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Tisková zpráva 1. srpna 2018 

Skupina BASF zaznamenává mírný nárůst tržeb i výnosů 

2. čtvrtletí 2018: 

 Značné posílení objemů ve druhém čtvrtletí, zvýšení cen, pokračující 
negativní vliv směnných kurzů 

 Tržby ve výši 16,8 miliard eur (plus 3 %) 

 EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 2,4 miliardy eur 
(plus 5 %) 

Výhled na rok 2018 potvrzen: 

  Mírný nárůst tržeb 

 Mírné zvýšení EBIT před započtením mimořádných položek 

Ludwigshafen, Německo – 1. srpna 2018 – Ve druhém čtvrtletí roku 2018 dosáhla 

skupina BASF mírného posílení tržeb a výnosů. „Ve srovnání se stejným obdobím 

předchozího roku se tržby zvýšily o 518 milionů eur na 16,8 miliardy eur,“ uvedl Dr. 

Martin Brudermüller, předseda představenstva společnosti BASF SE. Důvodem 

byly vyšší ceny, zejména pak v segmentech Functional Materials & Solutions a Oil 

& Gas. S výjimkou Performance Products navíc všechny segmenty dosáhly nárůstu 

objemů. Tento vývoj částečně tlumil záporný vliv směnných kurzů. 

Zisk z provozní činnosti (EBIT) před započtením mimořádných položek meziročně 

stoupl o 105 milionů eur na 2,4 miliardy eur, a to hlavně díky tomu, že výrazně posílil 

podíl segmentu Oil & Gas. EBIT před započtením mimořádných položek mírně 
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stoupl v segmentu Agricultural Solutions a Performance Products. Naopak 

v segmentu Chemicals se EBIT před započtením mimořádných položek mírně snížil 

a v segmentu Functional Materials & Solutions zaznamenal značný pokles. 

V porovnání s první polovinou roku 2017 zároveň vzrostly tržby, a to o 307 milionů 

eur na 33,4 miliardy eur. Tento vývoj zapříčinily vyšší prodejní ceny (hlavně  

v segmentech Functional Materials & Solutions, Chemicals a Oil & Gas) a posílení 

objemů ve všech segmentech s výjimkou Performance Products. Negativní vliv 

směnných kurzů, spojený především s americkým dolarem, kompenzovaly tržby ve 

všech segmentech. 

V prvním pololetí se BASF podařilo meziročně zvýšit EBIT před započtením 

mimořádných položek o 160 milionů eur na 4,9 miliardy eur. Tento nárůst umožnilo 

zejména výrazné posílení podílu segmentu Oil & Gas. EBIT před započtením 

mimořádných položek mírně stoupl v segmentu Chemicals, zatímco v segmentu 

Performance Products mírně oslabil a v segmentech Functional Materials  

& Solutions a Agricultural Solutions se výrazně snížil. 

V jihočínské provincii Kuang-tung má vyrůst nový výrobní Verbund 

Dr. Martin Brudermüller využil prezentaci údajů za druhé čtvrtletí roku 2018 jako 

příležitosti k projednání plánů společnosti BASF na vybudování nového výrobního 

Verbundu v jihočínské provincii Kuang-tung.  

Výrobní Verbund – z německého výrazu pro spojení či svazek – společnosti BASF 

zahrnuje efektivní využívání vedlejších produktů a nadbytečné energie v husté síti 

výrobních závodů. Tím se šetří náklady i životní prostředí. Díky spojení výrobních 

závodů dokáže společnost co nejefektivněji využívat produkty, vedlejší produkty  

a energii, čímž se minimalizují náklady i negativní vliv na životní prostředí.  

V komplexu také fungují špičkové veřejné služby, jako například plynová elektrárna. 

V případě úspěšné realizace zmíněného projektu by se BASF stala první zahraniční 

společností investující v Číně, jež by nesla plnou odpovědnost za zřízení  

a provozování závodu tohoto typu, a to včetně parního krakování. „BASF se tak 

opět dostává do role průkopníka a lídra,“ řekl Dr. Martin Brudermüller. 

Se svým přibližně 40% podílem na světovém chemickém trhu zastává Čína pozici 

největšího producenta v dané oblasti a hegemona růstu globální chemické výroby. 

„Společnost jako BASF, která chce být jedničkou ve svém oboru, musí být na tomto 
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velkém růstovém trhu přítomná. S pomocí nového výrobního Verbundu může BASF 

hrát významnou úlohu v rozvoji čínského chemického průmyslu a zajistit si v této 

zemi jedinečné postavení,“ vysvětlil Dr. Martin Brudermüller. 

BASF odhaduje, že kolem roku 2030, kdy má být projekt dokončen, může investice 

dosáhnout hodnoty až 10 miliard dolarů. První výrobní zařízení chystaného 

komplexu budou hotová do roku 2026. „Musíme mít ovšem na paměti, že podepsání 

memoranda o porozumění představuje pouze první krok, po němž bude následovat 

mnoho dalších. Druhým krokem bude vypracování předběžné studie 

proveditelnosti,“ dodal Dr. Martin Brudermüller. 

BASF plánuje uzavřít akvizici části aktivit společnosti Bayer během srpna 

Dr. Martin Brudermüller rovněž informoval o stavu, v němž se nacházejí transakce 

dohodnuté se společností Bayer: „V současné době předpokládáme, že akvizice 

dotyčných aktivit může být uzavřena během srpna. Už se těšíme, že ve svých 

řadách brzy přivítáme 4 500 nových kolegů, kteří naše podnikání obohatí o 

průkopnický a inovativní obor.“ Akvizice znamená strategicky významné doplnění 

aktivit BASF v oblasti ochrany rostlin, biotechnologií a digitálního zemědělství, ale 

také vstup společnosti BASF do oblasti osiv. 

Výhled na rok 2018 

S ohledem na rok 2018 Dr. Martin Brudermüller uvedl: „Globální ekonomická rizika 

se v průběhu prvního pololetí významně zvýšila. Stalo se tak v důsledku 

geopolitického vývoje a obchodních konfliktů mezi Spojenými státy a Čínou, jakož  

i mezi Spojenými státy a Evropou. Pozorně monitorujeme tento vývoj i jeho možné 

dopady na naše podnikání.“ 

Předpoklady BASF ohledně vývoje globálního ekonomického prostředí v roce 2018 

se s výjimkou očekávané ceny ropy v danou chvíli nemění (předchozí prognózy  

z finanční zprávy za rok 2017 uvádíme v závorkách): 

 Růst hrubého domácího produktu: 3,0 % (3,0 %) 

 Růst průmyslové výroby: 3,2 % (3,2 %) 

 Růst chemické výroby: 3,4 % (3,4 %) 

 Průměrný směnný kurz: 1,20 dolaru za euro (1,20 dolaru za euro) 



strana 4  
 

 Průměrná cena ropy Brent pro tento rok: 70 dolarů za barel (65 dolarů za 

barel) 

BASF dále potvrzuje prognózy prodeje a výnosů pro skupinu BASF obsažené ve 

finanční zprávě za rok 2017: BASF očekává mírné posílení tržeb, mírný nárůst EBIT 

před započtením mimořádných položek a mírný pokles EBIT. Společnost BASF 

předpokládá také významnou přirážku na nákladech na kapitál a značný pokles 

EBIT po započtení nákladů na kapitál. Tato prognóza nezohledňuje zamýšlenou fúzi 

ropných a plynárenských aktivit společnosti BASF s aktivitami společnosti DEA 

Deutsche Erdoel AG a jejích dceřiných společností. 

Vývoj v jednotlivých segmentech 

Tržby ve výši 4,1 miliardy eur v segmentu Chemicals mírně překročily hodnotu  

4 miliard eur, které segment dosáhl ve druhém čtvrtletí loňského roku. Tento 

výsledek zapříčinily vyšší ceny (zejména v divizích Monomers a Intermediates)  

i nárůst objemů. Naopak záporně se na prodeji odrazil vliv směnných kurzů, 

především v souvislosti s americkým dolarem. EBIT před započtením mimořádných 

položek v meziročním srovnání mírně klesl, přesto se však ustálil na vysoké 

hodnotě 1,1 miliardy eur. Mírný pokles způsobily hlavně vyšší fixní náklady 

vyplývající z provozu závodů. V první polovině roku stouply tržby v segmentu 

Chemicals o 3 % z 8,2 na 8,4 miliardy eur. EBIT před započtením mimořádných 

položek vzrostl o 6 % na 2,2 miliardy eur. 

Tržby v segmentu Performance Products meziročně mírně oslabily na 3,9 miliardy 

eur (2. čtvrtletí 2017: 4,1 miliardy eur). Hlavní příčinou tohoto poklesu byl negativní 

vliv směnných kurzů ve všech divizích, a to především v souvislosti s americkým 

dolarem. Prodej na jednu stranu tlumily nižší objemy v divizích Nutrition & Health  

a Care Chemicals i vliv portfolia v divizích Performance Chemicals a Dispersions  

& Pigments, na stranu druhou jej stimulovaly vyšší prodejní ceny. EBIT před 

započtením mimořádných položek meziročně vzrostl o 409 milionů eur, a to díky 

nižším fixním nákladům a vyšším maržím. Tržby za první pololetí oslabily o 5 %  

z 8,4 na 7,9 miliardy eur. EBIT před započtením mimořádných položek v první 

polovině roku klesl o 4 % na 879 milionů eur. 

V segmentu Functional Materials & Solutions činily tržby 5,5 miliardy eur. Díky 

vyšším cenám a zvýšení objemů prodeje tak v meziročním srovnání dosáhly 

mírného, 5% zvýšení. Na tržbách se záporně podepsal vliv směnných kurzů, 
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zejména v souvislosti s americkým dolarem. EBIT před započtením mimořádných 

položek dosáhl 338 milionů eur, je tedy výrazně nižší než hodnota za druhé čtvrtletí 

předchozího roku. Tento vývoj lze připsat hlavně vyšším fixním nákladům a nižším 

maržím, jež přinesl nárůst cen surovin. V prvním pololetí činily tržby 10,7 miliardy 

eur, tato hodnota o 2 % přesahuje úroveň odpovídajícího období minulého roku. 

EBIT před započtením mimořádných položek se snížil z loňských 953 na 671 

milionů eur. 

Tržby v segmentu Agricultural Solutions se v meziročním srovnání mírně snížily 

na úroveň 1,5 miliard eur, a to kvůli negativním vlivům směnných kurzů ve všech 

regionech. BASF navýšila objemy prodeje zejména v Jižní Americe a v Asii a mírně 

zvedla ceny. EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 278 milionů eur 

mírně překonal hodnotu za druhé čtvrtletí roku 2017. Příznivější produktový mix 

navzdory negativním vlivům směnných kurzů posílil průměrnou marži. Tento pohyb 

více než kompenzoval mírné zvýšení fixních nákladů. V první polovině roku 2018 

poklesly tržby v segmentu Agricultural Solutions o 4 % na 3,2 miliardy eur. EBIT 

před započtením mimořádných položek se snížil o 104 milionů na 701 milionů eur. 

V segmentu Oil & Gas tržby v meziročním srovnání výrazně vzrostly na téměř  

1 miliardu eur, což zapříčinily v první řadě vyšší ceny. Tržby dále posílilo navýšení 

objemů z Norska poté, co zde byla spuštěna produkce na nových polích, i objemů 

obchodů. Cena barelu ropy Brent činila v druhém čtvrtletí roku 2018 v průměru 74 

dolarů (2. kvartál 2017: 50 dolarů). Ceny plynu na evropských spotových trzích 

dosáhly v meziročním srovnání také výrazně vyšších hodnot. Prodej tlumil vliv 

směnných kurzů. EBIT před započtením mimořádných položek výrazně vzrostl na 

391 milionů eur (2. čtvrtletí 2017: 183 milionů eur). Ceny ropy a plynu stouply.  

V Norsku zaznamenala společnost BASF také nižší úroveň devalvace v důsledku 

vyšších rezerv, stejně jako růst objemů. Čistý zisk značně posílil. V první polovině 

roku se prodej zvýšil na 1,9 miliardy eur (1. pololetí 2017: 1,6 miliardy eur) a EBIT 

před započtením mimořádných položek dosáhl 756 milionů eur (1. pololetí 2017: 

353 milionů eur). 

V segmentu Other tržby z prodeje za druhé čtvrtletí v meziročním srovnání výrazně 

posílily na 662 milionů eur (2. kvartál 2017: 476 milionů eur), a to zejména 

v souvislosti s navýšením objemů prodeje a cen v oblasti obchodu se surovinami. 

EBIT před započtením mimořádných položek výrazně vzrostl v důsledku nižších 

příspěvků na rezervy a zlepšení výsledků v cizí měně. Ve srovnání s první polovinou 
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roku 2017 se tržby zvýšily o 12 % na 1,2 miliardy eur a EBIT před započtením 

mimořádných položek stoupl o 13 %.  

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 

115 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech 

odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, 

Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 

2017 dosáhla BASF obratu přes 64,5 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na 

burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na 

www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních  

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2017 měla v České republice skupina BASF 

280 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na 

internetové stránce www.basf.cz. 

Výhledová prohlášení 

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech  

a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. 

Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je 

obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být 

přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty 

se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových 

prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová 

prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.  

http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/
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