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BASF’nin Türkiye cirosu 740 milyon Euro
Dünyanın lider kimya şirketi BASF, özellikle Petrol ve Gaz ile Tarımsal
Çözümler segmentinde meydana gelen büyümeye paralel olarak tüm
dünyada satış ve kazançlarını artırırken, cirosunu %3’e yakın
büyümeyle 74 milyar Euro’ya çıkardı.
BASF’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 34 ülkeyi
Türkiye’deki satış geliri ise 740 milyon Euro’ya ulaştı.

yönettiği

BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock, zorlu bir yılda hedeflerini
tutturduklarını belirterek, 2014 yılı için de iyimser olduklarını söyledi.
Dr. Bock, “Türkiye’de büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.
Dünyanın lider kimya şirketi BASF, 2013 yılında bir önceki yıla göre
satışlarını ve kazançlarını artırdı. Yılın tamamında satışlar %3’e yakın artış
göstererek 74 milyar Euro’ya ulaştı. Petrol, Gaz ve Tarımsal Çözümler
segmentlerinde meydana gelen hacim odaklı önemli satış artışı da bu
büyümenin temel unsuru oldu.
2013 yılında özel kalemler öncesinde FVÖK 543 milyon Euro artış
göstererek 7,2 milyar Euro’ya yükseldi. Bitki koruma ürünleri ile Fonksiyonel
Malzemeler ve Çözümler segmentinin yüksek katkısına ek olarak bu artış,
büyük oranda diğer segmentlerin kazançlarının iyileşmesiyle sağlandı.
BASF’nin net geliri ise geçen yıl elde edilen seviyenin biraz daha üzerinde
gerçekleşerek 4,8 milyar Euro olarak kaydedildi.
BASF Türkiye’de büyümesini sürdürecek
BASF, 6 üretim tesisi ve 800’e yakın çalışanıyla faaliyet gösterdiği Türkiye'de
740 milyon Euro satış geliri elde etti. Türkiye, BASF’nin Avrupa bölgesinde
yer alıyor ve İstanbul, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 34 ülkenin
operasyonel merkezi olarak sorumluluk üstleniyor. BASF SE İcra Kurulu
Başkanı Dr. Kurt Bock, Türkiye’ye büyük önem verdiklerini belirterek,
“Türkiye, uzun vadede bizim için çok önemli konumda bulunan bir ülke.
Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz” dedi.
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Dr. Bock: “2014’e temkinli bir iyimserlikle girdik, küresel ekonomide
daha hızlı büyüme bekliyoruz”
Dr. Kurt Bock, 2013 finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede,
“2013, sektörde karşı yönden esen rüzgarla birlikte yine zorlu bir yıl oldu.
Buna rağmen hedefimizi gerçekleştirdik: Daha fazla satış yaptık,
müşterilerimizle daha yakın bir işbirliği içerisinde olduk ve portföyümüzü
genişlettik” dedi. BASF CFO’su Dr. Hans-Ulrich Engel ise 7,9 milyar Euro ile
operasyonel nakit akışının rekor bir seviyeye ulaştığını belirtti.
2014 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Dr. Bock, “Bu yıl da güçlü
rüzgârlar beklemiyoruz. Bununla birlikte, global ekonomik gelişmeleri dikkate
alarak ihtiyatlı bir iyimserliğe sahibiz. Dünya ekonomisinin, devam eden
değişkenliğe rağmen 2014 yılında biraz daha hızlı büyümesi bekleniyor”
dedi.
BASF, global kimya sektörüyle ilgili olarak önceki yılın seviyesine benzer
büyüme hızları öngörüyor ve nakliye, tüketici ürünleri ve elektronik sanayileri
gibi önemli müşteri sanayilerinde daha yüksek büyüme olacağını tahmin
ediyor. Bu durumun, BASF üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı
öngörülüyor. Dr. Bock “BASF olarak, 2014 yılında zorlu olmaya devam
edecek pazar ortamında iyi bir performans sergilemeyi bekliyoruz. Diğer
etkileri dışarıda tutarak satış hacimlerimizi artırmayı hedefliyoruz” diye
konuştu.

EDİTÖRE NOT:
BASF’de segmentler bazında gelişmeler
Kimyasal Ürünler segmentinde, yıl genelinde satışlar, önceki yıla oranla %5
oranında azalma gösterdi ve düşük fiyatlar ve olumsuz kur etkileriyle birlikte
17 milyar Euro olarak gerçekleşti. Özel kalemler öncesi FVÖK ise 11 milyon
Euro artarak 2,2 milyar Euro’ya yükseldi.
Performans Ürünleri segmentindeki satışlar, yüksek hacme rağmen, %1
azalarak 15,5 milyar Euro’ya geriledi. 2012 yılı ile karşılaştırıldığında, özel
kalemler öncesi FVÖK ise 56 milyon Euro azalarak 1,4 milyar Euro’ya
geriledi.
Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentindeki satışlar, özellikle
yüksek hacimler sayesinde %1 artarak yaklaşık 17,3 milyar Euro’ya çıktı.
Özel kalemler öncesi FVÖK ise önceki yıla oranla 138 milyon Euro
yükselerek yaklaşık 1,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.
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Tarımsal Çözümler segmentinde satışlar, önceki yıla oranla %12’lik bir
büyümeyle 5,2 milyar Euro’ya yükseldi ve özel kalemler öncesi FVÖK,
özellikle yüksek hacimler ve fiyatlar sayesinde 185 milyon Euro artarak 1,2
milyar Euro oldu.

Petrol ve Gaz segmentinde satışlar, özellikle artan hacimler sayesinde %16
artarak yaklaşık 14,8 milyar Euro civarında gerçekleşti. Norveç’te satın
alınan varlıklar, Achimgaz’ın artırılan üretim hacimleri ve Doğal Gaz
Ticaretindeki yüksek satış hacimleri bu artışa önemli bir katkıda bulundu.
Yaklaşık 2 milyar Euro ile özel kalemler öncesi FVÖK, geçen yılın seviyesinin
93 milyon Euro üzerinde gerçekleşti. Net gelir ise 579 milyon Euro artarak
1,8 milyar Euro oldu.
Diğer segmentlerdeki satışlar, önceki yıla oranla %3 büyümeyle 4,2 milyar
Euro’ya yükseldi. Özel kalemler öncesi FVÖK, 2012 yılındaki eksi 790 milyon
Euro seviyesinden eksi 618 milyon Euro seviyesine yükselerek iyileşme
gösterdi.

BASF Hakkında
Dünyanın lider kimya şirketi BASF olarak portföyümüzde; kimyasallardan plastiklere, bitki
koruma ürünlerinden petrol ve doğalgaza kadar birçok ürün yer alıyor. Ekonomik başarıyı,
sosyal sorumluluk ve çevresel korumayla birleştiriyoruz. Toplumun bugüne ve geleceğe dair
ihtiyaçlarını karşılamak adına, hemen hemen bütün endüstriyel alanlarda bilim ve inovasyon
aracılığıyla müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ürünlerimiz ve çözümlerimizle kaynakların
korunmasına, sağlıklı gıda teminine ve hayat kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyoruz.
Kurumsal hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. 2013
yılsonu itibarıyla dünya çapında 112 binin üzerinde çalışanı bulunan ve bu dönemde satışları
yaklaşık 74 milyar Avro olarak gerçekleşen BASF’nin hisseleri Frankfurt (BAS), Londra (BFA)
ve Zürih (AN) borsalarında işlem görüyor. BASF hakkında daha ayrıntılı bilgiye
www.basf.com.tr internet sitesinden ulaşılabiliyor.

