
 

 

 

 
 

Прес-реліз 
 

1 квартал 2016 р. / Щорічні збори акціонерів 

  

Прогнози на 2016 рік підтверджуються: Група BASF 

трохи знизила показники прибутку до врахування 

спеціальних статей 

 
Підсумки 1 кв. 2016 року: 

 Продажі – 14,2 млрд євро (мінус 29%) 

 Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей – 1,9 млрд 

євро (мінус 8%) 

 Збільшення EBIT до врахування спеціальних статей у 

наступних сегментах: спеціальні продукти, функціональні 

матеріали та рішення, рішення для сільського господарства 

 Значне зменшення прибутків у двох сегментах – хімікати та 

нафта і газ 

 

Прогноз на 2016 рік підтверджується: 

 Істотне зниження показників продажів, викликане 

відокремленням бізнесу зі зберігання та збуту природного газу 

 Очікується, що прибуток EBIT до врахування спеціальних 

статей виявиться трохи нижчим за рівень 2015 року, виходячи 

із припущень про середню ціну нафти в 40 доларів США за 

барель 

 

Людвігсхафен, Німеччина – За підсумками першого кварталу 2016 р. 

продажі Групи BASF знизилися порівняно з торішнім першим 
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кварталом на 29% і склали 14,2 млрд євро. Це пов'язано 

головним чином із відокремленням бізнесу зі зберігання та збуту 

природного газу, внесок якого в загальний обсяг продажів у 1 кв. 

2015 р. дорівнював 4,2 млрд євро. 

 

Здешевлення нафти призвело до зниження цін продажу, 

особливо в сегменті хімікатів. У цілому обсяги реалізації 

продукції залишилися приблизно на рівні торішнього першого 

кварталу; вони дещо виросли в сегментах функціональних 

матеріалів і рішень, нафти і газу та спеціальних продуктів, але 

поменшали в сегментах хімікатів і рішень для сільського 

господарства. 

 

«Нам вдалося певною мірою підвищити прибуток EBIT до 

врахування спеціальних статей у сегментах спеціальних 

продуктів, функціональних матеріалів і рішень та рішень для 

сільського господарства», – відзначив д-р Курт Бок, голова Ради 

директорів, виступаючи на щорічних зборах акціонерів BASF SE 

у конгрес-центрі "Розенгартен" (м. Мангейм, Німеччина). Значне 

зменшення внеску від сегментів нафти і газу та хімікатів 

призвело до скорочення операційного прибутку (EBIT) до 

врахування спеціальних статей на 164 млн євро – до 1,9 млрд 

євро. Помітне підвищення прибутковості в сегменті «Інші» стало 

результатом переоцінки відрахувань на реалізацію 

довгострокової стимулюючої програми. 

 

Проти попереднього першого кварталу прибуток EBIT знизився 

на 129 млн євро (до 1,9 млрд євро), а EBITDA – на 78 млн євро 

(до 2,8 млрд євро). Результати фінансової діяльності (мінус 188 

млн євро) виявилися нижче рівня першого кварталу 2015 року 

(мінус 164 млн євро). 

 

Прибуток до оподаткування та виплат міноритарним акціонерам 

поменшав на 153 млн євро та склав 1,7 млрд євро. Податкова 



 

 

ставка перебувала на рівні 15,4% (у 1 кв. 2015 р. вона 

дорівнювала 29,7%); таке зниження відбулося за рахунок змін в 

оподаткуванні в сегменті нафти і газу. 

 

Чистий прибуток збільшився на 213 млн євро – до 1,4 млрд євро. 

За підсумками 1 кв. 2016 р. прибуток у розрахунку на одну акцію 

склав 1,51 євро, тоді як роком раніше він складав 1,28 євро. 

Після коригування з урахуванням спеціальних статей і 

амортизації нематеріальних активів цей показник досяг 1,64 євро 

(порівняно з 1,43 євро в 1 кв. 2015 року). 

 

Пропозиція щодо розміру дивідендів: 2,90 євро на акцію 

 

Група BASF продовжує дотримуватися амбіційної політики у 

сфері виплати дивідендів. Пропонований розмір дивідендів за 

підсумками 2015 фінансового року становить 2,90 євро на одну 

акцію (роком раніше було 2,80 євро). Таким чином, загальна 

сума виплат акціонерам BASF складе близько 2,7 млрд євро. 

«Ми прагнемо щороку збільшувати наші дивіденди або хоча би 

зберігати їх на рівні попереднього року. Сьогоднішня пропозиція 

щодо розміру дивідендів, винесена на затвердження щорічних 

зборів акціонерів, демонструє нашу впевненість у перспективах 

розвитку бізнесу BASF попри те, що, як ми знаємо, 2016 рік знову 

буде непростим», – сказав д-р Бок. 

 

Прогнози на 2016 рік підтверджуються 

 

На думку експертів BASF, протягом 2016 року ринкова ситуація, 

як і раніше, буде складною, зі збереженням значних ризиків. 

Прогнози щодо глобальних макроекономічних показників за 

підсумками 2016 р. залишаються незмінними: 

 

 Зростання валового внутрішнього продукту: 2,3% 

 Зростання промислового виробництва: 2,0% 



 

 

 Зростання виробництва в хімічній галузі: 3,4% 

 Середній обмінний курс євро до долара США: 1,10 

 Середньорічна ціна сирої нафти Brent: 40 дол. США за 

барель 

 

Виступаючи на зборах акціонерів, д-р Курт Бок заявив наступне: 

«Ми підтверджуємо наш прогноз на 2016 рік у цілому. Ми будемо 

прагнути до збільшення обсягів реалізації продукції у всіх 

сегментах. Разом із тим показники продажів Групи BASF суттєво 

знизяться – головним чином внаслідок відокремлення бізнесу зі 

зберігання та збуту природного газу, а також через здешевлення 

енергоносіїв. Ми очікуємо, що прибуток EBIT до врахування 

спеціальних статей виявиться трохи нижчим за рівень 2015 року. 

Такий орієнтир слід визнати досить амбітними, зважаючи на 

нинішню складну та нестійку ситуацію на ринку, що сильно 

залежить від коливань нафтових котирувань». 

 

Зосередження зусиль на напрямах зростання 

 

«У 2016 році ми продовжимо перегляд нашого портфеля 

пропозицій, для того щоб сконцентрувати зусилля на найбільш 

перспективних напрямах», – сказав д-р Бок. Наприкінці лютого 

BASF домовився про продаж свого бізнесу з виробництва 

промислових покриттів, новим власником якого стане компанія 

Akzonobel. Це дозволить BASF зосередитися на основному 

напрямі діяльності – виробництві автомобільних покриттів. У 

квітні BASF уклав угоду про придбання активів компанії 

Guangdong Yinfan Chemistry Co. Ltd. (КНР), яка спеціалізується 

на лакофарбових і полірувальних матеріалах для 

автомобілебудування. Це придбання сприятиме зміцненню 

позицій BASF на швидко зростаючому китайському ринку 

авторемонтних покриттів. Минулого тижня була досягнута 

домовленість про продаж бізнесу BASF із виробництва 

поліолефінових каталізаторів американської компанії W. R. 



 

 

Grace & Co. Ця угода дозволить BASF зосередитися на випуску 

каталізаторної продукції, що має попит у зростаючих сегментах 

ринку (в тому числі каталізаторів для хімічного та 

нафтопереробного виробництва). 

 

Перший квартал 2016 року: динаміка бізнесу за сегментами 

 

У сегменті хімікатів продажі знизилися на 19% (до 3,1 млрд 

євро) насамперед у результаті падіння цін через здешевлення 

сировинних матеріалів. Зменшення обсягів продажів було 

зафіксовано, зокрема, у північноамериканському підрозділі 

нафтохімічної продукції. Прибуток EBIT до врахування 

спеціальних статей склав 465 млн євро, що на 261 млн євро 

поступається аналогічному показникові першого кварталу 2015 

року, досягнутому в умовах високої маржі. Крім зниження маржі, 

несприятлива динаміка показників була пов'язана зі збільшенням 

фіксованих витрат, яке обумовлено введенням в експлуатацію в 

2015 р. декількох нових виробничих установок. 

 

Незважаючи на збільшення обсягів реалізації, продажі в сегменті 

спеціальних продуктів порівняно з 1 кв. 2015 р. «просіли» на 6 

відсотків – до 3,8 млрд євро. Це відбулося внаслідок зниження 

цін продажу. Головним фактором тут стало здешевлення 

сировини, пов'язане з падінням нафтових котирувань. Крім того, 

спостерігався тривалий тиск на ціни в секторі продукції для 

виробництва гігієнічних товарів. Завдяки збільшенню реалізації 

та скороченню фіксованих витрат прибуток EBIT до врахування 

спеціальних статей збільшився на 32 млн євро та склав 547 млн 

євро. 

 

У сегменті функціональних матеріалів і рішень продажі 

знизилися на 4% (до 4,4 млрд євро). Така динаміка була 

зумовлена загальним падінням цін, зокрема, в секторі торгівлі 

дорогоцінними металами. Обсяги реалізації виросли на тлі 



 

 

активізації попиту з боку автовиробників і будівельних компаній. 

Завдяки великому внеску двох дивізіонів (спеціальні матеріали 

та будівельна хімія) прибуток EBIT до врахування спеціальних 

статей досяг 456 млн євро (+25 млн євро до рівня 1 кв. 2015 

року). 

 

Складна ринкова ситуація позначилася на результатах 

діяльності в сегменті рішень для сільського господарства. 

Продажі тут знизилися на 6% – до 1,8 млрд євро. Збільшення цін 

не вповні компенсувало падіння обсягів реалізації та 

несприятливі коливання обмінних курсів валют. Прибуток EBIT 

до врахування спеціальних статей виріс на 17 млн євро і склав 

591 млн євро. Серед позитивних факторів можна назвати 

збільшення маржі (зокрема, за рахунок подорожчання продукції) 

та скорочення фіксованих витрат. 

 

Продажі в сегменті нафти і газу поменшали на 88%, 

опустившись до позначки 611 млн євро. Одним із результатів 

обміну активами з ПАТ «Газпром», що завершився в 2015 році, 

стало випадіння доходів від бізнесу зі зберігання та збуту 

природного газу. Додатковий негативний вплив на показники 

продажів справило зниження цін на нафту і природний газ. 

Обсяги видобутку енергоносіїв збільшилися, особливо на 

родовищах у Норвегії. Прибуток EBIT до врахування спеціальних 

статей поменшав на 371 млн євро – до 66 млн євро. 

 

Інші напрями діяльності, об'єднані в сегмент «Інші», 

продемонстрували зниження продажів до 477 млн євро (мінус 

31% порівняно з торішнім першим кварталом). Це відбулося 

головним чином через зменшення цін і обсягів торгівлі 

сировинними матеріалами, а також у зв'язку із закінченням у 

грудні 2015 р. строку дії договорів поставки. Річ у тому, що 

наприкінці 2014 року була здійснена угода з відчуження частки 

BASF у спільному підприємстві Ellba Eastern Private Ltd. 



 

 

(Сінгапур). Прибуток EBIT до врахування спеціальних статей 

виріс на 394 млн євро (до мінус 219 млн євро) здебільшого через 

переоцінку відрахувань на реалізацію довгострокової 

стимулюючої програми, а також завдяки позитивній динаміці 

обмінних курсів валют. 

Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, 

поєднуючи економічний успіх із захистом довкілля та соціальною 

відповідальністю. Близько 112 000 співробітників BASF роблять 

свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі 

та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель 

складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні продукти, 

функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського 

господарства, а також нафта і газ. У 2015 році обсяг продажів 

концерну склав 70 млрд євро. Акції BASF торгуються на 

фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха 

(AN). З докладнішою інформацією про BASF можна 

ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com. 

 

Заяви про перспективи 

Цей реліз містить заяви про перспективи, які ґрунтуються на 

поточних оцінках і припущеннях керівництва концерну BASF, а 

також на наявній наразі інформації. Вони не є гарантією на 

майбутні показники і включають певні ризики та невизначеності, 

які є важко передбачуваними. Крім того, ці заяви ґрунтуються на 

допущеннях стосовно майбутніх подій, які, можливо, не 

підтвердять своєї точності. Фактичні результати діяльності, 

виробничі показники і досягнення концерну BASF піддані впливу 

безлічі факторів і можуть виявитися суттєво відмінними від тих, 

що містяться або маються на увазі в цих заявах. BASF не 

приймає на себе жодних зобов'язань із відновлення заяв про 

перспективи, що містяться в цьому релізі. 

http://www.basf.com/

