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Pierwszy kwartał: wynik
EBITDA 4,3 razy wyższy rok
do roku

W NEWSLETTERZE

KAMPANIA SIEWNA
2020

pr@ksgagro.com
W pierwszym kwartale 2020 roku wynik EBITDA KSG
Agro, ukraińskiego agroholdingu notowanego na GPW w

KSG AGRO

Warszawie, wzrósł o 4,3 razy w porównaniu z

EKSPERYMENTUJE Z

analogicznym okresem ubiegłego roku.

SORGO

Według raportu okresowego firmy opublikowanego 15
maja liczba ta wyniosła 1,167 miliona USD, w porównaniu
do 267 tysięcy USD w pierwszym kwartale 2019 roku.

JAK PRZEMYSŁ

“Oczywiście są to tylko wyniki pośrednie, — komentuje

MÓGŁBY SKORZYSTAĆ

Sergey Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów

Z DOŚWIADCZENIA

holdingu. — Agrobiznes to specyficzny biznes, który
charakteryzuje się przede wszystkim sezonowością.

ROLNIKÓW W WALCE

Pierwszy kwartał dla rolników to okres najważniejszych

Z WIRUSAMI

inwestycji aktywa biologiczne, biorąc pod uwagę
wszystkie naturalne i ekonomiczne czynniki”.
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I bardzo się cieszę, że EBITDA jako
najważniejszy wskaźnik finansowy firmy
rośnie z każdym rokiem” — komentuje
Siergiej Kasjanow .

Wahania kursów walutowych
zaowocowały jednak względną stratą netto
w kwocie 3 miliona USD. Ponieważ straty
te są stratami nieoperacyjnymi, przede
wszystkim w wyniku przeszacowania
długoterminowych pożyczek spółki, nie
oczekuje się, że będą one miały wpływ na
wyniki operacyjne w perspektywie
długoterminowej, szczególnie gdy kursy
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walut powrócą do normy.

Pierwszy kwartał: wynik
EBITDA 4,3 razy wyższy rok do
roku
pr@ksgagro.com
Wartość netto aktywów biologicznych spółki wzrosła o 87% rok
do roku. Koszt sprzedaży natomiast spadł o 18% i zarząd KSG
Agro oczekuje, że trend na obniżenie kosztów utrzyma się.
Głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego jest
korzystanie z pasz własnej produkcji, a także uruchomienie
zmodernizowanej stacji separacji obornika w lipcu 2019 r., co
pomaga spółce zaoszczędzić na kosztach energii.

Według prezesa spółki, w 2020 r. KSG Agro zamierza
zainwestować około 1 mln USD w modernizację produkcji i
zwiększyć produktywność o 15% w żywej wadze. “Pomimo ryzyka
związanego z epidemią, wahaniami kursów walut, zmianami
klimatu, nie zatrzymujemy się i nadal inwestujemy w rozwój.

ZAKOŃCZENIE KAMPANII SIEWNEJ
19 maja 2020 r. agroholding zakończył kampanię

przyczyniła się pogoda, w szczególności brak

siewną. Podczas kampanii zasiano 10 421 ha. W

intensywnych opadów deszczu. Sprzyjające warunki

tym 8063 ha słonecznika, 1810 ha kukurydzy oraz

pogodowe pozwoliły na przeprowadzenie siewu bez

548 ha sorgo. Do sukcesu kampanii siewnej

przerw i opóźnień.
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Pierwsza kampania siewna sorgo na
polach KSG Agro została przeprowadzona
w 2017 r. Pierwsze plony z powodu braku
doświadczenia w uprawie tej kultury nie
przekroczyli 3 t / ha, jednak już w 2019 r.
wzrośli dwukrotnie, do 6 t / ha.

Większa część zbiorów jest
wykorzystywana dla potrzeb własnych
jako składnik mieszanki paszowej dla
hodowli trzody chlewnej, która jest
podstawowym kierunkiem działalności
KSG Agro.
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KSG Agro eksperymentuje z
sorgo
pr@ksgagro.com
W 2020 roku KSG Agro planuje zwiększyć plony sorgo o 30% —
z 6 do 8 t / ha. Według prezesa KSG Agro Siergieja Kasjanowa, ze
względu na swoje właściwości sorgo w ukraińskich warunkach
może być lepszą alternatywa dla kukurydzy.

Zmiany klimatyczne w naszym regionie doprowadziły do
znacznego zmniejszenia opadów. Jednocześnie suche wiatry stają
się coraz częstsze. Sorgo wymaga wilgoci prawie o połowę mniej
wilgoci niż kukurydza, więc jego uprawa na wielu obszarach jest
bardziej odpowiednia.

Na razie firma eksperymentuje, zmieniając sposoby, obszary i
gęstość siewu. Używa wyłącznie amerykańskich nasion i
nowoczesnych maszyn rolniczych — siewników rzędowych.

SORGO ZAMIAST KUKURYDZY
Całkiem możliwe, że w ciągu najbliższych 3-4 lat

koszty produkcji. Producenci będą mogli oszczędzać

sorgo w 100% zamieni kukurydzę jako składnik

do 100 USD na 1 tonę paszy. Biorąc pod uwagę fakt,

pasz. Zastąpienie kukurydzy sorgo, które ma

że pasze stanowią ponad 60% kosztów produkcji

również więcej białka w strukturze paszy, obniża

trzody chlewnej, jest to poważna redukcja kosztów.
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Nasza firma, jak i wiele innych w branży,
ma własny zestaw rygorystycznych
środków zwalczania ASF. Dlatego łatwiej
nam było dodać do tego “reżimu
awaryjnego” dodatkowe środki związane z
COVID19. Nasz system bezpieczeństwa
biologicznego oparty jest na trzech
zasadach:
- Odpowiednia logistyka pracowników.
- Aktywna komunikacja wewnętrzna w
celu zmniejszenia wpływu czynnika
ludzkiego.
- Rozprzestrzenienie środków
zapobiegawczych na cały ekosystem, w
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którym działa firma.

Immunitet gospodarczy:
doświadczenie rolników w
walce z wirusami
pr@ksgagro.com
Mimo zniesienia restrykcji, koronawirus wciąż zagraża
przedsiębiorcom. Wiele firm produkcyjnych dziś zastanawiają się
nad tym, jak w sposób bezpieczny działać po odmrożeniu
gospodarki oraz jak chronić pracowników przed zakażeniem.

Istnieje jednak branża, przedstawiciele której już mają
doświadczenie walki z potężnym wirusem. Chodzi o hodowcach
trzody chlewnej, którzy od lat zmagają się z ASF — afrykańskim
pomorem świń. Wypracowali własny zestaw środków
bioasekuracji, które dziś, w czasach koronawirusa, mogą przydać
się producentom z niemal każdej innej branży. O własnym
doświadczeniu opowiada Siergiej Kasjanow, prezes KSG Agro.

ZAGROŻENIE STRATEGICZNE
ASF dla w branży hodowli od lat jest zagrożeniem

wysokiej zakaźności zagraża bezpieczeństwu

strategicznym. Zakażenie choćby jednej świni w

żywnościowemu całych państw. Dlatego działania

stadzie skutkuje zniszczeniem całego pogłowia i na

bioasekuracyjne w tym sektorze muszą być

pewno bankructwem firmy. Ponadto ASF z powodu

kompleksowe, efektywne i zdecydowane.
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Przed wsiadaniem do autobusu i w drodze
do pracy obowiązuje wielokrotna
dezynfekcja rąk. Również stopniowo
pracownicy wchodzą na terytorium i
wychodzą. Po wejściu są poddawane
obróbce sanitarnej wraz z prysznicem w
sposób zorganizowany i w małych
grupach. Środki dezynfekujące są
umieszczane wzdłuż wszystkich zwykłych
marszrutów pracowników wewnątrz
terytorium firmy.

Według podziału na strefy są
zorganizowane również pomieszczenia dla
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krótkotrwałego wypoczynku pracowników,

Immunitet gospodarczy: strefy
i logistyka
pr@ksgagro.com
Podstawowym zadaniem zarządu jest tworzenie mapy wszystkich
procesów produkcyjnych i administracyjnych oraz rozdzielenie
terytorium przedsiębiorstwa na strefy, przemieszczenie się
między którymi może być ograniczone do minimum.

Należy zadbać o rozproszenie ludzi nie tylko w miejscach
produkcji, lecz także w trakcie transportu do pracy i podczas
wejścia na terytorium przedsiębiorstwa. Aby uniemożliwić
zarówno kontakt z wirusem w transporcie publicznym, jak i
wjazd samochodów osobowych na terytorium, dowozimy personel
do pracy własnymi autobusami. Pracownicy z różnych stref są
dowożone osobno. Po każdym kursie poręcze, uchwyty i drzwi
autobusu są dezynfekowane, a sam pojazd w drodze powrotnej po
następną partię ludzi jest wentylowany.

DEZYNFEKCJA DOSTAW
Wszystkie dostawy zewnętrzne są dopuszczane na

z importowanymi partiami leków weterynaryjnych,

terytorium dopiero po wstępnej dezynfekcji i

szczepionek i materiałów eksploatacyjnych

usunięciu opakowania. Przy pierwszym kontakcie

powierzchnie przedmiotów też są dezynfikowane.
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Stworzyliśmy sztab przeciwwirusowy,
funkcje którego obejmują zapewnienie
praktycznej pomocy pracownikom firmy,
ich rodzinom oraz wszystkim
mieszkańcom okolicznych wsi w okresie
kwarantanny, zapewnienie wsparcia
informacyjnego i psychologicznego. W
centrali znajduje się centrum kontaktowe
oraz infolinia, która nadaje niezbędne
konsultacje i organizuje opiekę medyczną.
Sztab jest głównym źródłem informacji
dotyczącej sytuacji epidemiologicznej na
przedsiębiorstwie i na zewnątrz.
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Immunitet gospodarczy:
komunikacja wewnętrzna
pr@ksgagro.com
Najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa biologicznego jest
czynnik ludzki. Żadne restrykcje lub inne środki zabezpieczające
przed zakażeniem nie zadziałają, jeśli pracownicy nie będą
zdawać sobie sprawy z powagi sytuacji i zachowywać się
odpowiedzialnie. A więc komunikacja, kultura organizacyjna,
autorytet zarządu, jego sposobność rozmawiać, tłumaczyć i
przekonywać grają tutaj kluczową rolę.

Aktywnie prowadzimy komunikację i edukację wśród personelu.
Opracowaliśmy wewnętrzną instrukcję dotyczącą zasad
zapobiegania zakażeniom, która jest znana każdemu
pracownikowi. Plakaty na temat konieczności ochrony przed
COVID19 umieszczane są w widocznych miejscach.

EMERYCI ZNOWU W GRZE
Do składu sztabu przeciwwirusowego wchodzą

czyli pracownicy z najdłuższym stażem pracy oraz

przedstawiciele kierownictwa (działy BHP, PR,

zasłużone emeryci. Ich autorytet bardzo wspiera

HR), załogi, ale również tak zwani weterani firmy,

komunikację zarządu z personelem.
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Analogiczne podejście mamy i w
przypadku COVID-19. Nie tylko
pracownicy spółki, ale i ich rodziny na
początku kwarantanny otrzymali
niezbędną liczbę środków ochrony
osobistej. Wkrótce potem programem
wsparcia objęliśmy również ich sąsiadów,
mieszkańców okolicznych wsi, szczególnie
seniorów, rodzin wielodzietnych oraz
innych grup wrażliwych społecznie.
Również na okres kwarantanny
dostarczamy mieszkańcom zestawy
żywności, żeby zminimalizować ich
wychodzenie z własnych domów.
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Immunitet gospodarczy: nie
tylko własne podwórko
pr@ksgagro.com
Żadna firma nie działa w próżni. Więc działania zarządu firmy
przeciwko COVID-19 nie mają ograniczać się wyłącznie do
własnego terytorium, lecz rozprzestrzeniać się na całe
środowisko, w którym owa firma funkcjonuje. Naszym know how
skierowanym na eliminację czynnika ludzkiego w kwestii
bioasekuracji od kilku lat był swoisty układ z pracownikami oraz
całą społecznością lokalną. W celu ochrony naszego stada przed
ASF pracownicy KSG Agro nie mają prawa hodować świń we
własnych gospodarstwach domowych ani w ogóle kontaktować
się z innymi świniami. W zamian mają możliwość zakupu
wysokiej jakości wieprzowiny w cenie jej produkcji. Taką
możliwość nadajemy również wszystkim mieszkańcom pobliskich
wsi, tym samym skutecznie motywując ich do rezygnacji z
własnej hodowli.

CSR JAKO INWESTYCJA
Wsparcie społeczności nie traktujemy jako

zmniejszenie ryzyka. Biorąc pod uwagę fatalne

działalność charytatywną, lecz jako jeden ze

skutki, które może przynieść spółce koronawirus,

sposobów zainwestować w bezpieczeństwo firmy,

taka inwestycja niewątpliwie się opłaca.

