльшив частку закупiвель DEFENDA iCorteva
(до 13% кожен). При цьому найбiльше зменшення частки продемонстрували Syngenta (з2О%

до 2%|, Вауеr (з 23% до 15%) та Avgust (з 72% до 8%).

Серед постачальникiв лiдером став Нор-Ест-Агро, який наростив продажi на
Укрлендфармiнг з S].,3 млн. до $3,5 млн. Також збiльшились поставки вiд ЛН3 (до 52 млн.) та
Плантагро (до Sl,Д млн.). 3меншили поставки на холдинг Ерiдон (на $а млн.), Tfl Насiння (на

$1,6 млн.), Бiзон-Тех (на $t,5 млн.)та Сервiс-Агромаркет (на $1,З млн.).

Мiнеральнi dобрuво
3астосування в технологiТ вирощування сiльськогосподарських культур мiнеральних добрив е

ВаЖлИВою складовою в боротьбi з дефiцитом поживних речовин в процесi росту i розвитку
рослини.

ЛИШе ЗабеЗпечення необхiдними пожив|{ими речовинами в потрiбний для рослини час здатне
забезпеч ити високу я KicTb сiл ьськогоспода рськоi п родукцiТ.

3а даними численних вiтчизняних i закордонних наукових установ застосування мiнеральних
добрив забезпечу€ одержання 30-40% приросту урожайностi. Торгiвля мiнеральними
добривами € вагомою частиною бiзнесу КомпанiТ.

3а ocTaHHi шiсть poKiB украiнський ринок мiнеральних добрив супево просiв. Обсяги
виробництва скоротилися бiльш нiж вдвiчi: з майже 8 млн тон у 2О12 роцi, до 3,2О млн - у
2019, Вочевидь, уся справа в нестабiльнiй полiтичнiй i економiчнiй ситуацiТ. KpiM того,
ЗбРОйниЙ конфлiкт iз Росiею на flонбасi й припинення постачань дешевого газу призводили
До 3УпИНокта перiодичного простою великих вiтчизняних пiдприемств. А скорочення
ПОСТаЧаНЬ добрив iз краТни-агресора - до неможливостi задовольнити попит на продукцiю

L7



HaBiTb шляхом iT iмпорту, що вiдобразилося, у тому числi i на збiльшення кiлькостi виробникiв

мiнеральних добрив, переставлених на ринку УкраТни,

Вiд так, можна спостерiгати, lцо у зв'язку iз забороною ввозу добрив росiЙського виробництва

та важкопрогнозованих тенденцiй та цiн на iмпортнi добрива у 2020 роцi частка РИНКУ добРиВ
вiтч изня ного ви робн и цтва переви щила частку iмпортн их добри в.
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OKpiM цього, якщо у попереднi роки одним iз найбiльших кiлькiсно виражених iмпортерiв
мiнеральних добрив виступала Росiйська Федерацiя, то у 2020 роцi ринок iмпортованих
класичних мiнеральних добрив зазнав разючих змiн щодо краТн-виробникiв (Бiлорусь,
Польща, Грузiя, Казахстан). L{ей тренд буде продовжуватись i в наступному.

Не секрет, lцо основними споживачами мiнеральних добрив е агропiдприемства: у 68
випадках зi 100 вони користуються саме азотними добривамиl. 28% Тх загального обсягу
припада€ на комплекснi добри ва, 3,7Yо - на калiйнi, 0,3% - на фосфорнi.

3а 2020р. зупинялись великi пiдприемства тiльки на плановi ремонти, тому виробництво на

украТнських заводах значно випередило iмпорт на ринку мiнеральних добрив.Лiдерами ринку
е великi пiдприемства хiмiчноТ галузi, TaKi як Ostchem, Д3МУ, Сумихiмпром, flнiпроазот та
кОдеський припортовий завод>.

3MiHa позицiонування керiвництвом Спектр-Агро щодо мiнеральних добрив у загальному
портфелi продажiв, збiльшивши iнвестування у даний напрямок бiзнесу, сприяло переходу до
бiльш активних продажiв. Слiдуючи трендам 2020 року наша компанiя займалась
розширенням спiвпрацi iз вiтчизняним виробниками та трейдерами,продовжила спiвпрацю iз
iноземними компанiями-виробниками мiнеральних добрив у сферi закупiвлi та iмпорту
добрив, що у загальному збiльшило обсяг продажiв як окремими представництвами ТОВ
кСП ЕКТР-АГРО)), TaKi компанiТ вцiлому.

3а 2020 piK гарно себе показали у роботi нашi партнери: YKPPOCX|M, СОЛАГРО ТРЕЙД,
хlмтрЕЙд, АгрАрниЙ оонд, триксА, АгрохlмтрЕйдlнвЕст, Агрополlхlм (Болгарiя).

Посiвнuil маmерiал:

У 2020 роцi серед основних культур зросли посiвнi площi пiд соняlлник (+11%) та
кукурудзу (+10%). Так, посiви соняшнику збiльшились iз 4,6 до 5,1 млн. га, а кукурудзи - з 4 до
4,5 млн. га (6ез урахування господарств населення). При цьому остання демонстру€ зростання
другий piK поспiль. У свою чергу, зниження площ мали соя (-1S%)та озимий рiпак (-t4%|.
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Серед регiонiв iз найбiльшою посiвною площею на flнiпропетровщинi та Харкiвшlинi
збiльчились посiви соняшнику та рiпаку при зменшеннi вирощування соТ та кукурудзи. У
ПолтавськiЙ областi також збiльшилась площа пiд соняшник {+24%), а незначнi площi пiд
озимий рiпак ще зменшились на 8].%. Тим часом, у 3апорiзькiй областi сутгево зросла посiвна
пiд рiпак (+46%|, але знизилась - пiд соняшник (-3%). На Кiровоградщинi, Вiнниччинi та
Чернiгiвшинi збiльшились посiви соняшнику та кукурудзи на тлi iнших основних культур.
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Частка посiвних площ пiд соняtлник зросла у Bcix топ-6 агрохолдингах. Найбiльше
зростання - у Укрлендфармiнrа - з 22% |87 тис. га) у 2019 р. до 33% (133 тис. га) у 2020 р.

Зокрема, бiльш нiж удвiчi зросли посiви у господарствах ТОВ "Райз-Схiд" (з 9,3 до 18,9 тис. га),

ТОВ "Гетьманське" (з 8 до 18,6 тис. га)та ТОВ "Агро-Край" (з 6,4 до L6,2 тис. га).

Частка кукурудзи найбiльш суп€во зросла у Кернела - iз 44% до 50%. КомпанiТ

холдингу обробляли 244 тис. га даноТ культури. 3окрема, СТОВ "flружба-Нова" збiльшила
площу на 22,9 тис. га, а на 5 тис. га - ТОВ "Енселко Агро", ТОВ "Калина" та ТОВ "Подiлля-
Агросервiс".

Серед iнших культур у найбiльших агрохолдингiв спостерiга€ться зменшення посiвiв
озимоТ пшеницi, coi та озимоrо рiпаку (максимальне падiння частки пшеницi у
Укрлендфармiнга(на7п.п.),соТ-уАгропросперiс(набп.п.),рiпаку-уМХП(на3п.п.)).
Винятком по даним культурам е Контiнентал Фармерз Груп, який збiльшив частку посiвних
площ пiд соею (з 13% до 77%) та рiпаком (з tбО/о до 18%).

flинамiка продажiв насiння основних культур (кукурудзи, соняшнику та озимого рiпаку)
в цiлому вiдповiдала змiнi посiвних площ. Так, поставки кукурудзи та соняшнику зросли (на9%
та 8% вiдповiдно), а рiпаку - знизились (на 22%). 3агальна сума продажiв насiння на

споживачiв зросла на 6,!Yо у грошовому вимiрi - до $9z2 млн.
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Одним iз головних трендiв ринку насiння став перехiд деяких виробникiв на прямi
поставки. Так, частка прямих продажiв протягом ocTaHHix трьох сезонiв зростала: посезонно з

20t6/L7 to,So/o - L6,8% - t9,2% - зz,4%. Найбiльш радикальною була змiна постачання компанiТ

Кортева, частка прямих поставок якоТ зросл а з tt% у сезонi 20tSlL9 до 8t% у сезонi 20t9l20.
Також поступово збiльшували прямi продажi Сингента (посезонно t%- t%- 4% - 10%), МАС
Сiдс (0% - 8% - L8% - 2О%| та Штрубе (60% - 68% - 8З% - 89%).

Найбiльшим покупцем насiння у сезонi 20L9/2O була СТОВ "flружба-Нова" (Кернел).

Бiльшiсть витрат компанiТ прийшлись на кукурудзу (89%), яку вона купувала напряму у
Монсанто УкраТна. LtYoсклали насiння соняшника, яку "flружба-Нова" купувала у Сингенти, на

вiдмiну вiд попереднього сезону, коли головним постачальником був дистриб|ютор ТД
Насiння.

На другому мiсцi за закупiвлями ТОВ "3ерно-Агротрейд" (Астарта). Кукурудза зайняла
половину закупiвель компанiТ (головнi постачальl{ики - ЛН3, АГРll, Ерiдон i Спектр-Агро|,28%
- буряк цукровий (ЛН3, КВС-УкраТна|,2О% - соняшник (€вралiс Семенс, ЛН3).

Трете мiсце зайняли представники МХП ТОВ "НВФ Урожай" i фiлiя "Рiдний краЙ", якi
витратили на насiння $11,2 млн. Абсолютна бiльшiсть закупiвель приЙшлась на кукурудзу (98%

та 94% вiдповiдно). Обидвi компанiТ надавали перевагу поставкам вiд Монсанто Украiна та

лн3.
Найбiльшу частку соняшника у закупiвлях серед топ-10 покупцiв мали ТОВ "Агро-НВ"

(Укрлендфармiнг, 63%)та ПрАТ "Миронiвський )Иiбопродукт|' (64%|. Перший купував його у
компанiй Ерiдон ($3,4 млн.), ЛН3 ($1,1 млн.), Бiзон-Тех (S1 млн.) та Кортева ($0,5 млн.), а

другий - у Сингенти ($5,5 млн.) та Кортеви ($0,З млн.)

21



ВисокУ часткУ закупiвелЬ озимогО рiпакУ серед основних покупцiв мало ТОВ "СiЕфflжi

Трейдинr" - 27уо ($1,4 млн.). Компанiя купувала його у Спектр-Агро (35%), Ерiдона (28%|,

Полетехнiки |L2%|, Монсанто УкраТна |Lz%l та АГРll |Lt%|

КУКУРУДЗА
Сумарна посiвна площа пiд кукурудзу (без урахування господарств населення) склала

4,5 млн. га, шо на LO,IYo бiльше, нiж у 2019 роцi. Найбiльщi площi пiд кульryру ро3ташованi на

Полтавщинi (5sб тис. га) та Чернiгiвщинi (556 тис. га). При цьому якщо у Полтавськi областi

посiвна площа практично не змiнилась, то у Чернiгiвськiй - зросла на L5% (з 483 тис. га у 2019

р.). Це пов'язано зi збiльшенням посiвноТ площi пiд кукурудзу у регiонi стоВ "flружба-Нова"
(Кернел) - з 2В,5 до 52,9 тис, га,

Псэсiвнi плсrщi пiд кукуруýзу * ýýýýýАЁ
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"flружба-Нова" залишилась лiдером за посiвними площами кукурудзи, наростивши ix
на 45%. OKpiM Чернiгiвськоi областi, компанiя мала посiви у Сумськiй (15,4 тис. га) та
Полтавськiй (5,6 тис. га) областях. На другому мiсцi - ТОВ "НВФ УрожаЙ" (МХП), яка мала
основну частку посiвних площ пiд культуру на Черкащинi (37,9 тис. га)та супево збiльшила Тх

на Киiвщинi (з 1до 5,3 тис. га).

Максимальне зростання посiвiв кукурудзи з топ-10 компанiй мала фiлiя "РiдниЙ краЙ"
ПАТ "3ернопродукт МХП" - з 7,9 до 34,4 тис. га. ОсновниЙ обсяг прийшовся на Вiнницьку
область (60%). А найбiльшу частку кукурудза займала у ТОВ "3емля i воля" -93,5% (29,6 тис.

га, сконцетрованi у Бобровицькому та HociBcbKoMy районах ЧернiгiвськоТ областi).
Обсяг поставок насiння кукурудзи збiльшився на 8,4Yо - до 4,1 млн. пос. од., а у

грошовому вимiрi - на 8,7Yо до $467 млн.
Лiдером серед брендiв залиша€ться DEKALB, обсяг продажiв якого зменшився на 3%, а

сума у доларах залишилась на piBHi попереднього сезону. Близько половини обсягiв бренду
постачались напряму вiд виробника (Монсанто YKpaiHa). OcHoBHi покупцi - найбiльшi
агрохолдинги (Кернел, МХП та iH.). Серед дистриб'юторiв основну частку мали Ерiдон |22%| та

АгроРось (7%).
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Сутгеве зростання продажiв мало насiння бренду Pioneer вiд Кортеви - до 809 тиС. пОС.

од. (+20%). Компанiя змiнила канали поставок, перейч.lовши переважно на прямi продажi.

3начну частку закупiвель здiйснювали агрохол динfи, серед яких 3окрема новими покупцями

напряму вiд Кортеви були компанii, що входять до груп Епiцентр, CBiTaHoK, Укрпромiнвест та

iH.

Стабiльне збiльшення поставок за ocTaHHi 4 сезони мала Syngenta, продажi якоТдосяглИ

$36,3 млн. Основним постачальником на споживачiв залишився Ерiдон (23%|, однак ЧаСтка

прямих продажiв зросла з 4% до 8% (новий покупець - ТОВ "Клов", якиЙ закупив насiння

кукурудзи на S].,2 млн.). Серед iнших постачальникiв зменшилась частка Tfl Насiння та Бiзон-

Тех, а зросла - у Суффле Агро УкраТна (з 1,8% до 5,2%|.

3 iнших топ-lО брендiв найбiльше зростання продажiв мали продукти MAS Seeds
(+57%). Основними дистриб'юторами залишились Агросем (31%)та Tfl Насiння (25%\, а частка

прямих поставок зросла з L2% до L7%. Найбiльший новий покупець - flП "lллiч-Агро ,ЩонбаС"
($а6l тис.).

Найбiльшим постачальником насiння кукурудзи залишився ЛН3 - $82,4 млн. ОсноВНИМ

покупцем компанiТ був ТОВ "3ерно-Агротрейд" (Астарта), проте його закупiвлi зменшились iз

56,2 млн. до $2,4 млн. У той же час, у ЛН3 з'явились HoBi покупцi, серед яких найбiльшi - ТОВ

"Агро_НВ" (Укрлендфармiнг) та ТОВ "Форсаж" (по $1,8 млн.). KpiM того, суп€во зросли

поставки на ТОВ "Кролевецький комбiкормовий завод" (до $1,8 млн.) та ТОВ "НВФ Урожай"
(до St,5 млн.).

На друге мiсце серед постачальникiв вийtлла Кортева, яка збiльшила продажi на

споживачiв бiльш нiж у б разiв (у попередньому сезонi бiльшiсть поставок здiйснювалось через

дистриб'юторiв). Основними покупцями компанiТ були ТОВ "Клов" ($6,5 млн.), ПСП "Агрофiрма
"CBiTaHoK" ($2,2 млн.)та ПрАТ "Миронiвський Хлiбопродукт" (S1,9 млн.).
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Серед дистри6'юторiв, що увiйшли до десятки постачальникiв, найбiльший прирiст мав

Дгросем (+28%, до $12,2 млн.). Незважаючи на зменшення продажiв гiбридiв Рiопееr бiльш

нiж удвiчi, дистриб'Ютор нароСтив постаВки брендiВ KWS ($4,5 млн.) та МдS Seeds ($З млн,),

найбiльшi покупцi дгросема - днвп "вiзит" ($1,7 млн.) та тов "тдс дгро" (S1,1 млн.).

Лiдером серед покупцiв насiння кукурудзи, як i за посiвною площею пiд культуру,

залишилась СТоВ "flружба-Нова". Компанiя збiльluила закупiвлi на 2оо/о у порiвняннi з

минулим сезоном, до 516,2 млн. Як i у попереднiх перiодах, основна частка закупiвель

компанiТ - бренд DЕкдLВ (Monsanto), при цьому вона зросла до 89%, 3а рахунок 3меншення

частки закупiвель гiбридiв Euralis Semences (з L2% до 5%). ТакоЖ зменшилась частка LG Seeds

(з 4О/о до 2О/о|, яку ",Щружба-Нова" купувала у Ерiдона. У свою чергу, компанiя почала

здiйснювати закупiвлi гiбридiв Рiопееr (напряму у Кортеви, ýО,7 млн.). Подiбнi змiни вiдбулись

i у iнцtих компанiях Кернела - "Енселко Агро", "Приднiпровський край", "Агрофiрма

"Хлiбороб".

Друге мiсце та сутr€вий прирiст закупiвель у ТОв "нвФ Урожай" (мхп) - 510,9 млн.

(+S0%). основна частка поставок (85%), як iy попереднiх сезонах, здiйснювалась вiд Монсанто

УкраТна (DEKдLB). У свою чергу, компанiя перестала купувати насiння кукурудзи у Спектр-Агро

(у сезонi 2o1s/19 дистри6'ютор мав частку 7%|, а перейшла до ЛН3 (L4o/o вiдсуми закупiвель).

тов "клов" перестав купувати насiння кукурудзи у Монсанто (у попередньому сезонi

частка сягала 58%), а перейшЛа на закупiвлi Кортеви |Sa%| та Сингенти (LбО/о|. у тоВ "3ерно-

ДгротрейД" вiдбулаСь диверсИфiкацiЯ постачальНикiв - якщо ранiше майже три чвертi

закупiвель здiйснювалась у ЛН3, то у сезонi 20L9/20 його частка зменшилась до 38%, а 3росла

у iнших постач.альНикiв - Агрll (16%), Ерiдон |L5%|, Спектр-Агро (15%), Кортева (8%), тД Насiння

(4%), Бiзон-Тех (2%).

Серед топ-].0 агрохолдингiв найбiльше зростання закупiвель мав АгреЙн (+67%). ЯК i

попереднього сезону, основним постачальником залишився лн3 (65%). 3меншились закупiвлi

холдинга у Дгросем (з25% до !L%|. Агрейн почав купувати у дистри6'ютора гiбриди MAS Seeds,

а закупiвлi KWS перевiв на Спектр-Агро, у якого купував також P]oneer (сумарна частка Спектра

у поставках перевищила 24%).

соняшник

Посiвна площа пiд соняшник в YKpaTHi зросла на 10,9% до 5,1 млн. га (6ез урахування
господарств населення). Найбiльшi площi були вiдведенi у flнiпропетровськiЙ та ХаркiВСьКiЙ

областях - 5О7 та 504 тис. га вiдповiдно. На ,Щ,нiпропетровщинi максимальна площа була у flП
"НВД ДФ "Наукова" НААН" (5,8 тис. га), а на Харкiвщинi - ТОВ "Легiон Агро-Пром" (10 тис. га).
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Поglвкi пл*шýi пiд соняlttýик # гl ЕсоsАр iU

Дslпропетl)овсьха обласjт ь

XapKiEcbкa область

кiрOвоtрадська оOласть

Запорiзька оOпасть

ь,lиколаiвська оOласть

l]олтавська область

Луганська оýласть

одесьха область

cYt{cbXa область

ДонецьNа область

Вiilницька область
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255 900
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Сугтеве зростання площ пiд соняшник, oKpiM XapKiBcbKo| мали господарстВа

ПолтавськоТ та СумськоТ областей. На Полтавщинi найбiльшi посiви мало ТОВ "Агро-Край"
(L4,7 тис. га), а на Сумщинi - ТОВ "Райз-Пiвнiч" (18,9 тис. га). Лише у трьох областях зменшились
посiвнi площi пiд кульryру - Херсонська (-L4,4 тис. га), 3апорiзька (-10,7 тис. га) та Одеська (-

4,4 тис. га).

Серед окремих компанiй на перше мiсце за посiвними площами виЙшла СГОВ
"flружба-Нова", яка збiльшила посiви соняшнику у Сумськiй (з 6,8 до 14,8 тис. га) та
Полтавськiй (з 0,9 до 2,8 тис. га) областях i дещо зменшила на Чернiгiвщинi (з 19,4 до ].8 тис.

га). Найбiльший прирiст iз топ-10 компанiй мала фiлiя "РiдниЙ краЙ" МХП - у 4,5 рази, до 17,5

тис. га.

Обсяг поставок насiння соняшника на споживачiв збiльшився на L2,9% до 2,8 млн. п.о.

У грошовому вимiрi також спостерiга€ться зростання, проте менш суп€ве -на7,9Yо, до $370
млн.

Лiдером ринку серед брендiв залишаеться Syngenta, яка пiсля падiння продажiв у
сезонi 20LS/L9 практично повернулась до рiвня поставок 2OL7/78. Всього було продано
гiбридiв Syngenta 979 п.о. на суму S145,3 млн. Найбiльш продаваним залишаеться гiбрид НК

Кондi, проте його частка зменшилась з 18% до L3,7%. Також зменшилась частка НК Неома (з

tZ,7%до 10%). У той же час, зросли поставки високоолеТнового гiбриду СИ Експерто - протягом
останнiхтрьохсезонiв йогочастка стабiльнозростала (3,9%-6%-7,8o/o-LL%). При цьомуданий
гiбрид Сингента переважно постачала напряму, на вiдмiну вiд iнших двох (НК Кондi та НК

Неома), якi купували споживачiу Ерiдона. OcHoBHi покупцi- "flружба-Нова" та "Миронiвський
Хлiбопродукт".

LG Seeds залишився на другому мiсцi з обсягом поставок 527,5 тис. п.о. та сумою 568,Д
млн. Продажi бренду у грошовому вимiрi зросли на 4Yu Найбiльший прирiст мав riбрид ЛГ
59580 - з 54,6 млн. до $14,3 млн. Також серед лiдерiв суп€ве зростання мав ЛГ 5555 (з $4,9

]

Ч ерн iriвська оOла ст ь }::g#;iЁ*Нi:;*. НlЁЁ*ffi*.*ij 22 2 7 7 3
J

ЧерNась(а оýласIь

XepcoHcblia оOласть

киl'вська оOпасть

Хl"tепьняцька o0nacTb

ж!tтол,lирсt,ка оOластt)

TepHo1]itbcL,Ka оýласт ь

вопинсьха оOласть

PiBHeHcbKa oбJlacIb

львl8ська оOласть

l8ано-Франкiвська оýласть

черн!вецька область

3акарпатська 00ласть

ЬЁ s5225
!

t 36436
L _ __ ___ Uчмарна посlвна площа пlд:29638
ll za дэс соняшник:

i zзrвз 5.'l пллн. га
п 15651f,,,," (+10,9%)
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млF]. дО S7,6 млн.). основним дистри6'ютором обох гiбридiв був Ерiдон, У свою чергу,

знизились поставки гiбридiв лг 5580 (з $tt,+ млн. до $7,5 млн.)та Тунка (з Stз,z млн. до $11,3

млн.). flaHi продукти постачались переважно через Полетехнiку.

стабiльне зростання серед брендiв-лiдерiв мав Euralis semences. Починаючи 3 се3ону

2Ot6/L7 йоrо поставки зросли у 2,3 рази (посезонно 15,5 - 24,2 - 27,2 - 35,1 млн. дол.).

Флагманом продажiв протягом ycix сезонiв був i залишаеться гiбрид Ес Белла, частка якого

зросла до 43%. Серед iнших гiбридiв найбiльше зростання продемонстрував ЕС Агроматiк,

продажi якого перевищили $].,6 млн.

!

ýинаплiка прOдýý(iв у pýýpiýý постýчýýьникiв
,*. 

ýýý$ýАр i

Б|зон_тЕх -'--*полЕтЕхнlкА

АгрорЕсурс-А АгрOрось

сезон 2016/2017 сe3он 2017/2018

' Суеё пidфýsоff у рле .d_Фл С!ýЛ ý{J ЛДý {* ef,osoýlrE

сезон 20,18/2019 сезон 201 9J2020

Лiдером постачання залиша€ться Ерiдон, проте продажiдистри6'ютора зменшились на

9% у порiвняннi з попереднiм сезоном, |цо пов'язано з переходом Кортеви на прямi поставки.

Продажi гiбридiв iнших брендiв (KpiM Рiопееr та Brevant) зросли. Серед найбiльших нових

покупцiв Ерiдона - ТОВ "Агро-НВ" (Укрлендфармiнг), який купував переважно гiбриди
Syngenta (S3,2 млн,).

Перехiд на прямi поставки забезпечив KopTeBi сугт€ве збiльшення продажiв на

споживачiв, в результатi чого компанiя опинилась на другому мiсцi серед постачальникiв.
Найбiльшi HoBi покупцi виробника - ТОВ "АК "flнiпроагро" (S4Sб тис.), ТОВ "lнтерагроiнвест"
($4S1 тис.) та ТОВ "Агрокомплекс "Узин" ($430 тис,). Перша витратила наЙбiльше на закупiвлю
гiбрида П64ЛЕ25, друга i третя - П64ГЕ118.

KpiM Кортеви, збiльшила частку прямих поставок, хоча й не так сутт€во, Синrента,
продажi якоТ на споживачiв зросли у 2,8 разiв - до $rЭ млн. Ключовi HoBi покупцi компанii -
СТОВ "flружба-Нова", ТОВ "Енселко Агро" (по $t,8 млн.)та Агрофiрма "Хлiбороб" ($1,1 млн.).
Найпопулярнiшим гiбридом для них був СИ Експерто.
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yci агрохо лдинги, якi увiйшли у десятку за сумою поставок на них насiння соняшнику,

продемонстрували зростання закупiвель, Серед них найбiльше Кролевецький

комбiкормовий заво д, який купував продукцiю виключно у ЛН3,

Лiдером закупiвель залишився Кернел, поставки на який 3росли 3 S8,9 млн. до S9,7

млн. основна змiна у cTpyкTypi закупiвель холдингу - перехiд вiд ТпЩ Насiння на прямi поставки

вiд Сингенти. остання зайняла майже 90% ycix закупiвель Кернела.

суггеве зростання закупiвель мав Укрлендфармiнг, продажi на компанii якого зросли

на78% до 56,2 млн. Як iпопереднього сезону,6iльшiсть поставок на холдинг йшло чере3

Ерiдон, проте частка дистриб'ютора зменшилась з 82% до 55%. У свою чергу, наростили

продажi на УЛФ ЛН3 (з $52 тис. до S1,1 млн.)та Бiзон-Тех (з S2Д0 тис. до $1,1 млн.).

рlпАк озимиЙ

Посiвна площа пiд озимий рiпак у 2020 роцi знизилась на L3,6% до 1,1 млн. га (без

урахування господарств населення). Максимальне зменшення площ пiд культуру вiдбулось у
Одеськiй областi- зi 184 до 106 тис. га. 3окрема, менше сiяли рiпак у регiонiлiдери 2019 року
ТОВ "ДгрОпрайМ Холдинг" (з 6,1 до 0,3 тис. га) та ТоВ "Агро Пiвдень-1" (з 6,9 до 2,3 тис. га).

Також сугт€ве зменшення посiвiв спостерiгалось у Черкаськiй, Вiнницькiй (по -33 тис. га) та

КиТвськiй (-27 тис. га) областях.

П*сiвнi плOщi пiд р!пак * ВýЕ*ýАр

Посisнi ýfiýщi fiiд Фзнми$t рiпак, гý

ДнiпрOпеlроsська оýласtь
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чернiвецька оOласть i ]ернiвецькаоOласть i ] 13€j75

Xapкiвcbкa область i ] 1З 1В2

Черкаська оOласть i ,,, ouT Суr"рна посiвна площа пiд

Jlчrанська оýласть
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пOптааськаоOлirсть i, 2 19ý

3аliарпатсьЕаоýласть 150
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рiпак у регiонi зросли на 3]. тис. до 99 тис. га. 3окрема, до 4 тис. га збiльшили посiви культури
ТОВ "Александр-Агро 2" та ТОВ "Преображенське", А лiдером серед регiонiв стала

flнiпропетровщина (1L7 тис. га). Найбiльшi площi тут були у ТОВ "Вiдродження" (2,В тис. га),

ТОВ "flнiпроагроальянс" (2,4 тис. га) та ТОВ "Агро КМР" (2,2тис. га),
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серед агрохолдингiв найбiльше зростання площ пiд озимий рiпак спостерiга€ться у

Контiнентал Фармерз Груп (+5,3 тис. га). д максимальне скорочення посiвiв було у мхп (_11,8

тис. га), Harveast (-10,3 тис. га) та Дrропросперiс (-10,1 тис, га), Лiдером залишився

Укрлендфармiнг, який скоротив посiвну пiд рiпак з 4О,4 до 34,1 тис. га. Найбiльшi площi у

холдинга мали ТоВ "ЮТС-Дгропродукт" (10,7 тис. га, -24%| та ТоВ "Пiвдень Дгро lHBecT" (7,2

тис. га, +2%),

обсяг поставок насiння озимого рiпаку склав 295 тис. П. о., цо Н 2L,2Yо менше, нiЖ

попереднього сезону. У грошовому вимiрi також спостерiгаетЬСЯ ПаДiННЯ, На 22,6% (ДО $а2

млн.).
основним брендом продажiв залишився NPZ-Lembke, проте BiH значно втратив частку

ринку за рахунок максимального зменшення поставок серед ycix топ-10 брендiв (,45%|,

Бiльшiсть гiбридiв NPZ як i ранiше постачав дистри6'ютор Спектр-Дгро, при цьому його частка

зросла до 62%.Також значнi частки поставок мали АгроРось (13%) та АгрозаХист,Щонбас (8%),

KpiM того, зросла частка продажiв 3ахiд Агробiзнес (до 2,2%),

DSV третiЙ сезон поспiль утриму€ другу сходинку продажiв iз результатом $8,5 млн. (53

тис. п,о.). 60% поставок бренду займав Ерiдон, 27% - Агрll. Серед гiбридiВ лiдерамИ продажiВ

залишились ,щалтон та flapio, якi разом склали бiльш нiж 40% продажiв Dsv. Серед нових

продуктiв найбiльшою популярнiстю користувались floMiHaTop ($0,7 млн.)та Темптейшн ($0,5

млн.).
Три бренди з топ-lо продемонстрували зростання продажiв - SAATBAU (+19%), KWS (+13%)

та Syngenta (+t2%). Найбiльшими дистри6'юторами даних брендiв були вiдповiдно Креатив

Агро CepBic, Агросем та Ерiдон.

ýинвмiка пр*дажiв у рýýрiзi fiýЁтачýJтьникiý S ФЕсOýАtr
*дгрорось
. .АгропроспЕрlс(Nсн)

сезOн ?0,19/2020

Ерlдон
^-- .АГРоч^ЕЬ1

волинь_зЕрно-продукт

*спЕктр_дгро
*лнз

пOпЕтЕхнlкА

_Агрll
*. -.БIзон_тЁх

сезон 201вl2019

i
0 i,.,,..-. .

сезон 201Б12017 сезон 201712018

' c/Mn ilýсfijd{.л у,ilпя, iifl 9{rА sФý 4ýlI л, caqi,ff*}lag

серед постачальникiв на перше мiсце пiднявся Ерiдон, завдяки менцJ суп€вому

падiнню продажiв, нiж лiдер попереднього сезону Спектр-Агро (-10% та -23% вiдповiдно).

дбсолютним лiдером закупiвель залишилась Тов "сiЕфflжiтрейдинг". Проте поставки

на компанiю зменшились з $1,9 млн. до $1,4 млн. Новими постачальниками стали Полетехнiка

28



(LG Seeds) та Монсанто УкраТна (DEKALB), якi зайняли по L2% у cтpyкTypi закупiвель. Також

збiльtлилась частка закупiвель вiд Ерiдону з L6% до 28% (oKpiM DSV i LG Seeds дистриб'ютор

почаВ постачати гiбриди DEKALB). У свою чергу, зменшилась частка поставок вiд Спектр-Агро

Р аL%до 35%) та дгрll р 2а% до !!О/о\, а також "СiЕфflжi Трейдинг" перестав купувати насiння

озимого рiпаку у ЛН3 (у попередньому сезонi закупив гiбриди DEKALB на $215 тис.).

Найбiльше зростаннЯ закупiвель серед топ-].0 покупцiв мало ТоВ "Енселко Агро",

поставки на яку збiльшились у 2,9 разiв, що дозволило компанiТ зайняти друге мiсце (5440

млн.). Компанiя купувала гiбриди чотирьох брендiв - NPZ-LEMBKE (S229 тис., постачальник -
Спектр-Дгро), DЕКДLВ (s106 тис., Монсанто Украiна), DSV ($95 тис., Ерiдон та АГРll)та LG Seeds

(S1]. тис., АгроРось).
максимальне зменшення закупiвель мали компанii холдингу мхп, серед яких Тов

''Захiд-Дrро МХП" та фiлiя "Рiдний край". В цiлому, холдинг зменшив закупiвлi насiння

озимогО рiпакУ на 59Yо, що корелЮе зi зменШенняМ посiвниХ площ пiд кульryру. OcHoBHi

бренди, якi купував холдинг залишились незмiнними - DSV, DEKALB та NPZ-LEMBKE. Проте

частка останнього знизилась iз 44% до L3Yо, а DSV i DEKALB зросла вiдповiднО з 23% до 45% та

з t7% до 25%. Д головним постачальником на МХП став Ерiдон, частка якого зросла з 13% до
34% (максимальне зниження частки у cTpyKTypi закупiвель - АгроРось, З 44Yо до L2%|.

БУРЯК ЦУКРОВИЙ

Посiвнi плоlцi пiд буряк цукровий у 2020 роцi зросли на О,3% до 203 тис. га.

традицiйним лiдером серед регiонiв залиша€ться Вiнницька обласТЬ, У якiЙ ПЛОЩа ПiД

кульryру зросла на 3,9 тис. га до 43,4 тис. га. 55% ycix площ у регiонi зайняли господарства

холдингУ УкрпромiНвест (ПАТ "ПК "ПодiЛля" та тов "пК "3оря Подiлля"). У свою чергу, до 5,8

тис. га зросли посiви цукрового буряка на Вiнниччинi у ТОВ "Хмiльницьке" (АсТаРТа).

Серед iнших регiонiв найбiльше зростання посiвних площ спостерiга€ться у РiвненсЬКiЙ

областi - з 10,7 до 16 тис. га. Максимальну частку у регiонi (81%) мало ПП "Агро-ЕкспреС-

CepBic". Тим часом, другий piK поспiль знижу€ться посiвна площа у Тернопiльськiй областi (у

2018 р. 32,! тис. га, у 2019 р. - 2L,7 тис. га, у 2020 р. - 15,9 тис. га). l-[boMy сприяло зменшеННя

посiвних у господарств Контiнентал Фармерз Груп (ТОВ "Мрiя Фармiнг Тернопiль", ТОВ "Мрiя
Фармiнг Галичина" та ТОВ "Грейн Ленд").
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Серед окремих компанiй наЙбiльшу посiвну площу пiд буряк цукровий мало пП "Агро-

Експрес-Сервiс" - 18,2 тис. га, що склало бiльше половини iT загальноТ плоrцi (решта -
кукурудза та озима пшениця). У порiвняннi з 2019 роком компанiя збiльшила посiВИ бУРЯКУ На

6,4 тис, га, вiдмовилась вiд озимого рiпаку (у попередньому роцi 5,1 тис. га) та зменшила

посiви озимоТ пшеницi (з 8,3 до 7,5 тис. rа). Бiльшiсть площ компанiТ були розташОВаНi У

Рiвненськiй та Тернопiльськiй областях.

flинамiка обсяry продажiв насiння цукрового буряку вiдповiдала змiнi посiВнИх плОЩ

- прирiст у натуральному вимiрi +0,L% (до 266 тис. п. о.). У той же час, у грошоВомУ вИмiРi СУМа

поставок зменшилась на 3,9% до s26 млн.
Протягом ocTaнHix сезонiв лiдерi ринку серед брендiв демонстрували протилеЖНиЙ

тренд динамiки - продажi SESVanderHave падали, а KWS зростали. У пiдсумку, за ре3ультатами
сезону 2ОLg/2О, KWS став беззаперечним лiдером поставок (102 тис. п. о. на суму $12,8 млН.).

Найбiльше зростання закупiвель гiбридiв KWS продемонстрували ПП "3ахiдниЙ Буг" (з 0,4 до
1,6 млн. дол.) та ТОВ "ПК "3оря Подiлля" (з 0,6 до 1,6 млн, дол.). Перша купувала насiння

бренду через дистриб'ютора Агро Експерт, а друга - напряму у KBC-YKpaiHa.

Поставки SESVanderHave продовжували знижуватись i склали лише $4,1 млн. (у сезонi
2ot6/L7 вони сягали S13,4 млн.). 3окрема, зменшив закупiвлi головний покупець бренду ТОВ

"3ерно_Агротрейд" - з S2,9 млн. до $1,8 млн. Основним постачальником SESVanderHave
залиша€ться ЛН3 (7!% продажiв бренду).

На друге мiсце у грошовому вимiрi пiднявся Strube, незважаючи на падiння продажiв

другий сезон поспiль. Сума поставок гiбридiв бренду склала $4,4 млн. (53 тис. п. о.). Бiльшiсть
закупiвель споживачi здiйснювали напряму у виробника. 3 них, як i у попередньому сезонi,
найбiльше Strube купували ПП "Агро-Експрес-Сервiс" (S1,8 млн.)та ПСП "Агрофiрма "CBiTaHoK"
($1,1млн.).
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Найбiльший прирiст з топ-lО постачальникiв мав дистриб'ютор Агро Експерт. МаЙже
половина Bcix закупiвель у компанii - вiд холдингу 3ахiдний Буг.

Як i у попереднiх сезонах, максимальнi закупiвлi здiйснили компанii холдингiв
Укрпромiнвестта Астарта. При цьому перший збiльшив витрати на насiння цукрового бУрякУ

на L2Yо, а другий - зменшив на 23%. Укрпромiнвест надавав перевагу гiбридам KWS, частка

якого у закупiвлях холдингу зросла з 54% до 8L%. У свою чергу, бiльше половини поставок на

Астарту - гiбриди SЕSVапdегНаче, проте у порiвняннi з попереднiм сезоном вона зменшилась
на 12 в. п. (на 7 в. п. зросла частка KWS, а на б в. п. - МаriЬо Seed).

Серед iнших холдингiв у 2,2 рази збiльшив закупiвлi 3ахiдниЙ Буг. 3окрема, холдинг
збiльшив витрати на закупiвлю гiбридiв KWS iз $372 тис. до $1,6 млн., а також Betaseed - iз $+Д

тис. до $t28 тис. Першi холдинг купував у дистри6'ютора Агро Експерт, другi- у АГРll.

сезоil 2018i2019
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сучасне сiльське господарство неможливе без сучасних та ефективних засобiв

механiзацiт. Сьогоднi вiтчизняний аграрiй бiльше користу€ться iмпортною технiкою - як новою,

так i вживаною. Участь у ринку впливових гравцiв, якi мають у сво€му ро3порядженнi значнi

фiнансовi ресурси, зумовила зростання попиry на високотехнiчну та високопродуктивну

TexHiKy iноземного виробництва. Великi агрохолдинги використовують переважно iмпортну

TexHiKy, piBeHb якоi супсво перевищуе вiтчизнянi аналоги.

об'ем ринку сiльськогосподарськоi технiки в YKpaiHi на 20].8 piK склав 1,1 млрд
американських доларiв (USD). У 2019 роцi сума продажiв впала i становила 0,926 млрд дОЛаРiВ
(USD). А в 2020 роцi обсяги продаж досягли вiдмiтки О,941 млрд доларiв (USD).

як бачимо, динамiка продаж у 2020 роцi покращилась в порiвняннi iз 2019 РОКОМ, Це

обумовлено накопичувальним попитом, у фермерiв виникла необхiднiсть оновлення

автопарку технiки, а 2019 pik не дав змоги це зробити в повному обсязi. l не зважаючи на кризу,

спричинену наслiдками поширення пандемiт covid-19, яка осягнула бiльшiсть економiчних

сфер та, буквально, штовхнула cBiToBy eKoHoMiKy в сплячий режим: це i падiння попИтУ На

нафту, i вимушений локдаун в бiльшостi краТн, яка виникла на початку року i тривае досi,

учасники ринку все таки купували нову TexHiKy.

Накопиченi залишки технiки на складах у 2019 роцi, слугували додатковим фактором,
який пiдштовхнув дистрибуторiв продавати складську TexHiKy на умовах клiентiв, Що

вiдповiдно i сприяло збiльшенню продаж у 2О20 роцi. Якщо звернуги увагу на данi статистики

iмпорту, вони вiдображають iншу ситуацiю, iмпорт новоТ технiки в 2020 роцi (616 млн USD)

знизився на 183 млн USD в порiвнянi iз 2019 роком (799 млн USD).

В 2020 роцi можна було спостерiгати насryпний розподiл дистрибуцii по торговИм

маркам/брендам виробникiв сiльськогосподарськоТ технiки. Так абсолютним лiдером рИНкУ

iз придбаноТтехнiки явля€ться торгова марка John Deer (частка ринку: t8,98%- 2019 piK, 20,85%

- 202О piK), на другому мiсцi New Holland (частка ринку: t\o/o - 2019 piK, L3,44% - 2020 piK) i на

третьому мiсцi бренд Case (частка ринку: Lt,56% - 2019 рiк,8,79Yо - 2020 piK).

YKpai'Ho 2019 piK, часmка рuнку 0чсmрчбуцij'сiльськоеоспоOарсько|mехнiкч в розрiзi
6 ре н 0 i в/m ореов ux мо рок
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lнший показник, вiдобража€ ринок iз точки зору категорiй технiки по iT призначенню.
Основний продаж припада€ на категорiю TpaKTopiB, на другому мiсцi зернозбиральна TexHiKa,

трет€ мiсце за посiвною технiкою (суцiльний висiв, просапнi сiвалки а також саджалки).

33

()thеrs, 31.5.j'Ь *-\

Г-ч

ýlhstýJý,r"tЧъ

L"



YKpai'Ha 2019 piK, часmк0 puHKy Оuсmрuбуцii'сiльськоеоспоdарськоi'mехнiкu в розрiзi коmееорiй mехнiкu
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YKpai'Ha 2020 piK, часmка puHKy duсmрuбуцii'сiльськоеоспоOарсько|mехнiкu в розрiзi каmеzорiй mехнiкu

по ii' прuзноченню
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Також цiкавим показником, € piBeHb осво€ння HoBoi технiки рiзними регiонами. Так в 2019 роцi
лiдерами були Вiнницька, flнiпропетровська i Полтавська областi. В 2020 РОЦi

flнiпропетровська, Полтавська i Сумська областi.
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YKpai'Ha 2079 piK, часmкО рuнкУ duсmрuбуЦii'сiльськоеОспоОарськОi'mехнiкu в розрiзi peeioHiB.

flжерело: Щонi iнформацiйноzо ценmру ЕСОSДР

yKpai'Ha 202О piK, часmка puHKy duсmрuбуцii'сiльськоеоспоOарськоi'mехнiкu в розрiзi pezioHiB.

!жерело: laHi iнформацiаноzо ценmру ЕСОSДР

Основними найбiльшими корисryвачами сiльськогосподарськоТ технiки е Агрохолдинги, але

найбiльшими першими покупцями виступають лiзинговi компанiТ i банки, якi вже через своТ

власнi програми фiнансування дану TexHiKy передають в корисryвання виробникам
сiльгосппродукцiТ.
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1.3. Опис структури управлiння

У 2019 роцi Компанiя складалась з наступних структурних пiдроздiлiв: Ддмiнiстрацii,

Комерцiйного департаменту, flепартаменту логiстики та торгiвлi сгп, ,Щепартаменry

маркетинГу, flепарТаментУ бухгалтерського облiку та звiтностi, ,Щ,епартаменту фiнансово-

економiчного забезпечення, flепартаменту iнформацiйних технологiй, ,щепартаменту

юридичнОго та кадрового забезпечення, Адмiнiстративно-господарськоi служби. У 2020 роцi

додався flепартамент науково-технологiчного забезпечення та flепартамент ToBapiB для

населення.

також Компанiя ма€ наступнi представництва: Вiнницьке, Волинське, flнiпропетровське,

Житомирське, 3апорiзьке, КиIвське, Кiровоградське, Лозiвське, Луганське, Львiвське,

МиколаIвське, Одеське, Полтавське, PiBHeHcbKe, Сумське, Тернопiльське, XapKiBcbKe,

Херсонське, Хмельницьке, Черкаське, Чернiгiвське. Представництво склада€ться з керiвника,

менеджера з логiстики, адмiнiстратора з облiку та адмiнiстрування, менеджера iз збугу, також

е комiрники, вантажники, прибиральницi та охоронники.

Кiлькiсть працiвникiв КомпанiТ на 31.12.2020 становить 387 осiб.

КомпанiЯ у своТЙ операцiйНiй дiяльнОстi повнiсТю самодоСтатня, так як ма€ в сво€му складi

директорiв, бухгалтерiв, якi ре€струють операцiт, i гоryють звiтнiсгь компанii, юридичну

службу.

Органами управлiння Компанii е:

о 3агальнi збори учасникiв;
о flирекцiя;
о Ревiзiйна комiсiя.

вищим органом Компанiт е 3агальнi збори учасникiв. 3агальнi збори учасникiв складаються 3

ycix УчаснИкiв абО Тх представникiв, скликаються за необхiднiстю.

загальнi збори учасникiв обирають Голову зборiв, який признача€ Секретаря зборiв. 3агальнi

зборИ учасникiВ скликаютЬся ГоловоЮ зборiв. ПозачергОвi 3бори скликаються Головою зборiв

на вимогу: учасника, який волОдiе не менш нiж 10% голосiв, виконавчого органу або ревiзiйноi
KoMicii.

3агальнi зборИ учасникiВ уповноваЖенi прийМати рiшення з будь-яких питань дiяльностi
КомпанiТ. НижченаВеденi питання належать до виключноТ компетенцiТ 3агальних зборiв

учасникiв:

о визнаЧення оснОвних напрямкiв дiяльностi КомпанiТ, затвердження планiв та звiтiв про

Тх виконання;
. внесення змiн та доповнень до Статру;
о змiна розмiру Статрного капiталу;
. встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв;

о затвердження звiтiв про дiяльнiсть Компанii, бюджеry, фiнансового плану,

бухгалтерських звiтiв та iнших планових i нормативних документiв, що регулюють
господа рську та фi н а нсову дiял ьн icTb Комп а н iT;

о встановлення та затвердження розмiру прибугку, який пiдлягае розподiлу серед

Учасникiв;
. визначення порядку покритгя збиткiв Компанiт;

о прийом до Компанii нових Учасникiв;
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о обрання та звiльнення з посади Голови 3агальних зборiв учасникiв, членiв Ревiзiйнот

комiсii, Генерального директора, Фiнансового директора, а також встановлення

розмiрУТх винагоРоди, яка виплачу€ться компанiею (якrцо така винагорода мае мiсце);

. визначення форм контролю за дiяльнiстю flирекцiт, створення та ви3начення

повноважень вiдповiдних контрольних органiв. Призначення аудиторiв та визначення

умов оплати iх послуг;
о винесення рiшень про притягнення до майновоi вiдповiдальностi посадових осiб

Компанii;
о вирiшення питань про придбання Компанiею частки Учасника;

о зЭтВеРдження оцiнки вкладiв Учасникiв, внесених в натуральнiй формi;
о з?ТВеРдження розмiру резервного фонду КомпанiТ та розмiру щорiчних вiдрахувань до

цього фонду до набуггя резервним фондом вiдповiдного розмiру;
о винесення рiшень про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприемств,

фiлiй та представництв КомпанiТ;
о прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Компанii, при3начення

лiквiда цiй Hoi KoMiciT, затверджен ня лiквiдацiй ного балансу;
о виключення Учасника iз Компанiт;
. розгляд iнших питань, щодо яких, на думку Учасникiв, необхiдне рiшення 3агальних

3борiв Учасникiв.

виконавчим органом Компанii е flирекцiя, до складу якот входять Генеральний директор та

Фiнансовий директор КомпанiТ.

,щирекцiя здiйснюе керiвництво поточною дiяльнiстю Компанiт в межах свотх повноважень,

.Щирекцiя пiдзвiтна 36орам i несе перед ними вiдповiдальнiсть за здiйснення дiяльностi
компанiт та виконання доручених Тй завдань та функцiй. flирекцiя компетентна та несе

вiдповiдальнiсть за:

о забезпечення виконання Bcix планiв дiяльностi Компанiт, затверджених 36орами, а

також за виконання Bcix iнших рiшень 36opiB;
о виконання Bcix завдань та функцiй, покладених на нет 36орами, Установчим

документом та контрактами;
. прийом та звiльнення персоналу КомпанiI згiдно з полiтикою, визначеною 3борами

вiдповiдно до 3аконодавства.
. подання на розгляд 36opiB фiнансових та iнших документiв,Iх достовiрнiсть, вiдповiдно

до Стаплу;
о ,Щирекцiя уповноважена приймати рiшення з ycix питань дiяльностi КомпанiТ за

виключенням питань, вирiшення яких вiднесено Установчим документом до
компетенцii iнших органiв КомпанiТ.

Генеральний директор е керiвником виконавчого органу i органiзовуе його робоry.
Генеральний директор ма€ право одноособово без довiреностi:

. укладати вiд iMeHi КомпанiI договори, зовнiшньоекономiчнi контракти, колективниЙ

договiр та забезпечувати Тх виконання;
о дiяти вiд iMeHi КомпанiТ;
. представляти Компанiю в державних, судових та iнших органах;
о представляти Компанiю у вза€минах з укратнськими, iноземними юридичними та

фiзичними особами;
. видавати довiреностi;
о першого пiдпису фiнансово-господарських документiв;
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. видавати наказИ та розпорядження, обов'язковi для виконання персоналу КомпанiТ;

. приймати на роботу та звiльняти з роботи персонал Компанii;

о виконувати iншi функцii, необхiднi для забезпечення органi3ацii роботи та дiяльностi

КомпанiТ.

ФiнансовИй директор ма€ право одноособово без довiреностi:

о дiяти вiд iMeHi КомпанiТ;

. представляти Компанiю в державних, судових та iнщих органах;

о пiдписУ фiнансовО-господарСьких докуМентiв, а саме paxyHKiB, aKTiB викОнаних робiт,

податкових накладних, декларацiй, та iнших документiв;
о при вiдрядженнi, вiдпустках, а також тимчасовiй вiдсрностi Генерального flиректора

ви конувати фун кцii KepiBH и ка,Щи рекцiТ одноособово.

Контрольним органом Компанii е Ревiзiйна комiсiя.

перевiрка дiяльностi Компанiт, його фiлiй та представництв, здiйснюеться Ревiзiйною комiсiею

або незалежною украIнською або iноземною аудиторською органiзацiею, призначеною

3борами. Ревiзiйна комiсiя обирасться 3борами TepMiHoM на два роки. Ревiзiйна комiсiя

очолю€ться Головою Ревiзiйноi KoMiciT, який обира€ться iT членами.

ревiзiйна комiсiя перевiряе дотримання Компанiею законодавчих та iнших akTiB, що

регулюють його дiяльнiсть, законнiсть здiйснюваноi Компанiею дiяльностi, в тому числi в

iноземнiй валютi та iнших фiнансових та комерцiйних угод, що здiйснюються, cxopoHHicTb

майна КомпанiТ. Ревiзiйна комiсiя пода€ 36орам звiт про проведену ревiзiю, що
супроводжуеться в необхiдних випадках рекомендацiями по усуненню недолiкiв, а ТаКОЖ

висновок про вiдповiднiсть поданих на затвердження рiчних звiтiв та балансу, звiry прО

прибугки та збитки дiйсному стану справ у Компанii з рекомендацiями по tx затвердженНю.

РевiзiTдiяльностi КомпанiТ, його фiлiй та представництв проводяться за планом,3атВердЖеНИм

Ревiзiйною комiсiею, але не рiдше одного разу на piK. На вимогу будь-кого з Учасникiв за

рiшенням 36opiB або за власноТ iнiцiативи Ревiзiйна комiсiя може проводити позаплановi

ревiзiТ.

1.4. flaHi про пов'язаних осiб

Що 2lлистопада 2018 року засновниками КомпанiТ були насryпнi фiзичнi особи:

. громадянка УкраТни Лавренюк Марiя Кирилiвна, що мешкае: 04210, м. КиТв, проспект

ГероТв Сталiнграду, буд. 24, кв. 25. lдентифiкацiйниЙ номер L79L607668. Частка у
статугному капiталi - 25%;

. громадянка УкраТни Скарлат Bipa Василiвна, що мешкае: O42LO, м. КиТв, проспект ГероТв

Сталiнграду, буд. 16д, кв. 160. lдентифiкацiйний номер 1320004260. Частка у статугному
капiталi -5О%;

о громадянин УкраIни Лобач Володимир Петрович, що мешкае: 51200,,Щнiпропетровська
область, с. Королiвка, вул. Рахiвнича, буд.34. lдентифiкацiйний номер 2686310932.
Частка у статугному капiталi-25%.

3асновники КомпанiТ до2Lлистопада 2018 року були пов'язаними особами, оскiльки володiли
частками у статугному фондi, що перевищували 2О%, та кiнцевими бенефiцiарними
власн и ками щодо доходу, отриманого Комп анiею.

3 22 листопада 2018 р. одноосiбним учасником (100 % ) Компанii стала компанiя <Оскар Агро

Лiмiтед> (Oscar Agro Limited), юридична особа, яка зареестрована та дi€ зriдно iз
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законодавством ВеликоТ Британii. Реестрацiйний номер 11429403. На 51% акцiями якоТ

володiе корпорацiя ksumitomo corporation>, яка € японською корпорацi€ю, шо займае

четверте мiсце у cвiтi за загальною вартiстю активiв i п'яте мiсце - за доходами,

1.5. Бiзнес стратегiя КомпанiТ

Стратегiчними цiлями КомпанiТ е забезпечення вiтчизняного виробника якiсними насiнням,

ззр, технiкою та мiнеральними добривами свiтових виробникiв, сприяння ро3витку

сiльськогосподарських виробникiв УкраIни та допомога у збiльшеннi врожайностi,

для досягнення цiлей Компанiя вже сьогоднi реагу€ на потреби i побажання

сiльськогосподарських виробникiв через участь в розробцi ефективних HoBiTHix технологiй

вироlцування сiльськогосподарських культур та рекомендацiй щодо ii впровадження,

компанiя спiльно з постачальниками-виробниками розвива€ HoBi iнновацiйнi рiшення lцодо

впровадження кращих практик управлiння бiзнесом та агротехнологiями агропiдпри€мства.

участь у таких програмах нада€ змогу Компанii вигiдно диференцiювати себе на ринку, а

спецiалiстИ використовують отриманнi знання та iнструменти мя пiдвищення

конкурентоспроможностi своТх клiентiв, збереження сталих iлояльних вiдносин iз iснуючими,

а також для залучення нових клiентiв.
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2. рЕзультАти дIяльностI зА 2020 PIK

Фiнансово-майновий стан за 2020 piK

Актив
Необоротнi активи }{а початок року, тис.грн | На кiнець року, тис.грн

Нематерiальнi активи
первiсна BapTicTb

накопичена амортизацiя

Незавершенi капiт,альнi iнвест,иLliТ

OcHoBHi засоби
первiсна BapTicTb

знос

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть

TKoBi активи

Усього

Запаси
Виробничi запаси

Товари
,Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами

з бюджетом

|нша поточна дебiторська заборгованiсть

Грошi та Тх еквiваленти
Готiвка

Рахунки в банках

lншi

Усього

Фiнансово-майновий стан

1 820

з 582

(1 762)

59 310

8з 008

(23 69в)

2 440

1 641

65 211

1 20з 916

50

1 203 в66

605 568

43 359

9 047

5в 787

6 391

1

6 390
,l 853

1 928 921

1 994 132

1 573

3 314

(1 741)

76 746

67 469

95 689

(28220)

234з
1 298

1 366 399

41в

1 365 981

741 151

137 626

2 026

96 921

25 306

1

25 305

770

149 429

2 370 199

2 519 628

На початок року, тис.грн На кiнець року, тис.грн

пАсив
власний капiтал На початок року, тис,грн | На кiнець року, тис.грн

3ареестрований (пайовий) капiтал
Капiтал у дооцiнках

,Щовгостроковi кредити банкiв 6 142

80lншi зобов'язання 1 622

Усього 6 222 1 622

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями

товари, роботи, послуги

розрахунками з бюджетом

у тому числi з податку на прибуток

654 881

9 538

794 в35

18 бз4

1в 242

329 000

3 80в

1 320 09,1

з0 268

29 554

40

flовгостроковi зобов'язання i забезпечення На початок року, тис.грн На кiнець року, тис.грн

поточнi зобов'язання i забезпечення На початок року, тис,грн На кiнець року, тис,грн

99 335

550

47 003

146 ЕЕ8

99 335

361

144 628

244 324



розрахунки по оплатi працi
Поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованiсть за

1 75 535

5,1 463

40 999

95 137

1 841 022

1 994 132

423

471 952

44 196

73 944

2 273 682

2 5,19 628

розрахунками з учасниками

поточнi забезпечення

lншi поточнi зобов'язання

п Bl за 2020

Фiнансовi результати
3а поточний piK,

тис.грн
3а попереднiй piK,

тис,грн

ЙСтий дохiд вiд реалiэацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послуг)
Собiвартiсть реалiзованоi продукцiI (ToBapiB, робiт,
послчг)

4 822 405

-4191 106

4 530 737

-4 106 680

Валовий :

прибуток 63,1 299 424 057

збиток

lншi операцiйнi доходи

Адмiнiстративнi витрати

Витрати на збут

lншi операцiйнi витрати

75 417
_89 693

-252726

-57 933

6,1 899

-91 572

-257 617

-36 712

Фiнансовий резул ьтат вiд операцi йноТ д!lдцц99Ц
прибуток 306 364 100 055

збиток

|ншi фiнансовi доходи

lншi доходи

Фiнансовi витрати

lншi витрати

42748
,1 584

-172724

-121

71 044

1 556

-75179

-658

Фiнансовий результат до оподаткування:

прибчток 177 851 96 818

збиток

витрати (дохiд) з податку на прибуток -33 412 _19 146

Чистий фiнансовий результат:

прибуток 144 4з9 77 672

збиток

сукупний дохlд
3а поточний piK,

тис.грн
3а попереднiй piK,

тис.грн

!ооцiнка (уцiнка) необоротних активiв

lнший сукупний дохiд до оподаткування

-1 89 13

_,l89 ,lз

|нший сукупний дохiд пiсля оподаткування -1 89 13

Счкчпний дохiд (счма рядкiв 2350, 2355 та 2460) 144 250 77 685

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦlЙНИХ ВИТРАТ 3а поточний piK,
тис.грн

3а попереднiй piK,
тис.грн

матерiальнi затрати 2,1 969 28 420
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177 923 175 897

вiдоахчвання на соцiальнi заходи
26 262 25 16з

Амортизацiя
16 119 13 75,1

|ншi операцiйнi витрати
300 998 142 670

Разом
543 271 385 901

3. лIквIднIсть тА зоБов,язАннrI
КомпанiЯ ретельнО прогнозуе та контролю€ piBeнb очiкуваного припливу грошових

коштiв вiд передплати за укладеними договорами купiвлi-продажу товару, погашення

торговоi та iншот дебiторськоТ заборгованостi та очiкуваниЙ вiдтiК У 3В|Я3КУ 3 ПОГаШеННЯМ

тор говоi та iH шот кредиторськоi заборго ва н ocтi.

компанiя ма€ Taki кредитнi лiнiI на поповнення обiгового капiталу:

о в дТ (УкРсИББдНк)) в розмiрi 45 млн. дол. сшА зi строкоМ до 29.LL.2024p.;

. в дТ кКРЕпЩl дгрlколЬ БдНк)) в розмiрi 40 млн. дол. сшА 3i строкоМ до t4.02,2022pJ

о в дТ кlНГ БанК УкраТна> в розмiрi 15 млн. дол. сшА 3i строком до ЗL.L2.2022р,

в межах вище вказаних лiмiтiв Компанiя може отримувати у банкiв грошовi кошти

строком до L2мiсяцiв, а також документарнi iнструменти у виглядi акредитиВiв, банкiвськиХ

гарантiй та авалювання векселiв.

KpiM того, Компанiя мае укладений з АТ KKPEfll АгрlколЬ БАНк)),Щоговiр про надання

банкiвських послуг, за яким отриму€ фiнансування для купiвлi транспортних засобiв

строком до 3-х poKiB на умовах партнерських програм банку з автосалонами.

flля мiнiмiзацiт ризику волатильностi, lцо виникае внаслiдок коливання обмiнного

курсу USD-UдН i EUR-UAH, Компанiя розробила Правила контролю валютних ризикiв, якi

передбачають можливiсть отримання фiнансування в твердiй валютi (долар США та/або

€вро) за умови наявностi активiв у вiдповiднiй валютi (товари, цiни на якi встановлюються в

твердiй валютi, дебiторська заборгованiсть в валютi або з прив'язкою до валюти, тобто 3а

якою нараховуються KypcoBi рiзницi на момент сплати тощо).

Компанiя отриму€ вище вказане фiнансування в твердiй валютi вiд компанii Групи -
Sumitomo Corporation Capital Europe (Лондон, Сполучене Королiвство) - на пiдставi

укладених договорiв позики.

Показники лiквiдностiТоВ кСПЕкТР-АГРо)) за ocTaHHi п'ять poKiB можна представити

в наступному виглядi:
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t,t Коефiцiент абсолютноТлiквiдностi н Коефiцiент поточноТлiквiдностi

Коефiцiент загальноi' лiквiдностi

Пiдхiд Компанii до управлiння лiквiднiстю полягае в тому, щоб 3абе3ПеЧИТИ,

наскiльки це можливо, постiйну наявнiсть у Компанii лiквiдних коштiв, достатнiх для
погашення свотх зобов'язань в строк, як в звичайних, так i в стресових умовах, не

допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв i не пiддаючи ри3ику репУгацiю КомпаНiТ.

4. ЕкологIчнI АспЕкти

Товариством, пiд час здiйснення господарськоТ дiяльностi, виконуються вимоги

роздiлу lll кВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТОРГlВЛl, 3БЕР|ГАННЯ,

здстосувАння, утилlзАцtl, знищгння тА знЕшкоджЕння пЕстицидlв lАгрохlмlкАтlв
3акону Украiни вiд 02.03.1995 N9 S6/95-BP кПро пестициди та агрохiмiкати)), а саме:

оекологiчний ризик дiяльностi Товариства, пов'язаноi з ввезенням на територiю
Украiни пестицидiв i агрохiмiкатiв, Тх транспортуванням та використанням, пiдлягае

обов'язковому страхуванню в порядку, визначеному актами законодавства УкраТни.

. пестициди i агрохiмiкати i пакування iноземного виробництва, Що

ввозяться Товариством на територiю УкраТни, супроводжуються даними про технологiю ix

знешкодження та угилiзацiю. 3адля реалiзацiТ рилiзацii тари, яка залишаеться пiсля

використання пестицидiв та агрохiмiкав Товариство укладае вiдповiднi договори на

рилiзацiю тари з пестицидiв та агрохiмiкатiв з ТОВ кУкраТнським L{eHTpoM поводження з

вiдходамио ( код €ДРПОУ З7447t44|. Вiдповiдно до умов цього договору L{eHTp проводить
збирання, знезараження, перевезення та рилiзацiя використаноТ тари з-пiд небезпечних
хiмiчних речовин. Порядок утилiзацiТ в обов'язковому порядку зазнача€ться в договорах
купiвлi-п родажу з KiH цевими спожи вачами пести цидi в та агрохiмi KaTi в.

о транспортування, зберiгання, застосування, рилiзацiя, знищення та знешкодження
пестицидiв i агрохiмiкатiв та торгiвля ними здiйснюються Товариством вiдповiдно до вимог,
встановлених чинним законодавством, санiтарними правилами транспортування,
зберiгання i застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв та iншими нормативними актами.
Товариство пiд час транспортування небезпечних вантажiв здiйсню€ укладае вiдповiднi

договори страхування зi страховими компанiями вiдповiдно до кПорядку i правил
проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'ектiв перевезення
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небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення

небезпечних вантажiв)), затверджених постановою кМу вiд 1червня2ОО2 р. N 733.

о працiвники Товариства, робота яких пов'язана зi зберiганням пестицидiв та

агрохiмiкатiв мають допуски (посвiдчення) на право роботи iз зазначеними пестицидами i

агрохiмiкатами. Порядок одержання такого допуску визнача€ться Кабiнетом MiHicTpiB

Украiни.
о Товариство веде облiк наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв та

надаватИ iнформацiю органаМ, що ведугь державний облiк. Порядок державного облiку

наявностi та використання пестицидiв i агрохiмiкатiв, обсяги iнформацiтта органи, яким така

iнформацiя пода€ться, визнача ються Кабiнетом М i н icTpi в УкраТн и.

товариство отриму€ caHiTapHi паспорти на склади, де будрь зберiгатися пестициди

та агрохiмiкати, вiдповiдно до ст. 11 3акону УкраТни вiд 02.03.1995 Ne 86/95-ВР КПРО

пестициди та агрохiмiкати> та flержавних санiтарних правил N9 8.8.1.2.001-98

кТранспортування, зберiгання та застосування пестицидiв у народному господарствi>, якi

затвердженi постановою Головного державного санiтарного лiкаря УкраТни вiд 03.08.1998

Ne1 ( надалi - дсп). Правилами передбаченi певнi вимоги до складiв, для зберiгання

пестицидiВ та агрохiМiкатiв, в тому числi вимога lцодо паспорти3ацiТ складу для зберiгання

пестицидiв. Паспортизацiя складу це документальне засвiдчення наявностi належних УмоВ

для виробництва, транспортування, зберiгання та роботи з пестицидами.
В процесi здiйснення господарськоi дiяльностi Товариства угворюються вiдходи, В

тому числi небезпечнi вiдходи, якi пiдлягають рилiзацiТ вiдповiдно до 3аконУ УкРаiНИ <ПРО

вiдходи>. l_[ей 3акон визнача€ правовi, органiзацiйнi та економiчнi 3асади дiяльноСтi,
пов'язаноТ iз запобiганням або зменшенням обсягiв угворення вiдходiв, Тх збиранням,
перевезенням, зберiганням, сортуванням, обробленням, рилiзацiею та видаленНям,

знешкодженням та захороненням, а також з вiдверненням негативного впливу вiдходiв на

навколишне природне середовище та здоров'я людини на територiТУкраТни.
На виконання 3У кПро вiдходи> Товариством здiЙснюеться угилiзацiя використаноi

комп'ютерноi технiки вiдповiдно до договору з Солярiс МП у формi ТОВ (код €ДРПОУ
136S5S21). Утилiзацiя використаноТ гумовоi автомобiльноТ резини, використаних

батарейок, лед-свiтильникiв здiйснюеться по договору з ТОВ кУкраТнським Щентром
поводження з вiдходами>l ( код €flРПОУ З744tt44l

5. СОЦIАЛЪНI АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛIТИКА

Кадрова полiтика Товариства поляга€ у забезпеченнi максимальноТ ефективностi

управлiння персоналом з метою отримання максимального прибугку та забезпечення
конкурентоспроможностi Товариства шляхом забезпечення соцiальних гарантiЙ,
економiчно-фiнансовоrо та персонального розвитку кожного працiвника, як важливоi
складовоТ у загал ьному бiзнес-п роцесi Това р иства.

3агальна чисельнiсть штатних спiвробiтникiв КомпанiТ станом 31 грудня 2019 року
складала] 338 осiб з них 95 жiнок, що в свою чергу склада€ майже 27О/овiдзагальноi кiлькостi
працiвникiв.

ТоВ (СПЕКТР-АГРо) Кiлькiсть осiб
стать

чоловlки 24з
жiнки

всього
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загальна чисельнiсть штатних

складала: 387 осiб з них 112 жiнок,

кiлькостi працiвникiв.

ТоВ (СПЕКТР-АГРо)
стать

чоловlки 275
||2
з87

з метою врегулювання виробничих, трудових та соцiально-економiчних вiдносин,

узгодження iHTepeciB працiвникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кСпектр-

дгро> та адмiнiстрацii Товариства на пiдставi чинного законодавства Укратни укладено
колективний договiр строком дii з 15.О3.2019 по t4.03.2o22. Колективний договiр регулю€
трудовi, соцiально-економiчнi i професiйнi вiдносини cTopiH, що спрямованi на

забезпечення захисту соцiальних та економiчних прав, а також забезпечення ефективноi

роботи Товариства.
ПрийнятгЯ на роботу працiвникiв здiйснюеться iз обов'язковим попереднiм

повiдомленням flержавнiЙ фiскальнiЙ службi та iT територiальним органам вiдповiдно до
порядку затвердженого постановою КМУ вiд 17.06.2015 N9 413.

оплата працi у Товариствi регулюеться 3аконом УкраТни <Про оплаry працi> та

iншими нормативно-правовими актами та локальними актами Товариства 3 питань оплати

працi.
3аробiтна плата працiвникiв Товариства встановлюеться у виглядi посадових

окладiв, що закрiпленi у штатному розписi Товариства. 3аробiтна плата не може бути

меншою вiд встановленот чинним законодавством Украiни мiнiмальнот заробiтнот плати.

3аробiтна плата виплачу€Ться працiвНикам у нацiональнiй валютiу грошовому виразi

двiчi на мiсць:
- за першу половину поточного мiсяця (аванс) - не пiзнiше 23 числа;
- за другу половину звiтного мiсяця (остаточний розрахунок)- не пiзнiше 7 ЧИСЛа.

В тому разi, коли день виплати заробiтноi плати припада€ на вихiдниЙ, свяТКОвиЙ ЧИ

неробочий день, то заробiтна плата виплачу€ться напередоднi. Робота у святковi, неробочi

та вихiднi днi, компенсуеться за згодою CTopiH, наданням iншого дня вiдпочинку або у
грошовiй формi у подвiйному розмiрi.

вiдповiдно до чинного законодавства працiвникам Товариства оплачУ€тЬся За

рахунок пiдприемства першi 5 календарнi днi непрацездатностi внаслiдок 3ахворюВання

або травми, не пов'язаноi з нещасним випадком на виробництвi. оплата проводиться на

пiдставi листка непрацездатностi у порядку i розмiрах, встановлених законодавством
УкраТни.

Оплата вiдряджень проводиться згiдно з чинним законодавством Украiни Та

затверджен ими положен нями та iнструкцiями Товар иства.

Режим роботи Товариства регламенту€ться Правилами внррiшнього трудоВоГо

розпорядку. Вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни тривалiсть робочого чаСУ

працiвникiв Товариства складае 4О годин на тиждень. В Товариствi встановлюСться 5-

денний робочий тиждень (вихiднi днi - субота та недiля). Норма тривалостi робочого чаСУ

на piK в Товариствi розраховуеться вiдповiдно до вимог Кодексу 3aKoHiB про працю УкРаТни.

3а домовленiстю з роботодавцем працiвниковi може буги встановлено неповниЙ

робочий день (тиждень, мiсяць) з оплатою працi пропорцiйно вiдпрацьованому часу (ст. 56

спiвробiтникiв КомпанiТ станом 3]-

що в свою чергу склада€ майже
грудня 2020 року
29% вiд загальноi

кiлькiсть осiб

жiнки
всього
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кзпп Укратни). Скорочений робочий час встановлюеться для осiб, якi мають право на це

згiдно з трудовим законодавством (ст. 51 Кзпп Украiни). В Товариствi може бwи

встановлено скорочений час i для iнших працiвникiв за Iх згодою в порядку, передбаченому

законодавством.
для окремих працiвникiв Товариства може встановлюватись ненормовании

робочий день з дотриманням вимог чинного законодавства, flля окремих працiвникiв

товариства може встановлюватись гнучкий режим робочого часу з дотриманням вимог

чинного законодавства. Роботодавець вiдповiдно до чинного законодавства може

змiнювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час,

попередивши про це працiвникiв не менше нiж за 2 (два) мiсяцi, 3алучення працiвникiв

Товариства до роботи у святковi та неробочi днi можливе лише за згодою працiвника,

Вiдповiдно до cTaTTi 60 К3пп Украiни працiвникам може встановлюватись умови

дистанцiйноi (надомнот) роботи - це така форма органiзацiт працi, коли робота викону€ться

працiвником за мiсцем його проживання чи в iншому мiсцi за його вибором, у тому числi за

допомогою iнформацiйно-комунiкацiйнихтехнологiй, але поза примiщенням роботодавця,

облiК часу вихоДу на роботу та закiнчення роботи ведеться в табелi облiку робочого

часу працiвникiв Товариства. На передоднi святкових днiв тривалiсть роботи працiвникiв

Роботодавця скорочу€ться на одну годину.

Тривалiсть щорiчнот ocHoBHoi вiдпустки для працiвникiв становить 24 календарних

днi. Тривалiсть вiдпустки працiвникiв, якi е iнвалiдами l або ll груп складае 30 календарних

днiв, а працiвниКiв, якi е iнвалiдаМи lll групи - 26 календарних днiв, ,Щля iнших категорiй

працiвникiв тривалiсть щорiчнот вiдпустки визнача€ться на пiдставi чинного 3аконодавства

Украiни.
на час вiдпустки за працiвником зберiгаеться мiсце роботи iсередня заробiтна плата,

графiк вiдпусток склада€ться на кожний календарний pik та затверджуеться

генеральним директором Товариства. Графiк доводиться до вiдома Bcix працiвникiв

Товариства. При складаннi графiку враховуються особистi iнтереси працiвникiв та

можливоСтi тимчасовоТ замiни працiвника на перiод його вiдпочинку. Щорiчнi вiдпустки

можугь бри перенесенi на iнший час у випадках, передбачених 3аконодавством, за 3годою

cTopiH, або у разi вчинення дисциплiнарного проступку,

про дату початку вiдпустки працiвник повiдомляе та оформля€ заяву не пiзнiше як

за два тижнiдо встановленого графiком TepMiHy.

роботодавець, виходячи з виробничих та фiнансових

рахунок додаткову вiдпустку працiвникам у випадку:

- одруження працiвника (його дiтей)- 3 календарнi днi;

можливостей надае за свiй

- смерть членiв ciM'i - 3 календарнi днi.
роботодавець ма€ право вiдкликати працiвника iз вiдпустки лише у випадках,

передбачених законодавством.
Працiвникам нада€ться вiдпустка без збереження заробiтноi плати тривалiстю до 15

календарНих днiВ на piK у зв'язку iз сiмейними обставинами. Вiдпустка без збереження

заробiтноi плати може бути надана з iнших причин та iншоТ тривалостi вiдповiдно до Закону

Украiни кПро вiдпустки)).
Жiнцi, яка працю€ i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15 poKiB, або дитину з iнвалiднiстю,

або яка усиновила дитину, MaTepi особи з iнвалiднiстю з дитинсгва пiдгрупи д l групи, одинокiй

MaTepi, батькУ дитини або особи з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи Д l групи, який виховуе ii без

MaTepi (у томУ числi У разi тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка

взяла пiд опiку дитину або особу з iнвалiднiстю з дитинства пiдгрупи д l групи, чи одному iз

прийомниХ батькiВ нада€ться щорiчно додаткова оплачувана вiдпустка тривалiстю 10 календарних

днiв без урахування святкових i неробочих днiв. 3а наявностi декiлькох пiдстав для надання цiеi
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вiдпустки iT загальна тривалiсть не може перевищувати 17 календарних днiв.

працiвникам з ненормованим робочим днем нада€ться щорiчна додаткова

вiдпустка 5 календарних днiв.
вiдповiдно до чинного законодавства проводиться комплексна робота iз

спiвробiтниками щодо охорони працiта безпеки, а саме:

о забезпеченнЯ комплексних заходiв для досягнення встановлених вiдповiдно

до чинногО законодаВства нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi, планiв,

програм полiпшення умов працi, надання органiзацiйно-методичнотдопомоги у виконаннi

запланованих заходiв;
. прОведеннЯ з працiвнИками всryПного iнструктажу з охорони працi;

. проведення з працiвниками iнструктажiв з питань охорони працi на робочому

мiсцi;
a

о

засобiв;
. проведення iнструктажiв

вiдрядження;

з охорони працi для водiТв, якi вибувають у

. проведення iнструктажiв з охорони працiдля комiрникiв;

о прОведеннЯ iнструктаЖiв з охорони працi для прибиральникiв службових

примiщень;
. проведення iнструктажiв з охорони працiдля корисryвачiв пк;

о проведення iнструктажiв з охорони працiдля apxiBapiyca;

. прОведення iнструктажiв з охорони працi з надання долiкарськоi медичноТ

допомоги;
. проведення iнструктажiв з охорони працi пiд час виконання робiт з

пестицидами та агрохiмiкатами;
. проведення iнструктажiв з охорони працi пiд час ручного перемiщення

вантажiв:
о проведення iнструктажiв з охорони працi пiд час роботи 3 ручними

гiдравлiчними вiзками;
о проведення iнструктажiв з охорони працi

електропобровими приладами на пiдприемствi;

при користуваннi

о проведення iнструктажiв з охорони працi бухгалтерiв;

о забезпечення належного оформлення та сво€часного проходження

спiвробiтн и ками пiдприемства вiдповiдн их iнструктажiв;
. забезпечення належного оформлення i зберiгання документацiI з питань

охорони працi, а також сво€часноТ передачi iT до apxiBy для тривалого зберiгання згiдно з

уста новлен им порядком.
компанiя забезпечу€ навчання та розвиток спiвробiтникiв за допомогою

професiйних тренiнгiв: щодо охорони працi та пожежноI безпеки, бухгалтерського та

податкового облiку, облiку за МСФО, складськоТ звiтностi, логiстичних питань, питань

будiвництва, вивчення англiйськоi мови тощо.
вiдповiдно до Положення про соцiальнi пiльги та гарантiт Товариство видiляе кошти

на фiзкульryрно-оздоровчi послуги, фiтнес-центрiв та басейнiв, працiвникам нада€ться

матерiально допомога у зв'язку iз одруженням, народженням дiтей, виходом на пенсiю, на

оплату лiкування, на поховання (в тому числi на оплату ритуальних послуг колишнього

працiвника та матерiальну допомогу у зв'язку зi смертю рiдних по KpoBi, дружини або

чоловiка).

проведенНя з працiвНикамИ iнструктажiв з питань пожежноТ безпеки;

проведення iнструктажiв з охорони працi для водiiв легкових транспортних

47



працiвники Товариства страхуються за рахунок пiдприемства в рамках програми

добровiльного медичного страхування на випадок хвороби, в тому числi у разi

захворювання на ковiд-].9 та вiд нещасних випадкiв.

товариство за власний кошт закупа€ новорiчнi подарунки для дiтей працiвникiв

пiдпри€мства до 14 poKiB.

б. упрАвлIння ризикАми

прочес управлiння ризиками на Товариствi icHye для iдентифiкацii, аналiзування,

оцiнювання й усунення ризикiв i ix причин для запобiгання iх повторенню. основними

цiлями процесу е забезпечоння гарантii досягнення стратегiчних цiлей i пiдтримка

ефективностi роботи Товариства.

Задачi процесу управлiння ризиками :

- iдентифiкачiя й оцiнювання ризикiв, що впливають на досягнення стратегiчних

цiлей Товариства;
- забезпечення заходiв щодо мiнiмiзацiТ ймовiрностi й негативного впливу ризикiв на

цiлi Товариства;
- стратегiчне ппанування дiяльностi Товариства з урахуванням ризикiв; своечасне

iнформування вiдповiдального управлiнського персонаlry i зацiкавлених cTopiH про

- забезпечення iнформачiею про ризики пiд час прийняття управлiнських рiшень;
- фоРмуваннЯ планУ заходiВ щодо усунення ризикiв;
- координацiя, забезпечення й оцiнювання ефективностi свосчасного реаryвання на

ризики.

,Щля роалiзацii процесу використовують iнформацiйнi, матерiальнi, фiнансовi й

людськi ресурси.

Прочес управлiння ризиками мiстить талсi стадii:

- iлентифiкацiя й оцiнювання ризикiв;

- планування необхiдних заходiв щодо усунення ризикiв/запобiгання ризикам;

- здiйснення заходiв щодо усунення ризикiв/запобiгання ризикам;

- ана:riЗ результатiв та ефективностi заходiв щодо усунення/попередження ризикiв.

Управлiння ризикаN,Iи фунтуеться на таких принципах:

- принцип комплексностi - система управлiння ризиками Товариства с комплексною та

iнтегрованою в бiзнес-процесио пов'язанi з веденням професiйноi дiяльностi;

- принцип адекватностi складовi системи управлiння ризиками, процедурИ та

iнструменти управлiння ризиками вiдповiдають поточним ринковим умовам, масштабу та

складностi операчiй, що проводяться Товариством;
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- принцип iнформованостi органи управлiння та Bci спiвробiтникИ Товариства

iнформованi про ocHoBHi ризики та в рамках виконання своiх посадових обов'язкiв беруть

участь в управлiннi ризиками;

- принцип безперервностi - процес управлiння ризиками е безперервним.

Ризики, якi можуть бути iдентифiкованi, систематизованi в таблицi.

Таблuця

Види ризикiв, якi MolKyTb бути iдептифiкованi

Група

ризикiв
Вид ризику .Щжерело ризику i можливий вплив

Ризик краТни

попiтичний

ризик

.Щжерелом ризику с полiтична нестабiльнiсть, яка мае

ногативний вплив на бiзнос-середовище краiни та ii мiсце

у мiжнародних рейтингах. Ризик ускJIаднюе дiяльнiсть
Товариства в частинi залучення фiнансових pecypciB та

клiснтiв

Регуляторний

ризик

'Щжорелом ризику с вiдсутнiсть чiтких прiоритетiв у

фiскальнiй i монетарнiй полiтицi держави. Неочiкуванi

змiни у фiскальному та монетарному реryлюваннi с

джерелом виникнення додаткових витрат

Операцiйний

ризик

Правовий

ризик
.Щжерелом ризику с неправильне тJryмачення чинного

законодавства

Кадровий

ризик

,Щжерелом ризику е дефiцит квалiфiкованих кадрових

pecypciB, вiлсутнiсть яких може позначитися на

ефективностi дiяльностi Товариства

логiстичний

ризик

.Щжерелом ризику е порушення умов поставок та

зберiгання ToBapiB. Наслiдками може бути псування

ToBapiB, що призводить до прямих збиткiв. Порушення

TepMiHiB поставок призводить до погiршення cTocyHKiB з

клiентами

Кiбер ризик

Втрата даних, розповсюдження даних та порушення

цiлiсностi систем IT може мати негативний вплив на

фiнансовий стан та репутацiю компанiй

Фiнансовий

ризик

волатильнiсть
цiн на

енергоносiТ та
паливо

Зростання цiн на енергоносii приводить до зростання

BapTocTi зберiгання ToBapiB та ix поотачання, що зменшус

прибуток Товариства

Кредитний

ризик

Невиконання фiнансових
може мати негативний
Товариства

зобов'язань контрагентами
вплив на фiнансовий стан

Ризик
лiквiдностi

неможливiсть компанii своечасно виконати своi

фiнансовi зобов'язання може негативно вплинути на

фiнансовi результати та репутацiю Товариства.
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коливання
процентних

ставок

змiни процонтних ставок можуть спричинити зростання

BapTocTi залучених фiнансових pecypciB, що призведе до

зменшення прибутку Товариства

Валютний

ризик

Коливання ваJIютних KypciB н9гативно

якостi фiнансового планування, що

розсинхронiзацiТ грошових потокiв

виникнеfiня збиткiв

позначаеться

призводить

Товариства

на

до
,га

можливi заходи попередження виникнення ризикiв на Товариствi та ix зменшення наводенi

в таблицi.

Таблuця

Моясливi заходи попередя(ення та мiнiмiзацii ризикiв

заходи щодо поп9редження та мiнiмiзацii ризикiв розробляються з урахуванням
конкретного типу ризика та джерела його виникнення.

Вид ризику
Полiтичний ризик Сильнао стала бiзнес-модель, збiльшення експортних продажiв

Регуляторний

ризик

Монiторинг законодавчих змiн та робота виключно в системi

правового поля. Участь у галузових об еднаннях та асоцiацiях з метою

донесення погляду бiзнесу

Правовий ризик Залучення фахiвцiв до вирiшення спiрних правових питань

Калровий ризик

Практика стажування дпя студентiв з перспективною

працевлаштування

Програма пiдвищення квалiфiкацiТ та професiйного навчання

Логiстичний ризик Щиверсифiкацiя стратегiй купiвлi запасiв, ix зберiгання та постачання

Кiбер ризик
Хмарне зберiгання, системи незаJIежних cepBepiB (дата центри),

система резервного копiювання iнформачii

Волатильнiсть цiн
на енергоносii та

паJIиво

Стратегiчне та довгострокове
диверсифiкований портфель

програми

спiвробiтництво з

постачаJIьникiв.

постачальниками та
Енергозберiгаючi

Крелитний ризик Наявнiсть систоми управлiння кредитними ризиками

Ризик лiквiдностi
Стратегiчна та фiнансова оцiнка поточноТ дiяльностi Товариства,

швидке реагування на вiдхилення

коливання
процентних ставок

Щовгострокове фiнансування пiд фiксованi кредитнi ставки

Валютний ризик
Експортнi продажi. Синхронiзацiя експортних продажiв з придбанням

iмпортних ToBapiB. Фiксацiя закупiвельних цiн в нацiональнiй валютi
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7. дослIджЕння тА lновАцlТ

у сучасному аграрному виробництвi основним фактором пiдвищенНя ВРОЖаЙНОСТi

сiльськогосподарських культур € осво€ння та впровадження сучасних iнтенсивних, ресурсо-

та енергозберiгаючих технологiй, якi розробляються науковими устаноВами УкРаТНИ,

компанiями виробниками та дистриброрами засобiв захисту рослин та добрив. КлiмаТ

3емлi змiнюеться невпинно i поступово, глобальнiтемператури уже пiдвищилИся на 1,1ОС

порiвняно iз XlX сторiччям, темпи пiдвищення рiвня води за останн€ десятирiччя зрослИ

удвiчi. l якщо цi cyxi цифри та страхiтливi прогнози науковцiв нiчого конкретного не кажутЬ,

то для сiльського господарства вони не втiшнi, та певним чином загрозливi. Так, 3а

прогнозами вчених у наслiдок глобального потеплiння до 2030 рокУ неВРОЖай

сiльськогосподарських кульryр може зрости до 5 Yо, а до 2080 року - до 30 %. ОСКiЛЬКИ

сiльське господарство е однiею з найбiльш важливих галузей економiки УкраТни, потрiбно

захистити цей сектор вiд негативних зовнiшнiх впливiв, особливо тих, якi пов'язанi зi змiНОЮ

клiмату. Ризики, спричиненi змiною умов навколишнього середовища, можуть прИ3вести

до значних втрат виробництва, lцо спричиня€ нестабiльнiсть на внугрiшньоМу РИНКУ

сiльгосппродукцiТ, а також коливання цiн на дану продукцiю в cBiTi. У довгострокОВОмУ

перiодi невизначенiсть у виробництвi сiльгосппродукцii, спричинена iT значною залежнiстю

вiд погодних умов, що може посилити проблему глобальноТ продовольчоТ безпеки

внаслiдок прогнозованого зростання населення 3емлi та негативного вплиВу глобального

потеплiння на piBeHb урожайностi сiльськогосподарських кульryр. 3мiни клiмаry уже зара3

змушують вносити змiни до звичних технологiй ведення агробiзнесу та корегувати уже

традицiйнi,схеми живлення та передпосiвних обробок насiння, разом з тим i прогрес У

сiльському господарствi не cToiTb на мiсцi. l якщо ранiше у схемах живлення культур

опиралися на внесення лише мiнеральних та органiчних добрив, то сьогоднi усе бiльше

уваги придiляеться мiкродобривам, стимуляторам та регуляторам росц, що здатнi

працювати з традицiйними схемами для забезпечення кращоТ ефективностi внесених

продуктiв, та в кiнцевому результатi для покращення бiометричних показникiв росry та

розвитку кульryр i пiдвищеннi показникiв врожайностiта якостi насiння. Саме TaKi продУктИ

представленi у портфолiо нашоi компанiТ дослiдженнями, яких фахiвцi займаються

протягом тривалого часу задля подолання основних викликiв природи. В цих умовах
важливим чинником пiдвищення ефективностi сiльського господарства УкраТни в умовах
змiни клiмату е науково обrрунтоване розмiщення посiвних площ сiльськогосподарських

кульryр з врахуванням клiматичних змiн, адаптацiя рослинництва до цих змiн, що

дозволить найбiльщ ефективно використовувати природнi ресурси в нових клiматичних

умовах, досягти стiйкого зростання величини i якостi урожаю, пiдвищити вiддачу

си рови н н их, енергетич н их i трудових pecypci в.

3авдання якi для себе ставить компанiя це :

о проведення польових та лабораторних дослiдження препаратiв власнот торговот

марки Спектрум та гуматiв iспанськоТ компанiТ Daymsa на сiльськогосподарських кульryрах

разом iз науковими установами УкраТни, якi входять до струкryри НААН отримана
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iнформацiя по результатах дослiджень викладена у презентацiях компанiт та розмilцена на

сайтi у вiльному доступi,

о агроекологiчнiдослiдження copTiB та гiбридiв, якi входять до портфолiо компанiт на

демо - центрах i господарствах рiзноi форми власностi,

о розробка, дослiдження та впровадження сучасних iнтенсивних технологii

ви рощування сiл ьськогосподарських культур адаптованих до рiзких клiматичних змiн,

о збiр, систематизацiя та узагальнення iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв, якi в

подальшому використовуються у написанi статей для корпоративного журналу та

перiодичних видань, каталогiв, сайту, проспектiв по продукцiт, що реалiзуються компанi€ю,

. розробля€ться проект впровадження елементiв точного землеробства у напрямках

супугникового монiторингу посiвiв, диференцiйного внесення добрив та змiнних норма

висiву насiння.

Розвиток та навчання персоналу

компанiя придiляе значну увагу навчанню та розвитку cBoii працiвникiв, Щей процес

спрямований на задоволення потреб у висококвалiфiкованих кадрах, компанiя прагне

створити умови, що дозволять працiвникам максимально професiйно реалiзуватися на

займаних посадах та сформувати кадровий резерв компанii. Компанiя кожного сезону

проводить навчання, семiнари, круглi столи та ,щнi поля на, яких ознайомлю€ клi€нтiв та

спiвробiтникiв з сучасними тенденцiями ринку засобiв захисry та насiння, iнформу€ про

отриманi результатами дослiджень з наукових установ, демо центрiв данi заходи мають

маркетинГовий напРямок задля популяризацii та впiзнання компанii Спектр - Дгро та

торговиХ мароК СпектруМ та Daymsa на ринку УкраТни. 3авдання даних заходiв поляга€ у

навчаннi, як спецiалiстiв компанii та i клiснтiв провiдним сучасним методикам та

технологiям вирощування сот, пшеницi, кукурудзи та соняшнику, ознайомленням з

продуктами, якi € в портфолiо компанiт, Тх властивостями i перевагами, якi до3воляють

кiнцевомУ споживачевi отримати максимально можливi врожаi. Спiкерами ceМiHapiB та

навчань € представники компанii. Наша компанiя розумiе, що сучасне сiльське господарство

це не проста галузь оскiльки в ocTaHHi роки ми гостро вiдчуваемо глобальнi 3мiни клiмату,

якi вносять значнi корективи в розвиток усi€i галузi та процеси росry та розвитку кульryр,

постiйно з'являються HoBi розробки i нововведення. l-{e стосуеться як створення нових

copTiB та гiбридiв, нових формуляцiй засобiв захисту, добрив, бiльш досконалоТ технiки, так

i нових технологiй. Тому в таких складних умовах ведення сiльського господарства,

отримання високих врожаiв це результат командноТ роботи фермера, менеджера i вдалого

по€днаннЯ науково-Обrрунтованих знань та навичок з традицiЙними методами i сучасними

технологiями. Впровадження iнновацiй у сiльськогосподарську дiяльнiсть сприя€

зростанню продуктивностi працi, економii pecypciB, скороченню витрат, зниженню

собiвартостi аграрноi продукцii, пiдвищенню економiчноI ефективностi дiяльностi у

довгостроковiй перспективi. Компанiя постiйно прийма€ участь у виставках, ceмiнapax,

форумах i сама проводить данi заходи для свотх спецiалiстiв та клiентiв, якi дозволяють

дiзнатися новини, подiлитися досвiдом i запропонувати або разом знайти актуальне

вирiшення поставлених завдань та викликiв.
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8. ФlнАнсовl lнвЕстицliтА пЕрспЕктиви росту

У сферi мiнерального живлення плани компанiI на 2020 piK - це розвиток даноТ сфери

бiзнесу, а саме збiльшення присутностi компанii на ринку мiнераль1,|их добрив УкраТни, flанi

цiлi плану€мо досягати шляхом збiльшення поiнформованостi персоналу щодо

мiнерального живлення рослин, особливостей ринку мiнеральних добрив та роботи з

продуктам и для мiнерального живлення при прийомi та розвантаженнi з однiеТ сторони, З

iншоi- шляхом розширення та поглиблення спiвробiтництва з вiтчизняними та iноземними

компанiями-виробниками та трейдерами у сферi закупiвлi мiнеральних добрив.
Проте в сучасних умовах ведення сiльського господарства внесення мiнеральних

добриВ у Груl.{Т не вирiшуе повнiстю проблему забезпечення рослин необхiдними

елементами живленНя. 3а несприятлив.их гiдротермiчних умоВ, HaBiTb, за оптимальноi

кiлькостi в lрунтi досryпних сполук макро та мiкроелементiв засво€ння Тх кореневою

системою € недостатнiм, що сповiльню€ темпи росту i розвитку рослин. Нестача поживних

речовин, особливо загострю€ться в перiод формування генеративних органiв. Ще однiею

невiд'емною складовою € те що, сiльське господарство УкраТни залежне вiд свiтових

тенденцiй щодо пiдвищення BapTocтi енергоносiТв i, як наслiдок, збiльшення цiн на

мiнеральнi добрива. Тому в в сiльхозвиробникiв виника€ потреба щодо альтернативних

агротехнiчних заходiв для збiльшення врожайностi вирощуваних культур i зменшення

собiвартостi продукцiт. Слiд вiдмiтити, що рослини мають перiоди максимального

використання елементiв живлення, коли за досить KopoTKi строки у генеративнi органи

рослин надходить найбiльша кiлькiсть мiнеральних елементiв. 3а таких умов використання

мiкроелементiв е важливим фактором оптимiзацiт умов живлення рослин. Внесення

мiкродобрив стае дедалi актуальнiшим i обr'рунтованим як з бiологiчноТ, HayKoBoi,

практичноi, так i з економiчноi точок зору.
в 2020 роцi пiсля довготривалих вивчень, дослiджень та агрохiмiчних обстежень

земельних pecypciB клiентiв, компанiя прийняла рiшення щодо розширення продуктовоТ

лiнiйки Спектрум 3 новими препаратами: Спектрум Мiдь, Унiверсал та МпРrо, KoTpi

встигли зарекомендувати себе з позитивноi сторони при вивченнi у наукових установах та

на демонстрацiйних дiлянках. l-{e не единий успiх компанii оскiльки Спектр- Агро постiйно

знаходиться у пошуку iнновацiйних препаратiв задля задоволення найвибагливiшого

клiента, тому напрямок мiкродобрив доповнився продукти загальновiдомих марок Вуксал

i ексклюзивноТ лiнiйки МаксПлант (MaxPlant) вiд компанiТ ТерраТарса. HoBi препаратИ,

здатнi вирiшуваТи акryальнi виклики сьогодення i майбрнього в роботi аграрiя. Фiлософiя

нашоТ компанii передбачае iндивiдуальний пiдхiд до кожного аграрiя та вирiшення тих

завдань, якi стоять перед ним. Найближчим часом в планах компанiТ cToiTb розширеННя
асортименту продукцii та виведення на агрохiмiчний ринок УкраТни препаратiВ З

удосконаленою формулою для антистресовоТ дii.
3балансоване мiнеральне живлення - це основа високого пока3ника врожаю. Але

часто фермер визнача€ потребу рослин в будь-якому добривi за зовнiшнiми ознакамИ ( на

око)). Щей метод, звiсно, дуже не надiйний оскiльки зовнiшнi ознаки недолiкiВ рiзних
елементiв живлення схожi мiж собою i HaBiTb досвiдчений фахiвець легко може
помилитися. Через нестачу або дисбаланс елементiв живлення в грунтi, в аграрНiй СфеРi

значно пiдвищуеться собiвартiсть продукцiТ, знижу€ться врожайнiсть, i вiдпОВiдНО,

прибрковiсть пiдпри€мства. Тим паче з кожним роком все бiльш актуальнiшИм для аграРiТВ

поста€ завдання пiдвищення ефективностi управлiння агробiзнесом. ОсоблИВО аКтУалЬНе

це питання постане пiсля запровадження ринку землi. l тому, незаперечним фаКТОМ е

необхiднiсть рацiонального та ефективного використання земельних pecypciB. ГрУнт € дУЖе

цiнним ресурсом до якого ми повиннi ставитись з особливою дбайливiстю. Аналiз ГрУнтУ -
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перший крок до управлiння родючiстю, завдяки якому можна отримати важливу

iнформацiю та покращити стан Грунту. Ддже родючiсть € ключем до врожайностi.

3важивши та проаналiзувавши Bci виклики, компанiя Спектр - Агро в 2020 роцi

розпочинае дiяльнiсть в напрямку З надання послуг агрохiмiчного аналiзу грунту,

агроконсалтингу та точного землеробства. Фахiвцi компанiт допоможуть фермерам та

агропiдпри€мствам визначити причини не врожайностi, оптимiзувати витрати на систему

живлення, з'ясувати, чи пiдходить конкретна дiлянка для вирощування тих чи iнших

культур. Адже lрунт - це жива динамiчна система. Тому, важливо вiдслiдковУВаТИ В

динамiцi ocHoBHi показники Грунту. Ба бiльше, якiсниЙ аналiз Грунту за доступноЮ цiною -
це вигiдна iнвестицiя для розвитку агробiзнесу. tЩороку близько 24 млрд. тон рОдЮчОГО

rрунту втрача€ться через ерозiю, що е наслiдком незбалансованого управлiння родючiстю
грунтiв. Бiльше того, деградацiя lpyHTy напряму вплива€ на здоров'я та життя приблизно 1,5

мiльярда людей. Вiдновити Грунт досить складно, дорого та займае велику кiлькiСть часУ.

Саме тому, правильне управлiння lрунтом за допомогою аналiзу е бiльш ефективним та

фiнансово вигiдним. Аналiз Грунтiв використову€ться для визначення складУ поЖиВнИх

речовин та рiвня кислотllостi. Володiючи цiею iнформацiею, фермер ма€те можлиВiСТЬ

встановити точну кiлькiсть та тип добрив, що необхiдно внести для покращення l'PyHTY.

ддже родючий грунт € запорукою росту здорових культур. Тому завжди виникатИмУгЬ

доречнi питання : яким чином або за рахунок чого пiдвищити врожайнiсть, як зберепи та

пiдвищити родючiсть грунту, пiд час вирощування сiльськогосподарських кульryр. Нашi

працьовитi землероби добре знають, що значна частка затрат ( до 25 %) припада€ На

добрива. Але серед агрономiв завжди iснувала та icHye дискусiя: скiльки потрiбно ВносИтИ

добрив пiд запропоновану врожайнiсть, якi форми добрив використовувати, як добрива
впливають на розвиток культури. Бiльшiсть вiдповiдей на поставленнi запитанНя може

надати агрохiмiчних аналiз грунту. Першочергово слiд пам'ятати, що Грунти пiддаються

постiйному впливу - обробiтку, ущiльненню, ерозiТ, внесенню добрив, засобiв захИстУ

рослин та iнших синтетичних речовин. А вiдповiдно, проведений аналiз поясню€ В якомУ
напрямку (руха€ться> родючiсть lрунту. Важливо проводити повний аналiз Грунry по

наступному спектру показникiв: кислотнiсть, буферна кислотнiсть, розчиннi СОлi,

карбонатнiсть, органiчна речовина, натрiй, фосфор, калiй, магнiй, кальцiй, eMHicTb

катiонного об'ему (€КО), нiтратний азот, цинк, cipкa, бор, марганець, мiдь, залiзо, щiльнiсТЬ
rpyнTy, насиченiсть основами. Проведення аналiзу lрунту по зазначених вище пока3НИках

дасть можливiсть диференцiювати внесення добрив, встановити лiмiryючий фактОР,

визначити правильний час внесення та використовувати необхiднi, найбiльш ефективнi

види добрив. Висока продуктивнiсть землеробства можлива лише пiд час комплексного
контролю за станом lрунтiв та недопущення iх деградацii.

flля забезпечення максимально корисного використання даних з агрохiмiчного
обстеження грунтiв, листовоТ дiагностики, аудиту технiки та аудиту господарства в цiлому,
монiторингу стану посiвiв сiльськогосподарських культур, наша компанiя нада€ також
послуги агрономiчного консультування та надання рекомендацiй iз пiдвищення
врожайностi сiльськогосподарських культур. Yci рекомендацii формуються на ocHoBi

отриманих протоколiв випробувань iз використанням даних по BMicTy елементiв живлення
на полях, також врахову€ться cтpoкaтicTb грунтiв, рельеф мiсцевостi, тип грунry, клiматичнi

умови зони вирощування, технологiчнi особливостi регiону, культура та iT генетичниЙ

потенцiал. flaHi послуги надають професiйнi технологи з величезним досвiдом за плечима,
якi пропрацювали багато poKiB у рiзних господарствах, якi знаходяться на постiЙнОмУ

навчаннi i пiдвищеннi квалiфiкацii, i працюючи в даний час, обслуговують багато

пiдприемств, що працюють за рiзними технологiями, що дае можливiсть дивитися на

проблемнi ситуацiТ з рiзних cTopiH i знаходити Тм свiже рiшення.
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Дгроконсалтинг вiд Спектр-Агро це комплекс аналiзiв, спостережень та дослiджень,
з розробкОю iндивiдУальниХ технологiчних карти живлення та 3ахисту, який поеднаний у

системноМу контролю Bcix виробничих етапiв починаючи з вибору дiлянки до отримання

оптимальноi врожайностi, а саме знаходження балансу мiж необхiдними для витрат

коштами та досягнення максимального прибрку. 3авдяки агрономiчному консаЛТИнгУ та

супроводу, можна полiпшити ситуацiю на пiдприемствiта направити стратегiю на зростанНя

врожайностi культур та пiдвищення економiчного стану пiдприемства.
Розвиток ресурсозберi га юч их технологiй в сiл ьському господарствi дозволить галузi

вийти на якiсно новий piBeHb виробництва, який дозволить сiльгоспвиробникам
конкурувати з iноземними пiдприемствами. Одним з базових елементiв

ресурсозберiгаючих технологiй в сiльському господарствi е "точне землеробство" (або як

його iнодi називають - рrесisiоп agriculture). Точне землеробство - умовно кажучи, це
оптимальне управлiння для кожного квадратного метра поля. Метою такого управлiння е

отримання максимального прибутку за умови оптимiзацiТ сiльськогосподарського
виробництва, eKoHoMiT господарських i природних pecypciB. При цьому вiдкриваються

реальнi можливостi виробництва якiсноТ продукцiТ та збереження навколишнього
середовища. Такий пiдхiд, як показу€ мiжнародний досвiд, забезпечуе набагато бiльшиЙ

економiчний ефект i, найголовнiше, дозволяе пiдвищити вiдтворення Грунтовоi родючостi i

piBeHb екологiчноi чистоти сiльськогосподарськоТ продукцiI. В даниЙ час 3ростання цiн на

насiння, мiнеральнi добрива, засоби захисту рослин, TexHiKy та iншi засоби виробництва в

сiльському господарствi призводить до необхiдностi пiдвищувати ефективнiсть Тх

використання. Перед керiвниками i спецiалiстами сiльського господарства cToltb завдання
пiдвищення рiвня менеджменту, як важливого фактура для досягнення результативного
господарювання. Поставлену задачу вирiшуе новий напрямок пiд назвою точне
землеробство, яке з 2020 року активно розвива€ться у нас в компанiТ. Точне землеробство

- це комплексна високотехнологiчна система сiльськогосподарського менеджменту, що
включа€ в себе технологiТ глобального позицiонування (GPS), географiчнi iнформацiЙнi
системи (GlS), технологiТ оцiнки врожайностi, технологiю змiнного нормування i технологiТ

дистанцiйного зондування землi. Сугь точного землеробства в тому, що обробка
полiв проводиться в залежностi вiд реальних потреб вирощуваних в данiй мiсцi кульryр. l-{i

потреби визначаються за допомогою сучасних iнформацiйних технологiй, включаючи
космiчну зйомку. Пiдсумовуючи вище викладену iнформацiю можна з впевненiстю сказати,

що технологiТ точного землеробства е найбiльш економiчно вигiдними,

ресурсозберiгаючими i lрунтозахисними, iToMy наша компанiя ставить собi за мету рухатися
в цьому новому напрямку задля екологiчно та економiчного сiльськогосподарського

розвитку нашоТ краТни.

У 2020 роцi вiдбувалось iнтенсивне будiвництво першого сервiсного центру, запуск
якого заплановано на початок 2021 року. Раний сервiсний центр розташованиЙ в селi
Пррiвка, уздовж траси КиТв-Одеса. На стадiТ будiвельного проекту знаходиться другиЙ
центр в м. Новомосковськ. flaHi cepBicHi центри включають в себе абсолютно yci необхiднi
зони для обслуговування клiентiв, та обробiтку товару. Паркiнг, виставковi площi, шоурум,
cepBicHa зона, офiснi та навчальнi примiщення, а також великi критi та вiдкритi площi для
зберiгання та передпродажноТ вки технiки. Сам по собi сервiсний центр, явля€ собою
повноцiнний комплекс ав, ерного забезпечення, який потребуе iз зовнi
тiльки пiдключення до е,

Генеральний директор
ТоВ кСПЕКтР-АгРо))

Лобач В.П.
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