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Skupina BASF: vyššie objemy a ceny prispeli k solídnemu výkonu
v 4. kvartáli 2020
 Celoročné tržby skupiny na úrovni 59,1 miliárd eur (2019: 59,3 miliardy
eur), EBIT pred započítaním špeciálnych položiek tvorí 3,6 miliardy eur
(2019: 4,5 miliardy eur).
 Slovenská BASF vykazuje obrat 148 miliónov eur, čo predstavuje 12,7 %
medziročný nárast tržieb
 Cieľom skupiny BASF pre rok 2021 je navýšiť obrat na 61 až 64 miliárd eur
a EBIT pred započítaním špeciálnych položiek na 4,1 až 5 miliárd eur.
Bratislava, Slovensko – 26. februára 2021 – „Solídny výkon BASF v závere roka
prispel k obstojným celoročným hospodárskym výsledkom. Vo štvrtom kvartáli sme
zvýšili objemy vo všetkých regiónoch a v takmer všetkých segmentoch vzrástli
i objemy predaja,“ komentoval Dr. Martin Brudermüller, predseda predstavenstva
spoločnosti BASF. Prevádzkový príjem (EBIT) pred započítaným špeciálnych
položiek dokonca prekonal konsenzus analytikov i samotnú prognózu, ktorú
spoločnosť zverejnila v októbri minulého roka.
Tržby BASF na Slovensku vzrástli o 12,7 %
Slovenskému zastúpeniu BASF sa v uplynulom náročnom roku celkovo darilo.
Spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o. zaznamenala medziročný nárast tržieb
o 12,7 % a dosiahla obrat 148 miliónov eur. Tento solídny výsledok je daný okrem
iného aj širokým rozkročením aktivít BASF na Slovensku pokrývajúcich
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Časť divízií napojených na ťažiskový automobilový priemysel zaznamenala stratu
korelujúcu s prepadom odvetvia ako takého. Tento negatívny efekt však viac než
dostatočne kompenzovali zisky divízie Katalyzátory, ktoré pre slovenskú BASF
predstavujú úplne novú oblasť podnikania. „Vychádzame v ústrety súčasným
trendom a výrobcom automobilov dodávame katalyzátory spĺňajúce najprísnejšiu
emisnú normu Euro 6D. Zároveň sme hrdí na to, že sa nám podarilo obhájiť pozíciu
v divízii Coatings z roku 2019,“ povedal Filip Dvořák, Country Manager spoločnosti
BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Poľnohospodárske riešenia mierne prekonala výsledky roka 2019.
V predchádzajúcom roku sa podarilo zaregistrovať novú účinnú fungicídnu látku
Revysol©, ktorú môžu slovenskí poľnohospodári používať od jari 2021. Zároveň,
vďaka minuloročnej registrácii inovatívneho moridla do obilnín, BASF naplno
vstupuje do nového segmentu morenia.
V uplynulom roku skupina BASF definitívne odpredala segment Stavebná chémia.
Tento krok BASF prijala v rámci aktuálnej firemnej stratégie z novembra 2018.
Jednalo sa o jedinú divíziu pôsobiacu v oblasti koncových produktov, skupina BASF
sa tak sústreďuje výlučne na B2B segment.
BASF pomáha napĺňať víziu bezemisnej ekonomiky
Na ceste k udržateľnosti dosiahla BASF v roku 2020 kľúčové míľniky. Za veľký
úspech spoločnosť považuje spustenie pilotného reaktoru pre pyrolýzu metánu.
Jedná sa o významný krok smerom k priemyselnej bezemisnej výrobe vodíka.
Spoločnosť BASF taktiež uviedla na trh prvé komerčné objemy produktov z radu
Ccycled, čím pomáha uplatňovať princípy cirkulárnej ekonomiky. Predpokladá sa,
že dopyt po týchto a ďalších udržateľných riešeniach bude v roku 2021 posilňovať.
Do budúcna preto BASF očakáva zhodnotenie predchádzajúcich investícií. V roku
2021 chce spoločnosť navýšiť obrat na 61 až 64 miliárd eur a zvýšiť EBIT pred
započítaním špeciálnych položiek na úroveň 4,1 až 5 miliárd eur.
„Na nástup trendu udržateľnosti sa pripravujeme už od 90. rokov, pričom na výskum
a vývoj udržateľných riešení sme vyčlenili 60 % rozpočtu. Verím, že naše inovácie
prispejú k naplneniu vízie bezemisnej ekonomiky. Napokon, táto snaha je
spoločným menovateľom našich aktivít vo všetkých segmentoch i krajinách, vrátane
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Slovenska,“ uzatvára Filip Dvořák.
O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech,
sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Viac ako 110 000 zamestnancov koncernu
BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete.
Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial
Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2020 dosiahla
BASF obrat 59 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo
Frankfurte (BAS) a tiež v USA ako American Depositary Receipts (BASFY). Viac informácií o
spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.
BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už od roku 1993. Prostredníctvom inteligentných riešení
a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci
BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci
bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný
partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2020 mala
spoločnosť BASF na Slovensku viac ako 130 zamestnancov a dosiahla obrat 148 miliónov eur.
Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.
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